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Уводник

Овај те мат ски број је по све ћен ко ре ни ма срп ске др жав но сти 
и устав но сти од сред њег ве ка до да нас. Еми нент ни ауто ри по пут 
др Са ње Шу ља гић пи шу о на род ним са бо ри ма срп ске др жав но-
сти у сред њем ве ку, а оста ли, на при мер, мр Ми о драг Ра до је вић о 
сре тењ ском уста ву из 1835. го ди не, укљу чу ју ћи и при лог Ми ла на 
Па ро шког о на род ним скуп шти на ма Ср би је у 19. ве ку. Ови при ло-
зи по ка зу ју ду бо ке ко ре не срп ског пар ла мен та ри зма и уставности, 
по чев ши од сред ње ве ков них ста ле шких скуп шти на, на род не се о-
ске са мо у пра ве у 18 и 19 ве ку, до Сре тењ ског уста ва из 1835. го-
ди не, по том Уста ва из 1888. го ди не ко ји је прак тич но про мо ви сао 
пар ла мен та ри зам у Ср би ји. Сва ка ко, уз све не до стат ке, за блу де и 
ми то ве ко ји су пра ти ли раз вој срп ске устав но сти чи ји су ко ре ни 
пре по зна тљи ви у да на шње до ба.

У ру бри ци Огле ди и сту ди је, др Мом чи ло Су бо тић пи ше о на-
то- и за ци ји Ср би је, а Зо ран Кин ђић о срп ском на ро ду и бо жи јој 
прав ди, а препоручујемо и ин те ре сант не при ло ге о пра ву си ле и 
мо ћи у ме ђу на род ним од но си ма (Ср ђан Сло вић) иде о ло ги ји и ре-
ли ги ји (Ђу ро Бо дро жић) као и односу кон фе си о нал но сти и на уч-
но-тех но ло шког раз во ја (Вла дан Стан ко вић). 

У но во о сно ва ној ру бри ци Гло ба ли за ци ја и еко но ми ја об ја вљу-
је се не ко ли ко ра до ва ко ји тре ти ра ју про блем ма кро е ко но ми је и 
по ли ти ке не са мо на гло бал ном ни воу, већ и на при ме ру Ср би је. 
У том прав цу је и при лог Та тја не Дра ги ће вић-Ра ди че вић о кор по-
ра тив ном ка пи та ли зму, мр Ра ден ка Ма ри ћа о дру штве но-етич ким 
иза зо ви ма про це са гло ба ли за ци је, као и мр Бе ла Му хе о тр жи шту 
авио-услу га у Ср би ји. У ру бри ци ак ту ел но сти пу бли ку је се не ко-
ли ко ин те ре сант них ра до ва о са вре ме ним дру штве ним кре та њи ма 
у Не мач кој по себ но о из бор ним ин жи ње рин гу (Ми лош Ђин ђић), 
ши ре њу иде ја бли ско-ис точ них исла ми ста у шко ла ма Не мач ке (др 
Зо ран Ми ло ше вић) као и за ни мљив при лог Ане Јо ва ше вић о обе-
леж ји ма спољ не кул тур не по ли ти ке Не мач ке.

И овог пу та, до ста је до брих, са др жај них и ак ту ел них ра до-
ва у стал ној ру бри ци Европ ске ин те гра ци је, где по себ но ис ти че мо 
при лог др Ђор ђа Сто ја но ви ћа, доцента и Пе тра Ма ти ћа о кон цеп ту 
стра те шке кул ту ре на при ме ру Европ ске Уни је.
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У ру бри ци Тран зи ци ја пре по ру чу је мо ин те ре сан тан при лог о 
ко руп ци ји и без бед но сти (др Ми ле Ра кић), као и Ма ри је Ђо рић о 
по ли ти за ци ји ху ли ган ства у Ср би ји.

Овај те мат ски број ча со пи са По ли тич ка ре ви ја још јед ном по-
ка зу је те мат ско-ис тра жи вач ку усме ре ност Ин сти ту та за по ли тич ке 
сту ди је ка те ма ма из мо дер не по ли ти ко ло ги је. Сва ка ко, уз нео п ход-
ну при ме ње ну ди мен зи ју ак ту ел них по ли тич ких про це са у Ср би-
ји ко ји тра жи не са мо де скрип ци ју, об ја шње ње, раз у ме ва ње већ и 
пред ви ђа ње по ли тич ких до га ђа ја и дру штве ног раз во ја.

Под се ћа мо са рад ни ке да ра до ве за на ред ни, че твр ти, број за 
ову го ди ну, ша љу нај ка сни је до 15. ок то бра 2010. го ди не.

Бе о град, 16. ав густ 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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СањаШуљагић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

ФУНКЦИОНИСАЊЕСРПСКЕДРЖАВЕУ
СРЕДЊЕМВЕКУ**

Сажетак
Темаовогчланка јепериодизградњеипропастира
не средњовековне и средњовековне српске државе,
односнопериоднастанкапрвихопштихисторијских
услова заоснивањеипоштовањеауторитетаиин
ституцијаупрвимдруштвенимзаједницамасловен
скихнароданаБалканскомполуострву.Уразматрању
предуслова настајања политичких и економских ин
ституцијаиобичајаусредњовековнојсрпскојдржа
виауторобраћапосебнупажњунавременске,геофи
зичке,антрополошкеикултуролошкеодредницетих
предуслова.Теодредницесепосебноодносенаразвој
села и положај и статус сељакапољопривредника
(земљорадникаисточара)утадашњојдржави,јерсу
члановитогдруштвеногслојачинилиогромнувећину
становништва ињихов положај и статус је одсли
кавао развој читавогтадашњег друштва и државе.
Аутортекстаузавршномразматрањуузрокадискон
тинуитетауразвојуселаусредњевековнојсрпскојдр
жавикаоглавнеузрокенаводипоступноуспоставља
њевластитурскецаревиненањенимтериторијамаи
посебнеразлогекаоштосунепостојањесврсисходне
изградњеинфраструктурезаразвојикултивацијусе
лаисеоскогстановништва,тетежакположајсеља
каутокузавршнограспадатедржаве.

* На уч ни са рад ник 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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ФУНКЦИОНИСАЊЕСРПСКЕДРЖАВЕУСРЕДЊЕМВЕКУ.СањаШуљагић

Кључнеречи: села,сељаци–себри,жупе,сеоскеста
решине,сеоскезадруге,царскипорезсоћ

Iако по сто је на уч не рас пра ве у ко ји вре мен ски оквир мо же да 
се ста ви сред њо ве ков на срп ска др жа ва, уоп ште на пред ста ва о 

вре мен ском окви ру Сред њег ве ка (пе ри од од VII до пре ла ска XIV у 
XV век но ве ере) у овом кон тек сту озна ча ва про паст Рим ског цар-
ства и на се ља ва ње де ла Сло ве на на Бал кан ско по лу о стр во и ства-
ра ње њи хо вих др жа ви ца „скла ви ни ја“, ка ко су Ви зан тин ци зва ли 
њи хо ве те ри то ри је на Бал кан ском по лу о стр ву, те ства ра ње ра них 
сред њо ве ков них срп ских др жа ва-мо нар хи ја, све до па да Сме де ре-
ва 1459. и Бе о гра да 1521. го ди не, од но сно осва ја ња Бал кан ског по-
лу о стр ва од стра не Тур ског ото ман ског цар ства.

Из град њом спе ци фич них тра ди ци о нал них па три јар хал них од-
но са ко јим су ства ра ле и учвр шћи ва ле ду хов ну свест и др жав ни 
иден ти тет, сред њо ве ков на Ср би ја и дру га цар ства и др жа ве у ње-
ном окру же њу, сва ки на свој на чин, пред ста вља ли су спе ци фич не 
сред њо ве ков не вер зи је иде је „др жа ве као Бож је иде је на зе мљи“ 
Хе ге ла, Фих теа, Ми ла, ан тич ких Гр ка, Ви зан ти ја ца или на ро да на 
Да ле ком ис то ку. Што се ти че дру штве не стра ти фи ка ци је у ра ној 
сред њо ве ков ној и сред њо ве ков ној исто ри ји Бал кан ског по лу о стр-
ва, та да су на уну тра шњој дру штве ној ле стви ци ја сно би ли раз-
гра ни че ни вла да ри, чи је ти ту ле су про из и ла зи ле из се лек ци је „жу-
па на“, од но сно Ве ли ких ста ре ши на у се о ским за јед ни ца ма, као и 
фе у дал но, цр кве но и вој но плем ство на јед ној стра ни, и се ља ци, 
ко ји су чи ни ли огром ну ве ћи ну ста нов ни штва, бу ду ћи да су осно ву 
та да шње при вре де на Бал кан ском по лу о стр ву чи ни ли зе мљо рад-
ња, сто чар ство и са мо по не где ру дар ство и по је ди не гра не за нат-
ства. Се ља ци су би ли фе у дал но за ви сни ста нов ни ци – меропаси 
(зе мљо рад ни ци), ста ро се де о ци вла си и сло ве ни-сто ча ри, за ви сне 
се о ске за на тли је, слу ге (со кал ни ци), не ка вр ста фе у дал них кме то ва 
(отроци) и је дан ма ли део се о ског све штен ства. Они су у „Ду ша-
но вом за ко ни ку“, нај по зна ти јем срп ском сред њо ве ков ном прав ном 
ак ту ство ре ном у до ба вла да ви не срп ског ца ра Сте фа на Уро ша IV 
Ду ша на Не ма њи ћа (1308-1355.), на зва нисебрима. 

За раз ли ку од не ких ра ни јих исто ри ча ра и еко но ми ста1), по је-
ди ни са вре ме ни исто ри ча ри сма тра ју да је тер мин „фе у да ли зам“, 
1) Marc Bloch, FeudalSociety, trans. L.A. Manyon, 2 v., Uni ver sity of Chi ca go Press, 1961, 

U.S.A., Fran co is-Lo is Gan shof, Feudalism, trans. Phi lip Gri er son, Har per&Row, New York, 
1964, U.S.A., та ко ђе ви де ти Karl Marks, Bedafilozofije, Kul tu ra, Be o grad, 1964.
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ко ји се че сто ис ти че као глав на од ред ни ца епо хе сред њег ве ка, јед-
на ана хро на кон струк ци ја са ла жним осе ћа њем уни форм но сти.2)
Та ква тврд ња има из ве сног осно ва ако се раз ма тра ју дру штве ни 
од но си у раз ви је ним сред њо ве ков ним за пад но е вроп ским др жа ва-
ма, као што су Ен гле ска, Ита ли ја, Шпа ни ја, Пор ту гал, Хо лан ди ја 
или Фран цу ска, ко је су под ути ца јем раз во ја тр го ви не, за нат ства 
и по ја ве но вих тех нич ких про из во да раз ви ја ле под јед на ко и сво-
је гра до ве и се ла. У њи хо вим се ли ма и гра до ви ма ства ра ла се у 
сред њем ве ку не ка вр ста еко ном ске сим би о зе зе мљо рад ни ка, се-
ља ка-кућ них за на тли ја, тр го ва ца, пре ку па ца и по тро ша ча, а што 
је ујед но пра тио и раз вој суд ства и по ли тич ких ин сти ту ци ја, ле-
пих умет но сти и кул ту ре уоп ште, те ства ра ње но вих при вред них 
гра на.3) За раз ли ку од тих др жа ва, срп ска сред њо ве ков на др жа ва, 
због сво је ге о по ли тич ке по зи ци је ко ја ју је сме сти ла на гра ни це 
спа ја ња ве ли ких им пе ри јал них си ла кроз исто ри ју, као и због сво је 
ге о фи зич ке кон фи гу ра ци је и спе ци фич них уну тра шњих и спољ-
них при ли ка, ни је би ла кон стант на у раз во ју др жав но сти. То се 
по го то во ви ди у фи нал ној фа зи сред њо ве ков не срп ске др жа ве у 
XIV. ве ку, па на да ље кроз исто ри ју Ср би је као др жа ве, од но сно 
на не кон стант но сти раз во ја се ла као основ не дру штве не је ди ни це 
у Ср би ји тог вре ме на. Та не кон стант ност се огле да у не мо гућ но-
2) Eli za beth A. R. Brown, “The Tyranny of a Con struct: Fe u da lism and Hi sto ri ans of Me di e-

val Euro pe”, TheAmericanHistoricalReview79,Ame ri can Hi sto ri cal As so ci a tion, 1974, 
та ко ђе ви де ти Su san Reynolds, FiefsandVassals:TheMedievalEvidenceReinterpreted, 
Ox ford, Uni ver sity Press, Ox ford, 1994.

3) Was hing ton Ir ving, The Complete Works of Washington Irving, Ba u dry’s Li brary, Pa ris, 
1834, стр. 243-244: “Ако же ли да упо зна дух ен гле ског на ро да, стра нац мо ра оти ћи у 
уну тра шњост и ви де ти се ла, за се о ке, двор це, ви ле, се о ска га здин ства, ко ли бе, се о ске 
цр кве, по се ти ти се о ске ва ша ре и сај мо ве и спо зна ти на ви ке и ху мор ста нов ни штва … У 
не ким др жа ва ма ве ли ки гра до ви ап сор би ра ју бо гат ство и мо ду јед не на ци је и еле гант-
ног и ин те ли гент ног дру штва,  а уну тра шњост је на се ље на ско ро углав ном при про стим 
се ља штвом, док је у  Ен гле ској ме тро по ла обич но ме сто за са ста ја ње љу ди или не ка 
вр ста ге не рал ног ren de zvo us-a ви ших кла са, где они про во де не ко вре ме, да би се по-
сле вра ти ли увре же ним на ви ка ма свог се о ског жи во та … Ру рал ни чо век мо же да бу де 
јед но ста ван и груб, али не мо же би ти вул га ран. У та квом ам би јен ту ра фи ни ра ни чо век 
не мо же да на ђе ни шта уз не ми ра ва ју ће у од но су са ни жим дру штве ним сло је ви ма, као 
што би му се мо гло де си ти у гра ду… Ве ру јем да је то је дан од раз ло га за што су плем-
ство и го спо да по пу лар ни ји ме ђу чла но ви ма ни жег дру штве ног сло ја у Ен гле ској не го 
у не кој дру гој зе мљи и за што су ових дру ги из др жа ли то ли ко мно го пре си је без да се 
ви ше бу не око не пра вед не ди стри бу ци је бо гат ства и при ви ле ги ја.” У слу ча ју под руч ја 
Се вер не Ита ли је ви де ти: Jo seph Ne ed ham, ScienceandCivilizationinChina, Ed. Fran ce-
sca Braz, Vol. VI, No. 2, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1984, стр. 48: Ви де ти при мер олак-
ша ва ња еко ном ског жи во та се ља ка у Ита ли ји, од но сно успе шног ко ри шће ња тех ни ка 
ве тра и во де у уз го ју пи рин ча и сви ле, за хва љу ју ћи де ли ма на уч ни ка и ин же ње ра il 
Tac co la, Mar ti ni, али та ко ђе и, ка ко се по рет по ста вља, и де лу Chen Fu Записиопољо
привредииз 1149. го ди не, ко је је тр го вач ким ру та ма од Ки не до Евро пе до спе ло у ру ке 
на уч ни ка, тр го ва ца и се ља ка у се вер ном под руч ју Ита ли је.
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сти да по љо при вред ни ци у Ср би ји на пре ду ју у сва ком сми слу, за 
раз ли ку од по љо при вред ни ка у, на при мер, јед ној сред њо ве ков ној 
Ен гле ској, ко ји су се на кон јед ног пе ри о да кла сних дру штве них 
по бу на и уста на ка вре ме ном обра зо ва ли, уса вр ша ва ли по љо при-
вре ду и успе шно ко ег зи сти ра ли и ства ра ли но ве еко ном ске од но-
се са при пад ни ци ма дру гих дру штве них сло је ва у сво јој др жа ви, 
те та ко уна пре ђи ва ли не са мо жи вот при пад ни ка свог дру штве ног 
сло ја, не го и еко но ми ју чи та ве др жа ве.4) За раз ли ку од не ких дру-
гих сред њо ве ков них европ ских др жа ва, се ља ци у сред њо ве ков ној 
Ср би ји ни су ди за ли устан ке про тив вла сти тог плем ства и чла но ва 
дру гих дру штве них сло је ва, та ко да се у Ср би ји и у окол ним др-
жа ва ма ни су по ја вљи ва ли ствар ни и фик тив ни ли ко ви-уста ни ци у 
се ли ма по пут Ро бин Ху да у Ен гле ској, То мас Мин це ра у Не мач кој 
или ка сни је Ју риј Ја но ши ка у пост-сред њо ве ков ној Сло вач кој, ко ји 
су се бо ри ли про тив чла но ва дру гих дру штве них сло је ва у сво јим 
др жа ва ма. Са чу ва ни до ку мен ти из ма на сти ра као кул тур них и дру-
штве них цен та ра сред њо ве ков не Ср би је, са чу ва ни оста ци из сред-
њо ве ков них на се о би на, као и исто риј ске хро ни ке и оста ли исто риј-
ски до ку мен ти из тог вре ме на, на ве ли су не ке исто ри ча ре да твр де 
да су плем ство, све штен ство и се ља ци (отро ци, ме ро па си и се бри) 
жи ве ли ре ла тив но хар мо нич но и у ми ру јед ни са дру ги ма. Од ред-
бе „Ду ша но вог за ко ни ка“, као и дру ги сред њо ве ков ни до ку мен ти, 
сведочe о стро го и па жљи во од ре ђе ној по де ли уло га цар ске вла сти, 
цр кве, вла сте ле и се ља штва. Али, прав ни до ку мен ти из тог вре ме-
на све до че и да су срп ски се ља ци у сред њо ве ков ној др жа ви жи-
ве ли из у зет но те шким над ни чар ским жи во том. На гло дру штве но 
4) Wil li am Cun nig ham, GrowthofEnglishIndustryandCommerceduringtheEarlyandMid

dleAges (1890), Cam brid ge, 5th ed. (1910) on li ne, McMa ster: У овом сми слу ин те ре-
сан тан је при мер спе ци фич ног про це са дру штве не стра ти фи ка ци је Ен гле ске у ко јој 
се вре ме ном ме ђу се ља ци ма по ја вљу ју тзв. „ко пи хол де ри“ (др жа о ци пра ва на зе мљу 
на осно ву уго во ра) и „фри хол де ри“ (сло бод ни др жа о ци пра ва на зе мљу), ме ђу ко ји ма 
су до ви пра ве раз ли ку. Бо га ти се ља ци-фри хол де ри су има ли, за раз ли ку од ко пи хол де-
ра, пра во да уче ству ју на из бо ри ма за пар ла мент, и све ви ше су се по свом еко ном ском 
зна ча ју и по ли тич ком ути ца ју при бли жа ва ли плем ству, док су се ља ци-кућ не за на тли је 
све ви ше по ста ја ли за ви сни од град ских тр го ва ца. Иако сред њи век у Ен гле ској по тре-
са ју по бу не се ља ка про тив плем ства, за хва љу ју ћи по сте пе ној дру штве ној и еко ном ској 
сим би о зи ства ра ју се тр го вач ка дру штва за из воз тка ни на и оста лих про из во да ра ђе них 
у до ма ћој ра ди но сти, а од XIV ве ка по ста ју по пу лар ни га је ње ова ца на се лу, тек стил на 
про из вод ња у се лу и гра ду под јед на ко, те раз вој по мор ске мор на ри це. Још 1369. го ди-
не, у до ба вла да ви не кра ља Едвар да III, ен гле ска вла да из да је пр ви Навигациониакт 
ко јим се на ре ђи ва ло до ма ћим тр гов ци ма да се за пре воз сво је ро бе мо ра ју слу жи ти ен-
гле ским, а не стра ним бро до ви ма. Та кви прав ни ак ти, ко ји су омо гу ћи ли ства ра ње ја ке 
цен трал не по ли тич ке и еко ном ске мо ћи, по мо гли су раз вој ен гле ске тр го вач ке мор на-
ри це. Тр го вач ка мор на ри ца се по ка за ла из у зет но зна чај ном за раз вој чи та ве при вре де у 
Ен гле ској. Од XV ве ка она је пло ви ма свим мо ри ма За пад не Евро пе.
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ра сло ја ва ње у ко нач ној фа зи сред њо ве ков не др жа ве по ду да ри ло се 
са до ла ском број не осва јач ке тур ске ото ман ске вој ске на Бал кан ско 
по лу о стр во у XIV ве ку, што је још ви ше оте жа ло по ло жај се ља ка, 
али и чи та ве зе мље у ве ко ви ма ко ји су усле ди ли по сле то га.

ПРЕДУСЛОВИСТВАРАЊА
СРЕДЊОВЕКОВНЕСРПСКЕДРЖАВЕ

Да би се до нео увид у ква ли тет жи во та по љо при вред ни ка у 
сред њо ве ков ној Ср би ји по треб но је да се вре мен ски, ге о фи зич ки, 
ан тро по ло шки и со ци о ло шки са гле да жи вот по љо при вред ни ка-
њи хо вих прет ход ни ка из ра ни јих исто риј ских пе ри о да на под руч ју 
Ср би је. Пр во бит не људ ске за јед ни це на те ри то ри ји Ср би је жи ве ле 
су у за тво ре ним или отво ре ним про сто ри ма ко ји су их сво јим то-
по граф ским и ге о фи зич ким ка рак те ри сти ка ма упу ћи ва ли на фор-
ми ра ње спе ци фич них бли ских дру штве них од но са. Ме ђу соб ни од-
но си у тим за јед ни ца ма су се од ли ко ва ли од ре ђе ним за јед нич ким 
уве ре њи ма и нор ма ма ко ји су се, ме ња њем то по граф ских и ге о фи-
зич ких еле ме на та жи вот не сре ди не тих за јед ни ца, кроз вре мен ске 
епо хе ме ња ли и да ље раз ви ја ли. Пре ма ис тра жи ва њи ма исто ри ча-
ра Си ме Ћир ко ви ћа, у пр вом пе ри о ду Ле де ног до ба на те ри то ри ји 
Ср би је и оста лим под руч ји ма Бал кан ског по лу о стр ва, због хлад не 
кли ме и ве тра ко ји је сит ним пе ском за си пао до ли не ве ли ких ре ка 
и ства рао лес по рав ни ца ма, пр ви ста нов ни ци Ср би је су за сво ја 
ста ни шта би ра ли пе ћи не у об рон ци ма ни жих бр да ко ја за тва ра ју 
ма ње реч не до ли не. О то ме све до че кре ме ни ала ти ло вач ко-са ку-
пљач ких ску пи на љу ди ко је су про на ла зи ли ет но ло зи и ан тро по-
ло зи Јо ван Цви јић, Пе тар Вла хо вић и Ни ко ла Ми ло ше вић у пе-
ћи на ма као што је Пре ко но шка код Свр љи га у Ис точ ној Ср би ји, 
Пет нич ка код Ва ље ва и дру ге пе ћи не по Ср би ји. На кон по след ње 
кли мат ске осци ла ци је Ле де ног до ба (8.800-8.200. г.п.н.е.), ка да је 
це ла те ри то ри ја Ср би је укљу че на у ме ди те ран ску кул тур ну сфе-
ру, и на кон пе ри о да ме ња ња над зем них и под зем них то ко ва во да, 
обра зо ва ла су се плод на зе мљи шта, ре ке су уста ли ле то ко ве, те, ка-
ко све до че пред ме ти из на се ља Ле пен ски вир у кли су ри Ђер дап на 
ре ци Ду нав (5.300-4.800.г.п.н.е.), до ла зи до фор ми ра ња ме зо лит-
ских људ ских за јед ни ца на ни ским те ра са ма ре ка, где у оби љу има 
во де, огре ва, ри бе, ди вља чи, је сти вих пло до ва и дру ге до ступ не 
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хра не за ло кал но ста нов ни штво.5) У нео лит ном до бу на про сто ру 
та да шње Ср би је, чи ја се фи нал на фа за зва ла вин чан ском кул ту ром 
5) Си ма Ћир ко вић,Историја српског народа, Књига прва, Српска књижевна задруга,

Београд, 1981.: Лов ци, ри бо лов ци и ску пља чи пло до ва и би ља ка у пра ста ром на се љу 
Ле пен ски вир ни су по зна ва ли ин сти ту ци ју при ват ног вла сни штва, али су има ли раз ви-
је ну ор га ни за ци ју и спе ци ја ли за ци ју ра да, по што ва ње дру штве не хи је рар хи је, ре ли ги је 
и при род не око ли не. На се ље Ле пен ски Вир би ло је јед на вр ста „све тог Сун че вог гра да“ 
зе мљо рад ни ка и сто ча ра ко ји су сво ја бо жан ства-ауто ри те те при ка зи ва ли као људ ска 
би ћа у об ли ку ка ме них ста туа. Пре ма ис тра жи ва њи ма ар хе о ло га За гор ке Ле ти це и Дра-
го сла ва Сре јо ви ћа ма ло број ност та квих за јед ни ца (по че ти ри би о ло шке по ро ди це са 
нај ви ше два де сет чла но ва на јед ном ме сту), имо бил ност, огра ни че ност ко му ни ка ци је и 
сво ђе ње еко ном ски еск пло а ти са не те ри то ри је на не по сред ну око ли ну у Ле пен ском Ви-
ру ус по ста ви ли су спе ци фич не при вред но-дру штве не од но се ко ји су се за сни ва ли на 
де фи ни са ној по де ли ра да и спе ци ја ли за и ји по сло ва, со ли дар но сти и јед на ким оба ве за-
ма и истим пра ви ма свих чла но ва по ро ди це, као и на не кој вр сти ге рон то кра ти је, пре ма 
ко јој су ста ри ји му шкар ци и же не са ис ку ством у во ђе њу по сло ва би ли по што ва ни и за 
вре ме свог жи во та и по сле смр ти (стр. 11, ци ти ра ју ћи Дра го слав Сре јо вић, Ле пен ски 
Вир,стр. 141-150 и Za gor ka Le ti ca, „En se ve lis se ment et les ri tes fu ne ra i res dans la Cul tu re 
de Le pen ski Vir“, ValcamonicaSymposium 1972.).Ка сни ји ар хе о ло шки на ла зи о пр вим 
зе мљо рад нич ким и сто чар ским на се љи ма у Ср би ји го во ре да се оби ча ји из кул ту ре 
Ле пен ског Ви ра ни су про ши ри ли на оста ла под руч ја, не го да је по сте пе но при пи то-
мља ва ње жи во ти ња и кул ти ви са ње би ља ка ути ца ло на ства ра ње но вих кул ту ра на под-
руч ју Ср би је. Још увек се во де на уч не рас пра ве око то га да ли се ра ди ло о аутох то ном 
раз во ју или о ути ца ју раз во ја зе мљо рад ње и сто чар ства у Егеј ској Ма ке до ни ји и Те са-
ли ји под ве ро ват ним ути ца јем Ана до ли је, али је утвр ђе но да се кул ту ра зе мљо рад ње и 
сто чар ства на под руч ју да на шње Ср би је уста љу је од 5.300 г. п.н.е., од Ђер да па, Ба на та, 
Бач ке и Сре ма до Ко со ва и Скоп ске до ли не. У том пе ри о ду из два ја ју се фа зе ста ри-
јег Про то стар че во (5300-4800.г.п.н.е.), сред њег Стар че во (4.800-4.400.г.п.н.е.), мла ђег 
Вин ча-Тор дош (4.400-3.800.г.п.н.е.) и фи нал ног нео ли та Вин ча-Плоч ник (3.800-3.200. 
г.п.н.е.), ка рак те ри стич не по при ми тив ној зе мљо рад њи, ва ђе њу ми не ра ла из зе мље и 
оби ча ји ма об ле пљи ва ња зе мљом ко ли ба од пру ћа и сла ме. Екс тен зив на и про из во ђач-
ка еко но ми ја ства ра ла је брз при ра штај ста нов ни штва у до ли ни Ду на ва и у Се вер ној 
Шу ма ди ји, а до ла зи и до че стих се о ба.(На ла зи шта ке ра мич ке грн ча ри је, ке ра мич ког 
оруж ја и ору ђа и оста лих оста та ка кул ту ре ста ри јег нео ли та до ве ла су ар хе о ло ге Дра-
го сла ва Сре јо ви ћа и Сто ја на Ди ми три је ви ћа до за кључ ка да је ста нов ни штво би ло не 
са мо кул тур но не го и по пу ла ци о но је дин стве но, као и да се та да шња кул ту ра овог де-
ла Бал кан ског по лу о стр ва, бу ду ћи да је би ла окру же на ши ро ким по ја сом „ни чи је зе-
мље“, баш као и та да шње кул ту ре са Апе нин ског по лу о стр ва и За пад ног Ме ди те ра на, 
аутох то но раз ви ја ла.) До по чет ка сред њег нео ли та до го ди ле су се ва жне про ме не због 
се о бе ста нов ни ка из прав ца цен трал ног де ла Бал ка а на пре ма Егеј ској Ма ке до ни ји и 
Те са ли ји, на кон ко јих су по врат ни ци пре не ли оби чај град ње ку ћа уме сто до та да шњих 
ко ли ба, оби ча је ђу бре ња и на вод ња ва ња зе мље и уз га ја ња круп не сто ке и ова ца. Од 
та да зе мљо рад нич ка кул ту ра по ста је кул ту ра град ње трај них на се ља и пре ки да се до-
та да шњи про цес по кре тљи во сти, јер на ста је до ба ми ра и до бро су сед ских од но са под 
ути ца јем пре мо шћа ва ња до та да шње не јед на ко сти у на чи ну при вре ђи ва ња и ши ро ке 
раз ме не жи та ри ца или сточ них про из во да, те чак и до при сног род бин ског по ве зи ва ња 
(стр. 18-19, ци ти ра ју ћи Ј. Гли шић, А. Мер че гов, Д. Сре јо вић, I. Schwi detzky). На кон 
уста но вља ва ња трај них на се о би на у до ли на ма ре ка Ду нав, Ти са и Гру жа у вин чан-
ској кул ту ри, по чи ње раз вој ру дар ства и за нат ства, зби ја ју се ро дов ске за јед ни це, а 
до ма ћин ства се оса мо ста љу ју, те на кон не ког вре ме на и де ле на три ка рак те ри стич не 
ре ги је – по ду нав ску, ју жно мо рав ску и ко сов ску ре ги ју, из ме ђу кул ту ра Да ни ло-Бут мир 
на за па ду и кул ту ре Ве се ли но во-Ма ри ца на ис то ку. По ја ва но мад ских за јед ни ца на ис-
то ку усло ви ла је да се те жи ште кул тур ног раз во ја вин чан ске кул ту ре по ме ри на југ и 
да до ђе до фор ми ра ња фи нал не фа зе ње ног раз во ја у чи јем епи цен тру је би ло под руч је 
да на шњег Про ку пља, та ко зва на кул ту ра Вин ча-Плоч ник. У том пе ри о ду до ла зи до до-
се ља ва ња при пад ни ка бу бањ ско-хум ске кул ту ре и оста лих су сед них кул ту ра, до ла зи до 
се о ба при пад ни ка вин чан ске кул ту ре, за ми ра ња њи хо ве тра ди ци о нал не про из вод ње и 
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(3.800-3.200.г.п.н.е.), при ме ћу је се ус по ста вља ње зе мљо рад нич ке 
кул ту ре у трај но по ди за ним на се о би на ма на под руч ју ре ка Ду нав, 
Ти са и Гру жа. На се ља су има ла ре ше ну изо ла ци ју од вла ге, би ла 
су окре ну та нај че шће у прав цу се ве ро и сток-ју го за пад, са стро го 
раз гра ни че ним њи ва ма од ис па ша, де фи ни са ним тех ни ка ма ђу бре-
ња и на вод ња ва ња зе мљи шта, раз ме ном до ба ра, по чет ком раз во ја 
ру дар ства и за нат ства, зби ја њем ро дов ским за јед ни ца и оса мо ста-
љи ва њем до ма ћин ста ва. По ја ва но мад ских за јед ни ца на ис то ку је 
усло ви ла да се те жи ште раз во ја вин чан ске кул ту ре по ме ри на југ 
и да до ђе до фор ми ра ња фи нал не фа зе ње ног раз во ја у чи јем епи-
цен тру је би ло под руч је да на шњег Про ку пља, та ко зва на фа за Вин-
ча-Плоч ник, у ко јој до ла зи до фор ми ра ња по ро ди ца ко је су би ле 
не ка вр ста пре те че се о ске за дру ге и чи ји ути цај до во ди до по сте-
пе ног уки да ња за јед нич ког вла сни штва. Ба кар но, брон за но и гво-
зде но исто риј ско до ба до но се про ме не у кли ми чи та вог под руч ја, 
те ути ца ји степ ске кул ту ре на се ве ру и при мор ске кул ту ре на ју гу 
знат но ути чу на да љи кул тур но-исто риј ски ток зби ва ња на овом 
под руч ју. Под ути ца јем ба ден ске кул ту ре на се ве ро за пад ном де-
лу Па нон ске ни зи је по чи њу да се упо тре бља ва ју ву ча жи во ти ња и 
плуг у по љо при вред ним по сло ви ма.6)На кон што је по чет ком пр вог 
ве ка но ве ере те ри то ри ја Ср би је укљу че на у Рим ско цар ство, то 
под руч је на ко јем је жи ве ло не ко ли ко пле ме на на раз ли чи том сте-
пе ну раз во ја пр ви пут је ушло у оквир јед не зна чај ни је дру штве но-
по ли тич ке за јед ни це. Пре ма на пи си ма исто ри ча ра Си ме Ћир ко ви-
ћа, на под руч ју Бал кан ског по лу о стр ва Ри мља ни су се бо ри ли са 
Скор ди сци ма, Кел ти ма, Да ча ни ма и Дар дан ци ма, а због фи скал не 

ин вен ци ја и пре дач ких ри ту а ла, а на кон за ми ра ња вин чан ске кул ту ре на под руч ју Ср-
би је по чи ње ба кар но, брон за но и гво зде но до ба. 

6) Ibid, стр 23-33, ци ти ра ју ћи Ј. Гли шић, М. Га ра ша нин, М. Гр бић, Ј. То до ро вић, А. Цер-
ма но вић, A. Mep he ron-Д. Сре јо вић, М. Ва сић, А. Ју ри ши, С. Ди ми три је вић, B. Bruc-
kner, J. Ne u stupny, J. Ban ner). У ју жни јим пла нин ским под руч ји ма по ја вљу је се ути цај 
ра но хе лен ске егеј ске кул ту ре и по ма же ства ра њу тзв. ко сто лач ке кул ту ре ко ја се раз ви-
ја до 2300. г.п.н.ере, ка да ве ли ке ма се степ ских но ма да про ди ру пре ко под руч ја Ср би је 
све до Апе нин ског по лу о стр ва, при мор ја у Цр ној Го ри и остр ва у Јон ском мо ру, а у 
да љим пе ри о ди ма ву че дол ске, уње тич ке, хе лад ске и ва тин ске кул ту ре при ме ћу је се 
упо тре ба ме та лур ги је, тка ња, ке ра мич ког по су ђа, брон за ног оруж ја и злат ног на ки та у 
до ма ћин стви ма, те де ко ри са ње фа са да ку ћа гли ном, као и ан тро по форм не фи гу ри не са 
од ре ђе ном ико но граф ском схе мом ис ти ца ња по што ва ња уло зи же не у по ро ди ци при-
ка зи ва њем њи хо вих жи во то пи сних но шњи и на ки та, сим бо ла плод но сти ако што су 
пре сто ље, пти ца и слич но (стр. 43, 45, ци ти ра ју ћи Z. Le ti ca).Успон об ра де брон за них 
пред ме та и пљач ка шки по хо ди раз ли чи тих на ро да и по је ди на ца у по тра зи за си ро ви-
на ма и но вим тр жи шти ма чи не да на сту пи пе ри од јед не ре ла тив не ку тлур не син те зе 
ко ја об је ди ња ва лов це, од га ји ва че ко ња и рат ни ке, зе мљо рад ни ке и сто ча ре. Из прав ца 
Егеј ског мо ра до но се се ке ра мич ки, брон за ни, гво зде ни и сре бр ни пред ме ти за до ма-
ћин ство, а остим ути ца ја хе лен ске кул ту ре при ме тан је ути цај и Кел та, Скор ди ка, те 
про жи ма ње три бал ске, да то-гет ске и аута ри јат ске кул ту ре.



- 8 -

ФУНКЦИОНИСАЊЕСРПСКЕДРЖАВЕУСРЕДЊЕМВЕКУ.СањаШуљагић

и еко ном ске екс пло а та ци је бо ри ла су се и па нон ска, сар мат ска и 
дал мат ска пле ме на. На кон угу ши ва ња њи хо вих бу на кра јем II и 
по чет ком III ве ка оста ли су са мо за бе ле же ни latrones („раз бој ни-
ци“) ко ји су пљач ка ли по дру мо ви ма стра жа ре, тр гов це, а по не кад 
и ста ро се ди о це. Због бор би са вар вар ским пле ме ни ма, на под руч ју 
Ср би је Ри мља ни су гра ди ли мо сто ве за пре ла же ње вој ски и ства-
ра ли вој нич ке ло го ре од ко јих су нај по зна ти ји би ли Син ги ду нум 
и Ви ми на ци јум, а за по тре бе тр го ви не из гра ђи ва не су са о бра ћај-
ни це за по ве зи ва ње раз ли чи тих про вин ци ја. То је, уз раз вој ра ни-
јих пред рим ских на се ља на том под руч ју и ства ра ње но вих на се ља 
са ре ше ним про бле ми ма ка на ли за ци је на рас кр сни ца ма пу те ва и у 
бли зи ни руд ни ка, са хра мо ви ма и јав ним ку па ти ли ма, до при не ло 
еко ном ском раз во ју овог под руч ја. Упра вља ње ад ми ни стра тив ним 
је ди ци на ма би ло је по ве ре но ло кал ној ари сто кра ти ји, а по не где и 
офи ци ри ма или цар ским про ку ра то ри ма. Раз ли ка из ме ђу рим ских 
ад ми ни стра то ра, вој ни ка и ро ма ни зо ва ног сло ја и ста ро се де лач ког 
ста нов ни штва ни је би ла са мо у дру штве ном и еко ном ском по ло жа-
ју, не го и у је зи ку, јер је ста ро се де лач ко ста нов ни штво по се ли ма 
за др жа ло свој је зик, а ла тин ски је зик се упо тре бља вао у обла сти ма 
уз ре ку Са ву ко је су тр го ва ле са Ита ли јом. Зе мљо рад ња и сто чар-
ство су се раз ви ја ли као и у пред рим ско до ба, по себ но уз га ја ње 
ко ња у По мо ра вљу, због по тре ба вој ске и ад ми ни стра ци је. Ме ђу 
сто чар ским про из во ди ма био је по знат дар дан ски сир, уље се ни-
је про из во ди ло, а ви но ва ло за се по че ла са ди ти тек у тре ћем ве ку 
но ве ере. У од но су на под руч је Ита ли је и Грч ке за нат ство ни је би-
ло то ли ко раз ви је но, али под ути ца јем рим ских и грч ких тр го ва ца 
све ви ше су ја ча ли ку по ви на и по дра жа ва ње про из во да из њи хо вих 
кра је ва, те су се отва ра ле пр ве за нат ске ра ди о ни це за по тре бе на-
ра ста ју ћег ста нов ни штва, са ка ме но ре сци ма, об ра ђи ва чи ма ме та-
ла, мај сто ри ма-фи ли гран ти ма, а у рим ском ло го ру Ви ми на ци јум 
по че ла са ра дом и ков ни ца нов ца. Ме ђу тим, ра то ва ња, уну тра шњи 
не ре ди, одр жа ва ње број не вој ске и опа да ње про из вод ње у свим 
при вред ним гра на ма учи ни ли су да моћ Рим ског цар ства по ла ко 
по чи ње да опа да. То се ви ди и на при ме ру вој них ре фор ми ца ра 
Кон стан ти на, ко ји је од лу чио да ца ра у ра то ви ма пра те нај бо љи 
вој ни ци (тзв. comitatenses), а да се по гра нич на од бра на пре пу сти 
дру го ра зред ним вој ни ци ма (limitanei) ко ји су у вре ме ми ра об ра-
ђи ва ли по ља у око ли ни вој них ло го ра.7) Од тре ћег ве ка вар вар ска 
пле ме на на ди ра ла су са ле ве стра не Ду на ва, пу сто ши ла по ља, пре-
7) Ibid, стр. 94.
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ки да ла рад у руд ни ци ма и са о бра ћај на пу те ви ма, и по ро бља ва ла 
од ре ђен број ста нов ни штва ко је се ба ви ло по љо при вре дом. Та кве 
рат не не во ље и опо ре зи ва ње до во ди ли су се ља ке до крај ње бе де, 
а за ми ра ли су и гра ђе ви нар ство и тр го ви на. Сма тра се да је пр ве 
еле мен те Хри шћан ства на ове про сто ре до не ла рим ска вој на ле ги-
ја са Ис то ка, ка сни је је био при су тан ути цај Хри шћа на са Еге ја, а 
зва нич но се Хри шћан ство по твр ђу је 313. го ди не Миланскимедик
том ца ра Кон стан ти на8)и за жи вља ва, упр кос стал ним пљач ка ма и 
пу сто ше њи ма, на том про сто ру. 

По че так про па да ња Рим ског цар ства до во ди до по ја ве дру-
штве ног сло ја се ља штва на под руч ју та да шње Ср би је, од но сно уз 
обич не се ља ке зе мљо рад ни ке и сто ча ре и не ка да шњи ро бо ви по-
ста ју се ља ци, с тим што роп ство за ме њу је не ка вр ста фе у дал ног 
уго во ра и оба ве за се ља ка пре ма фе у дал ној вла сте ли.9) Фор мал но је 
у ве ћи ни цар ста ва и др жа ва са стро го од ре ђе ном фе у дал ном дру-
штве ном хи је рар хи јом фе у дал но вла сте лин шти тио сво ју рад ну 
сна гу – се ља ке-на јам ни ке, по мо ћу ви те зо ва и рат ни ка, а из над свих 
њих био је цар, од но сно краљ. Се ља ци су у чи та вом Ви зан тиј ском 
цар ству би ли у пот чи ње ном по ло жа ју у од но су на чла но ве дру гих 
дру штве них сло је ва. Од нос пре ма њи ма у дру штву ка рак те ри стич-
но се огле дао у од лу ци јед ног ви зан тиј ског вој ско во ђе из Драч ке 
те ме Ни ћи фо ра Ври је ни ја (око 1075-1077) да то ком јед не ње го ве 
рат не екс пе ди ци је у прав цу Хр ват ске и Ду кље ње го вој вој сци се-
ља ци се ки ра ма чи сте клан це и про ши ру ју пут.10)

У ви зан тиј ским из во ри ма се спо ми ње да су ме ђу Сло ве ни ма 
жи ве ли не сло бод ни љу ди, од но сно за ро бље ни ци, али да су Сло ве-
ни пре ма њи ма по не кад по сту па ли бла го, осло ба ђа ли их или при-
ма ли у сво је ре до ве. Те за ро бље ни ке, ко ји су се на зи ва ли још и 
отро ци, и ко ји су мо гли би ти за др жа ни, али и осло бо ђе ни, по ми-
њу и спи си из XI II и XIV. ве ка и прет по ста вља се да је на се ља ва-
ње отро ка на го спо да ре вој зе мљи и ис ко ри шћа ва ње њи хо вог ра да 
би ло нај че шћи об лик фор ми ра ња вла сте лин ста ва, ко ја су ка сни је 
по ста ла ка рак те ри стич на за фор ми ра ње дру штве ног и при вред ног 
си сте ма це ле фе у дал не епо хе.11) 
8) Ibid, стр. 100.
9) E. Ray Can ter bery,ABriefHistoryofEconomics–ArtfulApproachestotheDismalScience, 

World Sci en ti fic Pu blis hing Co. Pte. Ltd., Sin ga po re-Lon don, 2001, стр. 18-19.
10) Си ма Ћир ко вић,Историјасрпскогнарода,, стр. 192, ци ти ра ју ћи Виз.извориIII, 240-

241.
11) Ibid, стр. 166.



- 10 -

ФУНКЦИОНИСАЊЕСРПСКЕДРЖАВЕУСРЕДЊЕМВЕКУ.СањаШуљагић

Јед на од оп штих не по вољ них окол но сти за при вред ни и по ли-
тич ки раз вој та да шње ра не сред њо ве ков не Ср би је и сред њо ве ков не 
Ср би је, баш као и ка сни је у ње ној исто ри ји, био је њен ге о граф ски 
по ло жај ко ји ју је до во дио у по зи ци ју при кле ште ња и ба лан си ра ња 
из ме ђу ве ли ких цар ста ва, раз ли чи тих ци ви ли за ци ја, кул ту ра, ве ра, 
иде о ло ги ја и по ли тич ких и при вред них си сте ма. Та кав ге о граф-
ски по ло жај је про у зро ко вао и не про пул зи ван раст ста нов ни штва 
и им про ви за ци је и ди пло мат ска кал ку ли са ња ло кал них вла сти у 
бор би за оп ста нак. О ком пли ко ва ном по ли тич ком по ло жа ју та кве 
јед не др жа ве го во ри чи ње ни ца да је од по чет ка XI ве ка Ср би ја, 
иако је има ла соп стве не кне зо ве и жу па не, би ла ујед но и под вр-
хов ном вла шћу ви зан тиј ског ца ра Са му и ла ко ји је на из ма ку X ве ка 
ус пео да за вла да ве ћим де лом Бал кан ског по лу о стр ва. Као та ква 
„за ви сно-не за ви сна“ др жа ва, она ни је би ла не по сред но укљу че на 
у по ли тич ку струк ту ру ви зан тиј ског цар ства.12)У дру гој по ло ви-
ни XI ве ка те жи ште бор бе ло кал них пле ме на и пле ме на до шља ка 
Нор ма на про тив ви зан тиј ске вла сти се по ме ра ло са дал ма тин ских 
гра до ва на на се ља у уну тра шњо сти Ср би је, а на кон смр ти ца ра Ва-
си ли ја II 1025. го ди не све ви ше је по ста ја ло при мет но ја ча ње ути-
ца ја срп ских кне же ва у по гра нич ним обла сти ма Ви зан ти је. Кра јем 
XI. ве ка за пад но е вроп ски кр ста ши кре та ли су се пре ма ис то ку и 
про ла зи ли пре ко зе ма ља на Бал кан ском по лу о стр ву, али та да шњи 
за пад но е вроп ски пу то пи сци, уз пар из у зе та ка, ни су пи са ли пу но о 
Ср би ма и оста лим на ро ди ма на том под руч ју. Го ди не 1127. из био 
је Угар ско-Ви зан тиј ски рат, а го ди не 1171. Мле тач ко-Ви зан тиј ски 
рат у ко јем су уче ство ва ли и Ср би. Уда јом кћер ке Је ле не ве ли ког 
срп ског жу па на Уро ша Пр вог за угар ског кра ља Бе лу Дру го га угар-
ско-срп ске ве зе су по ста ле бли же не го што су би ле у про шло сти. 
Али, Ср би ја ко ја се то по граф ски на ла зи ла из ме ђу ова два цар ства 
пре тр пе ла је у  у XII ве ку ве ли ка рат на ра за ра ња и гу бит ке.13)

ПРЕДУСЛОВИРАЗВОЈАСЕЛА
УСРЕДЊОВЕКОВНОЈСРБИЈИ

О ра ном сред њем ве ку, вла да ри ма и ста нов ни ци ма на овом 
под руч ју по сто је рет ки спи си, од ко јих су не ки пу ни сум њи вих 
тврд њи и фан та стич них опи са ко ји се не по ду да ра ју са исто риј-
ским чи ње ни ца ма и ар хе о ло шким на ла зи ма из тог вре ме на. Је ди ни 
12) Ibid, стр. 170.
13) Ibid, стр. 200, ци ти ра ју ћи Ј. Ка лић,РашкивеликижупанУрошII, та ко ђе стр. 201-207.
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по зна ти еле мен ти уну тра шње др жав но сти у Ср би ји у ра ном сред-
њем ве ку су на се ље ни и утвр ђе ни гра до ви као цен три по ли тич ке 
мо ћи и жу па ни ма ко ји упра вља ју те ри то ри јом, док ар хе о ло шки на-
ла зи го во ре да се ста нов ни штво пре те жно ба ви ло зе мљо рад њом 
и сто чар ством.14) Из ве сно је да су у до ба вла да ви не Ви зан тиј ског 
цар ства упра ви тог цар ства на Бал кан ском по лу о стр ву ве ли ки про-
блем пред ста вља ле аграр не обла сти без гра до ва и са сла бим ко му-
ни ка ци ја ма. 

У сред њо ве ков ној Ср би ји се ло је би ло ло кал на за јед ни ца по-
ро дич них за дру га, ко је су на ста ја ле за по се да њем де ло ва за јед нич-
ке сел ске зе мље за по тре бе по љо при вре де, пре те жно по вр тлар ства, 
во ћар ства и ви но гра дар ства.15) Исто ри чар, прав ник и ет но лог Вал-
та зар Бо ги шић и прав ник и по ли ти чар Алек са С. Јо ва но вић уочи-
ли су склад ност дру штве не стра ти фи ка ци је пр во у тра ди ци о нал ној 
се о ској по ро ди ци у сло вен ским зе мља ма на Бал кан ском по лу о стр-
ву. Исто ри чар и по ли ти чар Фра њо Рач ки та ко ђе је ис тра жи вао та-
да шњи за дру жни об лик по ро ди ца, ко ји је при пи си вао свим Сло-
ве ни ма, а нај ви ше га је про у ча вао у слу ча ју Хр ва та. Он је сма трао 
да у осно ви пле мен ског уре ђе ња у „при ми тив ном дру штву Сло-
ве на“ ви ше по ро ди ца чи ни род, чи је осо би не су би ли за јед нич ка 
имо ви на, по себ но име и скуп шти на на ко јој су му шкар ци и же не 
рав но прав но од лу чи ва ли и на чи јем че лу је био ста ре ши на ко ји је 
упра вљао се о ском за дру гом.16) Фра њо Рач ки је ис ти цао и ода ност 
ста ре ши на се о ске за јед ни це цр кви, ко јој су по кла ња ли за дру жну 
имо ви ну, а сли чан оби чај је по сто јао и у  сред њо ве ков ној Ср би ји. 
Вал та зар Бо ги шић и Алек са С. Јо ва но вић су сма тра ли да се о ска 
14) Ibid, стр. 163.
15) Дра ган Мар ко вић,Отварањеизатварањесрбијанскогсела–достигнућа,проблемии

перспективесоцијализације, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2004, стр. 39.
16) Сма тра се да је за дру гар ство на ста ло у Шкот ској и Вел су од 1761. го ди не па на да ње, и 

да су по угле ду на бри тан ског пред у зет ни ка и ре фор ма то ра Ро берт Ове на (1771-1858) у 
XIX ве ку по љо при вред ни ци тра жи ли пра во по ли тич ког од лу чи ва ња кроз са мо-ор га ни-
зо ва ње. Gary Ric hard son, „A Ta le of Two The o ri es: Mo no po li es and Craft Gu ilds in Me di e-
val En gland and Mo dern Ima gi na tion“, JournaloftheHistoryofEconomicThought, Vo lu me 
23, Num ber 2, 2001, стр. 1, ци ти ра ју ћи Pi ren ne 1937: Као што су по љо при вред ни ци 
осни ва ли за дру ге, та ко су за на тли је и тр гов ци осни ва ли сво је есна фе, са те жњом да се 
та ко удру же ни од у пру кон ку рен ци ји но вај ли ја, од но сно да ство ре не ку вр сту „еко ном-
ске за шти те“. Пре то га, пред крај сред њег ве ка на те ри то ри ји Дал ма ци је за бе ле же но је 
осни ва ње пр ве се о ске за дру ге. Mi lo rad Bi bić Mo sor, „Jo ško Ni sko ta: Ma sli na je kao maj-
ka,  a lo za je kao že na!“, SlobodnaDalmacija, Split, 29.03.2009.: Гла го ља ши из По љи ца су 
1552. го ди не бе же ћи пред Тур ци ма, до спе ли на Брач у до ли ну Бла ца и та мо осно ва ли 
не ку вр сту пр ве по љо при вред не за дру ге. У њој су ста ре ши не све ште ни ци и све тов ња-
ци ор га ни зо ва ли по сло ве се ља ци ма (те жа ци ма), ко ји су уз га ја ли ов це, во ло ве и ма зге и 
про из во ди ли ма сли но во уље, ви но и мед.
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за дру га у осно ви про ис ти че из упу ће но сти обич не по ро ди це „ино-
ко шти не“ на по што ва ње се о ске за дру ге у ко јој су се „по спо соб но-
сти и ра ди но сти“ фор мал но и пре ћут но би ра ли пу но лет ни му шки 
за дру га ри за ста ре ши не, обич но ста ри ји љу ди, ко ји су, у слу ча ју да 
ни су во ди ли ра чу на о ин те ре су за дру ге, би ли сме њи ва ни.17) Иако 
је Фра њо Рач ки, као и Вал та зар Бо ги шић и Алек са С. Јо ва но вић, 
сма трао да је де мо кра тич ност си сте ма за дру гар ства би ла је дан од 
оп штих исто риј ских усло ва на ста ја ња ауто ри те та у дру штве ној за-
јед ни ци, а са мим тим и плем ства у раз во ју та да шњих дру штве них 
од но са, у слу ча ју хр ват ског плем ства он је опи си вао да су ста ре-
ши не име но ва ле на след ни ке још за сво га жи во та.18)

Ка ко је то ока рак те ри сао по ли ти ко лог Пе тар Ма тић, у пр вим 
фа за ма раз во ја ста ре срп ске др жа ве би ла је бит на ауто но ми ја ло-
кал не са мо у пра ве, те су та ко по сто ја ли раз ли чи ти те ри то ри јал ни 
об ли ци на род не са мо у пра ве и де цен тра ли за ци је (обла сти, жу пе, 
кра ји шта, се ла, гра до ви са до де ље ним ауто ном ним пра ви ма), као и 
ће лиј ски об ли ци ко лек тив ног жи во та на ро да са сво јим уста ље ним 
пра ви ма и оби ча ји ма де мо крат ске упра ве (ка ту ни, са бо ри, за дру ге) 
и уза јам но сти. Вре ме ном су се, у жу па ма ис пре се ца ној сред њо ве-
ков ној Ср би ји, фор ми ра ле ин сти ту ци је жуп ских и се о ских збо ро-
ва, или „збо ро ва се ба ра“, и др жав них са бо ра. За те са мо у прав не 
фор ме је би ло ка рак те ри стич но да су би ле по сте пе но под вр га ва не 
ауто ри те ту цен трал не по ли тич ке вла сти, од но сно ка ко је ја ча ла по-
ли тич ка и вој на власт та ко је цен трал на власт глав не управ не и 
суд ске функ ци је по ве ра ва ла др жав ним чи нов ни ци ма и вла сте ли-
ни ма, од но сно овла шће ним но си о ци ма хи је рар хиј ске фе у дал не 
вла сти.19) Фор ми ра ње жу па као глав них по ли тич ких је ди ни ца би ло 
је од ре ђе но и ге о граф ским ка рак те ри сти ка ма та да шње Ср би је. Зе-
мљо рад нич ко ста нов ни штво је за сво ја ста ни шта би ра ло углав ном 
ни же пре де ле по де сне за об ра ђи ва ње зе мље, али одво је не и пре се-
ца не ра зним пре гра да ма, та ко да су они чи ни ли ма ње ге о граф ске, 
при вред не и управ не це ли не - жу пе.20) Гу сте шу ме, од но сно „пу ста 
бр да“ или „пу сто ши“ као ши ро ки по ја си ко ји су пре се ца ли, из два-
17) На да Но ва ко вић,„Те о ри је о на стан ку и струк ту ри по ро дич них за дру га“, Становни

штво, вол. 43, 1-4, 2005, стр. 109-110, ци ти ра ју ћи Val ta zar Bo gi šić, Građauodgovorima
izrazličitihkrajevaSlovenskogJuga, Za greb, JA ZU, 1884, a); и Val ta zar Bo gi šić Oobliku
nazvanominokoštianuseoskojporodiciSrbaiHrvata, Be o grad , 1884, b)

18) Ibid, ци ти ра ју ћи Fra njo Rač ki, NutarnjestanjeHrvatskeprijeXII.vijeka, Za greb, Rad, JA-
ZU, 1890

19) Пе тар Ма тић, “Раз вој ло кал не са мо у пра ве у Ре пу бли ци Ср би ји“, Политичкаревија, 
2006, vol. 5, iss. 3, стр.395

20) Си ма Ђир ко вић,Историјасрпскогнарода, стр. 357-358, ци ти ра ју ћи С. Но ва ко вић 
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ја ли и раз гра ни ча ва ли су сед не жу пе по ми њу се као не на се љи ви 
про сто ри у ра зним из во ри ма.21) У ра ној сред њо ве ков ној Ср би ји на-
се ља су вр ло че сто гра ђе на у ни ским пре де ли ма, на оба ла ма те ку-
ћих и ста ја ћих во да и у по је ди ним на се љи ма се опа жа ла те жња да 
се у град њи ку ће при бли же јед на дру гој и зби ју. О ве ли кој по ве за-
но сти ло кал ног ста нов ни штва са ре ка ма, на ко ји ма је би ло раз ви је-
но ри бар ство, и о зна ча ју ре ка за њи хов жи вот све до чи и чи ње ни ца 
да су жу пе, ко је су пред ста вља ле осно ву по ли тич ке ор га ни за ци је, 
че сто до би ја ле име на по сво јим ре ка ма.22)У пр вом пе ри о ду ра ног 
сред њег ве ка нај че шћи тип град ње ку ћа би ле су по лу зе му ни це че-
тве ро у га о не осно ве, из гра ђе не од др ве та, нај че шће од ко ља и пле-
те ног пру ћа, са об ле пље ним зи до ви ма, јед но став ним зе мља ним 
пе ћи ма, на би је ним по дом и усе че ним бан ком дуж јед ног или ви ше 
зи до ва. Вре ме ном су ку ће гра ђе не и на ви шим по вр ши на ма, нај че-
шће као брв на ре. Не ки еле мен ти и оби ча ји се о ског жи во та, као 
што су оде ва ње или про во ђе ње из ве сног вре ме на пре ко го ди не у 
брв на ра ма, пре у зе ти су из ста рих ан тич ких узо ра, а пре ма ет но-
граф ским ис тра жи ва њи ма мно ги еле мен ти и оби ча ји из сред њо ве-
ков ног жи во та су се одр жа ли у Ср би ји све до да на шњих да на. Та ко 
и дан-да нас у не ком пла нин ским де ло ви ма Ср би је сто ча ри жи ве 
је дан део го ди не у катунима, не кој вр сти се зон ског на се ља за сто-
ча ре на пра вље ног од тро шне, нај че шће др ве не гра ђе на пла нин-
ском под руч ју са па шња ци ма.23)Ар хе о ло шки про на ла сци у оста ци-
ма на се ља ра ног сред њег ве ка по ка зу ју да су та да шњи  зе  мљо рад-
ни ци упо тре бља ва ли зна тан број ме тал них пред ме та као зе мљо-
рад нич ке алат ке (ме тал ни око ви ашо ва, мо ти ке, ра ла, ср па, ко се) у 
об ли ци ма ко ји ће, за раз ли ку од сла би је очу ва них древ них алат ки, 
оста ти у упо тре би и у на ред ним сто ле ћи ма. Про на ђе не ко сти до ма-
ћих жи во ти ња го во ре да је на чин жи во та та да шњих ста нов ни ка 
Ср би је био дру га чи ји од на чи на жи во та сто ча ра из ста ро се де лач-
ких пле ме на, ко ји су се кре та ли у за ви сно сти од по кре тљи во сти 
њи хо вих ста да до ма ћих жи во ти ња. Про на ђе не су и жит не ја ме гра-
ђе не крај на се ља, као и ја ме за ду го трај но чу ва ње оста лих вр ста 
зр на сте хра не. Сма тра се да је пре ла зак са про са, ко је је ду го вре-
21) Ibid,стр. 358, ци ти ра ју ћи ЗаконикцараДушана,СтрушкииАтонскирукопис и С.Но-

ва ко вић 
22) Ibid, стр. 165.
23) Катунје тер мин илир ског по ре кла за па стир ске брв на ре, ко ји се пр ви пут по ми ње у 

сред њо ве ков ним до ку мен ти ма из XII и XI II ве ка. Ка ту ни су нај че шће по ди за ни на над-
мор ским ви си на ма око и пре ко 1.000 ме та ра, и гра ђе ни нај че шће у бли зи ни не ке пи ја ће 
во де. У њи ма су од ре ђе ни објек ти би ли на ме ње ни се зон ском бо рав ку од, у про се ку, 20 
до 100 по ро ди ца сто ча ра, док су од ре ђе ни об јек ти би ли на ме ње ни бо рав ку сто ке.
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ме на би ло основ на биљ ка у пре хра ни та да шњег ста нов ни штва, на 
пре хра ну жи том био узрок по ра ста та да шњег ста нов ни штва Ср би-
је, као и оп штег ја ча ња сло вен ских др жа ва у ра ном сред њем ве ку. 
Оста ци ри бљих ко сти ју го во ре да је ри бар ство би ло раз ви је но, а 
оста ци ко сти ју ди вљих сви ња и је ле на да је и ди вљач би ла за сту-
пље на у пре хра ни. На осно ву ар хе о ло шких про на ла за ка сма тра се 
да је ви шак зе мљо рад нич ких про из во да дао осно ву за спе ци ја ли за-
ци ју ра до ва и за нат ства, по го то во грн чар ства и ко вач ког за на та, а 
до де се тог ве ка и зла тар ства, те да је у на ред ним ве ко ви ма би ло 
раз ви ја но ткал ство, из ра да спе ци ја ли зо ва не обу ће и оде ће и шта-
вље ње ко же. На кон ви зан тиј ског осва ја ња у XI ве ку тр го ви на из ме-
ђу се ла и гра до ва по ста ла је ин тен зив ни ја, а по го то во се тр го ва ло 
на ки том и фи ном ви зан тиј ском ке ра ми ком. На се ло су из гра да сти-
за ли ко ма ди оруж ја, коњ ске опре ме, по је ди ни ала ти, итд.24)У се о-
ским ку ћа ма су углав ном жи ве ле три ге не ра ци је, са про сеч но око 
осам чла но ва у јед ном до ма ћин ству, од че га су бар по ло ви ну чи ни-
ла де ца. У ку ћа ма се спа ва ло, при пре ма ла се и је ла хра на, а же не су 
че шља ле и пре ле ву ну и пра ви ле раз ли чи те тка ни не. Обич но је јед-
но до ма ћин ство има ло 1-2 во ла, 2-4 кра ве, 3-4 сви ње и 10-20 ова ца. 
Ме ђу сто ча ри ма је би ло нај ра спо стра ње ни је ов чар ство, а по пу лар-
ни су би ли и го ве дар ство и ко њар ство. Ме ђу млеч ним про из во ди ма 
по себ но је био це њен вла шки сир. Ко ри шће ње зе мљи шних до ба ра 
ко ја су при па да ла вла да ру и цр кви се ља ци су им пла ћа ли у сто ци и 
си ру. По је ди на се ла, или не ке по ро ди це, ба ви ле су се грн чар ским, 
пче лар ским, ко вач ким и те сар ским за на том.25) Гра ни це ме ђу жу па-
ма би ле су утвр ђе не и услов но по де ље не на два раз ли чи та и не јед-
на ка де ла – пр ви део би ле су за јед нич ке и нео бра ђе не по вр ши не 
ко је је це ло куп но ста нов ни штво мо гло нео ме та но да ко ри сти, као 
што су па шња ци, шу ме, во де и су сед на бр да, док се у пре о ста лом 
де лу на ла зио сав пре о стао про стор по де љен из ме ђу зе мљо рад нич-

24) Си ма Ћир ко вић, Историјасрпскогнарода, стр. 164.
25) Ра ди во је Ар сић,ЖивотсељакаусредњовековнојСрбији,http://www.fi eld-ar cha e o logy.

com/clan ci/ar sic/in dex.php:„Са ме се о ске за на тли је углав ном су се тру ди ле да нај пре за-
до во ље по тре бе са мог се ла, а по том и ши рег тр жи шта. Цр ква је у се ли ма бр зо за у зи ма-
ла цен трал но ме сто у жи во ти ма ме шта на, по што су се сви ва жни до га ђа ји од ви ја ли око 
се о ског хра ма: кр ште ње и при ма ње де це у за јед ни цу, вен ча ње, не дељ на и пра знич на 
бо го слу же ња, про сла ве пра зни ка, опе ло и са хра на на гро бљу по ред цр кве. По ред то га, 
цр ква је кроз ду ги вре мен ски пе ри од успе шно хри сти ја ни зо ва ла се о ски жи вот и мно ге 
древ не оби ча је де ли мич но учи ни ла при хва тљи вим за Цр кву. Ка кве су оба ве зе се ља ка? 
По што су спа да ли у гру пу за ви сног ста нов ни штва, се ља ци су мо ра ли да ис пу ња ва ју 
раз ли чи те оба ве зе у нов цу и ра ду пре ма сво јим го соп да ри ма и вла да ру, ко ји је био и 
но ми нал ни го спо дар све зе мље. Се ља ци ко ји су жи ве ли на цр кве ним има њи ма има ли 
су оба ве зе са мо пре ма цр кви, јер су цр кве ни по се ди све до XV ве ка и вре ме на Де спо-
то ви не би ли осло бо ђе ни свих да ва ња пре ма вла да ру.“
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ких на се ља у жу пи. Сва ко се ло има ло је свој атар или по сед обе ле-
жен сви ма по зна тим утвр ђе ним, при зна тим и по што ва ним ме ђа ма. 
Се о ски по сед или атар се та ко ђе мо гао по де ли ти на два раз ли чи та 
не јед на ка де ла. На јед ном де лу су би ле за јед нич ке не по де ље не и 
нео бра ђе не по вр ши не ко је се ни су мо гле или сме ле де ли ти и ко је 
су и чи је је пра во ко ри шће ња при па да ло свим ме шта ни ма јед ног 
се ла, док је на дру гом де лу би ло све об ра ди во зе мљи ште по де ље но 
из ме ђу зе мљо рад нич ких по ро ди ца од ре ђе ног на се ља. На ред не 
епо хе ће ова квим дру штве ним и еко ном ским од но си ма да ти но ве 
об ли ке, јер ће вре ме ном ро дов ска и вој нич ка ари сто кра ти ја при ба-
вља ти и обез бе ђи ва ти све ве ћа пра ва на нео бра ди ви, а ка сни је и 
об ра ди ви део се о ских и жуп ских зе мљи шта. Сти ца њем та квих 
пра ва и по ве зи ва њем зе мљо по се да у но ве це ли не из два јао се и 
ства рао но ви фе у дал ни дру штве ни слој, ко ји је, иако су се жуп ске 
и се о ске це ли не одр жа ва ле ду го кроз сред њи век, ра за рао ин те гри-
тет се о ског и жуп ског под руч ја, по го то во у слу ча је ви ма ка да су 
фе у дал ни го спо да ри сти ца ли по се де у не ко ли ко су сед них или уда-
ље ни јих жу па.26) Др жа ва се та ко дру штве но „вер ти кал но“ ра сло ја-
ва ла, а у исто вре ме и „хо ри зон тал но“ те ри то ри јал но ши ри ла, од-
но сно, па ра док сал но, рас та ка ла у ко му ни ка циј ски не по ве за ном 
те ри то ри ју. По ли ти чар и прав ник Жив ко То па ло вић упра во у по ве-
зи ва њу но вих уда ље ни јих осво је них зе мљо по се да у но ве це ли не, 
као и у по сле дич ном дру штве ном и еко ном ском ра сло ја ва њу срп-
ског сред њо ве ков ног цар ства, ви ди узрок ка сни јег сла бље ња сред-
њо ве ков не срп ске др жа ве, вој ног по ра за и ње ног по сле дич ног пот-
па да ња под тур ску ото ман ску власт у дру гој по ло ви ни XIV. ве ка. 
Пре ма ње го вом ми шље њу, иако је би ла не спор на моћ тур ске ото-
ман ске вој ске у то ку ње них би та ка са срп ском сред њо ве ков ном 
вој ском на под руч ју та да шњег Ко со ва и Ме то хи је, узрок за про-
паст срп ске сред њо ве ков не др жа ве би ла је и у том пе ри о ду пре ве-
ли ка раз ли ка из ме ђу, на јед ној стра ни, фе у дал ног плем ства ко је се 
на кон ства ра ња цар ства  и за по се да ња те ри то ри ја ван гра ни ца ра-
ни је пр во бит не „ра шке Ср би је“обо га ти ло и де ли ло из ме ђу се бе, и, 
на дру гој стра ни, по ре зи ма оп те ре ће ног, си ро ма шног и обес пра-
вље ног се ља штва у тој др жа ви, чи ји се жи вот и рад сво дио са мо на 
пу ко пре жи вља ва ње.27) Не по би тан фак тор пре су дан за про ди ра ње 
26) Си ма Ћир ко вић,Историјасрпскогнарода, стр. 358
27) Жив ко То па ло вић,Себриивластела–Друштвенипоредакустаројсрпскојдржави, 

Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 2002, стр. 47-48: „Као што код осни ва ња др жа ве 
пот чи ње на се љач ка ма са ни је уче сто ва ла, ни је уче ство ва ла ни код ње ног рас ту ра ња и 
про па да ња... Та мо где је срп ско про па ну ло цар ство, ни је би ло пра во га на ро да срп ског 
да га бра ни. Јер то цар ство ни је би ло ње го во, већ цар ство вла сте ле...“
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Ото ман ског тур ског цар ства на Бал кан ско по лу о стр во би ла су и 
број ност, сна га и ком пакт ност ото ман ских вој них сна га, за раз ли ку 
од вој них сна га та да шњег срп ског цар ства ко је су би ле при мо ра не 
да се рас по ре ђу ју на раз ли чи те ло ка ци је и ода тле пре ме шта ју за 
по тре бе ра то ва ња, без ве ли ких мо гућ но сти за пра во вре ме ну ме ђу-
соб ну ко му ни ка ци ју и про ход ност пу те ва за њи хо ву од бра ну цар-
ства у јед ној та квој но во на ста лој си ту а ци ји. 

Та да шњи пу те ви су би ли не про ход ни, јер су гу сте шу ме са ви-
со ким др ве ћем, као не ка вр ста при род них, те шко про ход них гра-
ни ца ме ђу жу па ма, би ле глав на ге о граф ска ка рак те ри сти ка та да-
шње Ср би је. Пре ма из ве шта ји ма стра на ца ко ји су у XI и XII ве ку 
про ла зи ли пу тем од Бе о гра да пре ко Бра ни че ва до Ни ша у та да-
шњој Ср би ји, на све стра не ши ри ле су се гу сте не пре глед не шу ме 
са ви со ким др ве ћем и те шко про ход ним ста за ма, ме ђу ко ји ма је 
жи ви ло ста нов ни штво не за ин те ре со ва но за тр го ви ну и нео бра зо-
ва но у по гле ду зе мљо рад ње. Гу сте и про стра не шу ме су ве ко ви ма 
до ми ни ра ле тим под руч јем, као и Под ри њем и По мо ра вљем, и као 
та кве се по ми њу и ве ко ви ма ка сни је у спи си ма из до ба вла да ви не 
кне за Ми ло ша Обре но ви ћа Ср би јом у XIX ве ку као јед на од глав-
них при род них осо би на зе мљи шта и од ред ни ца ко је су ути ца ле на 
жи вот ни стил ста нов ни штва.28) Ста нов ни штво и тр го вач ки пут ни-
ци бо ја ли су се ди вљих жи во ти ња и по тен ци јал них пљач ка ша док 
28) Вла ди мир Ћо ро вић,„Зе мља Шу ма ди ја хај дуч ка, до се ље нич ка и по бу ње нич ка“, Исто

ријскесвескеСрпсконаслеђебр. 3, март 1998.: Пре ма пу то пи су чу ве ног Хан са Дерн-
шва ма ко ји је 1553. го ди не про шао јед ним де лом Ср би је, уме сто ра ни јих плод них про-
пла на ка у ја го дин ском кра ју под њи ва ма и ви но гра ди ма све је би ло пу сто, за ба та ље но 
и за ра сло сит но го ри цом, док је по при ча њу А. Вол фа 1583. го ди не, ње го во по слан ство, 
ко је је од Па лан ке до Ја го ди не ишло „гр мљем и шу мом“, као од ша ле до са ме Па лан ке 
уло ви ло јед ног ме две да. Ото Пирх је 1829. го ди не бе ле жио да је од Кра гу јев ца до Бе-
о гра да ја хао три да на „кроз хра сто ве шу ме“ и да Шу ма ди ја још жи ви „ста рим па стир-
ским жи во том“. Ти хо мир Ђор ће вић, Србијапрестогодина - XIX.век,Et hos, Бе о град, 
2008., стр. 2-4:Исто ри чар и ет но граф Ти хо мир Ђор ђе вић твр ди да су ко му ни ка ци је у 
зе мљи би ле „про сто стра шне“, ци ти ра ју ћи опи се „оке а на гу стих шу ма“ у за пи си ма 
фран цу ског пе сни ка и по ли ти ча ра Ла мар ти на, аустриј ског кон зу ла Ни ко ле Фи ли по ви-
ћа, фран цу ског ди пло ма те Боа-ле-Кон та, ен гле ског кон зу ла Ђ.Л. Хо џе са и дру гих по се-
ти ла ца у Ср би ји XIX ве ка. Пи сац Јан ко Ве се ли но вић је у свом ХајдукСтанку на во дио 
да се ме сто њи ва и па шња ка на ла зе гу сте шу ме, а про та Ма ти ја Не на до вић је го во рио 
да гу стим шу ма ма „ни пе шак ни куд про ћи не мо же, а то ли ко ња ник.“ Из ве шта ји кне зу 
Ми ло шу Обре но ви ћу из 1834. го ди не го во ри ли су да су већ у пр вој по ло ви ни XVI II 
ве ка ста ри рим ски, ста ри срп ски и пу те ви гра ђе ни за вре ме аустриј ске оку па ци је би ли 
уни ште ни и упро па шће ни, са по не где са чу ва ном кал др мом ко јом су утвр ђе ни. Из Бе о-
гра да, цен трал ног и нај ва жни јег ме ста у зе мљи, са мо се у два прав ца мо гло ићи ко ли-
ма: пр ви је пра вац био до Звор ни ка, а дру ги за Ниш или до Ужи ца. Оста ли пу те ви „или 
су би ле ко зје пу та ње, или су би ли та ко рђа ви и та ко „стр ме ни ти“, или су во ди ли „пре ко 
ве ли ких бр да и по то ка“, да је њи ма би ло „те шко и ко ње про ве сти, а ка мо ли с ко њи ма 
про ћи.“   



стр:132.

- 17 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2010год.(XXII)IXvol=25

су про ла зи ли кроз те гу сте шу ме без ја сно озна че них пу те ва или са 
по не ким стр мо ви тим пу тем ко ји је во дио кроз њих. За вре ме ки-
ша по сто је ћи пу те ви су по ста ја ли блат ња ви, а по што тр го ви не ван 
већ до бро ухо да них рет ких пу те ва ни је би ло, ни је би ла раз ви је на 
ни град ња на си па. На си пе је по чео у Ср би ји гра ди ти тек по ли ти-
чар Или ја Га ра ша нин за вре ме вла де кне за Алек сан дра Ка ра ђор-
ђе ви ћа од 1842. до 1858. го ди не.29)По љо при вре да је у та квим ви-
ше ве ков ним усло ви ма би ла огра ни че на на раз вој са мо од ре ђе них 
пот по љо при вред них гра на у под руч ји ма ко ја су би ла по вољ на за 
то. За вре ме вла да ви не ото ман ске Тур ске не про ход ним кра је ви ма 
та да шње Ср би је та ква спе ци фич на осо би на кон фи гу ра ци је зе мљи-
шта и биљ ног и жи во тињ ског све та по го до ва ла је ло кал ном на ро ду 
да по ди же устан ке про тив ото ман ске вла сти, али је у исто вре ме 
огра ни ча ва ла и од ре ђи ва ла при вред ни раз вој др жа ве у од но су на 
европ ске раз ви је не др жа ве у истом пе ри о ду.30)

КУЛТУРАУСРПСКОЈСРЕДЊОВЕКОВНОЈДРЖАВИ

Од рас ту ра ња дав не пра сло вен ске за јед ни це до по ја ве пр вих 
пи сме них тек сто ва на сло вен ским је зи ци ма на Бал кан ском по лу о-
стр ву ни је про те кло ви ше од три-че ти ри сто ле ћа. Из ана ли зе име-
ни ца и гла го ла пра сло вен ског је зи ка ви ди се да је зе мљо рад ња има-
ла ва жну уло гу у жи во ту ста рих Сло ве на.31)Прет по ста вља се да је 
про цес хри сти ја ни за ци је тих се љач ких ма са био спор и из и ски вао 
ве ли ке на по ре и ма те ри јал не сна ге за фор ми ра ње цр кве не ор га ни-
за ци је на том про сто ру. У про це су хри сти ја ни за ци је тог под руч ја 
би ло је ис пр ва по мо ћи и са рим ске и са ви зан тиј ске стра не.32) Ка да 
је је дан од жу па на на том под руч ју, Ве ли ко мо рав ски кнез Рас ти-
29) Ти хо мир Ђор ђе вић,Србијапрестогодина–XIX.век, стр. 5.
30) Ibid,стр. 4.
31) Си ма Ћир ко вић,Историјасрпскогнарода,стр. 127, 143-146: У до ку мен ти ма из тог 

вре ме на по сто је име ни це као жи то, пше ни ца, раж, је чам, про со, хмељ, хрен, ти ква, 
ди ња, ре па, мак, грах, боб и мр ква, за тим плуг, ра ло, бра на, ко са, мо ти ка, срп, ло па та, 
ви ле, жр вањ, гум но, као и тер ми но ло ги ја де ло ва плу га, те гла го ли као ора ти, ко па ти, 
се ја ти, же ти, пле ви ти, ко си ти, мле ти, вр ћи, бра ти и мла ти ти. На во ће су се од но си ле 
име ни це ја бу ка, кру шка, шљи ва, ви шња, орах, ле шник, оско ру ша, бре сква и тре шња. 
Од сто ке су би ли по зна ти коњ, го ве до, сви ња, ов ца, ко за, гус(ка), ко кот, док се на тек-
стил ну при вред ну гра ну од но се име ни це и гла го ли као ву на, лан, ко но пља, пле сти, 
пре ти, мо та ти, ши ти, кро ји ти, тка ти, као и тер ми но ло ги ја ко ја се од но си ла на пче лар-
ство, ри бар ство, ме та лур ги ју, ко вач ки, др во дељ ски и ко лар ски за нат, на де ло ве ко ла и 
са о бра ћај и са о бра ћај на сред ства, те на раз ли чи те му зич ке ин стру мен те, пеј заж, биљ ни 
и жи во тињ ски свет. 

32) Ibid, стр. 151-155.
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слав 863. го ди не за тра жио од ви зан тиј ског цар ства спо соб не ми си-
о на ре да му по мог ну у усто ли ча ва њу Хри шћан ства у зе мљи, ви зан-
тиј ски цар је по слао у ми си о нар ску ми си ју уче не си но ве ви со ког 
ви зан тиј ског чи нов ни ка Ла ва, Ме то ди ја и Кон стан ти на (Ћи ри ла) 
ко ји су по зна ва ли осно ве сло вен ског је зи ка и по ку ша ли да му при-
ла го де по себ но пи смо и да на ње га пре ве ду нај ва жни је бо го слу-
жбе не тек сто ве. Пре њи хо ве ми си је су и све ште ни ци ла тин ске цр-
кве у Дал ма ци ји под Ви зан тиј ским цар ством по ма га ли у ши ре њу 
Хри шћан ства на тим про сто ри ма. У про це су хри сти ја ни за ци је на-
ро да за жи вео је спе ци фи чан на род ни оби чај – срп ска по ро дич на 
свет ко ви на слава, чи је се рас про сти ра ње при бли жно по кла па са 
ши ре њем ју рис дик ци је ауто ке фал не Срп ске ар хи е пи ско пи је осно-
ва не 1219. го ди не и са вре ме ном пре о бра жа ја цр кве ног жи во та у 
вре ме срп ског ар хи е пи ско па Са ве I (Све тог Са ве). Не ки на уч ни ци 
об ја шња ва ју по ја ву по ро дич не „сла ве“ по што ва њем кул та умр лих 
пре да ка у ку ћи и по ро ди ци ко ји су пр ви при ми ли Хри шћан ство, а 
на осно ву од ра ни је чвр стог по што ва ња по ро дич них пре да ка у ку ћи 
и по ро ди ци на том под руч ју.33)

Пре ма из во ри ма ви зан тиј ског ца ра Кон стан ти на VII Пор фи ро-
ге ни та (913-959) и оста лих ви зан тиј ских до ку ме на та, нај ста ри ји 
срп ски кне же ви би ли су кне зо ви Ви ше слав, Ра до слав, Про си гој и 
Вла сти мир. Пре ма на род ном пра ву они су мо гли на сле ђи ва ти имо-
ви ну по род бин ској ли ни ји, али њи хо во раз ро ђа ва ње и скла ња ње у 
су сед не зе мље, од ко ји је по себ но у до ба бу гар ског ка на Бо ри са 
пре ти ла опа сност за срп ску те ри то ри ју, ути ца ло је не по вољ но на 
ње ну не за ви сност и раз вој.34) Кра јем X и то ком XI ве ка срп ски вла-
дар Ми хај ло (1050-1081.) уз ди гао је под руч је Зе те на ранг кра ље-
ви не и она од 1077. го ди не по ста је пр ва срп ска кра ље ви на. Сле ди 
пе ри од су ко ба око тро на у ко јем су уче ство ва ли ра шки ве ли ки жу-
па ни, те као по сле ди ца ди на стич ких бор би за пре сто 1162. го ди не 
до ла зи на власт ро до на чел ник ди на стиј ске ло зе Не ма њи ћа ве ли ки 
жу пан ра шки Сте фан Не ма ња (1168-1196) и ти ме за по чи ње ера ди-
на сти је Не ма њи ћа у срп ској исто ри ји.35) Она је вла да ла Ср би јом 
или ње ним по је ди ним де ло ви ма до па да срп ске де спо то ви не 1459. 
33) Ibid, стр. 155.
34) Ibid,стр. 147-149.
35) Алек сан дар Де ро ко, СредњовековниградовиуСрбији,ЦрнојГорииМакедонији, Про-

све та, Бе о град, 1950, та ко ђе ви де ти и Ге ор ги је Остро гор ски, Привредаидруштвоу
Византијскомцарству, Про све та, Бе о град, 1973. 
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го ди не под власт тур ске ца ре ви не. Зна чај на чи ње ни ца за срп ске и 
оста ле сло вен ске кне же ви не у пе ри о ду вла да ви не ви зан тиј ског ца-
ра Ва си ли ја II на Бал кан ском по лу о стр ву би ла је та да је он по сле 
по бе де над Ма ке дон ским цар ством 1018. го ди не за у зео бла го на-
клон став пре ма осни ва њу ауто ке фал не Охрид ске ар хи е пи ско пи је 
у од но су на Ца ри град ску па три јар ши ју, при че му је се би за др жао 
пра во  да би ра ар хи е пи ско пе, а охрид ска цр ква је за др жа ла ста ри 
на чин жи во та и сти ца ња при хо да и ста ре при ви ле ги је. Пре ма по ве-
љи ца ра Ва си ли ја II, те ри то ри је ко је је об у хва та ла Охрид ска ар хи-
е пи ско пи ја про те за ле су се од ре ке Ду нав до Те са ли је, те од пла ни-
не Ри ле до Ја дран ског мо ра, чи ме је зна тан број епи ско пи ја ка сни је, 
а не ки број и знат но ка сни је, до спео под власт срп ских вла да ра, 
од но сно од 1219. го ди не оне ула зе под ју рис дик ци ју по себ не срп-
ске ар хи е пи ско пи је.36)Со цио-еко ном ски од но си све штен ства и се-
ља штва у Ра шкој епи ско пи ји, баш као и у Охрид ској епи ско пи ји, 
би ли су уре ђе ни пре ма ви зан тиј ским узо ри ма, што је има ло ве ли ки 
зна чај за вер ске, и ти ме и кул тур не при ли ке у Ра шкој.37) Све штен-
ство у до ба ди на сти је Не ма њић је мно го ути ца ло на пи сме ност и 
књи жев ност ра ног сред њег ве ка и ка сни је, о че му све до че цр кве ни 
до ку мен ти Мирославово јеванђеље (1185) и Вуканово јеванђеље 
(1197-1199), те основ ни прав ни ко декс срп ске цр кве Номоканон
или КрмчијаСветогСаве, ко ји је у исто вре ме „по Бож јем пра ву“ 
био и вр хов ни за кон сред њо ве ков не срп ске др жа ве.38)У дру гој по-
ло ви ни XII ве ка срп ско сло вен ска ре дак ци ја је зи ка и пи сма је за ме-
ни ла ста ро сло вен ску ре дак ци ју. За цр кве не до ку мен те из XII ве ка, 
као и за ста ро сло вен ску пре ве де ну или ори ги нал ну књи жев ност, 
углав ном из X и XI ве ка, пре све га би блиј ске тек сто ве је ван ђе ља – 
апра ко си и те тра, апо сто ли од но сно прак са по сто ли, псал ти ри и па-
ри меј ни ци, исто ри чар Си ма Ћир ко вић твр ди да су од и гра ли не са-
мо пре суд ну уло гу у еван ге ли за ци ји, не го и у укуп ном по гле ду на 
есте ти ку, по е ти ку и чи тав по глед на умет ност, те на раз вој дру-
штве них од но са и све сти у сред њо ве ков ној Ср би ји.39)Са крал ни 
објек ти, књи ге, сли кар ство, књи жев ност и оста ла умет нич ка де ла 
до ка зу ју ви сок сте пен раз во ја умет но сти и ци ви ли за ци је под ути-
36) Си ма Ђир ко вић,Историјасрпскогнарода, стр.176, ци ти ра ју ћи Но ва ко вић, Сне га ров, 

К. Ји ри чек, стр. 177-178.
37) Ibid, стр. 179, ци ти ра ју ћи А. Со ло вјев, ЗаконодавствоСтефанаДушана61, Законодав

ствоСтефанаДушана62.
38) Ibid, стр. 322, ци ти ра ју ћи С. Тро иц ки, Р. Н. Ша пов
39) Ibid, стр. 218-220, str. 226, str. 292.
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ца јем Хри шћан ства у ро ман ском, хр ват ском, срп ском и оста лим 
на ро ди ма на том под руч ју. Али, исто риј ски до ку мен ти из тог вре-
ме на све до че та ко ђе и о стал ним рат ним на пе то сти ма, уну тра-
шњим пре ви ра њи ма и су ко би ма ве ли ких цар ста ва на Бал кан ском 
по лу о стр ву и Ме ди те ра ну, што сва ка ко ни је мо гло да под сти цај но 
де лу је на раз вој по љо при вре де и уоп ште за по бољ ша ње жи во та 
при пад ни ка дру штве ног сло ја зе мљо рад ни ка, ри ба ра и сто ча ра на 
том под руч ју. По след ња де це ни ја XII ве ка до не ла је ве ли ке про ме-
не у по ли тич ким од но си ма на Бал кан ском по лу о стр ву. Ве ли ки жу-
пан Сте фан Не ма ња се бо рио за не за ви сност срп ске др жа ве ба лан-
си ра ју ћи из ме ђу угар ских сна га на се ве ру и ви зан тиј ских сна га на 
ју гу др жа ве, а у дру штве ном жи во ту се одр жа вао си стем по ко ме је 
на че лу др жа ве био ве ли ки жу пан, док су ве ћим те ри то ри јал ним 
це ли на ма вла да ли ње го ва бра ћа и си но ви. Ти ту ла ту ра Сте фа на Не-
ма њи ћа сти ца њем кра љев ске кру не из Ри ма огле да се у епи те ту 
„са мо др жац“ у зва нич ним до ку мен ти ма, што је до сло ван пре вод 
ви зан тиј ског цар ског епи те та „ав то кра тор“, чи ме је зва нич но по-
твр ђе на не за ви сност Ср би је као др жа ве.40) У по гле ду кти тор ства и 
умет но сти Сте фан Не ма ња је при бли жио то под руч је раз ви је ним 
европ ским сре ди на ма.41) Од XI II ве ка за хва љу ју ћи ја ча њу про све-
ти тељ ства и обра зо ва ња, у срп ској књи жев но сти се по ја вљу ју, 
осим естет ске фи ло зо фи је ви зан тиј ског и уни вер зал ног све та, и са-
мо стал не те ме.42)Пре ма ми шље њу исто ри ча ра Си ме Ћир ко ви ћа, 
уло гу у склад ној дру штве ној стра ти фи ка ци ји у ра ној сред њо ве ков-
ној и сред њо ве ков ној Ср би ји има ли су ма на сти ри-за ду жби не ко ји 
су у Ср би ји би ли на ме ње ни по ди за њу ка лу ђер ског ре да, упра вља-
њу има њем, ства ра њу пи сме них др жав них на ме ште ни ка, по ма га-
њу си ро ти ње и не го ва њу на у ка и умет но сти43) и ко ји су под јед на ко 
при вла чи ли чла но ве свих дру штве них сло је ва у пр вој фор мал ној 
срп ској др жа ви под упра вом ди на сти је Не ма њић. За раз ли ку од ви-
зан тиј ских ма на сти ра у ко ји ма се ду хов ни жи вот од ви јао изо ло ва-
но од дру штва, срп ски ма на сти ри су по ста ли сре ди ште вер ског жи-
во та, еко ном ски сре ђе ни и по што ва ни у дру штву, те су при вла чи ли 
љу де свих дру штве них сло је ва, ка ко Ћир ко вић пи ше, „ка ко се бре, 
та ко и вла сте лу“, те по го то во од XI II ве ка они по ста ју ме сто раз ви-
40) Ibid, стр. 301, ци ти ра ју ћи Остро гор ски, Автократорисамодржац, Глас 141-148 (Са-

бра на де ла IV), 323-327.
41) Ibid, стр. 262, ци ти ра ју ћи Ј. Ка лић, Ст. Хаф нер, Ф. Кем фер
42) Ibid,стр. 326-327.
43) Ibid, стр. 37-38.
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ја ња и хри шћан ске и на род не тра ди ци је.44) Вла сте лин ска де ца су се 
опи сме ња ва ла у ма на сти ри ма, а ре дов но су про во ди ла из ве стан 
вре мен ски пе ри од и на цар ском дво ру, где су се учи ла ле пом по на-
ша њу и вр ше њу из ве сних па жев ских слу жби. Се ла (да ро ва не и 
при зна те ба шти не или сво ји не, као и про ни је или про ни ја ри (не на-
след на вој нич ка има ња ко ја су узи ма на на на јам) при па да ла су го-
спо да ри ма – ве ли кој и ма лој вла сте ли, ма на сти ри ма, са мом вла да-
ру и про ни ја ри ма и би ла су ве за на за њих оба ве за ма. Ма ња 
вла сте ла и про ни ја ри су у по се ду има ли са мо не ко ли ко се ла, док су 
ве ли ка вла сте ла и цр кве ни ма на сти ри има ли по ви ше де се ти на се-
ла (нпр. ма на сти ри по пут Ма на сти ра Све тог Ар хан ге ла код При-
зре на и пре ко 90 се ла у по се ду). Из вор не дру штве не по ја ве у се о-
ском жи во ту би ле су паја, моба и позајмице, за сно ва не на 
ме ђу соб ном по ма га њу при оба вља њу се о ских по сло ва по прин ци-
пу без у слов не со ли дар но сти. Позајмица се за сни ва ла на уза јам ној 
со ли дар но сти, док је мобаби ла об лик без у слов не со ли дар но сти, 
од но сно за јед нич ко по ма га ње у ра до ви ма на ку ћи или њи ви до ма-
ћи на, без об зи ра ка квог је он имо вин ског ста ња и дру штве ног ста-
ту са у се лу. При то ме, ви ше од лич не во ље, лич ног мо ра ла или 
лич ног ре ли гиј ског мо ти ва, по вод за ова ку ду же ве ков ну по ја ву по-
ма га ња на не чи јем при ват ном по се ду у се лу би ла је дру штве на 
оба ве за.45) Ови ори ги нал ни се о ски оби ча ји уста ли ли су се у се о-
ском жи во ту, јер су би ли, иако дру штве на оба ве за, ујед но и ти пи-
чан об лик сло бод ног и пот пу но до бро вољ ног удру жи ва ња.46) Та ко 
је ве ко ви ма по сто ја ла тра ди ци ја да у се ли ма у Ср би ји за јед нич ке 
објек те гра де и одр жа ва ју, те да о за јед нич ким до бри ма, нпр. о за-
јед нич ким пасиштима жу па (ад ми ни стра тив них за јед ни ца ви ше 
су сед них се ла), шу ма ма, во да ма, пу те ви ма, гро бљи ма, мо сто ви ма, 
во де ни ца ма или кре ча на ма, за јед нич ки бри ну и од лу чу ју сви ста-
нов ни ци се ла.47) Нај ва жни ја пи та ња ко ја су се ти ца ла еко но ми је и 
упра вља ња сел ском и оп штин ском шу мом, ис па шом и одр жа ва-
44) Ibid,стр. 111.
45) Дра ган Мар ко вић,Отварањеизатварањесрбијанскогсела стр. 37,ци ти ра ју ћи Сре тен 

Ву ко са вље вић, Историјасељачкогдруштва, стр. 442-443.
46) Ibid, стр. 37, ци ти ра ју ћи Цвет ко Ко стић, Социологијасела, Из да вач ко-ин фор ма тив ни 

цен тар сту де на та Бе о град, 1975, стр. 202.
47) Ibid, стр. 34, ци ти ра ју ћи Сре тен Ву ко са вље вић, Писмасасела, Са вре ме на шко ла, Бе-

о град, 1962. и Сре тен Ву ко са вље вић, ИсторијасељачкогдруштваIII–Социологија
сељачкихрадова, СА НУ, Бе о град, 1983.
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њем по сто је ћих при род них и за јед нич ки из гра ђе них обје ка та ре-
ша ва ла су се на сел ском збо ру.48) 

ПРИВРЕДНЕИПОЛИТИЧКЕОДЛИКЕ
ДОБАЦАРАДУШАНА

На кон смр ти Са ве Не ма њи ћа 1236. го ди не, за вре ме вла да ви не 
кра ља Вла ди сла ва хор де Мон го ла ко је су го ни ле угар ског кра ља 
Бе лу IV про шле су кроз Бал кан ско по лу о стр во све до Дал ма ци је и 
на траг, оста вља ју ћи за со бом пу стош. Не и ма шти ном и ра за ра њи-
ма ис цр пље но ста нов ни штво би ло је не за до вољ но, што је ис ко ри-
сти ла вла сте ла 1243. го ди не у уну тра шњим не ми ри ма у зе мљи, и 
на власт је у вре ме тих пре ви ра ња уме сто кра ља Вла ди сла ва до-
шао краљ Урош I (1243-1276). За вре ме вла да ви не кра ља Сте фа-
на Уро ша Пр вог и кра ља Ми лу ти на (Сте фан Урош II Ми лу тин) 
Не ма њи ћа (1253-1321) из вр шен је про цес „ви зан ти за ци је“ до та-
да шње кра ље ви не Ср би је, као и др жав но про ши ре ње и по ве ћа ње 
при хо да за хва љу ју ћи тр го ви ни и ја ча њу при вре де у др жа ви. Осим 
тр го ви не со љу и дру гим про из во ди ма, по себ но је раз во ју тр го ви-
не по го до вао раз вој ру дар ства. Иако су Сло ве ни до та да по зна ва ли 
јед но став ну тех ни ку про из вод ње ме тал ног оруж ја и ала та, јед на 
ску пи на не мач ких ру да ра „Са си“ по мо гла је уве ћа њу про из вод-
ње и ори јен та ци ји тра же ња пле ме ни тих и обо је них си ро ви на, на-
ро чи то оло ва, сре бра и зла та.49) За вре ме вла да ви не кра ља Уро ша 
Пр вог раз ви ја ло се ру дар ство, али и на јам нич ка вој ска, ко ју ни је 
пред во ди ла вла сте ла, као у слу ча ју вла да ви не ра ни јих кра ље ва, а 
кра ље ви на Ср би ја је уби ра ла при хо де од тр го ви не ру дом, сто ком, 
кр зном, млеч ним про из во ди ма, ви ном, оруж јем и тек сти лом, ко ја 
се оба вља ла са Евро пом коп ном од Ви зан ти је и ис то ка. Зна чај тр-
го ви не за раз вој та да шњег дру штва до ка зу је и по сто ја ње нов ча не 
ва лу те – ко ва ни ца ко ја је би ла у упо тре би већ не где од сре ди не XIV 
ве ка у тр го вин ској раз ме ни Ср би је с ино стран ством.50) До вре ме на 
ца ра Сте фа на Уро ша IV Ду ша на Не ма њи ћа (1308-1355), по зна ти јег 
као ца ра Ду ша на ко ји је до нео нај по зна ти ји срп ски сред њо ве ков ни 
прав ни акт „Ду ша нов за ко ник“, се ља ци су мо ра ли да да ју да нак 
у хра ни вла да ру или чла но ви ма ње го ве по ро ди це, као и прат њи и 
48) Ibid, стр. 34.
49) Си ма Ћир ко вић, Историјасрпскогнарода, стр. 344-345, ци ти ра ју ћи К. Ји ре чек
50) Алек сан дар Де ро ко, СредњовековниградовиуСрбији,ЦрнојГорииМакедонији, Про-

све та, Бе о град, 1950,та ко ђе ви де тиОстро гор ски, Ге ор ги је,ПривредаидруштвоуВи
зантијскомцарству, Про све та, Бе о град, 1969. 



стр:132.

- 23 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2010год.(XXII)IXvol=25

чла но ви ма др жав не упра ве и пред став ни ци ма стра них др жа ва, али 
се на кон до ла ска ца ра Ду ша на на пре сто те оба ве за од но си ла са мо 
на ца ра са прат њом. Јед на оп шта од ред ба, Члан 81 из „Ду ша но вог 
за ко ни ка“ гла си ла је: „Пла ни не ца ре ве да су ца ру, а цр кве не цр ква-
ма, а вла сте о ске вла сте ли“, од но сно све зе мљи ште са па шња ци ма 
у пла нин ском ре ги о ну је би ло из де ље но на по се де цар ске, цр кве не 
и вла сте о ске, а ти ме су и сто ча ри би ли за ви сни љу ди од ца ра, цр кве 
и вла сте ли на.51) 

Глав ни по рез на зи вао се соће или соћ, или до хо дак цар ски, од-
но сно оп шти цар ски по рез. Ње га је би ла ду жна да пла ћа сва ка ку ћа 
(од но сно гла ва), а из но сио је је дан пер пер или про ти вред ност у жи-
ту. О са ку пља њу овог по ре за ко ји је ишао вла да ру, бри ну ла се вла-
сте ла. Дру га вр ста да жби не, ко ју је сва ки вла сник уби рао за се бе 
од се ља на са свог има ња, на зи вао се десетак и нај че шће се уби рао 
у жи ту, али и у  ме су, ме ду, вос ку... По ред ових да жби на, се ља ци су 
има ли и до дат не оба ве зе – да ра де сва ке не де ље на вла сте лин ском 
има њу, а по ред то га и два пу та го ди шње ка да су ве ли ки по сло ви, 
од но сно мо бе. Вла сте ла је при ку пље ни по рез да ва ла ца ру у го то-
ву нов цу или у жи ту, а у од ре ђе ним шу ма ма ко је су би ле на рас-
по ла га њу вла сте ли та ко ђе се за по тре бе сви њар ства и сто чар ства 
уоп ште ску пљао и хра стов жир и пре да вао ца ру у скло пу по ре за. 
Има ју ћи у ви ду ве ли ку уло гу хра сто вог жи ра у пре хра ни сто ке у 
сред њо ве ков ној Ср би ји, ра зу мљив је зна чај и уло га хра ста у мно-
го број ним срп ским на род ним пе сма ма, при ча ма, асо ци ја ци ја ма и 
ве ро ва њи ма. Оп шти цар ски по рез со ће ни су при ку пља ли по ре ски 
чи нов ни ци, не го је вла сте ла („ма ла вла сте ла“ про ни ја ре ви ћи – ко ја 
је има ла про ни ја ре–на след на вој нич ка има ња, као и ви ша по ран гу 
вла сте ла) би ла за ду же на да га при ку пља од ме роп са са цар ских ба-
шти на и про ни ја. Тим оп штим цар ским по ре зом пре хра њи ва ли су 
се љу ди и сто ка и на ба вља ло се оруж је. Ко њи и оруж је би ли су део 
др жав ног на о ру жа ња. Сво јом имо ви ном, се ли ма и шу ма ма ко је су 
ма на сти ри и вла сте ла до би ва ли од ца ра хрисовуљама (за кон ским 
пи смом са ца ре вим злат ним пе ча том) и простагмама(пи сме ним 
на ре ђе њи ма), они су сло бод но рас по ла га ли. Ца ре ви су че сто по ди-
за ли ма на сти ре као за ду жби не, а игу ма ни у ма на сти ри ма су има ли 
ранг вла сте ле. По рез се пла ћао и Па три јар ху, јер је цр ква као са-
мо стал на прав на ин сти ту ци ја има ла сво ја има ња, сво је ба шти не 
и зе мљо рад ни ке (ме то хе) ко ји су об ра ђи ва ли цр кве на има ња, тзв. 
51) Ра ди во је Ар сић, ар хе о лог ЖивотсељакаусредњовековнојСрбији: http://www.fi eld-ar-

cha e o logy.com/clan ci/ar sic/in dex.php
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„цр кве не љу ди је“ или метохије.52) Пре ма „Ду ша но вом за ко ни ку“ 
(„и на ти су ћу ку ћа да се хра ни у ма на сти ри ма пе де сет ка лу ђе ра“), 
о по тре ба ма јед ног мо на ха бри ну ло се 20 ку ћа.53) Се ла су у сред њо-
ве ков ној Ср би ји го то во увек би ла по ди за на у гру па ма ку ћа (про-
сеч но око 40 ку ћа, али и од 10 до 200 до ма ћин ста ва) на ма њем 
про сто ру, че сто са се о ском цр квом и гро бљем у сре ди шту се ла или 
на обли жњем бре жуљ ку. Се ла су по ди за на на ма њем про сто ру крај 
пи ја ће во де, нпр. крај не ке ре ке или из во ра, и у бли зи ни об ра ди ве 
зе мље, шу ме, па шња ка и пу та. Са раз во јем при вре де и тр го ви не 
то ком XIV ве ка, се ла са по вољ ним по ло жа јем до би ја ла су на зна-
ча ју и пре ра ста ла у тр го ве, углав ном не у твр ђе на на се ља са тр жи-
штем, а че сто и са па на ђу ри ма (ва ша ри ма). У вре ме ца ра Ду ша на, 
на кна ду за зи мо ва ње на вла сте лин стви ма Вла си су пла ћа ли на 100 
го ве да или ко ња – по јед но гр ло, а на 100 ова ца – ов цу са јаг ње том. 
По ред свих по сло ва ко ји су би ли ве за ни за об ра ду зе мље, се ља ци 
су има ли оба ве зу да на по зив вла сте ли на уче ству ју у вој ним по хо-
ди ма, као део ба штин ске вој ске. Они су углав ном са чи ња ва ли ла ку 
пе ша ди ју, ко ја је вре ме ном све ви ше гу би ла на свом зна ча ју. Од на-
о ру жа ња, се ља ци су има ли лак др ве ни штит, ко пље, се ки ру, за тим 
лук и стре лу. Слич на тој оба ве зи би ла је и оба ве за чу ва ња пу те ва 
и ма на сти ра од раз бој ни ка и пљач ка ша, те уче ство ва ње у зи да њу 
раз ру ше них жуп ских гра до ва. Пре ма сред њо ве ков ним за кон ским 
спо ме ни ци ма, ма на стир ским по ве ља ма и по пи си ма ста нов ни штва 
из вре ме на срп ских вла да ра и пр вих го ди на тур ске осва јач ке вла-
сти, те пре ма пу то пи си ма рет ких стра на ца као што су би ли Ги јом 
Адам и де ла Бро ки јер, у XIV ве ку са мо су гра до ви као Но во Бр до, 
При зрен и При шти на, те ста ри гра до ви као Ко тор, Ул цињ, Бар и 
но во о сво је ни ви зант ски град Ско пје би ли ра зи је ни у то до ба. Они 
су се раз ви ја ли за хва љу ју ћи про то ку тр го ви не из прав ца при мор-
ских ја дран ских гра до ва, на ро чи то Ду бров ни ка. Ро ба се ца ри ни ла, 
а из нос ца ри на био је ре гу ли сан тр го вач ким уго во ри ма. Пут пре ко 
жу пе био је ду жан чу ва ти го спо дар жу пе – вла сте лин, а око гра до ва 
и у гра до ви ма над глед ни ци или управ ни ци гра до ва кефалије (грч-
ки: кефалос – гла ва, по гла вар гра да), од но сноћефалијe, ка ко је гла-
сио ка сни је одо ма ће ни на зив те ти ту ле. У сред њо ве ков ној срп ској 
др жа ви би ли су раз ви је ни тр го ви на, ру дар ство и зла тар ство, као 
52) Жив ко То па ло вић,Себриивластела–Друштвенипоредакустаројсрпскојдржави, 

стр. 32-37.
53) Ра ди во је Ар сић,ЖивотсељакаусредњовековнојСрбији,http://www.fi eld-ar cha e o logy.

com/clan ci/ar sic/in dex.php, та ко ђе Алек сан дар Де ро ко, СредњовековниградовиуСрби
ји,ЦрнојГорииМакедонији
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и ко ва ње нов ца, али ни је по сто ја ла др жав на ков ни ца. Зла та ри су 
мо гли жи ве ти и ра ди ти са мо у оним се ли ма и гра до ви ма у ко ји ма 
је цар био одо брио ко ва ње нов ца и „Ду ша нов за кон“ од ре ђи вао је 
кон тро лу над зла та ри ма и над ко ва њем нов ца. У слу ча ју да је не ки 
зла тар нео вла ште но оба вљао ко ва ње нов ца у не ком се лу или гра-
ду, пре ма „Ду ша но вом за ко ну“ они су мо гли да бу ду рас ту ре ни.54) 
Ве ли ко бо га ће ње ви ших дру штве них сло је ва у др жа ви и лук суз у 
жи вот ном сти лу цар ског дво ра и чла но ва ви ших дру штве них сло-
је ва по вла чи ло је са со бом и ве ли ке рад не, нов ча не и жит не на ме те 
се ља штву за одр жа ва ње та квог бо гат ства и лук су за, као и за им пе-
ри јал не по хо де вој ске ца ра Ду ша на у прав цу Ма ке до ни је и Егеј-
ског при мор ја. Пот чи ње на не пи сме на, не на о ру жа на се љач ка ма са, 
ко ја је би ла при си ље на да те шко ра ди за ин те ре се цар ског дво ра, 
вла да ју ће др жав не, вој не ели те и на јам нич ке вој ске, као та ква би ла 
је не за ин те ре со ва на за ика кве им пе ри јал не по хо де др жав не ели те. 
Том чи ње ни цом, као и чи ње ни цом да су се вер на и ју жна вла сте ла 
у др жа ви би ли по де ље ни, прав ник и по ли ти чар Жив ко То па ло вић 
об ја шња вао је узрок по чет ка про па сти и рас та ка ња срп ске сред њо-
ве ков не др жа ве, од но сно кон крет ног вој ног по ра за ју жне срп ске 
вла сте ле у би ци на Ото ман ском тур ском вој ском на ре ци Ма ри ци 
1371. го ди не, као и ка сни ји по раз се вер не срп ске вла сте ле и ње не 
на јам нич ке вој ске на Ко со ву 1389. го ди не.55) 

ИСТОРИЈСКИДИСКОНТИНУИТЕТ
УРАЗВОЈУДРЖАВНОСТИНАКОНРАСПАДА

СРЕДЊОВЕКОВНЕСРПСКЕДРЖАВЕ

Пре ма ми шље њу Жив ка То па ло ви ћа, „на кон што је но ва власт 
оста ви ла у сви ма по се ди ма и пра ви ма вла сте лу ко ја се ис тур чи ла, 
а по том је за ве ла чврст, свеж тур ски фе у да ли зам, већ у дру гој или 
тре ћој ге не ра ци ји за бо ра ви ле су се су прот но сти из ме ђу ста ре срп-
ске вла сте ле и се ља штва, и осе ћа ли су се са мо зулуми, опо ре зи ва-
ње и при ти сак но вих го спо да ра. Ти ме се ме њао и ду хов ни од нос 
на род не се љач ке ма се пре ма срп ској вла сте ли и ње ној др жа ви. Сад 
су то би ла „до бра го спо да ри шћан ска“.“56) У се о ским сре ди на ма су 
се ља ци мо ра ли од ра ђи ва тикулук (ко лек тив ни рад под при ну дом) 
54) Ibid, стр. 45.
55) Ibid, стр. 47-48: „Као што код осни ва ња др жа ве пот чи ње на се љач ка ма са ни је уче ство-

ва ла, ни је уче ство ва ла ни код ње ног рас ту ра ња и про па да ња... Та мо где је срп ско про-
па ну ло цар ство, ни је би ло пра во га на ро да срп ског да га бра ни. Јер то цар ство ни је би ло 
ње го во, не го цар ство вла сте ле...“

56) Ibid, стр. 48-51.
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ко ји је, ка ко је при ме тио аграр ни со ци о лог Цвет ко Ко стић, као ти-
пи чан об лик на мет ну те при нуд не со ци ја ли за ци је у на ро ду, остао 
на злом гла су јер се на ње му ра ди ло „ду го, под те шким усло ви ма 
и без па ре и ди на ра“.57) Ка ко је 1928. го ди не при ме тио швај цар ски 
док тор хе ми је и кри ми но лог Ру долф Ар чи балд Рајс (Ro dolp he Ar-
chi bald Re iss, 1875-1929), ко ји је ду ги низ го ди на про вео у Ср би-
ји, у до ба вла да ви не тур ске осман лиј ске вла сти ку лу че ње се ља ка, 
од но сно тај при нуд ни „нај же шћи рад се ља ци ма је ма ло ко ри стио, 
јер се од ње га обо га тио са мо угње тач.“ Ар чи балд Рајс је ту чи ње-
ни цу на во дио као раз лог у свом об ја шње њу за што су то ком ве ко ва 
се ља ци на ви кли да ра де са мо оно ли ко ко ли ко је нео п ход но и ни су 
хте ли да ра де ви ше за то што би то ко ри сти ло са мо њи хо вом ти ра-
ни ну.58) Нај вред ни је де ло ве зе мљи шта у се ли ма (ора ни це, воћ ња ке, 
па шња ке и шу ме) тур ске вла сти до де љи ва ле су бе го ви ма (вла сте-
лин, ве ле по сед ник) и спа хи ја ма. Њи хо ве чиф чи је са по ро ди ца ма су 
на ма лим ба шти на ма (по се ди ма) жи ве ле у си ро ма штву и на гра ни-
ца ма би о ло шког оп стан ка. То је по је ди не по ро ди це при мо ра ва ло 
на по сте пе не се лид бе у плод ни је пре де ле уну тар Ср би је. У вре ме 
по себ но по о штре них да жби на ото ман ских тур ских вла сти и тур-
ских вој них по хо да мно ге по ро ди це су на пу шта ле сво је ба шти не, 
скла ња ле се у шу ме и збе го ве, а не ке су се и исе ља ва ле. Та ко се око 
30.000 Ср ба и знат но ма ње Ма ке до на ца и Шип та ра-Кли мен та под 
вођ ством срп ског Па три јар ха Ар се ни ја Ш. Цр но је ви ћа 1690. го ди-
не од се ли ло на се вер пре ко Са ве и Ду на ва.

Са дру ге стра не, за раз ли ку од јед ног та квог ко ло ни зо ва ног, 
гу стим шу ма ма об ра слог Бал кан ског по лу о стр ва, чи је ло кал но ста-
нов ни штво је „ку лу чи ло“ за по тре бе свог осва ја ча и чи је спољ но и 
уну тра шње устрој ство је би ло ве ко ви ма не про ме ње но, па ра лел но 
су се у истом вре мен ском пе ри о ду у за пад ним, сред њим и ју жним 
раз ви је ним европ ским др жа ва ма раз ви ја ле по љо при вре да и дру ге 
гра не при вре де. Та ко су се у Ен гле ској већ од 1784. го ди не из да ва-
ли пе ри о дич ни ча со пи си и књи ге на те му по љо при вре де, а др жа ва 
је про мо ви са ла ин сти ту ци је ко је ути чу на по бољ ша ње стан дар да 
про из вод ње на се о ским до ма ћин стви ма По зна ти ен гле ски пи сци и 
струч ња ци за по љо при вре ду. Ар тур Јанг (Art hur Young, 1741-1820) 
и Ви ли јам Мар шал (Wil li am Mar shall, 1745-1818) ак тив но су из-
у ча ва ли по љо при вре ду, ка ко те о рет ским, та ко и ем пи риј ским ис-
тра жи ва њи ма. За хва љу ју ћи мно го број ним те о риј ским ис тра жи ва-
57) Цвет ко Ко стић,Социологијасела, Из да вач ко-ин фор ма тив ни цен тар сту де на та Бе о град,

1975, стр. 202.
58) Ру долф Ар чи балд Рајс,ЧујтеСрби!, Зла то у сти, Бе о град, 2008, стр. 14.
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њи ма, сту диј ским пу то ва њи ма и сво јим упо ред ба ма до ма ће по љо-
при вре де са по љо при вре дом су сед них зе ма ља, ови ин те лек ту ал ци 
су да ли ве ли ки до при нос раз во ју по љо при вре де у сво јој др жа ви 
и ин спи ри са ли мно ге сво је са вре ме ни ке да ра де на раз во ју по љо-
при вре де у др жа ви и у ње ним ко ло ни ја ма и ти ме ујед но по ма жу и 
укуп ном еко ном ском раз во ју Ве ли ке Бри та ни је.59) У истом ве ку је 
и се вер но а ме рич ки пи сац Во шинг тон Ир винг (Was hing ton Ir ving, 
1783-1859) у свом де лу RuralLifeinEngland (РуралниживотуЕн
глеској) твр дио да стран цу, ко ји је хтео да фор ми ра ми шље ње о ен-
гле ској др жа ви и „мо рал ном ка рак те ру на ци је“,  ни је би ло до вољ-
но да оде у ме тро по лу, не го да је уну тра шњост зе мље би ла та ко ја 
је мо гла да му да од го вор на то.60) За раз ли ку од успе шно про ве де не 
еко ном ске сим би о зе по љо при вред ни ка, за на тли ја и тр го ва ца у раз-
ви је ним пост сред њо ве ков ним др жа ва ма у по чет ном пе ри о ду дру-
штве ног ра сло ја ва ња се љач ког ста нов ни штва на за на тли је и тр гов-
це, ве ли ки про блем у исто риј ском дис кур су раз во ја по љо при вре де 
и др жав но сти у Ср би ји би ло је сла бо по ве зи ва ње дру штве ног сло ја 
по љо при вред ни ка и за на тли ја и тр го ва ца, од но сно не за жи вља ва-
ње за нат ства и тр го ви не у се о ским сре ди на ма. Ве ћи на ло кал ног 
ста нов ни штва се по сле Пр вог срп ског устан ка (1804-1813) ба ви-
ла ис кљу чи во по љо при вре дом и сто чар ством. Тр гов ци и за на тли је 
су би ли ма њи на ко ја је жи ве ла у ве ћим на се љи ма и њих је, пре ма 
за пи си ма од 1827. до 1836. го ди не, књи жев ни ка, ан тро по ло га и со-
ци о ло га Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа (1787-1864) „на род обич но 
мр зео, јер су би ли го то во пот пу но по тур че ни и од ро ђе ни од срп-
ства.“61) 

У вре ме по о штре них да жби на за се о ске по ро ди це од 1801. до 
1804. го ди не по ве ћа но је од ме та ње у ре до ве уста ни ка – хај ду ка и 
до шло је до при пре ма ња от по ра дахијама и јаничарима (до шља ци-
ма–зу лум ћа ри ма и „по реж џи ја ма“). Пре по кре та ња Пр вог срп ског 
59) G. E. Fus sell, “My Im pres si ons of Wil li am Mar shall”, AgriculturalHistory, Vol. 23, No. 1, 

Ja nu ary 1949, the Agri cul tu ral Hi story So ci ety, USA, стр. 57-61.
60) Was hing ton Ir ving, The Complete Works of Washington Irving, Ba u dry’s Li brary, Pa ris, 

1834, стр. 243-244. Ка сни је, на дру гом кра ју све та, у пе ри о ду чу ве не Ме и ђи ре фор ма-
ци је у XIX ве ку, у раз ма тра њи ма ја пан ских ин те лек ту а ла ца ка ко да уна пре де сво ју зе-
мљу и до ве ду је у ред нај ра зви је ни јих др жа ва на све ту, мно ги од њих су као по зи ти ван 
при мер ис ти ца ли ода ност ен гле ских ин те лек ту а ла ца раз во ју се ла и по зи ва ли у сво јим 
де ли ма ја пан ску ин те лек ту ал ну ели ту да, по угле ду на ен гле ску вик то ри јан ску ели ту, 
про во ди не ко вре ме у го ди ни по ја пан ским се ли ма и та ко по мог не „со фи сти ка ци ју“ 
при пад ни ка дру штве ног сло ја се ља ка и ти ме урав но те жи, уса гла си и под стак не раз вој 
чи та вог ја пан ског дру штва. 

61) Са ша Јо ван че вић,„Мо дер ни за ци ја срп ског дру штва у XIX ве ку”, Политичкаревија, 
бр. 1/2010, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 414.
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устан ка под вођ ством Ђор ђа Пе тро ви ћа Ка ра ђор ђа 15. 02. 1804. 
го ди не, у Ср би ји је нај ве ће град ско на се ље по сле Бе о гра да би ло 
Ужи це. У по сто је ћим град ским на се љи ма по сто ја ле су уста но ве 
и јав не згра де, као нпр. ма ги страт (суд ска уста но ва), по штан ска 
ста ни ца (мен зу ла на, ме зи ла на), шко ле, слу жбе и ко нак (го спод ски 
двор) и вој ни објек ти. По се ли ма је због те шких усло ва жи во та че-
сто вла да ла оску ди ца хра не, би ло је и не род них го ди на и ши ре ња 
ра зних бо ле сти. Ве ли ке не по сед ну те по вр ши не зе мљи шта, по год-
не за га је ње до ма ће сто ке и ко ри ште ње шу ма, се о ских утри на, ли-
ва да, има ња и ку ћа по сте пе но су на се ља ва ле по ро ди це из су сед них 
кра је ва, већ ка ко су се уну тра шње се о бе у зе мљи од ви ја ле.62) За бе-
ле же но је да су по чет ком XIX ве ка основ ни раз ло зи за исе ља ва ња 
ста нов ни штва из тзв. па сив них кра је ва са по реч ја гор њих то ко ва 
ре ка Дри не (Лим, Пи ва и Та ра), Не ре тве, Мо ра че и Зе те, са цр но-
гор ских бр да, ста ро вла шке обла сти, ра шке обла сти (или не ка да-
шњег но во па зар ског, а по том сје нич ког Сан џа ка) и Ис точ не Бо сне 
(или не ка да шње Сан џа ка Боснe) у Кне же ви ну Ср би ју би ли оп ште 
си ро ма штво, лич на и имо вин ска не си гур ност, зу лум ћа ре ње пред-
став ни ка ту ђин ске вла сти и „не род не го ди не“. По је ди не ста ро се-
ди лач ке по ро ди це су убр за но за по се да ле нај бо ља зи рат на (об ра-
ди ва) зе мљи шта, шу ме, ли ва де и оста ла до бра, па су „ку по ви ном“ 
и ра зним при ви ле ги ја ма оза ко ња ва ле њи хо ва при сва ја ња. Оста ла 
зе мљи шта и до бра су до де љи ва на до се ље ни ци ма са гла сно њи хо вој 
ку пов ној мо ћи и од ре ђи ва њу вла сти (на хиј ски кнез, се о ски кнез 
и се о ски кмет), на ко је пре де ле и по се де да се на се ле. На осно ву 
та квих спе фи цич них ви ше ве ков них те шко ћа у при вред ном и по-
ли тич ком жи во ту на под руч ју Ср би је за по че ла је у XIX ве ку јед на 
но ва исто риј ска епо ха – ства ра ње мо дер не гра ђан ске др жа ве под 
вла шћу кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа (1823-1868.)63) Она је до не ла 
пр ве по ли тич ке и прав не од ред бе о уре ђе њу др жа ве по угле ду на 
раз ви је не европ ске др жа ве, уз пр во бит но по сте пе но уса гла ша ва-
ње са прав ним за ко ни ма до та да шње вла сти. Под лич ном на хо ђе њу 
кне за Обре но ви ћа, али и за хва љу ју ћи од ла сци ма мла де ин те лек ту-
ал не ели те на шко ло ва ње у ино стран ство, до ла зи ло је до про ме на 
и у оби ча ји ма и ста во ви ма у дру штву, до по нов ног под сти ца ња до 
та да за не ма ре ног раз во ја пи сме но сти, књи жев но сти, обра зо ва ња, 
на у ка, еко но ми је и ле пих умет но сти. Ипак, до та да шње не по сто је ће 

62)   Ми ли сав Р. Ђе нић, Златиборупрошлости, Ти то во Ужи це, 1983.
63)  Ми ло ван Ри стић, СтариВлах, Ту ри стич ка штам па, Бе о град, 1963, та ко ђе ви де ти Ћо-

ро вић, Вла ди мир, ЗемљаШумадија хајдучка, досељеничка и побуњеничкаи Ђе нић, 
Ми ли сав,Златиборупрошлости
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или за не ма ре но, ка ко основ но, та ко и функ ци о нал но обра зо ва ње 
ло кал ног ста нов ни штва у по гле ду раз во ја по љо при вре де и по бољ-
ша ња жи во та на се лу, упр кос ве ли ким на по ри ма по је ди на ца из ре-
до ва но во на ста ју ће ин те лек ту ал не ели те, од ви ја ло се ве о ма спо ро 
у од но су на раз ви је не европ ске др жа ве XIX ве ка. То се не ми нов но 
од ра зи ло и на да љи све у ку пан раз вој др жа ве у исто риј ским иза зо-
ви ма ко ји су усле ди ли на кон тог пе ри о да. 

SanjaSuljagic
FUNCTIONINGOFSERBIANSTATEINTHEMIDDLEAGES

Summary
Themeofthispaperisaperiodofestablishmentanddis
integrationofearlymedievalandmedievalSerbianstate.
It is theperiodofdevelopmentoffirstgeneralhistorical
preconditions forestablishmentandrespectofauthoriti
esand institutions inancient Slavic communitieson the
Balkanpenninsula.Inananalysisofthepreconditionsfor
establishment of political and economic institutions and
customsinmedievalSerbianstate,theauthorofthetext
focused on periodical, geophysical, antropological and
culturologicalcharacteristicsofthesepreconditions.The
characteristicsarerelatedtodevelopmentofthevillages
andthestatusandroleofthepeasantsagriculturists(the
ploughmenandstockbreeders)inthatstate,asthemem
bersofthatsocialclassmadethegreatmajorityofthepo
pulationandsotheirstatusandtherolereflecteddevelop
mentofthesocietyandstateingeneral.Theauthorofthe
paperinfinalanalysisofthecausesfordisintegrationof
themedievalSerbianstatecitedcertaingeophysicaland
sociologicalreasonsasamainindirectcauseforit,such
asalmostnonexistingbuildingoftheinfrastructureaimed
atdevelopmentandcultivationofthevillageandthelife
ofpeasantsofthattime,and,asoneofdirectcausesforit,
anextremelydifficultpositionofthepeasantsinthefinal
phaseofthemedievalstateduetotheirheavytaxationand
harsheconomicand livingconditionsandestablishment
ofOttomanTurkishruleinthatregion.
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Abstract
Themeofthispaperisaperiodofestablishmentanddis
integrationofearlymedievalandmedievalSerbianstate.
Withinthethemeauthorofthepaperanalyzedaperiodof
development of first general historical preconditions for
establishment and respect of authorities and institutions
inancientSlaviccommunitiesontheBalkanpenninsula.
Infirstpartofthepapertheauthoranalyzedthenotionof
“feudalism”andpresenteddevelopmentofagriculturein
ancientBalkanianpeninsulapriortothearrivalofsome
SlavicpeoplesontheBalkanianpeninsula.Usingmainlya
narrativeandcomparativeapproachinthefirstpartofthe
paper,theauthorassertedthatitwasspecificgeophysical,
climaticandculturalfeaturesofthatareathatcontributed
toestablishmentofaspecificprimitiveagriculturalcivili
zationpriortotheestablishmentoffirsturbansettlements
intimesoftheRomanEmpireinthisregion.Insecondpart
ofthepapertheauthorpresenteddevelopmentoffirstRo
manurbansettlementsandlaterdevelopmentofspecific
Slavic typeofurbanandagriculturalsettlements in that
region. Using a comparativecontrastive method author
assertedthatthegeophysicalandclimaticfeaturesofthis
areawithforestedmountainsandriversandrivervalleys
contributed to the birth of specific Serbian village com
munitieswiththeirownparticularcultural,economicand
political elements, but underlined that such geophysical
and climatic environment also negatively affected deve
lopmentofinfrastructureandcommunicationnetworkin
thestateofthattime.Theauthoralsoanalyzedsocialhie
rarchicalrelationswithinthevillagecommunitiesandthe
stateingeneralandunderlinedmainstructuralelements
ofthesocietyandstateinSerbianpremedievalandmedi
evalstatepriortoarrivalofTurskihOttomanforcesand
theirruleoverthisregion.Apartfromthefactregarding
obviousprevailingpowerandforceoftheconqueringOt
tomanTurkisharmyforcesintermsoftheirnumberand
strengthas themaincauseof itsconquestof theregion,
theauthorpresented thecauses fordisintegrationof the
medievalSerbianstatepriortothearrivaloftheOttoman
Turkisharmyandcitedcertaingeophysicalandsociolo
gicalreasonsasamainindirectcauseforit,suchasal
mostnonexistingbuildingoftheinfrastructureaimedat
developmentandcultivationofthevillagesandthelifeof
peasantsofthattime,and,asoneofdirectcausesforit,
anextremelydifficultpositionofthepeasantsinthefinal
phaseofthemedievalstateduetotheirheavytaxationand
harsheconomicandlivingconditions.Inthefinalpartof
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thepapertheauthorusedacomparativecontrastivemet
hodtocomparedevelopmentoftheSerbianmedievaland
postmedievalstatewithsomeEuropeanadvancedstates
in termsofeconomyandagricultureat the sameperiod
andusingsuchmethodtheauthorpresentedsomegene
rallyimportantfeaturesofSerbiansocietyandstateprior
toestablishmentofSerbianstateunder theruleofDuke
MihailoObrenovicin19thcentury.

 Овај рад је примљен 12. јуна 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 12. 
ав гу ста 2010. године.
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Сажетак
Аутор пише о народним скупштинама у 19. веку, уз
истовремено трагање за средњевековним коренима
српскеуставнебаштине.Утрагањузаовимкорени
ма,истичезначајДушановогзаконикасредњевековних
сталешкихсаборакојисубилипретечесрпскеустав
ности.Истотако,истичезначајСретењскогустава
из1835.године,чувеногзаконаоНароднојскупштини
из1858.године,односноСветоандрејскојскупштини,
каоиУставаиз1888.годинекадајеформалноуста
новљенпарламентаризамуСрбији.Свакако,узнапо
менекаснијегразвојадржавностииуставностисве
до1918.године,кадасеулазиудругачијудржавнуза
једницу.
Кључнеречи:Србија,Народнескупштине,парламен
таризам.....

Oд Сре тен ског уста ва 1835. го ди не, ко га је Ве ли ки кнез Ми лош 
Обре но вић од Ср би је, да ро вао на ро ду и са мим тим, устав но 

ус по ста вио све функ ци је На род не скуп шти не, ми мо во ље су ве ре не 
Тур ске ца ре ви не, али и дру гих цар ста ва, Аустри је и Ру си је – у пот-
пу но сти су об но вље не са бор не тра ди ци је сред ње ве ков не Ср би је. 
На род на скуп шти на је, по ред свих дру гих функ ци ја, из бо ра кне за, 
апе ла ци о не функ ци је, устав но – за кон ске, то ком це лог XIX ве ка, 
до кра ја успе шно тран спо но ва ла тра ди ци ју ста ле шких сред ње ве-
ков них са бо ра, осво јив ши но ву кон сти ту ци ју – из бор по сла ни ка.

Из бор на про це ду ра за из бор по сла ни ка, по Сре тен ском уста ву, 
с раз ло гом је ус по ста вља на, из ме ђу оста лог, по што у пр вој Уста-
нич кој Ср би ји а за тим у Кне же ви ни и Кра ље ви ни, пер со нал но ни-
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је би ло мо гу ће спро ве сти на след ну кон сти ту ци ју гор њег ста ле жа 
у Са бо ру. Др жав ни дис кон ти ну и тет Ра шке кра ље ви не, Кне же ви-
не и Де спо то ви не Ср би је са Уста нич ком Ка ра ђор ђе вом Ср би јом, 
а за тим са Ми ло ше вом Кне же ви ном Ср би јом – ни је био са мо вре-
мен ски. Од па да Сме де ре ва, 1459. го ди не, до Пр вог срп ског устан-
ка, 1804. го ди не, про те кло је три и по ве ка. Ар хи е пи ско пи ја Пећ-
ка Срп ске пра во слав не цр кве и сви ма на сти ри са ста ту сом ви со ке 
вла сте ле, ко ји су да ва ли са бор не пред став ни ке по уста ље ном ре ду 
и за га ран то ва ном ме сту у Др жав ном са бо ру, за хва љу ју ћи об но ви 
Пећ ке па три јар ши је Ма ка ри ја Со ко ло ви ћа, 1575. го ди не – иако су 
би ли жи ви, са од лич ним ико но ми ја ма у фе у дал ној Тур ској – ни су 
се сви на ла зи ли на те ри то ри ји Кне же ви не Ср би је. Ви со ке и сит не 
– вој нич ке вла сте ле, ни је би ло. Све тов ни део Др жав ног са бо ра – и 
пер со нал но је не стао у ве ли ком бро ју би та ка и ра то ва, од Ма рич ке 
бит ке, Ко сов ске, Бит ке на Ро ви на ма, у свим ра то ви ма Де спо то ви не 
Ср би је до Мо хач ке бит ке (1526. го ди не)..., та ко да осим не до стат ка 
вла дар ског чи на у Са бо ру, ни вла сте о ски гор њи ста леж ни је по-
сто јао.

 Но ви кнез Ср би је Ми лош Обре но вић, у крат ком ро ку, по чев-
ши од Ха ти ше ри фа, 1830. го ди не, до Сре тен ског уста ва1), 1835. 
го ди не, ко ри сте ћи те ко ви не гра ђан ске Евро пе, Фран цу ске ре во лу-
ци је, 1789. го ди не, На по ле о но вих ра то ва до 1812. – као нај бо ље 
и је ди но мо гу ће ре ше ње – устав но ус по ста вља из бор ну На род ну 
скуп шти ну. 

Ла кон ски од го вор на пи та ње, ка ко су на род не скуп шти не са 
би ра ним на род ним по сла ни ци ма ус пе ле да ус по ста ве пун кон ти-
ну и тет са те ко ви на ма ста ле шких сред ње ве ков них са бо ра – мо гао 
би да гла си: и скуп шти не и са бо ри при па да ју истом на ро ду, на 
истим ге о граф ским ши ри на ма, ба ве се истим др жав ним и на род-
ним по сло ви ма, па је ло гич но да је у мо дер ним скуп шти на ма очу-
ва на тра ди ци ја са бор но сти!? Ме ђу тим, ова ква кон ста та ци ја, ни је 
до вољ на да се до ка же, да дру штве на функ ци ја на род них скуп шти-
на и са бо ра, про ис ти чу јед на из дру ге. И да ли се њи хов до при нос, 
1) Др Љу бо мир ка Кр кљуш, “Обе леж ја и сим бо ли у то ку Срп ског на род ног по кре та 1848–

1849»,Истраживања, књ. 20, Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду, Но ви Сад, 2009, 
стр. 151-152. Ци тат: „Сте фан Ра ди че вић је био је дан од број них Ср ба из Аутри је ко-
ји су у пр вој по ло ви ни XIX ве ка на чи ни ли успе шну ка ри је ру у Ср би ји, у вре ме пр ве 
вла да ви не Ми ло ша и Ми ха и ла Обре но ви ћа. Ве ро ват но је уче ство вао и у са чи ња ва њу 
на цр та Сре тењ ског уста ва. По ста вљен је за гла двог се кре та ра Др жав ног са ве та у чи ну 
нај мла ђег са вет ни ка по сле до но ше ња Сре тењ ског уста ва. Био је члан ко ми си је за из ра-
ду уста ва ко ју је Кнез Ми лош фор ми рао у апри лу 1835. го ди не“.
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на чин ор га ни зо ва ња, са зи ва ња, на чин ра да и де ри ва ти истог – то-
ли ко сла жу да је ком па ра ци ја из ли шна?

Тек по од го во ру на ова пи та ња – мо гу ће је ја сно раз ло жи ти 
из глед, де ло круг ра да, ка рак тер и до стиг ну ћа са бо ра и скуп шти на 
у Ср би ји. Њи хо ве слич но сти и раз ли чи то сти. И тек та ко је мо гу ће 
иден ти фи ко ва ти сте пен очу ва но сти са бор них тра ди ци ја у на род-
ним скуп шти на ма обре но ви ћев ске и ка ра ђор ђе ви ћев ске Ср би је. А 
са по гле дом на це ло ку пан срп ски на род, и ну жно је у ком па ра ци ју 
укљу чи ти и цр кве но – на род не са бо ре Срем ско кар ло вач ке ми тро-
по ли је.

Уло га ве ли ког кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, мо дер ни зам кне за 
Ми ха и ла Обре но ви ћа, од но сно „кон струк тив ност“ кне за Алек сан-
дра Ка ра ђор ђе ви ћа пре ма Со вје ту и уста во бра ни те љи ма – што се 
пре ла ма кроз при зму – функ ци је  на род них скуп шти на Ср би је XIX 
ве ка, до кра ја од сли ка ва ју број не еле мен те иде је и тра ди ци је са-
бор но сти ко је је срп ски на род оства ри вао кроз сво ју (пи са ну) исто-
ри ју.

Раз ли чи тост на зи ва, ор га ни за ци је и до стиг ну ћа на род не скуп-
шти не у Кне же ви ни и Кра ље ви ни Ср би ји у од но су на до стиг ну ће 
цр кве но – на род них са бо ра, као и по ку шај очу ва ња кон ти ну и те та 
са бор но сти у Срем ско кар ло вач кој ми тро по ли ји – те ме су не ис црп-
них ана ли за, ком па ра ци ја, про ми шља ња, али све у све му, по јам 
очу ва ња са бор не тра ди ци је, до вољ но је све о бу хва тан, да сво јом 
де скрип тив ном су шти ном, из вор ну са бор ност при пи ше срп ском 
на ро ду. А све то при па да ис тој тра ди ци ји, оства ре њу кон ти ну и те та 
по ли тич ке ми сли и сло бо дар ске иде је код Ср ба.

Уло га ве ли ког кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, већ код за на вља-
ња др жав нич ко – кне жев ског зва ња, за раз ли ку од Ка ра ђор ђе вог 
вој вод ско – вој нич ког, па за тим управ ни и скуп штин ски мо дер ни-
зам Ми ха и ла Обре но ви ћа, ко нач но и ње го ва др жав нич ка жр тва, 
„кон струк тив ност“ кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа пре ма уста-
во бра ни тељ ском Со вје ту, на мет ну том тур ско – фе у дал ном еле мен-
ту др жав не упра ве – гле да но кроз при зму ста ле шких и са бор них 
тра ди ци ја очу ва них у об но вље ној Кне же ви ни Ср би ји XIX ве ка – 
пер со на ли зу је по глед на по ли тич ке про це се и иде ју скуп штин ског 
и са бор ног жи во та. Кон ста та ци ја из ре че на у де лу „Ју го сло вен ске 
на род не скуп шти не и са бо ри“2) вр хун ском по ме сту на стан ка – у 
2) Че до мил Ми три но вић, Ми лош Н. Бра шић, Југословенскенароднескупштинеисабори, 

Сту ди ја На род не скуп шти не Кра ље ви не Ју го сла ви је, Бе о град, 1937.  
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На род ној скуп шти ни Кра ље ви не Ју го сла ви је, 1937. го ди не – пру жа 
вр ло опи сну пот по ру из не тим кон ста та ци ја ма: 

„Кнез Ми лош ни је био про тив уста но ва на род не скуп шти не, 
раз у ме се она кве ка квом је он за ми шљао ту уста но ву, јер је на ла зио 
да му је лак ше иза ћи на крај „с на ро дом“ не го са на род ним ста ре-
ши на ма. Скуп шти на у Ми ло ше вој кон цеп ци ји, то је на род ко ји уме 
по ма ло да се из ви че, по не што да тра жи али уме и да ува жи раз ло ге 
кад му их ста ри Го спо дар из не се и раз ло жи. Скуп шти на би, да кле, 
би ла увек ви ше уз Кне за не го уз Са вет, по мо ћу ње Кнез би увек 
мо гао да до ско чи те жња ма Са ве та, и оту да сви Ми ло ше ви устав ни 
про јек ти пред ви ђа ју и уста но ву на род не скуп шти не, упр кос то га 
што је Ми лош знао да јед ну та кву од ред бу устав ну не ће при ми ти 
ни Тур ска ни Ру си ја, ни ти се она мо же до па сти Аустри ји.“3)

Пре ма овом де лу са „нај ви шег ме ста“ тво рац ин сти ту ци је На-
род не скуп шти не у Ср би ји је Ве ли ки кнез Ми лош Обре но вић. Он 
је, са по зи ци је вла да о ца, по хри шћан ској иде о ло ги ји „Бог на не-
бу – цар на зе мљи“, у свом мо дер ном вре ме ну, по шту ју ћи сред ње-
ве ков ну са бор ну тра ди ци ју, исту уса вр шио ус по ста вља ју ћи из бор 
по сла ни ка по управ ним сре зо ви ма, ва ро ши ма, се ли ма и ку ћа ма, и 
по функ ци ји за чи нов ни штво – ми ни стре и на чел ни ке из др жав не 
упра ве. Ми лош, иако кнез по сул та но вом Бе ра ту, ни је имао ви со-
ку и ма лу го спо ду, вла сте лу на рас по ла га њу, ни ти је Па три јар ши ја 
срп ске Цр кве би ла у ње го вој др жа ви, па ни је ни мо гао ожи ве ти 
са бор ност. Ве ли ки кнез Ми лош је ини ци ја тор фан та стич них де мо-
крат ских ре фор ми у дру штву, ни ка ко прост ин тер пре та тор прав ног 
по рет ка тур ске ца ре ви не, или су сед них европ ских цар ста ва. Чак 
ни срп ских сред ње ве ков них са бор них тра ди ци ја. Јер је већ пр ви 
Сре тен ски Устав, 1835. го ди не: „...пр ви срп ски устав ко јим је тач-
но озна чен де ло круг кне же ве вла сти, ми ни ста ра, са ве та и На род не 
скуп шти не…“.4)

Кнез Ми лош (ро ђе но Те о до ро вић) Обре но вић, вла дар од 1815-
1839 и од 1858–1860. го ди не, са на след ним пра вом по сул та но вом 
Бе ра ту из 1830. го ди не и Ха ти ше ри фу о са мо у пра ви Кне же ви не 
Ср би је и сло бод ној шко ли – Сре тен ским Уста вом и На род ном 
скуп шти ном, по ста је тво рац мо дер ног прав ног по рет ка Кне же ви-
не Ср би је, за раз ли ку од Со вје та, ус по ста вље ног по Ха ти ше ри фу, 
или сул та но вом Уста ву, из 1838. го ди не, чи ји се чла но ви до жи вот-
3) Исто, стр. 52.
4) Исто, стр. 51.
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но би ра ју и име ну ју од ца ра. Са мим тим су ин сти ту ци ја фе у дал ног 
пра ва. Оту да ни је ни чу до ка ко ће се со вјет ни ци од но си ти пре ма 
но вој де мо крат ској уста но ви - На род ној скуп шти ни: 

„Устав из 1838. био је упра во она кав ка кав су же ле ли не са мо 
Тур ска, Ру си ја и Аустри ја, не го и То ма Ву чић Пе ри шић, Аврам Пе-
тро ни је вић и оста ли њи хо ви дру го ви ко ји су по ста ли до жи вот ни 
са вет ни ци. Тим уста вом, ствар но, по ни ште не су глав не га ран ти је 
да те Ср би ји у пи та њи ма ње ног не за ви сног уре ђе ња, на шта је има-
ла пра во по ха ти ше ри фу ко ји је прет хо дио уста ву. Он је уни штио 
и уста но ву на род не скуп шти не, чи ме је на род из гу био и оно ма ло 
пред став нич ког пра ва ко је је имао на осно ву уста ва из 1835 г. Не-
за до во љан овим обр том ства ри, кнез Ми лош је био про тив овог 
уста ва и чи нио све да би га из и грао; про тив но то ме, устав су љу-
бо мор но чу ва ли са вет ни ци и њи хо ве при ста ли це, - они су по ста ли 
уста во бра ни те љи, и са кне же ви ма Ми ло шем и, доц ни је, Ми ха и-
лом, за вр гли јед ну оштру бор бу ко ја ће се свр ши ти по вла че њем 
оба дво ји це кне же ва, па дом ди на сти је Обре но ви ћа и за во ђе њем 
уста во бра ни тељ ског ре жи ма ко ји ће тра ја ти све до Све то ан дреј ске 
скуп шти не 1858.“5)

Кнез Ми лош Обре но вић је по сле цар ског за ко но пи сца Ду ша-
на, ко ји је сам се бе опи сао као „бла го вер ног“ уче сни ка са бо ра,6) 
по стао пр ви уста во пи сац у Ср би ји ко ји ни је ок тро и сао нај ви ше 
прав не ак те, већ их је скуп штин ски до но сио има ју ћи кне жев ски, 
про це ду рал но и устав но де фи ни сан глас у нај ви шем за ко но дав ном 
те лу.

Да ли због фак тич ке об но ве др жав но сти, очу ва њу и уна пре-
ђе њу тра ди ци је са бор но сти, по сти жу ћи нај ви ша пар ла мен тар на 
до стиг ну ћа, на по чет ку XIX ве ка, у тек осло бо ђе ној Ср би ји без 
пот пу ног су ве ре ни те та – кнез Ми лош Обре но вић је  ме ђу тим, за-
слу жио епи тет: „не пи сме ни кнез“!? У не спор но на уч ној ли те ра ту-
ри ка же се сле де ће: „Ми лош Обре но вић (1780-1860), кнез Ср би је 
1815-39, и 1858-60; пот пу но не пи смен, син си ро ма шног се ља ка 
Те о до ра Ми ха и ло ви ћа, у мла до сти био мо мак код мар ве них тр го-
ва ца...“. 7)

5) Исто, стр. 51-52.
6) Душанов законик, Бистрички препис, пре вео Ди ми три је Бог да но вић, Но ва хол динг 

Д.О.О., Бе о град 1994, стр. 51: “Овај За кон по ста вља мо од пра во слав ног са бо ра на шег, 
и...са мном, бла го вер ним ца рем Сте фа ном...“. 

7) МалаенциклопедијаПросвета, 2. изд., књ. 2, Про све та, Бе о град, стр. 92.
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По ред свог др жав нич ког и устав ног де ла, кнез Ми лош Обре-
но вић је по шту ју ћи сред ње ве ков ну вла дар ску и пра во слав но – иде-
о ло шку тра ди ци ју, обез бе ђу ју ћи ста тус др жав не цр кве Бе о град ској 
Ми тро по ли ји и Кар ло вач кој Па три јар ши ји – из гра дио и об но вио 
239 цр кве них, град ских и ва ро шких, али и ма на стир ских обје ка та, 
а гра ђе ви на „на род ног стан дар да“, ни бро ја им се не зна!!! Па ипак 
се на зи ва пот пу но не пи сме ним. Исто ри ја ипак ни је за бе ле жи ла да 
ли је цар Ду шан Сил ни био пи смен, од но сно да ли се и цар ски пе-
чат пот пи си вао? О ка квој се од ред ни ци „пот пу но не пи смен“ ра ди 
– из ли шно је су ди ти.

 Ука зи ва њем на ре а лан исто риј ски лик кне за Ми ло ша Обре но-
ви ћа од ре ђен вре ме ном – пр вом по ло ви ном XIX ве ка – упо ре ђу ју-
ћи ње го ва по ли тич ка до стиг ну ћа са да на шњим по ли тич ким про-
це си ма у срп ском на ро ду – кнез Ми лош Обре но вић и ње го ва ди-
на сти ја би ну жно за слу жи ва ли са свим дру га чи је епи те те. У овом 
вре ме ну, по ста је ја сно, у скла ду са још увек жи вим хри шћан ским 
тра ди ци ја ма сред њег ве ка, да је ди на сти ја Обре но ви ћа Ве ли ког 
кне за Ми ло ша, за слу жи ва ла епи тет не са мо „гра ђан ске“, му че нич-
ки умо ре не и већ све то род не!

Чи ње ни це го во ре да је Бе о град ска ми тро по ли ја Срп ске пра во-
слав не цр кве, ка нон ски не са мо стал на, јер је Па три јар ши ја СПЦ, 
до 1920. го ди не, у ту ђој Аустриј ској ца ре ви ни (па три ја рар шко се-
ди ште је у Срем ским Кар лов ци ма, па је ти ту лар ни но си лац ауто-
ке фал но сти СПЦ из ван гра ни ца Кне же ви не и Кра ље ви не Ср би је). 
Што је у сва ком слу ча ју, оте жа ва ло об но ву су ве ре ни те та и са бор-
но сти. Да ли и све то род но сти ди на сти је Обре но ви ћа, ко ја чи ни све 
за об но ву др жав не и пра во слав не тра ди ци је.

 Уста нич ке са бо ре чи не, по чев ши од Ма рин ко ве ја ру ге, до Та-
ков ског устан ка кне зо ви, обор – се о ски кне зо ви и хај ду ци. Нов 
вој нич ки ста леж Ка ра ђор ђе ве и Ми ло ше ве Ср би је. Овој струк ту-
ри је мно го бли жа тра ди ци ја на род них са бо ра (без ста ле шке по-
де ле), не го тра ди ци ја сред ње ве ков не др жав не са бор но сти, гор њег 
ста ле жа. Ка нон ски раз лог, по сто ја ње са мо де ла гор њег – цр кве ног 
ста ле жа8), не до ста так кне жев ске и кра љев ске вла сти, до до би ја ња 
Бе ра та о кне жев ском зва њу и на след ном пра ву за ди на сти ју Обре-
8) Сви ма на сти ри са са бор ним пра вом ни су об у хва ће ни  те ри то ри јом Уста нич ке и Кне же-

ви не Ср би је, а Ми тро по ли ја Бе о град ска је ка нон ски ни жа и за ви сна од Ар хи е пи ско пи је 
и Па три јар ши је, ко ју је Ар се ни је III Чар но је вић, 1690. го ди не, пре се лио у Аустриј ско 
цар ство.
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но ви ћа – све то оне мо гу ћи ло је ре а ли за ци ју иде је, ако је и мо гла 
по сто ја ти у XIX ве ку, о об но ви др жав ног са бо ра Ср би је.

Ме ђу тим, зва ње кнез, ви со ка зва ња лич но сти из управ ног апа-
ра та но ве др жа ве ко је се не би ра ју, већ по функ ци ји ула зе у На род-
ну скуп шти ну, бе о град ски ми тро по лит, са уло гом жи тиј но опи са-
ног све ти те ља на Не ма њи ним де жев ским са бо ри ма – по ка зу ју да 
је На род на скуп шти на Кне же ви не Ср би је, при ку пи ла и укљу чи ла 
у свој са став све са чу ва не еле мен те сред ње ве ков ног др жав ног са-
бо ра, Ра шке и Де спо то ви не Ср би је.

.    .    .
Тур ски устав, 1838. го ди не, и уста во бра ни тељ ски ре жим Со-

вје та ко га чи не до жи вот но име но ва ни чла но ви, од но сом пре ма На-
род ној скуп шти ни Кне же ви не Ср би је – до ка зу ју да не при па да ју 
срп ској сред ње ве ков ној тра ди ци ји и су прот ни су иде ји сред ње ве-
ков не са бор но сти:

„Под уста во бра ни тељ ским ре жи мом скуп шти на, да кле, и да ље 
оста је са мо оби чај на уста но ва; Кнез и Са вет са зи ва ју је кад и ако 
за до бро на ђу; она не ре ша ва ни о че му, не го са мо да је ми шље ње и 
из но си же ље. Њен зна чај ма њи је не го зна чај скуп шти на из вре ме-
на пр ве вла де Кне за Ми ло ша, и још ма њи од зна ча ја ко ји су има ле 
скуп шти не из пр вог устан ка. Њих је, у то ку од 16 го ди на ко ли ко је 
тра јао уста во бра ни тељ ски ре жим, би ло све га шест. Три скуп шти-
не су се за ни ма ле из бо ром кне за и са оп ште њем сул та но вог бе ра та 
о кне жев ској ин ве сти ту ри, две су би ле Ву чи ћу лич но по треб не да 
при пре ти и да се учвр сти; ше ста, по след ња, сру ши ће уста во бра ни-
тељ ски ре жим и из ве сти ди на стич ки пре врат“.9)  

Иако, но ви кнез Алек сан дар и но ва ди на сти ја, са на след ним 
пра вом, Ка ра ђор ђе ви ћа – чи ње нич но ни је би ла чу вар, већ су прот-
ста вље на срп ским са бор ним тра ди ци ја ма -  исто ри ја до ка зу је да 
се и уста во бра ни тељ ски Со вјет и кнез Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић, 
по ви ну ју од лу ка ма На род не скуп шти не, ко ли ко код из бо ра, то ли ко 
код опо зи ва кне за Алек сан дра и уста во бра ни те ља:

„Уста во бра ни те љи, пред во ђе ни То мом Ву чи ћем Пе ри ши ћем, 
на сто ја ли су свим си ла ма да до ђу на упра ву зе мље.10) Из ме ђу Кне-
за Ми ха и ла и уста во бра ни те ља бор ба ни је пре ста ја ла; Ву чић је 
кри шом пре шао из ино стран ства у Ср би ју и по ди гао бу ну; вој ску 
9) Че до мил Ми три но вић, Ми лош Н. Бра шић, Исто, стр. 52.
10) На род на скуп шти на у Бе о гра ду, 2. сеп тем бар 1842. го ди не.
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Кне за Ми ха и ла, ко ја се на ла зи ла на Ме ти ном бр ду код Кра гу јев ца, 
он је оста вио без то по ва и раз био; Кнез Ми ха и ло, пра ћен не ким 
ми ни стри ма и чла но ви ма Са ве та, на пу стио је зе мљу, и на тај на чин 
пи та ње из бо ра но вог Кне за би ло је отво ре но...

...Тре ба ло је, да кле, иза бра ти но во га Кне за, а то је мо гла да 
из вр ши са мо На род на скуп шти на. Пр ви по сао но ве упра ве био је 
да 28 ав гу ста 1842 са зо ве на род ну скуп шти ну, да тај по сао из вр-
ши. Са ста нак на род не скуп шти не за ка зан је за 2 сеп тем бар 1842, 
на Вра ча ру код Бе о гра да ...На чел ни ци ма је ста вље но у ду жност да 
при ку пе из сва ког се ла 5 – 6 'по ште них и ра зум них љу ди - кме то ва' 
и да са њи ма за јед но до ђу у Бе о град, где ће се на Вра ча ру др жа ти 
скуп шти на за из бор но вог Кне за.“11) 

Јед на од шест На род них скуп шти на у ше сна е сто го ди шњем 
раз до бљу за уста во бра ни тељ ске вла де, при ти сну та по ли тич ким и 
исто риј ским окол но сти ма ипак је, у по ли тич ком сми слу, по ку ша ла 
да ожи ви уло гу и иде ју са бор но сти из срп ске по ли тич ке тра ди ци је:

„На гра ни ца ма Ср би је, у Аустри ји и Ма ђар ској, бук ну ла је 
1848 ре во лу ци ја, а на род је же лео да се под у пи ре бор ба ко ју су 
по ве ли Ср би из Вој во ди не про тив Ма ђа ра. У до го во ру с Кне зом 
Са вет је ре шио да се са зо ве на род на скуп шти на за 1 јун 1848 у 
Кра гу јев цу,12) да би се са слу ша ле на род не же ље. Ка ко се, ме ђу тим, 
осе тио ја чи по крет ме ђу Обре но ви ћев ци ма (Кнез Ми лош је до шао 
у За греб, а Кнез Ми ха и ло у Но ви Сад), са зив скуп шти не био је од-
ло жен за Пе тров дан, 28 ју на 1848.

Са зи ва ње пе тров ске скуп шти не мо ти ви са но је 'ус ко ле ба ним 
ста њем у Евро пи и у не ким пре де ли ма са мог су сед ства на шег и 
због мо гућ но сти да се ја ве још те жи и ва жни ји до га ђа ји.' Са вет је 
до нео и од ред бе ка ко ће се би ра ти скуп шти на ри. Од ре ђе но је да се 
на сва ких 250 по ре ских гла ва би ра по је дан по сла ник. Сем то га, 
у скуп шти ну су ушли сви окру жни на чел ни ци, по је дан мо нах из 
11) Че до мил Ми три но вић, Ми лош Н. Бра шић, Исто, стр. 53-54: „До че кан бур ним акла ма-

ци ја ма скуп шти на ра и оку пље ног на ро да Кнез Алек сан дар по здра вио се са ми тро по ли-
том, на ме сни ци ма и на род ним ста ре ши на ма, па га је ми тро по лит по здра вио бе се дом. 
По сле то га на пи сан је акт ве зи ру бе о град ском ко јим је но ти фи ко ван из бор но вог Кне за. 
Ве зир је, пре ко јед не скуп штин ске де пу та ци је био за мо љен да деј ству је код Пор те да се 
овај из бор што пре при зна сул та но вим бе ра том.“  

12) Ме сец да на пре, 1. ма ја 1848. го ди не, по ју ли јан ском ка лен да ру, Скуп шти на Ср ба у 
Срем ским Кар лов ци ма, про гла си ла је Вој вод ство Ср би ју, об но ви ла је па три ја рар шки 
чин Кар ло вач ком ми тро по ли ту Ра ја чи ћу, иза бра ла је за вој во ду Срп ске Вој во до ви не 
пу ков ни ка Сте ва на Шу пљик ца, Глав ни од бор – Вла ду Вој вод ства Ср би је на че лу са 
Ђор ђем Стра ти ми ро ви ћем, штам па на је ћи ри лич на срп ска фо рин та као но вац Вој вод-
ства Ср би је, фор ми ра на је вој ска и Гар да. 
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сва ке епар хи је, а из ар хи ди је це зе по два, пре ма од ред би ар хи је ре ја, 
те два офи ци ра гра нич не вој ске, пред став ни ци оба оде ље ња Апе-
ла ци о ног су да, прет сед ник Вр хов ног су да, сви епи ско пи и ми тро-
пи лит Ср би је.

Скуп шти на се са ста ла за ка за ног да на на отво ре ном по љу. При-
су ство вао је Кнез са Са ве том, а отво ре на је Кне же вом бе се дом. Кад 
се пре шло на рад, би ло је бур них сце на из ме ђу чла но ва Са ве та и 
скуп шти не...“13) 

На ред них де сет го ди на, од 1848. до 1858. го ди не, у Ср би ји ни је 
са зи ва на На род на скуп шти на. Иде ја са бор но сти са свим је успа ва-
на. Ко ли ка је, пак, сна га ове тра ди ци је би ла, ви ди се у исто риј ском 
рас пле ту – ру ше њу уста во бра ни тељ ске вла де и кне за Алек сан дра 
и у за кон ској еман ци па ци ји На род не скуп шти не:

„За кон о на род ној скуп шти ни, на осно ву ко га је са зва на Све-
то ан дреј ска скуп шти на 1858 го ди не мо ти ви ше са зив скуп шти не 
'оби ча јем на род ним ко ји од ста ри на по сто ји, да се наш на род с 
вре ме на на вре ме са ку пља на скуп шти ну по ра ди са ве то ва ња о оп-
ште на род ним де ли ма'.

У скуп шти ну ула зе по по ло жа ју пред сед ни ци Ка са ци је, оба 
оде ље ња Апе ла ци је, Бе о град ског ва ро шког су да и свих окру жних 
су до ва, сви окру жни на чел ни ци и управ ник Бе о гра да, сви окру жни 
про то је ре ји а из сва ке епар хи је по је дан по сла ник, без об зи ра на 
број по ре ских гла ва. Сва ки срез, сва ка ва рош (ма и не би ла окру-
жна) као и Бе о град би ра ју по јед ног по сла ни ка на пет сто ти на по-
ре ских гла ва. На сва ких да љих 250 по ре ских гла ва до ла зи још је дан 
по сла ник. Чла но ви скуп шти не сма тра ју се и као по сла ни ци сво га 
сре за (ва ро ши) а и као пред став ни ци це ло га на ро да. Скуп шти на 
са ма се би би ра (у при су ству кне же вом пред став ни ка) пред сед ни ка, 
пот пред сед ни ка и два се кре та ра. Ови по след њи мо гу би ти узе ти и 
ван скуп шти не, из чи нов нич ког ре да, али та да не ма ју пра во гла са.

За да так је скуп шти не да пред др жав ном упра вом бу де ве ран и 
та чан из ра жај на род ног ста ња и осе ћа ња, и по то ме она: 1) да је сво-
је ми шље ње о пред ме ти ма за ко је Кнез са Са ве том на ђе за до бро 
да се пре ко ми ни стра пред ло же скуп шти ни; 2) има пра ва да из не се 
пред вла ду те го бе ко је би на род имао и да пред ло жи сред ства да 
се оне от кло не; 3) да из но си же ље ко је би на род имао за по ди за ње 
др жав ног бла го ста ња, и на чин на ко ји би се те же ље из вр ши ле и 
за до во љи ле.
13) Че до мил Ми три но вић, Ми лош Н. Бра шић, Исто, стр. 56. 
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Пред ло зи на род не скуп шти не не ма ју оба ве зне си ле док их 
Кнез и Са вет, сход но уста ву, не оза ко не.

Дан и ме сто са стан ка скуп шти не од ре ђу је Кнез са Са ве том. 
По сла ни ци су ду жни на вре ме до ћи у скуп шти ну и уред но по ха-
ђа ти сед ни це. Пу но моћ ја се пре да ју ко ми си ји од три са вет ни ка и 
два ми ни стра (уну тра шњих де ла и прав де). По из ве шта ју ко ми сиј-
ском, Са вет од лу чу је о за ко ни то сти из бо ра. По што Са вет бу де из-
ве штен о кон сти ту и са њу скуп шти не, Кнез је отва ра у при су ству 
Са ве та и ми ни ста ра. За рад скуп шти не по треб но је при су ство две 
тре ћи не свих по сла ни ка, а од лу ке се до но се ап со лут ном ве ћи ном 
при сут них. Сло бо да го во ра и ми шље ња обез бе ђе на је. Глас се да је 
јав но. Ре ше ња скуп штин ска ша љу се Са ве ту, а рад се са оп шта ва у 
слу жбе ним но ви на ма по се кре тар ским за бе ле шка ма, ко је одо бра ва 
пред сед ник. Из вод из то га штам па се и до ста вља на ро ду.

Би ра чи мо ра ју би ти пу но лет ни, ро ђе ни или при ро ђе ни Ср би, 
ко ји ни су ка жња ва ни за зло чин. Слу ге, не мо гу би ти би ра чи14), иако 
пла ћа ју бе ћар ски да нак. Чи нов ни ци не мо гу би ти би ра ни у окру зи-
ма у ко ји ма не по сред ни вр ше власт. Сва ки би ра у ме сту где жи ви 
или где има не по крет на до бра. Кан ди да ти за по сла ни ке сем по го-
да ба за би ра че, мо ра ју има ти три де сет го ди на. Не мо гу би ти би-
ра ни за по сла ни ке: ми ни стри, ар хи је ре ји, и уоп ште чи нов ни ци и 
све ште ни ци оба ре да.“15)

.    .    .
За кон о На род ној скуп шти ни од 28. ок то бра 1858. го ди не, ни-

је ре гу ли сао, од но сно пред ви део из бор и опо зив кне за Ср би је, а 
исто риј ски до га ђа ји ко ји ће усле ди ти по са зи ва њу за кон ски уре ђе-
не Скуп шти не ко ја је за се да ла у Бе о гра ду, по ка зу ју да је тра ди ци-
ја са бор но сти над ја ча ла чак и за кон ски ус по ста вљен скуп штин ски 
по ре дак, ин сти ту ци ју Со вје та па и ин сти ту ци ју кне за са на след ним 
пра вом, по што је Скуп шти на од 377 иза бра них, и по по ло жа ју 60 
при сут них, по сла ни ка – зба ци ла кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 
и по но во би ра ла кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, ко ји ће са че ка ти и 
кне жев ски бе рат од сул та на, и по од лу ци На род не скуп шти не, 25. 
ја ну а ра 1859. го ди не, до пу то ва ти у Бе о град. 

Пре ма исто риј ским из во ри ма Све то ан дреј ска На род на скуп-
шти на, одр жа ла је 46 пле нар них сед ни ца и тра ја ла је 60 рад них 
14) На по ме на: Душановзаконик, члан 70, „Се бро ва збо ра да не бу де...“.
15) Че до мил Ми три но вић, Ми лош Н. Бра шић, Исто, стр. 58.
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да на.16) Во ђен је скуп штин ски про то кол ове ра ван од чла но ва пред-
сед ни штва. Скуп шти на је има ла свој пе чат и ар хи ву. До не ла је 385 
од лу ка, ко је су про то ко ли са не. За кон о Све то ан дреј ској На род ној 
скуп шти ни, до нет у Бе о гра ду 1858. го ди не, у пот пу но сти је оправ-
дао кон ста та ци ју из са мог За ко на: „На род на скуп шти на је јед на од 
нај ста ри јих и нај све ти јих уста но ва у Кња жев ству Срп ском. Она је 
за ко ни та во ља свег на ро да срп ског (чл 1).“17)

Пре ци зно све до че ње о за ко но дав но уре ђе ном и по слов нич ки 
во ђе ном скуп штин ском жи во ту На род не Скуп шти не Кне же ви не 
Ср би је, од За ко на из 1858. го ди не – пру жа Про то кол за се да ња ко-
ји је са чу ван ар хив ски до ку мент и био је штам пан у зва нич ним „и 
дру гим зе маљ ским но ви на ма“.18) По За ко ну о На род ној скуп шти-
ни: „На род ни по сла ни ци ни су ду жни ни ко ме и ни ка да од го ва ра-
ти за оно што на скуп шти ни бу ду го во ри ли. На род ни по сла ник не 
мо же ни за што би ти за тво рен за вре ме скуп шти не, док она нај пре 
то не одо бри. Но ка да би га власт на са мом де лу зло чин ства ухва ти-
ла, мо же га за тво ри ти, али је ду жна од мах одо бре ње од скуп шти не 
иска ти да га у за тво ру за др жи.“19) 

Пот пу но са мо стал ну за ко но дав ну ак тив ност Скуп шти на Ср-
би је оства ру је од вре ме на пу не су ве ре но сти, од но сно од Ха ти ше-
ри фа, про чи та ног 25. мар та 1867. го ди не на Ка ле мег да ну, од но сно 
од из бо ра но вог кне за Ми ла на Обре но ви ћа по муч ком уби ству 
Ми ха и ло вом. Осва ја ње за ко но дав не ак тив но сти и оства ри ва ње са-
мо стал ног скуп штин ског жи во та Скуп шти не Кне же ви не и Кра ље-
ви не Ср би је – па ра лел но те че са зло срет ном суд би ном ди на сти је 
Обре но ви ћа али не за ви сно од до га ђа ја у ди на стич кој бор би. На-
род на Скуп шти на Ср би је у пот пу но сти по ста је са мо стал но по ли-
тич ко те ло, за хва љу ју ћи шко ло ва ном ка дру Кне же ви не и Кра ље-
ви не Ср би је у Евро пи, од но сно иде ја ма ли бе ра ли зма XIX ве ка.20)

.   .   .
Са мо стал ни за ко но дав ни по сло ви и пун пар ла мен тар ни жи вот 

На род не Скуп шти не Кра ље ви не Ср би је, ко ји је под ра зу ме вао из-
бор и опо зив кра љев ске вла де – пре ста је са мо у ки да њем На род не 
Скуп шти не. Сам до га ђај за слу жу је ши ри опис и иза зи ва кон ста-
16) Исто, стр. 60.
17) Исто, стр. 60.
18) ЗаконоНароднојскупштинииз1858.године, члан 34.  
19) Члан 36. и 37.
20) Др Дра ган Си ме у но вић, ИзризницеОтаџбинскихидеја, Gra fo of set, Срем ска Ка ме ни-

ца, 2000.
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та ци ју да је и са бор на тра ди ци ја, ци ви ли за циј ска, кул тур на и по-
ли тич ка те ко ви на са мо стал не др жав но сти Ра шке и Ср би је – „са-
мо у ки ну та“ са са мо у ки да њем Скуп шти не Кра ље ви не Ср би је. Ка ко 
исто риј ски из вор на во ди: „Пре не го што је На род на скуп шти на 
мо гла да на ста ви рад у Бе о гра ду, чин ује ди ње ња Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца био је из вр шен 1. де цем бра 1918, па се оче ки ва ло да се 
у нај ско ри је вре ме са ста не При вре ме но на род но пред став ни штво 
Кра љев ства Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. За ко но дав ни по сло ви, по-
сле то га вре ме на, тре ба ли су да пре ђу на ту но ву пред став нич ку 
уста но ву, по сле че га је тре ба ло у це лој ује ди ње ној зе мљи из вр ши-
ти из бо ре за Уста во твор ну скуп шти ну. Про гла ше њем ује ди ње ња, 
ствар но, пре ста ла је за ко но дав на функ ци ја сви ју на род них пред-
став ни штва на те ри то ри ји ује ди ње не др жа ве. Та иста суд би на че-
ка ла је и Срп ску на род ну скуп шти ну ко ја је са зва на за 14. де цем бар 
у Бе о гра ду...“.21)

Са мо у ки да ње На род не Скуп шти не Кра ље ви не Ср би је де си ће 
се 16. де цем бра 1918. го ди не, на 98 ре дов ном са стан ку од по чет ка 
Свет ског ра та, и то усва ја њем ве о ма за ни мљи вог За ко на о до дат ном 
ван ред ном кре ди ту, од 300 ми ли о на ди на ра, на пред лог ми ни стра 
фи нан си ја др Мом чи ла Нин чи ћа (удво стру че но рат но кре дит но за-
ду же ње Кра ље ви не Ср би је, са да у но вој др жа ви). По след њи го вор 
пред сед ни ка вла де Сто ја на Про ти ћа, са др жао је Адре су На род ног 
ве ћа На след ни ку Пре сто ла Алек сан дру и од го вор На след ни ка Пре-
сто ла Алек сан дра иза слан ству На род ног ве ћа.22)

Емо тив ни Про ти ћев го вор, ме ђу тим, не об ја шња ва ни да ли је 
„На след ник Пре сто ла Алек сан дар“ на след ник срп ског или но во ју-
го сло вен ског пре сто ла, као што не об ја шња ва ни до ки да ње би ло 
ко је ин сти ту ци о нал не и др жа во твор не тра ди ци је срп ског на ро да. 
Еуфо рич ни го вор пред ста вљао је емо ци о нал ни на ступ, ко ји ће у 
исто ри ју од не ти ком плет на до стиг ну ћа срп ске са бор но сти: „Тре-
ну так је био и ве ли чан ствен и оча јан: с јед не стра не без дан, по ли-
тич ка смрт јед ног пи то мог да ро ви тог и ви те шког на ро да од 12 ми-
ли о на ду ша, с дру ге стра не ње го во ве ко ви ма же ље но и спре ча ва но 
на род но и др жав но ује ди ње ње...!23)     

21)  Че до мил Ми три но вић, Ми лош Н. Бра шић, Исто, стр. 183-184.
22)  Исто, стр. 184.
23)  Исто, стр. 184.
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I.ПРЕЛУДИЈУМОУСТАВНОЈИСТОРИЈИСРБИЈЕ

Bо га та и ди на мич на устав на про шлост јед на је од осо би на по ли-
тич ког раз во ја Ср би је у про те кла два ве ка. У раз до бљу од 160 

го ди на усво је но је че тр на ест уста ва. То је не у о би ча јен по да так и 
за зе мље ко је при па да ју тзв. кон ти нен тал ним прав ним си сте ми ма 
с не ста бил ним устав ним уре ђе њи ма. Устав не про ме не у Ср би ји у 
* Истраживач сарадник 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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то ку 19. ве ка из ра жа ва ле су по ли тич ку ствар ност, оштре уну тра-
шње по ли тич ке бор бе и ути цај та да шњих ве ли ких си ла. Устав је, 
пре све га, био сред ство за на ци о нал но осло бо ђе ње али и за устав-
но огра ни ча ва ње вла да ра и га ран то ва ње и за шти ту људ ских пра ва 
и сло бо да. Ова тра ди ци о нал на пред ста ва о раз во ју срп ске устав-
но сти и уло зи уста ва у по ли тич ком жи во ту, упр кос дру штве ним 
про ме на ма и дру га чи јем исто риј ском ам би јен ту, одр жа ва се и у по-
ли тич кој зби љи са вре ме не Ср би је. На при ме ру ана ли зе до но ше ња 
и тек ста пр вог срп ског уста ва (Сре тењ ског уста ва) раз ма тра ће мо 
прет ход но на ве де не те зе. 

Пр ви срп ски устав, с по ли тич ко-со ци о ло шког ста но ви шта, мо-
гу би ти устав ни ак ти од 1808. и 1811. го ди не.1) Овим устав ним ак-
ти ма уре ђен је од нос вр хов них ор га на вла сти за вре ме Пр вог срп-
ског устан ка. С дру ге стра не, сход но ми шље њу по је ди них до ма ћих 
исто ри ча ра, пр ви срп ски устав чи не ха ти ше ри фи из 1830. и 1833, 
као и Бе рат из 1830 го ди не.2) Ова кво ту ма че ње је ва лид но, ако се 
има у ви ду да је овим ак ти ма уре ђен од нос Ср би је и Тур ског цар-
ства и да је у са др жин ском по гле ду ре гу ли сан зна ча јан део устав не 
ма те ри је (materiaconstitutionis–уре ђе ње уну тра шње упра ве и сло-
бо де и пра ва). Фор мал но прав но по сма тра но, то ни је та ко јер устав 
је де ло су ве ре не вла сти, што Ср би ја сва ка ко ни је би ла у вре ме до-
но ше ња по ме ну тих ака та. Ха ти ше ри фи и Бе рат су по фор ми цар ске 
на ред бе, а по ка рак те ру ме ђу на род ни уго во ри за кљу че ни из ме ђу 
Тур ске и Ру си је ко јом је уре ђен по ло жај три бу тар не кне же ви не. 
Ко ри сте ћи исти кри те ри јум, тек Ра ди кал ски устав (1882) ис пу ња-
ва на ве де ни услов, јер Ср би ја и у вре ме до но ше ња На ме снич ког 
уста ва (1869) ни је би ла не за ви сна др жа ва. Ипак, у на шој те о ри ји је 
оп ште при хва ће но гле ди ште да је пр ви срп ски устав – Сре тењ ски 
устав. 

Сре тењ ски устав је по сле ди ца по ли тич ког ком про ми са кња за 
Ми ло ша Обре но ви ћа и ње го вих про тив ни ка. Књаз, по бор ник са-
мо др жа вља, био је про тив ник до но ше ња про пи са ко ји би огра ни-
чи ли ње го ву власт, али ка да је био при мо ран да при хва ти устав от-
1) Упо ре ди ти: С. Но ва ко вић, Васкрс државе српске и друге студије, Слу жбе ни лист 

СФРЈ, 1986, Бе о град, стр. 110; Д. Јан ко вић, „Пред и сто ри ја Сре тењ ског уста ва и не ке 
на по ме не у ве зи с њим“, у: Р. Мар ко вић (ур.), 150годинаоддоношењаСретењског
устава,Уни вер зи тет „Све то зар Мар ко вић“, Кра гу је вац, 1985, стр. 11.

2) Пре ма Р. Љу шић, КнежевинаСрбија(1830–1839),За вод за уџ бе ни ке и на став на сред-
ства, Бе о град, 2004, стр. 120. Све то зар Ћо ро вић сма тра да је овим ак ти ма об но вље на 
срп ска др жав ност (Ви де ти: С. Ћо ро вић, ИсторијаСрба,Ок то их – Но ва књи га – Лео 
ко мерц, Бе о град, 2005, стр. 669).



стр:4766.

- 49 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2010год.(XXII)IXvol=25

крио је у ње му ору ђе бор бе про тив Др жав ног са ве та. Овим уста вом 
по твр дио је ди на стич ки прин цип и уре дио устав не по лу ге ка ко би 
у но вим окол но сти ма са мо вољ но вла дао. У ту свр ху по слу жи ла би 
На род на скуп шти на ко јом је као вешт де ма гог ла ко упра вљао. На-
род на скуп шти на је  ли ше на сво је нај ва жни је функ ци је – до но ше-
ња за ко на. На по слет ку, ако би устав био по твр ђен од стра не ве ли-
ких си ла ко ри стио би за ши ре на ци о нал не ци ље ве што би оја ча ло 
по ло жај кња за. Опо зи ци ја, на род не ста ре ши не и бо га ти тр гов ци су 
сма тра ли да је устав нај ва жни је јем ство об у зда ва ња кња зо вог ап-
со лу ти зма. Њи хов ин те рес је за шти та лич них и имо вин ских пра ва, 
као и по се бан по ло жај јед ног оли гар хиј ског те ла у си сте му ор га-
ни за ци је вла сти. На род не ста ре ши не су на сто ја ле да са чу ва ју при-
ви ле го ва ни по ло жај, па за то и ни су би ле за ин те ре со ва не за ус по-
ста вља ње на че ла гра ђан ства, кон сти ту ци о на ли за ци ју по ли тич ких 
пра ва и сло бо да и уста но вља ва ње пар ла мен тар ног ре жи ма вла сти. 

II.ОСРЕТЕЊСКОМУСТАВУ–ЊЕГОВОМДОНОШЕЊУ
ИУСТАВНИМОДРЕДБАМА

По ли тич ке при ли ке за до но ше ње пр вог уста ва са зре ле су по-
чет ком 1835. го ди не. Ми ле ти на бу на, за ве ра про тив Ми ло ша Обре-
но ви ћа, прет хо ди ла је до но ше њу Сре тењ ског уста ва.3) На род не 
ста ре ши не, ко ји ма је до зло гр ди ла кња зо ва де спо ти ја, зах те ва ле су 
оп шту и имо вин ску без бед ност, уки да ње ку лу ка, јед на ко пра во ко-
ри шће ња шу ма, уки да ње по вла сти ца за из воз сто ке, уста но вља ва-
ње јед ног те ла у ко ме би би ли пред ста вље ни у вр ше њу вла сти.4) 
Њи хов зах тев да се до не се устав, ко ји би јем чио на ве де на пра ва, 
за сни вао се на ту ма че њу ха ти ше ри фа од 1830. и 1833. го ди не и 
обе ћа њу Ми ло ша Обре но ви ћа да то на тзв. Спа сов ској скуп шти ни 
3) Пре ове бу не, би ло је и дру гих: Си ме Мар ко ви ћа и Па вла Цу ки ћа (1917), Мар ка То-

до ро ви ћа и Сте ва на До брњ ца (1821), Ми ло ја Ђа ка (1825) и Ђор ђа Ча ра пи ћа (1826). 
У овим бу на ма су  уче ство ва ле ста ре ши не и на род, по во ди су би ли раз ли чи ти а узрок 
углав ном исти – не за до вољ ство Ми ло ше вом вла да ви ном. Ста ре ши на ма је сме тао Ми-
ло шев мо но пол на тр го ви ну, на из воз сто ке и увоз со ли, али је мо тив био и страх за 
лич ну си гур ност јер се у ово вре ме ма кар и за  „по гре шно“ из го во ре ну реч гу би ла гла-
ва. На род се жа лио на ви со ке да жби не, че сто је ку лу чио Ми ло шу и ње го вим ода ним 
љу ди ма на њи хо вим има њи ма, а се о ско ста нов ни штво ни је има ло пра во на сло бод ну 
тр го ви ну. 

4) Тач ком 3. Ха ти ше ри фа од 1830. го ди не, би ло је пред ви ђе но да Ми лош, као на след ни 
кнез, упра вља са „Скуп шти ном на род них ста ре ши на“. Д. Ден ко вић, „На ста нак и раз вој 
Др жав ног са ве та 1805–1918“, у: УставниразвитакСрбијеуXIXипочеткомXXвека,
Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, На уч на књи га, Бе о град, 1990, стр. 150;О то ме 
ви де ти и: Д. По по вић, Прапочетаксрпскогапарламентаризма–клицеипреурањени
плод,стр. 75.
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да ће са зва ти Ве ли ку на род ну скуп шти ну.5) Ми лош Обре но вић је 
под при ти сци ма по бу ње ни ка при стао на ве ћи ну ових зах те ва па је 
са зва на На род на скуп шти на на ко јој је об на ро до ван Устав.6) Устав 
је про гла шен на цр кве ни пра зник Сре те ње 15. фе бру а ра (3. фе бру-
а ра по ста ром ка лен да ру) 1835. го ди не у Кра гу јев цу,7) па је и на зван 
Сре тењ ским уста вом. 

Сре тењ ски устав по на чи ну до но ше ња има хи брид ну, ме шо ви-
ту при ро ду.8) Он је ок тро и сан устав, у оној ме ри у ко јој је при пре-
ман од стра не кне за и све ча но про гла шен акла ма ци јом од стра не 
На род не скуп шти не. Устав је из ра ђен под над зо ром Ми ло ша Обре-
но ви ћа, на род но пред став ни штво ни је рас пра вља ло о ње го вом 
тек сту, већ је са мо упо зна то с ње го вом са др жи ном, па он при па да 
ок тро и са ним уста ви ма или устав ним по ве ља ма.9) С дру ге стра не, 
Сре тењ ски устав има и обе леж ја устав ног пак та, јер га је Ми лош 
при хва тио пред пред став ни ци ма на ро да. Он га ни је пот пи сао; бу-
ду ћи да је био не пи смен, то ни је ни мо гао да учи ни. Али по ње го-
вом овла шће њу и у ње го во име то су учи ни ли Је врем Обре но вић и 
Јо ван Т. Обре но вић. Та ко, Дар ко Си мо вић сма тра да овај устав има 
из ра зи то „уго вор ну при ро ду“ и оспо ра ва тврд ње по ко ји ма Сре-
тењ ски устав при па да ка те го ри ји ок тро и са них уста ва. Књаз се за-
клео на текст уста ва, што све до чи о ње го вој уго вор ној при ро ди.10) 
Ме ђу тим, на чин пре стан ка ва же ња овог уста ва усме ра ва наш ко на-
чан за кљу чак у су прот ном прав цу. На кон при ти са ка ве ли ких си ла, 
Ми лош Обре но вић је су спен до вао ва же ње Сре тењ ског уста ва. Да-
5) М. Су бо тић, Срицањеслободе,Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Гра ди на, 

Бе о град – Ниш, 1992, стр. 33.
6) На род ну скуп шти ну је са звао Ми лош Обре но вић, на кон ви ше по ку ша ја од ла га ња. Из 

исто риј ских из во ра је са зна је мо да је сва ко се ло иза бра ло по јед ног пред став ни ка, сре-
ска два по сла ни ка, окру жна че ти ри. Број по сла ни ка се од ре ђу је раз ли чи то, од 4.000 (Ј. 
Про да но вић, УставниразвитакиуставнеборбеуСрбији,стр. 44) до 2.400 (Р. Љу шић, 
КнежевинаСрбија,1830–1839, стр. 145). Упо ре ди ти и: Д. М. По по вић, Прапочетак
српскогапарламентаризма–клицеипреурањениплод,стр. 81.

7) Кра гу је вац је био пре сто ни ца Ср би је од 1818. го ди не. 
8) На ше гле ди ште је, у овом слу ча ју, бли ско ми шље њу Оли ве ре Ву чић. Упо ре ди ти: О. 

Ву чић, Променаитрајањеустава,До си је, Бе о град, 2005, стр. 156–157.
9) Ви де ти: М. Јо ви чић, Лексиконсрпскеуставности1804–1918,„Фи лип Ви шњић“, Бе о-

град, 1999, стр. 187; 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. 39; Р. Мар ко вић, „Пи та ње др жав но сти Ср-
би је то ком ње ног устав ног раз вит ка“, у: у: М. Јо ви чић (ур.), УставниразвитакСрбије
уипочеткомвека,СА НУ, Бе о град, 1990, стр. 51; Д. М. По по вић, Прапочетаксрпскога
парламентаризма–клицеипреурањениплод,стр. 83; М. Јо ви чић, Лексиконсрпске
уставности1804–1918,стр. 275.

10) Д. Си мо вић, Сре тењ ски устав – „за ра зи тељ на кон сти ту ци ја“, у: Д. Ба та ве љић, Одјеци
Сретења–Србијаупотразизановимуставом,Кра гу је вац, 2006, стр. 65 (59–67).
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кле, и у овој устав ној рад њи он је имао ко нач ну реч, па сма тра мо 
да Сре тењ ски устав при па да ка те го ри ји по да ре них или ок тро и са-
них уста ва.11)

Устав је са чи њен у нео бич но крат ком вре ме ну, за све га два де-
се так да на (од кра ја ја ну а ра до сре ди не фе бру а ра 1835). Бр зи на у 
из ра ди, осо би на и ка сни јих срп ских уста ва, до при не ла је и не ким 
ње го вим не до ста ци ма.12) Текст Уста ва је са ста вио Ди ми три је Да ви-
до вић, ко ме је у ра ду по ма га ла јед на ко ми си ја.13) Иде је Ди ми три ја 
Да ви до ви ћа о устав ном огра ни ча ва њу вла да о ца, по де ли вла сти и 
про кла ма ци ји и за шти ти људ ских сло бо да и пра ва су устук ну ле 
пред при ти сци ма кња за.14) Да ви до вић се сма тра и ро до на чел ни ком 
ко ри шће ња пој ма устав у срп ском је зи ку као основ ног и нај ви шег 
прав ног ак та. Он је овај по јам по ве зао с гла го лом – уставити, да се 
јед ним на ро чи тим за ко ном за у зда ва вр хов на власт.15)

Сретењски устав, мо де ли ран по узо ру на фран цу ске уста ве 
од 1791. и 1814. го ди не,16) од но сно Устав кне же ви не Вир тем берг,17) 
11) „...Сре тењ ски устав, иако фор мал но ок тро и сан, мо же се, са мо у јед ном ши рем сми-

слу, узе ти као устав ни пакт, чи ме се са мо по ја ча ва ње гов зна чај“, М. Јо ви чић, „Устав 
Кња жев ства Сер би је од 1835. (Сре тењ ски устав) и ње го во ме сто у све ту са вре ме не 
устав но сти“, у: Р. Мар ко вић (ур.), 150годинаоддоношењаСретењскогустава,Уни-
вер зи тет ски цен тар „Све то зар Мар ко вић“, Кра гу је вац, 1985, стр. 85. Упо ре ди ти и: О. 
Ву чић, исто, стр. 158.

12) Промпт ност у из ра ди Уста ва је ра зу мљи ва има ју ћи у ви ду окол но сти ко је су прет хо ди-
ле ње го вом усва ја њу, али и чи ње ни ци да је по сто ја ло ви ше го то вих устав них на цр та на 
ко ји ма се ра ди ло и не по сред но уочи Ми ле ти не бу не.

13) Ди ми три је Да ви до вић, се кре тар кне же ве кан це ла ри је, осни вач срп ског но ви нар ства, 
по кре тач Новина Србских, ди пло ма та и ми ни стар (по пе чи тељ) ни је по стру ци био 
прав ник, али је био упо знат са раз во јем упо ред ног пра ва. На Ди ми три ја Да ви до ви ћа 
ути цао је раз вој фран цу ског кон сти ту ци о на ли зма, али и те о ри је при род ног пра ва. О 
Ди ми три ју Да ви до ви ћу ви де ти: „Ди ми три је Да ви до вић – од на род не к по је ди нач ној 
сло бо ди“, у: Д. М. По по вић, Скицеправничкихпортрета,Прав ни фа кул тет Уни вер зи-
те та у Бе о гра ду, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, 2008, стр. 15.

14) Устав ни текст је при пре ман „под Ми ло ше вим буд ним оком“. Д. По по вић, Прапочетак
српскогапарламентаризма–клицеипреурањениплод,стр. 82.

15) Од на ших прав них пи са ца на та кво твр ђе ње на и ла зи мо код Дра го љу ба По по ви ћа (Д. 
По по вић, Основиуставногправа,До си је, Бе о град, 2004, стр. 14; Д. По по вић, Прапоче
таксрпскогапарламентаризма–клицеипреурањениплод,стр. 99). На пр во по ми ња-
ње тер ми на устав, ме ђу тим, на и ла зи мо у вре ме све тог Са ве, шест ве ко ва ра ни је. Све ти 
Са ва је из раз устав ко ри стио у ве зи с гла го лом уредити. „Цр кве ни устав“ или „устав“ 
је ти пик, књи га пра ви ла о ор га ни за ци ји жи во та у ма на сти ри ма. Ви де ти: Д. Жив ко вић, 
„За ко но дав на де лат ност Све то га Са ве”, Српскеорганскестудије,број 1/1999, Бе о град, 
стр. 31–40.

16) О ути ца ји ма на Сре тењ ски устав у на шој прав ној те о ри ји и исто ри о гра фи ји по сто је 
мно го број на и раз ли чи та гле ди шта. По све му су де ћи по сто је три из во ра устав них од-
ред би: иде је стра не устав но сти, раз ви је не уста но ве и до ма ће иде је и ути цај од ред би 
Ха ти ше ри фа од 1830. го ди не. Ви де ти: Р. Љу шић, КнежевинаСрбија(1830–1839),стр. 
150–152.

17) Ј. М. Про да но вић, ИсторијаполитичкихстранакаиструјауСрбији,стр. 145–146.
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по зна вао је од ред бе о др жав ним сим бо ли ма, о ор га ни за ци ји вла сти 
и пра ви ма гра ђа на, те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји вла сти и др жав-
ној упра ви.18) Устав, ипак, ни је уста но вио пар ла мен тар ни си стем и 
про кла мо вао по ли тич ка пра ва. Ње го ва си сте ма ти ка је, за вре ме у 
ко ме је на стао, на пред на, али је устав ни текст на пи сан ар ха ич ним, 
„пред ву ков ским пи смом“, упо тре бом ије ка ви це и при мет ним ути-
ца јем „ру ске тер ми но ло ги је“.19) То, на рав но, не ума њу је исто риј ски 
и по ли тич ки зна чај Уста ва од 1835. го ди не.

Устав је по твр дио од ред бе ха ти ше ри фа да Ср би ја има пра во на 
ауто ном но уре ђи ва ње уну тра шње упра ве, али су уре ђе ни и сим бо-
ли не за ви сне др жа ве (за ста ва, хим на и ми ни стар ство спољ них по-
сло ва). Уста вом је од ре ђен и из глед за ста ве и гр ба. Уре ђе но је да су 
бо је на за ста ви цр ве на, бе ла и пла ва („че ли ка сто-уга си та“, члан 3), 
а на гр бу се на ла зио крст на цр ве ном по љу с кра ко ви ма кр ста. Грб 
је био опа сан зе ле ним вен цем, с де сне стра не „од рас то ва, а са ле ве 
ма сли но ва ли ста“ (члан 4). Од ре ђи ва ње др жав них сим бо ла уз не-
ми ри ло је Пор ту, док је Ру си ја би ла не за до вољ на из гле дом за ста ве. 
Бо је на срп ској за ста ви би ле су иден тич не фран цу ској, са мо са обр-
ну тим ре до сле дом и по ло жа јем. Твор ци овог уста ва су на пра ви ли 
по гре шну про це ну јер су сма тра ли да су ове устав не од ред бе, као и 
од ред бе о устав ном вла да о цу и пра ви ма и сло бо да ма, при хва тљи ве 
за стра не си ле.20) 

Уста вом од 1835. го ди не уве де на је но ва, тро сте пе на управ-
на по де ла Кне же ви не на „окру жи ја“, сре зо ве и „об шти не“ (члан 
2). Уста вом је уре ђе но да се са мо за ко ном мо гу ме ња ти гра ни це 
и на зи ви те ри то ри јал них је ди ни ца.21) На и ме, Кне же ви на Ср би ја 
је би ла по де ље на на на хи је и ка пе та ни је до 1834. го ди не, а по том 
18) Основ не од ред бе су чи ни ле пр ве три гла ве Уста ва. У пр вој, под на зи вом „До сто јин ство 

и про стор Ср би је“, про кла мо ва но је пра во на са мо стал ну уну тра шњу упра ву Кне же ви-
не и од ре ђен об лик те ри то ри јал но-по ли тич ке ор га ни за ци је вла сти, у дру гој је од ре ђен 
из глед др жав них сим бо ла, а у тре ћој уре ђен си стем ор га ни за ци је вла сти. На ред не гла ве 
Уста ва су по све ће не: кне зу, Др жав ном со вје ту, суд ској вла сти, На род ној скуп шти ни. 
По том сле де и устав не нор ме о др жав ним фи нан си ја ма, људ ским пра ви ма, пра ви ма 
чи нов ни ка, про ме ни уста ва и сту па њу Уста ва на сна гу.

19) М. Јо ви чић, Лексиконсрпскеуставности(1804–1918),стр. 273. Упор.: То дор И. Под-
го рац, „Је зик и стил уста ва Кне же ви не и Кра ље ви не Ср би је 1835–1903“, у: М. Јо ви чић 
(ур.), УставниразвитакСрбијеуипочеткомвека,СА НУ, Бе о град, 1990, стр. 187–188.

20) „Про сто је не схва тљи во ко ли ко су пи сац до ку мен та и љу ди око ње га, са кне зом на че лу, 
би ли за не ти прет ход ним до га ђа ји ма ка да су ми сли ли да се за је дан ова кав зна ме ни ти 
акт, устав др жа ве, не мо ра тра жи ти са гла сност Ца ри гра да и Пе тро гра да, по го то ву ка да 
се има на уму да се то чи ни ло за мно ге бе зна чај не пред ме те.“ Р. Љу шић, Кнежевина
Србија1830–1839,стр. 148.

21) Ви де ти: М. Свир че вић, Локална самоуправа у Србији и Бугарској (1878–1914), ЈП 
„Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2009, стр. 46–47.
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на сер дар ства, „окру жи ја“ и сре зо ве. Књаз је на сто јао да уста но-
ви ма њи број ад ми ни стра тив них је ди ни ца, с ци љем ефи ка сни је 
кон тро ле вла сти у зе мљи. Та ко је увео пет сер дар ства и сма њи вао 
број окру га, а на кон су спен зи је Сре тењ ског уста ва осно вао је но ве 
управ не је ди ни це – вој не ко ман де, ко јих је би ло че ти ри и ко је су 
би ле по де ље не на окру ге. На че лу ових ве ли ких управ них је ди ни ца 
по ста вљао је  се би ло јал не љу де, че му се про ти ви ла опо зи ци ја.22) 
И Сре тењ ски устав су пот пи са ли „де пу та ти“ у име 15 окру га и 70 
сре зо ва. Уоп ште, за Ср би ју у овом раз до бљу су ка рак те ри стич не 
че сте ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал не по де ле, ка ко због раз ли чи-
тих по ли тич ких ин те ре са вла сти и опо зи ци је, та ко и због те ри то-
ри јал ног про ши ре ња зе мље.23)  

 Ор га ни за ци ја вла сти по Сре тењ ском уста ву по зна је на чел но 
раз ли ко ва ње за ко но дав не, из вр шне и суд ске вла сти (члан 5) и, у 
осно ви, јед ну осо бе ну уме ре ну устав ну мо нар хи ју али без пра ви ла 
о пар ла мен тар ној вла ди. Пи сци уста ва ни су  тран план ти ра ли стра-
не прав не уста но ве и иде је већ су на сто ја ли да, има ју ћи у ви ду по-
себ не окол но сти, са чи не устав пре ма ме ри срп ског дру штва. Та ко и 
по де ла вла сти ни је до след но из ве де на,24) јер не ма ор ган ске и функ-
ци о нал не одво је но сти за ко но дав не и из вр шне вла сти. За по де лу 
вла сти у чи стом или чвр стом об ли ку ни је би ло ни дру штве них ни-
ти по ли тич ких усло ва.25) Вр ше ње за ко но дав не и из вр шне вла сти је 
по ве ре но кња зу и Др жав ном со вје ту. Јед но оде ље ње Со вје та је вр-
ши ло и део суд ске вла сти (чл. 6. и 78). Уста вом је уста но вљен је дан 
на ро чи ти об лик сје ди ња ва ња или кон цен тра ци је вла сти.26) При ро-
да ин сти ту та кне же вог за кон ског ве та и ње го во пра во да име ну је и 
раз ре ша ва со вјет ни ке и по пе чи те ље нас на во ди на за кљу чак да је 
кон фу зи ја вла сти у Сре тењ ском уста ву из вр ше на у ко рист кне за.
22) Р. Љу шић, КнежевинаСрбија(1830–1839),стр. 207.
23) Тур ски устав се вра тио те ри то ри јал но-по ли тич кој по де ли, ка ко је то пред ви ђао и Сре-

тењ ски устав (члан 61. Уста ва од 1838. го ди не). Устав од 1838. го ди не, ме ђу тим, уре-
ђу је број окру га (17), као и да се сва ки округ са сто ји од ви ше сре зо ва, ко ји се са сто је 
од ви ше се ла и оп шти на. Окру зи и да ље, све до Уста ва од 1838. го ди не, не ће има ти 
са мо у прав них обе леж ја, већ пред ста вља ју ад ми ни стра тив не је ди ни це.

24) П. Ни ко лић, „Иде ја по де ле вла сти у срп ским уста ви ма“, стр. 109, у: М. Јо ви чић (ур.), 
УставниразвитакСрбијеуипочеткомвека,стр. 109; М. Су бо тић, Срицањеслободе,
Гра ди на, Ниш, 1992, стр. 34–35; 

25) Д. По по вић сма тра Да ви до ви ћа „ро до на чел ни ком уче ња о по де ли вла сти код нас“, али  
при ли ке су би ле та кве да за ствар ну по де лу вла сти ни је би ло по ли тич ких усло ва. Д. 
По по вић, Прапочетак српскога парламентаризма – клице и преурањени плод, стр. 
100–101.

26) М. Јо ви чић, Лексикон српске уставности 1804–1918, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 
1999, стр. 274.
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Књаз је, сход но мо нар хиј ском на че лу, су ве рен („гла ва др жа ве“, 
члан 16) и прав но нео д го во ран (члан 15). Устав је по дроб но уре дио 
на чин вр ше ња кња же ве вла сти и на сле ђи ва ња пре сто ла. Књаз, по-
ред за ко но дав не и уста во твор не вла сти, има пра во да „име ну је све 
вла сти“, по ста вља чи нов ни ке, пра во по ми ло ва ња и ам не сти је, да-
ва ња од ли ко ва ња. Ка ко би се оси гу ра ли ин те ре си ди на сти је, Кнез 
је имао пра во да име ну је свог на след ни ка у слу ча ју ако би из у мр-
ли на след ни ци по му шкој и жен ској на след ној ли ни ји из по ро ди це 
Обре но ви ћа (члан 28).

Др жав ни со вјет је, пре ма на ме ри уста во твор ца, по сред ник из-
ме ђу Кња за и На род не скуп шти не. Он је „нај ви ша власт у Сер би ји 
до кња за“ (члан 45) и „ору ди је, ко јим се Књаз раз го ва ра са на ро-
дом на ску шти на ма“ (члан 54). Али, за раз ли ку од кне за, Со вјет 
је об је ди нио вр ше ње све три гра не др жав не вла сти: из вр шну, за-
ко но дав ну и суд ску. Ње го ва основ на уло га је за шти та устав но сти 
и за ко ни то сти и пра ва гра ђа на (чл. 46–48). С тим ци љем, ње го ве 
над ле жно сти су при ме на за ко на, уре да ба и дру гих ака та, пред ла га-
ње име но ва ња и по ста вља ња чи нов ни ка,27) ка жња ва ње чи нов ни ка, 
пра во за ко но дав не ини ци ја ти ве, а јед но ње го во оде ље ње је би ло 
пред ви ђе но за вр ше ње функ ци је нај ви шег су да. 

Број со вјет ни ка ни је устав но од ре ђен. Со вјет је имао шест 
ми ни стра (по пе чи те ља), ко ји су оба вља ли по сло ве по од ре ђе ним 
обла сти ма: пра во су ђе, уну тра шњи по сло ви, фи нан си је, спољ ни 
по сло ви, од бра на и про све та. Њи хо ва устав на уло га је би ла да при-
пре ма ју пред ло ге за ко на и уред бе и да до не те про пи се спро во де 
(члан 62). У са ста ву Со вје та су и пред сед ник, др жав ни са вет ни ци и 
глав ни се кре тар. Књаз је име но вао пред сед ни ка Др жав ног со вје та 
и име но вао и раз ре ша вао по пе чи те ље из са ста ва Др жав ног со вје-
та. Устав ни је огра ни ча вао овла шће ње кња за при ли ком раз ре ше ња 
по пе чи те ља, па за кљу чу је мо да је ово ње го во пра во би ло дис кре-
ци о не при ро де. По пе чи тељ је уто ли ко за шти ћен, јер би на кон раз-
ре ше ња мо гао да сту пи у ред др жав них са вет ни ка (члан 66). Књаз 
је и та квог др жав ног са вет ни ка мо гао да опо зо ве. 

Со вјет ни ци су се би ра ли из ре до ва „за слу жних чи нов ни ка“, 
али су у ње го вом са ста ву и кне же ва бра ћа и си но ви (члан 39. став 
2). Као што је со вјет ни ке по сво јој во љи мо гао по ста вља ти, та ко 
их је и мо гао опо зва ти. Књаз је од лу чи вао о суд би ни чла но ва Др-
жав ног са ве та и по ту жби са мог Др жав ног со вје та (члан 55) или 
27) Чи нов ни ке је име но вао књаз (члан 133. став 1).
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На род не скуп шти не (члан 90). По што је Са вет од лу чи вао ве ћи-
ном гла со ва, под усло вом да је на сед ни ци при сут но нај ма ње че-
ти ри по пе чи те ља и че ти ри др жав них са вет ни ка (члан 69, став 1), 
а у слу ча ју да не ма ве ћи не од лу чи вао је глас пред сед ни ка Са ве та 
(члан 70), то је књаз од ре ђи ва њем ње го вог са ста ва и име но ва њем 
пред сед ни ка Са ве та над зи рао ње го ву де лат ност, а ти ме и вр хов ну 
власт у зе мљи.28) Др жав ни са вет ни је имао ни уну тра шњу ор га ни-
за ци о ну са мо стал ност, јер је књаз мо гао ука зом да од ре ди ње го ву 
ор га ни за ци ју и над ле жност, као и да је дан по пе чи тељ пре у зи ма и 
две обла сти („оде ље ња“ – чл. 66–67, 76). Ми лош је у Устав уткао 
и нор ме ко ји ма би лак ше кон тро ли сао Са вет, па је та ко би ла за бра-
ње на „фа ми ли ја ри за ци ја Са ве та“, јер „отац и син и два бра та не 
мо гу за сје да ва ти у јед но вре ме у Др жав ном со вје ту“ (члан 58), што 
је би ло не прин ци пи јел но с пра вом да Књаз име ну је сво ју бра ћу и 
си но ве за др жав не со вјет ни ке. 

Од го вор ност чла но ва Др жав ног со вје та је ши ро ко по ста вље на. 
Они од го ва ра ју за са ве те ко ји да ју Кне зу, али и за ми шље ња при ли-
ком из ра де за ко на или уред би (чл. 71–74). На и ме, иако Сре тењ ски 
устав про кла му је иму ни тет нео д го вор но сти чла но ва Др жав ног со-
вје та за из ра же но ми шље ње о за ко ни ма и уред ба ма (члан 73), већ у 
на ред ној од ред би то је по рек ну то јер је до зво ље но кња зу и сва ком 
др жав ном са вет ни ку по кре та ње по ступ ка (чл. 73–74).

Др жав ни са вет је уста но вљен на Сре тењ ској скуп шти ни 15. 
фе бру а ра 1835. го ди не. У окви ру Др жав ног са ве та по сто ја ла су два 
оде ље ња – „Деј стви тељ ни др жав ни са вет ни ци“ и „др жав ни са вет-
ни ци“, али и јед но уже те ло – вла да ко ју су чи ни ли пет са вет ни ка. 
На кон су спен зи је Сре тењ ског уста ва, Др жав ни са вет је оп стао и 
уре ђен је За ко ном о Др жав ном са ве ту а по том и тзв. Тур ским уста-
вом.29) У од но су на устав на ре ше ња, За ко ном је из вр шна власт „из-
дво је на из Са ве та у ко ји ми ни стри ви ше ни су ула зи ли“, а Ми лош 
је „по стао и су ди ја у по след њем сте пе ну.“30)

Ми ни стри (по пе чи те љи) су пред ла га ли за ко не и уред бе ко је је 
усва јао Др жав ни со вјет, а одо бра вао их је књаз. За до но ше ње сва-
28) Истог да на ка да је усво јен Устав, Ми лош Обре но вић је ука зом по ста вио 17 ли ца у 

Др жав ни со вјет (пред сед ни ка Со вје та, глав ног се кре та ра, пет по пе чи те ља и др жав не 
са вет ни ке).

29) Уре ђи ва ње Др жав ног са ве та је и нај ва жни ји раз лог због ко јег је и усво јен Тур ски устав 
(1838). Упо ре ди ти: Ј. Лон ча ре вић, ДржавнисаветпоУставуод1838.године(студија
из историје српске уставности),Штам па ри ја „До си теј Об ре до вић“, Бе о град, 1907, 
стр. 1.

30) Ви де ти: Р. Љу шић, КнежевинаСрбија(1830–1839),стр.  226–227.
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ког за ко на и уред бе био је нео п хо дан (ми ни стар ски) пре ма пот пис 
(члан 10. став 4). Из на ве де ног сле ди да су Др жав ни со вјет и Књаз 
рав но прав ни за ко но дав ни чи ни о ци, без чи јег обо стра ног уче шћа 
и са гла сно сти се не мо гу до но си ти за ко ни и уред бе. Књаз је, ме-
ђу тим, имао пра во ве та.31) У ро ку од 20 да на од да на до ста вља ња, 
књаз је мо гао да се из ја сни о за ко ни ма и уред ба ма. Ако су за ко ни и 
уред бе не у став не и про тив не јав ном ин те ре су („иду на по гу бу на-
ро да или про ти ву уста ва др жав но га“), књаз је нај пре мо гао да их 
два пу та вра ти Др жав ном со вје ту, а за тим и да тре ћи пут ко нач но 
ус кра ти пра во про мул га ци је. По сво јој фор ми су спен зив но, ово ве-
то је по сво јој пра вој при ро ди ап со лут ног ка рак те ра. С об зи ром на 
по ме ну то пра во ап со лут ног ве та, ње го ву нео д го вор ност, као и на 
мо гућ ност да нео гра ни че но име ну је и раз ре ша ва са вет ни ке и по пе-
чи те ље, кнез је имао до ми нант ну по зи ци ју у си сте му ор га ни за ци је 
вла сти по Сре тењ ском уста ву.32)

Суд ска власт је по ве ре на су до ви ма (члан 78). Устав уре ђу је на-
че ла ва жна за функ ци о ни са ње су до ва: ви ше сте пе ност од лу чи ва ња, 
за ко ни тост су ђе ња, не за ви сност суд ства и су ђе ње по над ле жно сти. 
Сре тењ ским уста вом је од ре ђе на тро сте пе на ор га ни за ци ја су до ва: 
окру жни суд као пр во сте пе ни, Ве ли ки суд као апе ла ци о ни суд и 
јед но оде ље ње Др жав ног са ве та је има ло функ ци ју нај ви шег су да 
у зе мљи (члан 79). Ме ђу тим, књаз је у прак си и ми мо уста ва за др-
жа вао функ ци ју по след ње суд ске ин стан це у слу ча је ви ма по тре бе 
из ри ца ња нај те жих кри вич них санк ци ја (до жи вот ни за твор, смрт-
на ка зна и „мер тва ши ба“).33) Про кла мо ва на не за ви сност суд ства 
(члан 80) би ла је „мр тво сло во на па пи ру“. И да нас упр кос број ним 
га ран ци ја ма, пра во су ђе је че сто из ло же но при ти сци ма из вр шне 
вла сти што до во ди у пи та ње оства ри ва ње устав ног на че ла не за ви-
сно сти и са мо стал но сти суд ства.
31) У на шој прав ној књи жев но сти по сто је раз ли чи та ту ма че ња прав не при ро де Кња же вог 

ве та у Сре тењ ском уста ву. Ви де ти: Д. По по вић, Прапочетаксрпскогапарламентари
зма–клицеипреурањениплод,стр. 88–91; Р. Мар ко вић, Уставноправоиполитичке
институције,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. 94; Д. Јев тић, Д. По по вић, Народна
правнаисторија,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. 125; Ј. Про да но вић, УставниразвитакиуставнеборбеуСрбији,
стр. 61.

32) Исто: Д. По по вић, Прапочетаксрпскогапарламентаризма–клицеипреурањениплод,
стр. 92; П. Ни ко лић, „Иде ја по де ле вла сти у срп ским уста ви ма“, стр. 109. 

33) Н. Жу тић, ВрховнисудСрбије1846–2006(160годинавладавинеправа),Вр хов ни суд 
Ср би је, Бе о град, 2006, стр. 23.
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Књаз је био при ста ли ца устав ног уре ђи ва ња на род ног пред-
став ни штва, по шту ју ћи „сте че но пра во“ на ро да,34) и за ла жу ћи се за 
про ши ре ње ње них ком пе тен ци ја. Иза ове „де мо крат ске“ по др шке, 
ко ја је укљу чи ва ла и иде ју да На род на скуп шти на вр ши за ко но дав-
ну власт,35) скри ва ла се же ља вла да о ца да су зби је ути цај Др жав ног 
со вје та. На род на скуп шти на, по Сре тењ ском уста ву,  углав ном је 
има ла пре ро га ти ве са ве то дав ног ка рак те ра.  

На род на скуп шти на је јед но дом но те ло, са са ста вом од 100 
по сла ни ка из свих окру га (члан 82). Де таљ ни је од ред бе о на чи ну 
из бо ра на род них по сла ни ка је тре ба ло за ко ном уре ди ти, а Сре тењ-
ски устав је пред ви ђао ста ро сни цен зус (нај ма ње на вр ше них 30 
го ди на) за из бор на род них по сла ни ка. Уста вом је уре ђе но и одр жа-
ва ње ре дов них за се да ња На род не скуп шти не (по чет ком ма ја сва ке 
го ди не – „о Ђур ђе ву дне“) и ван ред них по по тре би и ви ше пу та 
го ди шње (члан 85). Скуп шти на се са ста ја ла по по зи ву, од но сно на 
осно ву кња же вог ука за и ни је рас по ла га ла соп стве ним бу џе том. 

По ре ско пра во пред став нич ког те ла, уре ђе но у Magnichartili
bertatum, по ста ло је устав ни прин цип кра јем XIX ве ка и при хва ће-
но у пр вом срп ском уста ву. По пут на че ла ан гло сак сон ског устав-
ног пра ва („no taxation without representation“),36) у Сре тењ ском 
уста ву је уре ђе но бу џет ско пра во На род не скуп шти не.37) На род на 
скуп шти на је, по ред бу џет ског пра ва,38) овла шће на да се мол бом 
34) Оби чај ре дов ног са зи ва ња На род них скуп шти на је по сто јао до 1830. го ди не. Оне су 

се по вре ме но са зи ва ле ка ко би при хва ти ле зна чај на ак та (ха ти ше риф, устав или за ко-
не) у ви ду тзв. глав не или ве ли ке скуп шти не. Та ко је Фе бру ар ска на род на скуп шти-
на при хва ти ла Пр ви ха ти ше риф из 1829. го ди не, Ан дреј ска Дру ги ха ти ше риф (1830), 
Три фун ска (1834) Тре ћи ха ти ше риф из 1833. го ди не, на Сре тењ ској је усво јен Устав из 
1835. го ди не, а Фе бру ар ска На род на скуп шти на (1839) је упо зна та с Тур ским уста вом. 
На Спа сов ској скуп шти ни, одр жа ној 1837. го ди не, рас пра вља но је пи та њи ма од зна ча ја 
за уре ђе ње др жав не вла сти. На род не скуп шти не је, по пра ви лу, књаз Ми лош са зи вао и 
рас пу штао, од ре ђи вао њи хов днев ни ред и њи ма ру ко во дио. Оне су има ле мно го ма њи 
зна чај не го скуп шти не у уста нич ком пе ри о ду. У овом раз до бљу су одр жа ва не и обич не 
или ре дов не На род не скуп шти не из у зев у 1838. го ди ни, на ко ји ма се углав ном рас пра-
вља ло о ви си ни по ре за. По ред оп штих скуп шти на, по сто ја ле су и окру жне скуп шти не, 
ко ја су се оку пља ле ра ди из бо ра по сла ни ка за глав не скуп шти не.  

35) Књаз је већ 1830. го ди не тра жио при ли ком из ра де Ха ти ше ри фа да На род на скуп шти на 
до би је овла шће ње да вр ши за ко но дав ну власт. Упо ре ди ти: Д. Ни ко лић, Борбазаскуп
штинууСрбији1858–1868.године,Гра ди на, Ниш, 1992, стр. 26.

36) Не ма опо ре зи ва ња без одо бре ња пред став нич ког те ла.“
37) „Ни ка кав да нак не мо же се на ло жи ти или уда ри ти без одо бре ни ја На род не скуп шти-

не“ (члан 86). Устав на дру гом ме сту дру гом фор му ла ци јом озна ча ва не при ко сно ве но 
пра во Скуп шти не на од ре ђи ва ње по ре за: „Са мо на род ној скуп шти ни при сто ји пра во 
рас по ла га ти да нак на на род“ (члан 91).

38) М. Ђ. Ми ло ва но вић, „Устав ност Ср би ји на“, у: Уставноправоидругестудије,прир. Р. 
Мар ко вић,  ЈП „Слу жбе ни гла сник“ Бе о град, 2002, стр. 298.
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обра ти Кња зу или Др жав ном со вје ту да до не су за кон (члан 90), 
пра вом под но ше ња пред став ки и жал бе Кња зу на рад Др жав ног 
са ве та, а ње на са гла сност је нео п ход на у про ме ни уста ва (чл. 140. 
и 141) и за ду жи ва њу зе мље.39) 

Устав је по себ ну гла ву по све тио вер ским пра ви ма и сло бо да-
ма. Сло бо да ве ро и спо ве сти је про кла мо ва на за све вер ске кон фе-
си је (чл. 97–98), али је Срп ска пра во слав на цр ква има ла по се бан 
устав ни по ло жај у од но су на дру ге вер ске за јед ни це, јер се фи нан-
си ра ла из бу џе та (члан 94). Али, ауто но ми ја Срп ске пра во слав не 
цр кве је на ру ше на, јер она ни је мо гла са мо стал но да од лу чу је о 
ви си ни так си за вр ше ње по је ди них вер ских об ре да, већ је о тим 
пи та њи ма рас пра вља но на На род ним скуп шти на ма.40) 

Сре тењ ски устав је на сто јао да уре ди јав не фи нан си је, па је 
пред ви део и по се бан ор ган кон тро ле јав них фи нан си ја – тзв. глав-
ну ра чун џиј ни цу (члан 107), ко ја је кон тро ли са ла на чин тро ше ња 
бу џет ских сред ста ва и пре гле да ла фи нан сиј ске из ве шта је.41)

По на чи ну уре ђи ва ња сло бо да и пра ва, Сре тењ ском уста ву 
при па да по себ но ме сто у раз во ју срп ске устав но сти. Уста во твор ци 
су очи глед но има ли за узор стра не уста ве и де кла ра ци је пра ва, ма-
да тај ути цај ни је до вољ но раз ја шњен.42) У по себ ној гла ви Сре тењ-
ског уста ва, под на зи вом „Оп ште на род на пра ва гра ђа на“, уре ђе но 
је пра во сти ца ња др жа вљан ства (чл. 108–109), на че ло јед на ко сти 
пред за ко ном (члан 111), пра ва из тзв. Habeascorpusaktа (чл. 112–
115), на че ло nullumcrimensinelege(члан 114), на че ло nebisinidem 
(члан 115), до ступ ност зва ња, за јем че на су сво јин ска пра ва и сло-
бо да кре та ња (чл. 119–120. и 128), за бра ње но је роп ство (члан 118), 
до пу ште но је пра во жал бе на рад др жав них ор га на вла сти. Устав 
уре ђу је и оба ве зе пла ћа ња по ре за, уче ство ва ња у од бра ни зе мље и 
јав ним ра до ви ма (члан 122–124). Ку лук је уки нут, јер и у слу ча ју да 
је по тре ба за јав ним ра до ви ма, др жа ва је ду жна да гра ђа ни ма пла ти 
„при стој ну над ни цу“ (члан 124). Сре тењ ски устав, за раз ли ку од 
39) Ви де ти и: чл. 9. и 86–91, 104, 141. Сре тењ ског уста ва.
40) Та ко на Спа сов ској скуп шти ни (1837) ни је при хва ће но по ве ћа ње на кна де за вен ча ња с 

три на де сет гро ша.
41) Глав на кон тро ла је ка сни је функ ци о ни са ла као над зор ни ор ган у окви ру Ми ни стар ства 

фи нан си ја, да кле ни је има ла ста тус „ре гу ла тор ног не за ви сног те ла“. Ви де ти: Ус тро е-
ни је цен трал ног пра вле ниа кња жев ства Срп ског од 1839.

42) Упо ре ди ти: П. Ни ко лић, „Де кла ра ци ја пра ва чо ве ка и гра ђа ни на од 1789. и пра ва и 
сло бо де у срп ским уста ви ма у XIX ве ку“, Иностраниутицајинанашеправо,Срп ска 
ака де ми ја на у ка и умет но сти, оде ље ње дру штве них на у ка, књи га 10, Бе о град, 2002, 
стр. 64.
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На цр та уста ва од 1831. го ди не, ни је про кла мо вао сло бо ду штам пе 
и за бра ну цен зу ре. Он је про кла мо вао лич на, али не и по ли тич ка 
пра ва, па је то ва љан ар гу мент да он ни је „ре во лу ци о на ран устав“ 
ка квим су га сма тра ли ње го ви про тив ни ци. Ипак, и то је био огро-
ман на пре дак јер се уме сто са мо вла шћа и бе за ко ња уво дио си стем 
прав не си гур но сти и јед на ко сти.43)

У по себ ној гла ви од ре ђе на су чи нов нич ка пра ва, чи ји је сми-
сао да се  за шти те чи нов ни ке од са мо во ље кне за и ње му бли ских 
ста ре ши на, али и да утвр де еле мен те за ко ни то сти у њи хо вом ра-
ду.44) Чи нов ни ци су има ли пра во на стал ност и не пре ме сти вост 
свог зва ња и уна пре ђи ва ња по ло жа ја. Они се ни су мо гли раз ре-
ши ти по ло жа ја или пре ме сти ти на ни жа зва ња без кри ви це ко ја 
је би ла до ка за на на су ду (члан 133). Га ран то ва но им је и пра во на 
пен зи ју и со ци јал ну по моћ. С дру ге стра не, чи нов ни ци су би ли у 
оба ве зи да по сту па ју за ко ни то. У том по гле ду, утвр ђе на је и за бра-
на су ко ба ин те ре са па они ни су сме ли да ба ве  тр го ви ном и за на том  
(члан 138). 

Устав уре ђу је и на чин сво је про ме не. Он се мо гао ме ња ти са мо 
за јед нич ком во љом три устав на чи ни о ца: Кња за, Са ве та и На род-
не скуп шти не. Пра во устав не ини ци ја ти ве има ју Књаз и и Др жав-
ни со вјет. На род на скуп шти на да је са гла сност на про ме не уста ва 
дво тре ћин ског ве ћи ном, под усло вом да је при сут но нај ма ње три 
че твр ти не од укуп ног бро ја на род них по сла ни ка (члан 140–141). 
За бра ње на је про ме на Уста ва за вре ме на ме сни штва (члан 35).

III.ОСУСПЕНДОВАЊУ,КАОИЗНАЧЕЊУИЗНАЧАЈУ
СРЕТЕЊСКОГУСТАВА

Сре тењ ски устав је пр ви акт у исто ри ји Ср би је са обе леж ји ма 
уста ва из у зев јед ног – уста во твор не вла сти. Ср би ја овај устав ни је 
до не ла као са мо стал на др жа ва, већ као ва зал на по кра ји на у са ста-
ву Тур ског цар ства. Она је о то ме са мо оба ве сти ла Пор ту до ста-
вља ју ћи јој ко пи ју устав ног тек ста. Ме ђу тим, три бу тар ни по ло жај 
Ср би је ни је био кључ ни основ за ње го во су спен до ва ње, што ће се 
43) Ја ша Про да но вић ис ти че да је обим пра ва и сло бо де у Сре тењ ском уста ву скром ни ји у 

по ре ђе њу са од ред ба ма о за шти ти пра ва и сло бо да у уста ви ма. „Њих ни је из и ски ва ло 
ка кво иде а ли стич ко умо ва ње уне се но из ино стран ства, не го до ма ћа срп ска не во ља и 
зло ис ку ство. Же ле ло се да се уста вом обез бе ди жи вот, част и има ње срп ских гра ђа на 
од Ми ло ше ве обес ти.“, Ј. М. Про да но вић, Историјаполитичкихстранакаиструјау
Србији,књи га I, Про све та, Бе о град, 1947, стр. 74.

44) Чи нов ни ци ни је био утвр ђен по ло жај за кон ским ак ти ма и ни су има ли ни ка ква пра ва, 
па су чак мо гли би ти и те ле сно ка жња ва ни.
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по твр ди ти на при ме ру На ме снич ког уста ва.45) Као прин ци пи јел-
ни пред став ни ци ре жи ма ап со лут них мо нар хи ја три ве ли ке си ле 
(Тур ска, Аустри ја и Ру си ја) су устав ква ли фи ко ва ле као „ре пу бли-
кан ски и ре во лу ци о на ран“. Бу те њев, ру ски по сла ник у Ца ри гра ду, 
из ја вљу је да је то „фран цу ски ра сад у срп ској шу ми“.46) Ру си ја је 
из не ла и при мед бе да прет ход но ни је одо бри ла устав, да је уста вом 
пред ви ђе но уста но вља ва ње ми ни стар ства ино стра них по сло ва 
што је у не скла ду с по ло жа јем Ср би је, на из глед за ста ве, твр ди ла 
је да је устав пре ви ше ли бе ра лан јер по зна је на че ло ми ни стар ске 
од го вор но сти (sic!),као и да је он под ути ца јем фран цу ске устав-
но сти. Тур ска је ту ма чи ла да је до но ше њем уста ва по вре ђен ха ти-
ше риф и по до зре ва ла од „за ра зног деј ства срп ског уста ва“ на дру ге 
ва за ле.47) Сре тењ ски устав је за стра не си ле ап со лут но не при хва-
тљив акт, не по до бан из раз ло га јер пре ју ди ци ра не за ви сност Ср-
би је, огра ни ча ва вла да ра, про кла му је пра ва гра ђа на и уки да фе у-
дал ни си стем. Сто га су оне за јед нич ком во љом спре чи ле Ср би ју да 
од ред бе Сре тењ ског уста ва спро ве де у жи вот. Раз вој про гре сив них 
по ли тич ких иде ја и из град ња по ли тич ких ин сти ту ци ја је успо ре на 
у на ред них не ко ли ко де це ни ја.

Устав од 1835. го ди не је обе сна жен, на кон не што ви ше од ме-
сец да на фор мал но прав ног ва же ња. Ми лош Обре но вић је у мар ту 
1835. го ди не при вре ме но до Ђур ђев да на (по чет ка ма ја) од ло жио 
сту па ње Уста ва на сна гу, а ме сец да на ка сни је га је ко нач но су-
спен до вао. Исто вре ме но, на ста вљен је рад на при пре ми устав них 
на цр та али ни су по сто ја ли по ли тич ки усло ви за до но ше ње са мо-
стал ног уста ва. 

Зна че ње и зна чај Сре тењ ског уста ва се ре ал но са гле да ва са-
мо у кон тек сту оно вре ме них по ли тич ких при ли ка. У не пи сме ној 
и за о ста лој па три јар хар хал ној Ср би ји, уна за ђе ној ви ше ве ков ном 
тур ском оку па ци јом, Сре тењ ски устав је имао огро ман пе да го шки 
зна чај усме рен ка раз у ме ва њу уло ге де мо крат ских уста но ва па и 
го то во мит ски ка рак тер за де мо кра ти за ци ју по ли тич ких ин сти ту-
ци ја у на ред ним де це ни ја ма. Про све ти тељ ске и ли бе рал не иде је 

45) Д. Јан ко вић, „Пред и сто ри ја Сре тењ ског уста ва и не ке на по ме не у ве зи са њим“, стр. 16.
46) Ј. М. Про да но вић, ИсторијаполитичкихстранакаиструјауСрбији,стр. 73.
47) Д. По по вић, Прапочетаксрпскогапарламентаризма–клицеипреурањениплод,стр. 

95.
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устав но сти и за ко ни то сти у устав ним од ред ба ма су те мељ раз во ја 
бу ду ће др жав не гра ђе ви не.48) 

Сре тењ ски устав има ма не али и вр ли не. Он је озна чио де-
фи ни ти ван рас кид с фе у дал ним уре ђе њем у си ту а ци ји ка да су на-
род не ста ре ши не за вра ћа ње „тур ског си сте ма“ и уста но вља ва ње 
спа хи лу ка и зи ја ме та с до ма ћим вла сни ци ма. Ми лош то ни је до-
зво лио, ка ко би спре чио ства ра ње срп ске ари сто кра ти је у ко јој је 
ви део ве ћу опа сност од по ли тич ки сло бод ног на ро да. Устав га ран-
ту је и прав ну си гур ност у на ме ри да за шти ти гра ђа не од са мо вољ-
не вла сти.49) Та ко је, ре ци мо, за бра ње но ре тро ак тив но ва же ње за ко-
на. Шти те се имо вин ска пра ва као и кор пус основ них чи нов нич ких 
пра ва. Имо вин ска пра ва су до при но си ла при вред ном на прет ку Ср-
би је. Чи нов ни ци ни су ви ше Ми ло ше ве слу ге, што је ко рак на пред 
у из град њи мо дер не др жав не упра ве. Устав, ипак, не по зна је по ли-
тич ка пра ва.

Устав је огра ни ча вао ап со лут ног вла да ра, али је удо во ље но и 
зах те ви ма Ми ло ша Обре но ви ћа да бу де на след ни кнез и рас по ла же 
сред стви ма над зо ра и усме ра ва ња ме ха ни зма ор га ни за ци је вла сти. 
Иако је Др жав ни со вјет од ре ђен као „нај ви ша власт у Сер би ји до 
кња за“ (члан 45), као и да све „срп ске вла сти кро мје Кња за за ви се 
од др жав но га Со вје та“, из дру гих устав них од ред би про ис ти че да 
је књаз до ми нант ни устав ни чи ни лац вла сти. Ипак Др жав ни са вет, 
„аутох то на устав на ин сти ту ци ја“,50) уве ден Сретењскимуставом, 
по стао је коч ни ца Ми ло ше вој са мо во љи и ва жан по ли тич ки уче-
сник у раз во ју срп ске устав но сти у пред сто је ћим де це ни ја ма. На-
род на скуп шти на, ма кар при вре ме но, по ста ла је устав ни ор ган, а 
не ин сти ту ци ја оби чај ног пра ва. Већ у на ред ном Тур ском уста ву, 
она не ће би ти по ме ну та али је иде ја на род ног пред став ни штва са-
жи ве ла у по ли тич кој све сти.
48) „Овај пр ви успех ко лек тив ног на род ног зах те ва за устав ност мо же мо сма тра ти као по-

че так фор ми ра ња гра ђан ске и по ли тич ке све сти код срп ског на ро да и као пр во ствар но 
исту па ње на ро да у устав ном жи во ту Ср би је“, М. Вла и са вље вић, Развојуставности
уСрбији,стр. 40. „Сре тењ ски устав има сво је ме сто у уставнoм раз во ју Ср би је, не 
са мо као устав ко ји је до нет са мо стал но од стра не срп ских ор га на вла сти већ мно го 
ви ше због чи ње ни це да је ве о ма ути цао на ка сни ји устав ни раз вој Ср би је“. Љ. Кан дић, 
„Устав но прав ни раз вој Кне же ви не и Кра ље ви не Ср би је (до 1918. го ди не)“, у: Уставни
развитакСрбијеуXIXипочеткомXXвека,Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, На-
уч на књи га, Бе о град, 1990.

49) М. Су бо тић, Срицањеслободе,стр. 36.
50) Р. Мар ко вић, „При ме на на че ла устав но сти и за ко ни то сти у Сре тењ ском уста ву“, у: Р. 

Мар ко вић (ур.), 150годинаоддоношењаСретењскогустава,Уни вер зи тет „Све то зар 
Мар ко вић“, Кра гу је вац, 1985, стр. 116.
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Сре тењ ски устав, упр кос окол но сти да је су спен до ван убр зо 
по до но ше њу, оства рио је зна ча јан ути цај на раз вој по ли тич ких 
иде ја и ин сти ту ци ја. Кон ци пи ран као мо де ран устав ни до ку мент, 
упр кос сво јим не до ста ци ма, на го ве стио је бор бу за уста но вља ва ње 
на че ла устав но сти и за ко ни то сти, пар ла мен тар ног си сте ма вла сти, 
по ли тич ких сло бо да и пра ва. То су оне вред но сти вла да ви не пра ва 
и иза зо ви с ко ји ма се су сре ће мо и у са вре ме ној устав ној прак си. 

MiodragRadojevic
Instituteforpoliticalstudies,Belgrade

THESRETENJECONSTITUTIONANDDEVELOPMENTOF
POLITICALIDEASANDINSTITUTIONS

Summary
Inthispaperauthoranalyzedbasictendenciesindevelop
mentof Serbian constitutionalityon the exampleof first
Serbian constitution. The Sretenje Constitution, despite
thefactthatitwassuspendedsoonafteritsproclamation,
madeasignificantcontributiontothedevelopmentofpo
litical ideasandinstitutions.Itwasdraftedasamodern
constitutionaldocumentand,despiteitsshortages,itan
nouncedastruggleforfoundationoftheprinciplesofcon
stitutionalityandlaws,parliamentarysystemof thegov
ernment,politicalfreedomsandrights.Thesearethesame
values of the governance of the law and the challenges
thatwehavebeenfacingincontemporaryconstitutional
practice.
Key Words: constitution, constitutionality and legality,
firstSerbianconstitution,humanrightsandfreedoms,or
ganizationofthegovernment,separationofpower,politi
callife,politicalinstitutions
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Abstract
StrongpoliticalmovementforcedDukeMilostoacceptthe
adoptionoftheconstitutioninearly1835.Thatconstitu
tionwas ahead of time by thy elements ofwhich itwas
assembled. FollowingtheexampleofmodernEuropean
constitutions it contains liberal constitutionality and le
galityideas,theseparationofpowers,theintroductionof
humanrightsandfreedomsandfirmnessofconstitutional
ity.It isbasedontheprinciplesofruleof lawandlegal
state.Inthisregimethepowerofrulersisbasedonwritten
lawsandlimitedbyefficientinstitutionsandhumanrights
andfreedoms.
 Constitution had a task to build state institutions and
toservefortheestablishmentofstatesovereignty.Beside
the state symbols it is also regulated the systemof gov
ernment,territorialorganizationandthefundamentalsof
publicadministration.Dukepowerisalsolimitedbythe
institutionoftheStateCouncil,andforthefirsttimeNa
tionalAssemblywasregulatedbythelegalact.National
Assemblyasaconsultativeorganis theholderofsover
eignpowerand themediatorbetween theDukeand the
StateCouncil.Accordingtointentionofconstitutionmak
ers, National Assembly was deciding about the amount
of tax and the constitution changes.Dukeand the State
Councilhadexecutiveandthelegislativepower.Judicial
power is delegated to independent courts. At the same
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time,StateCouncilhadservedas thehighestcourt.The
SretenjeConstitutionproclaimedvoluminousdeclaration
ofrights,aboveallpersonalandpropertyrightsandfree
doms.Slaverywasabolishedaswellasfeudaldependency
ofpeasants.
Politicalcircumstanceswerenotsuitableformoreradical
constitutionalsolutions,neitherforapplicationofconsti
tutionalnorms.Aboveall,theConstitutionwascreatedfor
patriarchalpoliticalcommunitywithhighlevelofillitera
cy.Constitutionmakerswereawareofthesecircumstances
sotheydidnottendtoimplementforeignlegalinstitutions
inoursystem,but toadjust them tosocialconditionsof
thattime.Therefore,theConstitutiondidnotcontentBrit
ishparliamentaryrulesandpoliticalrightsandfreedoms.
Ontheotherhand,theConstitutionwasn’tinaccordance
withinterestsofgreatpowersduetoitsliberalnatureas
wellasdependentpositionofSerbianPrincipality.Great
powerswereafraidof ‘’contagiousConstitution’’conse
quences, so they decided to disable its application. Be
cause of the political pressures, DukeMilos was firstly
forcedtosuspendtheSretenjeConstitutionandafterwards
toabolishitsoonafteritsadoption.
The Sretenje Constitution occupies significant place in
thenational constitutionality history, because itwas the
firstSerbianconstitutionandbecauseofitsvaluableand
uniquecontent. Itwas the inspiration for later constitu
tionalmakersandservedaspatternforthecreationoffu
tureconstitutions.

 Овај рад је примљен 7. маја 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 12. 
августа 2010. године.
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МомчилоСуботић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

НАТО-ИЗАЦИЈАСРБА**

Сажетак
Данас је сваком озбиљном посматрачу јасно да је у
последњих десетак година НАТО претрпео озбиљне
промене;дајепрошловремењеговогсвирепогтријум
фализмакојијеоставиотрагичнепоследиценапро
сторубившеСФРЈ,превасходнонасрпскометничком
иисторијскомпростору.
На „косовском питању“ најбоље се разобличава ла
жна маска НАТОа. Отимање Косова и Метохијe
представља кључну карику у онемогућавању српског
народа да на сопственом етничком и историјском
просторуобразујесвојунационалнудржаву.Тојенај
важнијидеоупроцесурасрбљивањаБалкана.
Учланкусеразматрасуштинскопитањечимејето
НАТО „задужио“ Србе, тј. анализирана је неприја
тељска активност НАТОа против српског народа
и његових држава крајем 20. века; презентована је
стратегијаНАТОизацијеСрбаинескривененамере
српскихвласти,да,противвољенарода,уведуСрбију
исрпскеземље(ЦрнуГоруиРепубликуСрпску)уНАТО
савез.ПланједасеовајчиностварипрекоРепублике
СрпскеиБиХ.ДетаљнојеанализиранаулогаСАД,као
ињеговогбалканскогфаворитаТурске, којабитре
балодапредстављасвојеврсногменторазановопри
мљенебалканскеНАТОчланице.Светосепоклапаса
обновљенимтурскимимперијалнимпретензијама.

* Ви ши на уч ни са рад ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 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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Учланкусеуказујенаисторијску„истрошеност“и
анахроност НАТО пакта, осујећивање његових гео
стратегијских и геополитичких планова усмерених
каИстоку,пресвегапремаРусији,којајеууспонуи
која,ојачана,нудидругачијеиприхватљивијемоделе
колективнебезбедности.Ауторзаступаидејуопро
мени спољнополитичке парадигме, која подразумева
даСрбијаисрпскеземљеослонацтребадатражеу
Русији, а да у погледу припадности војним савезима
будунеутралне.
Кључнеречи:НАТО,Србија,српскеземље,НАТОиза
цијаСрба,Русија,војнанеутралност

УВОД

Nа по ли тич кој сце ни Ср би је да нас су ак ту ел на два пи та ња: 
учла ње ње у Европ ску уни ју и очу ва ње Ко со ва и Ме то хи је у 

са ста ву срп ске др жа ве. Ова два пи та ња су ло гич ки по ве за на, јер 
са мо по се би се раз у ме да Ср би ја у ЕУ тре ба да уђе( ако до то га 
уоп ште до ђе)као др жа ва са пот пу ним су ве ре ни те том и те ри то ри-
јал ним ин те гри те том. Ак ту ел на срп ска власт, ме ђу тим, нео прав да-
но и не у спе шно по ку ша ва да раз дво ји ова два пи та ња. Ипак, ње-
на до ско ра шња те за: „Евро па не ма ал тер на ти ву“, пре и ме но ва на је 
у те зу: „Ако бу де усло вље на, Ср би ја би ра Ко со во, а не Европ ску 
уни ју“. Ову те зу срп ско ру ко вод ство ис ти ца ло је не по сред но пред 
од лу ку Ме ђу на род ног су да прав де, ко ји је тре ба ло да до не се ми-
шље ње у по гле ду јед но стра но про гла ше не не за ви сно сти Ко со ва од 
стра не шип тар ске ма њи не у ју жној срп ској по кра ји ни. 

Ме ђу на род ни суд прав де до нео је по Ср би ју не по вољ но ми-
шље ње; ве ћин ски је за кљу чио да шип тар ско про гла ше ње не за ви-
сно сти ни је у су прот но сти са ме ђу на род ним пра вом и Ре зо лу ци јом 
1244. Евро а тлант ски ре жим у Ср би ји , иако по ре то ри ци „из не на-
ђен“ ова квим ста вом, ни је про ме нио по ли ти ку, би ра ју ћи уме сто 
ЕУ Ко со во и Ме то хи ју, већ и да ље ин си сти ра на европ ским, а на 
по сре дан, али ин ди ка ти ван, на чин и на евро а тлант ским ин те гра-
ци ја ма. Све то го во ри да је „евро а тлант ски“ пут Ср би је ( и Ср ба 
у це ли ни) до го во рен ДОС-ов ским ре во лу ци о нар ним пре у зи ма њем 
вла сти 2000. го ди не, и да од то га пу та не ма уз ми ца ња. Сле де ћи 
спољ но по ли тич ки по тез де мо крат ске Ср би је је, да кле, учла ње ње 
Ср би је ( и срп ских зе ма ља , Цр не Го ре и Ре пу бли ке Срп ске (БиХ) 
у НА ТО пакт. Де мо крат ско-евро а тлант ска власт у Ср би ји упор-
но спро во ди евро у ниј ско-на тов ску спољ но- по ли тич ку па ра диг му 
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упр кос свим про ме на ма на гло бал ном по ли тич ко-без бед но сном 
ни воу. Срп ска по ли тич ка власт пре ви ђа да је и сам НА ТО пре тр пео 
зна чај не про ме не и да је он од де фан зив ног си сте ма ко лек тив не 
без бед но сти ко ји је шти тио сво је др жа ве чла ни це од со вјет ске „цр-
ве не опа сно сти“, оли че не у вој но-по ли тич ком са ве зу-Вар шав ском 
уго во ру, на кон рас па да СССР-а и ру ше ња ис точ ног бло ка по стао 
„свет ски жан дарм“,ко ји спро во ди ка зне не екс пе ди ци је ши ром све-
та, бом бар ду је и оку пи ра „не по слу шне“ на ро де и ре жи ме, да би 
да нас, ја ча њем мул ти по лар ног све та, а пре све га успо ном Ру си је, 
остао ре ци див аме рич ке по ли ти ке си ле чи је је вре ме на из ма ку.

СВАКАСИЛАЗАВРЕМЕНАИЛИНИЈЕНАТООНОШТО
МИШЉАШЕ

У вре ме фор ми ра ња Се вер но а тлант ског са ве за је дан аме рич ки 
ди пло ма та је ре као да је циљ НА ТО-а,да „за др жи Аме ри ку у Евро-
пи, Не мач ку под Евро пом и Ру си ју из ван Евро пе“. Ова фор му ла 
ва жи ла је за вре ме бло ков ске по де ле све та (1949-1990), а за тим је 
до шло и, на да мо се, про шло вре ме бру тал не аме рич ко-НА ТО до-
ми на ци је у све ту (1990-2000). Да нас је сва ком озбиљ ном по сма тра-
чу ја сно да је у по след њих де се так го ди на НА ТО пре тр пео озбиљ-
не про ме не; да је про шло вре ме ње го вог сви ре пог три јум фа ли зма 
-ко ји је оста вио тра гич не по сле ди це на про сто ру бив ше СФРЈ, пре-
вас ход но на срп ском ет нич ком и исто риј ском про сто ру.

Упо след ње две де це ни је, тач ни је од ус по ста вља ња „Све те али-
јан се“ из ме ђу Ва ти ка на и Ва шинг то на, 1983, ка да су па па Јо ван 
Па вле Дру ги и Ро налд Ре ган пот пи са ли “кон кор дат“, до шло је не 
са мо до ру ше ња „цр ве не опа сно сти“ и сло ма Вар шав ског уго во ра, 
не го и до из у зет ног ути ца ја САД на по ли ти ку За пад не Евро пе. Не 
тре ба за бо ра ви ти да су нас бом бар до ва ле и ле ве и де сне европ ске 
вла де, и да су оне би ле под аме рич ким па тро на том. Аме ри ка ни-
за ци ја Евро пе до сти за ла је не слу ће не раз ме ре; у ју го сло вен ској 
кри зи по сре до ва ли су Блер, Билт, Со ла на, Рен, Ку шнер, Шар пинг, 
Фи шер, Ах ти са ри- све дру го ра зред ни по ли ти ча ри, али ода ни аме-
рич ко-на тов ском вред но сном си сте му. 

За пад, на че лу са САД, при хва тио је се це си ју као „по ли тич ки 
ре а ли зам”.САД су на ју го сло вен ску кри зу гле да ле с по зи ци је ши-
рих ге о стра те гиј ских и ге о по ли тич ких ин те ре са. У про ме ње ним 
гло бал ним ге о по ли тич ким кон сте ла ци ја ма: рас па ду СССР-а и ује-
ди ње њу Не мач ке, ра за ра ње Ју го сла ви је до шло је као је дин стве на 
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при ли ка да САД пре ко НА ТО пак та учвр сти сво је по зи ци је у Евро-
пи. Сто га је рат у Хр ват ској и БиХ, а за тим и на Ко со ву омо гу ћио да 
Аме ри ка, као по бед ник у хлад ном ра ту, учвр сти за пад ну али јан су, 
на мет не Парт нер ство за мир др жа ва ма цен трал не, ис точ не и ју го-
и сточ не Евро пе, да овла да др жа ва ма Ри млан да-пре ма упут стви ма 
зна ме ни тих за пад них ге о по ли ти ча ра: Кје ле на, Ра це ла, Ма кин де-
ра, Спајк ма на и дру гих, да пи та ње европ ске без бед но сти из гра ди 
на осно ва ма НА ТО-а, без ути ца ја Ру си је, са стра те гиј ским ци љем 
овла да ва ња Хар тлан дом - ср цем евро а зиј ске кон ти нен тал не ма се, 
у ко јем цен трал но ме сто за у зи ма ру ски др жав ни про стор. Се ти мо 
се ка ко Бже жин ски отво ре но и над ме но, у сво јој књи зи Великаша
ховскатабла, тра жи да се Ру си ја по це па на три де ла: Мо сков ску 
Ру си ју, Си бир ску ре пу бли ку и Да ле ко и сточ ну ре пу бли ку.

Има ју ћи у ви ду ова ко про јек то ва не ци ље ве за пад них си ла-Ва-
ти ка на, Не мач ке, САД- мо гли би смо кон ста то ва ти да је ра за ра ње 
Ју го сла ви је усле ди ло, пре све га, због де ком по но ва ња срп ских зе-
ма ља и рас пар ча ва ња срп ског чи ни о ца, као „про ду же не ру ке“ Ру-
си је на Бал ка ну и Ме ди те ра ну. То је раз лог да се срп ски ет нич ки 
про стор тре ти ра као „по ли тич ки нео р га ни зо ван про стор“, па су на 
ње му фор ми ра не ан ти срп ске др жав не тво ре ви не , а уни шта ва ју 
или оти ма ју ле ги тим не и ле гал не срп ске др жа ве: РСК, РС и Ко-
со во и Ме то хи ја, ко је су се као „ге ри ла“ ис пре чи ле аме рич ком и 
ва ти кан ско-гер ман ском екс пан зи о ни зму пре ма ис то ку.

Оти ма ње Ко со ва и Ме то хи је од стра не За па да, умно го ме ли чи 
на Хи тле ро во оти ма ње Су де та од Че хо сло вач ке 1938. го ди не. Раз-
ли ка је у то ме што су Фран цу ска и Ве ли ка Бри та ни ја при во ле ле 
Че хо сло вач ку да се „до бро вољ но“ од рек не де ла сво је те ри то ри је. 
Да ли је исти слу чај са Ср би јом да нас?!1)

Има ју ћи у ви ду по ли ти ку и стра те ги ју За па да пре ма срп ској 
др жа ви и на ро ду то ком ју го сло вен ске кри зе не мо же мо да не кон-
ста ту је мо да је и Хи тлер по ла зио од исто вет них пре ми са ка да је 
ства рао но ви европ ски и свет ски по ре дак. На и ме, Хи тлер је свом 
иза сла ни ку за Ју го и сток др Хер ма ну Ној ба хе ру, кра јем ав гу ста 
1943. го ди не, го во рио: «Ни ка да не сме мо да до зво ли мо да на Бал-
ка ну оја ча на род ко ји има осе ћа ње за по ли тич ку ми си ју. Ср би су 
упра во та кав на род. Они су до ка за ли ве ли ку др жа во твор ну сна-
1) Ви ди: Мом чи ло Су бо тић, Политичкамисаосрбистике, део: „Ср би ја и Европ ска уни-

ја“,ИПС, Бе о град, 2010, стр. 255-283; Ра до ван Ра ди но вић, „Ср би ја из ме ђу НА ТО-а и 
Ру си је“, у: Ру ска спољ на по ли ти ка и Ср би ја, Националниинтерес 1-2/2009, ИПС, Бе о-
град, 2009; Зо ран Авра мо вић, „Ко со во и Ме то хи ја - да ли је са НА ТО бом бар до ва њем 
за вр шен по сао оти ма ња“, Српскаслободарскамисао, бр. 4, Бе о град, 2003.
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гу“.2) Сто га је на срп ском ет нич ком про сто ру, по раз би ра спа ду ју-
го сло вен ске др жа ве , НА ТО про на шао сми сао да љег по сто ја ња.
ЧимејеНАТО„задужио“Србе

Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на, а за тим Ре пу бли ка Срп ска и Ср би-
ја би ле су пр ве жр тве НА ТО агре си је; над Ср би ма је НА ТО де мон-
стри рао сво ју офан зив ну стра те ги ју и моћ свог оруж ја; на па дом 
на срп ске зе мље, ко је ни су чла ни це овог вој ног са ве за, НА ТО је 
пре кр шио нор ме ме ђу на род ног пра ва, као и од ред бе свог ста ту та; 
бом бар до ва њем оси ро ма ше ним ура ни ју мом и дру гим не до зво ље-
ним сред стви ма пре кр шио је нор ме рат ног и ху ма ни тар ног пра-
ва. Не ке ана ли зе го во ре да је НА ТО у про ле ће 1999. го ди не, на нео 
Ср би ји ма те ри јал ну ште ту од пре ко три де сет ми ли јар ди до ла ра. 
Евро а тлант ска власт у Ср би ји од у ста ла је од по кре та ња про це са 
пред Ме ђу на род ним су дом про тив НА ТО пак та, чи ме по ку ша ва да 
або ли ра НА ТО за агре си ју и смрт око 4.000 и ра ња ва ње око 10.000 
гра ђа на та да шње СРЈ. Ко ли ко је љу ди умр ло и ко ли ко ће још умре-
ти од по сле ди ца упо тре бе НА ТО про јек ти ла са оси ро ма ше ним ура-
ни ју мом и дру гих не до зво ље них оруж ја, те шко да ће се ика да утвр-
ди ти. Све то не сме та пред став ни ци ма НА ТО-а да и да ље го во ре 
о агре си ји НА ТО као “ху ма ни тар ној ин тер вен ци ји“ под на зи вом 
„ми ло срд ни ан ђео“. Пред став ни ци НА ТО-а као и НА ТО ло би сти 
у Ср би ји за не ма ру ју чи ње ни цу да НА ТО угро жа ва су ве ре ни тет и 
оку пи ра су ве ре не др жа ве. НА ТО је оку пи рао срп ске зе мље, и та 
оку па ци ја је иста као што је би ла тур ска, аустро у гар ска или на ци-
стич ка оку па ци ја. За пад, на че лу са САД, је пре ко НА ТО-а по де лио 
и рас пар чао срп ске зе мље. Ге о по ли тич ки по ло жај Ср ба да нас је 
нај слич ни ји оном по сле Бер лин ског кон гре са 1878. го ди не. Још и 
го ри. НА ТО је уни штио Ре пу бли ку Срп ску Кра ји ну; раз дво јио је 
Ср бе на Дри ни и вр ши при ти сак на Ре пу бли ку Срп ску у ци љу уни-
та ри за ци је БиХ, рас пар ча ва Ср би ју оти ма њем Ко со ва и ин си сти ра 
на ње ној да љој ре ги о на ли за ци ји, са на ме ром да оса мо ста ли Вој во-
ди ну и Ра шку област, тзв. Сан џак, под сти цао је и по др жао се це си ју 
Цр не Го ре. 

На „ко сов ском пи та њу“ нај бо ље се раз об ли ча ва ла жна ма ска 
НА ТО-а. „Ма ли свет ски рат“ 3)ко ји Евро па и Аме ри ка пре ко НА-
ТО-а не сме та но, „у од су ству“ Ру си је, во де про тив Ср би је на Ко-
2) Ни ко ла Жив ко вић, „Сли ка Ср ба у не мач ким ме ди ји ма 1990-2000“, у: ВеликаСрбија

истине,заблуде, злоупотребе, уред ни ци В. Кре стић/М. Не дић,СКЗ, Бе о град, 2003, 
стр. 499.

3) Тер мин До бри це Ћо си ћа из књи ге Косово, Но во сти, Бе о град, 2004.
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сме ту има ка рак тер ге о стра те гиј ског и ге о по ли тич ког ра та ко ји је 
на ста вак хр ват ског „Бље ска“ и „Олу је“ у Кра ји ни и ра та про тив Ре-
пу бли ке Срп ске. Оти ма ње Ко со ва и Ме то хи ја пред ста вља кључ ну 
ка ри ку у оне мо гу ћа ва њу срп ског на ро да да на соп стве ном ет нич-
ком и исто риј ском про сто ру обра зу је сво ју на ци о нал ну др жа ву. То 
је нај ва жни ји део у про це су ра ср бљи ва ња Бал ка на.4) 

ДОС-ов ска власт је ко сов ски про блем ду го, по је дин ци на жа-
лост и да нас, ве за ла ис кљу чи во за Ми ло ше ви ћев не де мо крат ски 
по ре дак и ола ко „лан си ра ла“ те зу да је ко сов ско пи та ње де мо крат-
ско пи та ње, ко је ће ДОС , кад уз по моћ сво јих за пад них са ве зни ка 
осво ји власт, ла ко и без бол но ре ши ти. Ду го ни је узи ма но у об зир 
да се ов де не ра ди ни о ка квом де мо крат ском пи та њу, људ ским 
пра ви ма и стан дар ди ма, већ да се ра ди о сто го ди шњем на сто ја њу 
ко смет ских Ал ба на ца да от це пе Ко смет од Ср би је и ство ре Ве ли-
ку Ал ба ни ју. Уоста лом, ако пи та ње Ко со ва и Ме то хи је ни је ге о-
по ли тич ко не го де мо крат ско пи та ње, за што га де мо крат ска власт 
у Ср би ји ни је ре ши ла са сво јим за пад ним „при ја те љи ма“. За што 
про за пад на де мо крат ска ДОС ни кад ни је зах те ва ла да се до след но 
при ме ни Ре зо лу ци ја 1244. У тој ре зо лу ци ји Ко со во и Ме то хи ја се 
де фи ни шу са став ним де лом Ср би је и СР Ју го сла ви је и тра жи по-
бољ ша ње ње го вог ста ту са у ви ду про ши ре не ауто но ми је. Ср би ја 
је, ми мо ру ске са гла сно сти, иако је Ру си ја, по го то во пред сед ник 
Вла ди мир Пу тин, пред ста вља ла чврст осло нац у од бра ни Ко со ва 
и Ме то хи је, при хва ти ла ми си ју ЕУЛЕКС, ко ја је тре ба ла да бу де 
„ста ту сно не у трал на“ и ра ди на ис пу ње њу „шест та ча ка“, прем-
да се мо гло зна ти да је она за ми шље на да ра ди на ожи во тво ре њу 
Ах ти са ри је вог пла на о не за ви сном Ко со ву. На кон све га што се до-
го ди ло са Ко сме том, ви ше је не го ак ту ел на и по ли тич ки ис прав на 
по зна та Ми ло ше ви ће ва сен тен ца: „Не на па да ју Ср би ју због ме не, 
већ ме не на па да ју због Ср би је“.5) 

По ста вља се пи та ње ка ко ће срп ско ру ко вод ство ми мо САД/
НА ТО- при јем не кан це ла ри је да уве де зе мљу у Европ ску уни ју. 
Или ће се све од ви ја ти „ре гу лар но“: пр во НА ТО, па ЕУ, као и при-
ли ком учла ње ња Ру му ни је и Бу гар ске и оста лих бив ших со ци ја ли-
стич ких др жа ва. 
4) Ви ди: Мом чи ло Су бо тић, „Оти ма ње Ко со ва у про це су ра ср бљи ва ња Бал ка на“, Нацио

налниинтерес 3/2009, ИПС, Бе о град, 2009, стр. 53.
5) Иако је ова те за ис прав на, ни Ми ло ше ви ће ва, ни прет ход на ко му ни стич ка власт ни су 

би ли на ви си ни исто риј ског зах те ва да се „ко сов ско пи та ње“ ре ша ва као кључ но др-
жав но и на ци о нал но пи та ње, а не да се пре ко днев но по ли тич ких ма ни пу ла ци ја и кал-
ку ла ци ја ства ра при вид бор бе за Ко со во и Ме то хи ју. 
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Ова ква вер зи ја учла ње ња Ср би је у ЕУ је ве ро ват ни ја уко ли ко 
се има у ви ду „прин ци пи јел на“ по ли ти ка „евро а тлант ске“ вла сти у 
Ср би ји. Јер, „...Док се тај но до го ва ра о ула ску у НА ТО, власт јав но 
обе ћа ва вој ну не у трал ност. Док се за кли ње да ни ка да не ће при зна-
ти Ко со во, иста власт при зна је ЕУЛЕКС и пот пи су је спо ра зум ко-
јим при зна је гра ни цу Ко со ва. Док се на вод но за ла же за це ло ви тост 
зе мље и по што ва ње Уста ва, са да шњи ре жим га зе ћи Устав пра ви од 
Вој во ди не др жа ву у др жа ви. (...) Ср би ја је да нас рет ка ако не и је-
ди на др жа ва на све ту ко ја се са ме ђу на род ним фак то ри ма до го ва ра 
ка ко да пре ва ри соп стве ни на род“. 6) 
УНАТОпрекоРепубликеСрпске

Као до каз да се власт у Ср би ји иза ле ђа гра ђа на до го ва ра са 
НА ТО али јан сом ка ко Ср би ју не по врат но у ву ћи у про цес при сту-
па ња НА ТО, мо же по слу жи ти за јед нич ко пи смо ви ше ис так ну тих 
за пад них зва нич ни ка ко ји ре ги о нал ни скуп у Са ра је ву 2. Ју на 2010. 
ви де као ва жан ко рак у при сту па њу др жа ва за пад ног Бал кан у ЕУ 
и НА ТО. Исто та ко про шло го ди шње са оп ште ње са Са ми та ше фо ва 
др жа ва НА ТО са ве за, у ко ме се ис ти че да НА ТО по др жа ва опре де-
ље ње Вла де Ср би је у ње ној на ме ри да при сту пи овој ор га ни за ци ји. 

Да је да на шња власт опре де ље на да уђе у НА ТО и по ред устав-
не од ред бе о вој ној не у трал но сти, све до чи и Та ди ће во за ла га ње за 
про ме ну Уставa ,ко ји је јед но гла сно усво јен у На род ној скуп шти ни 
Ср би је и по твр ђен на ре фе рен ду му. Власт би на сва ки на чин да из-
бег не на род ни ре фе рен дум о евро-атлант ским ин те гра ци ја ма, као 
да су је ЕУ и НА ТО не чим за ду жи ли!?-да ра ди про тив ин те ре са 
соп стве ног на ро да и др жа ве. 

По след њи до га ђа ји на ре ла ци ји Бе о град-Ан ка ра-Са ра је во и 
пот пи си ва ње Истам бул ске де кла ра ци је , ко јом се по др жа ва це ло-
ви та БиХ, на пу ту НА ТО ин те гра ци ја, го во ре на ко ји на чин власт 
у Ср би ји на ме ра ва да Ср бе ( у Ср би ји, Цр ној Го ри и Ре пу бли ци 
Срп ској) уву че у НА ТО. План је да Ср би ја по сред ством Ре пу бли ке 
Срп ске уђе у НА ТО пакт. 

Са дру ге стра не, САД уво ди Тур ску у игру, као сво је вр сног 
мен то ра за но во при мље не чла ни це НА ТО са ве за, ка ко би не у тра-
ли са ла ути цај Ру си је у ре ги о ну. Ви со ки тур ски ду жно сни ци на-
ја вљу ју да је до шло вре ме за „по нов но ује ди ње ње“ Бал ка на под 
тур ским вођ ством. Ми ни старспољ них по сло ва Тур ске Ах мет Да-
6) „На род хо ће про ме не“, Обра ћа ње пред сед ни ка ДСС Во ји сла ва Ко шту ни це на Де се тој 

Скуп шти ни ДСС, Печат, бр. 102, Бе о град, 19. фе бру ар 2010, стр. 16.



- 76 -

НАТОИЗАЦИЈАСРБАМомчилоСуботић

ву то глу, у Са ра је ву 16. ок то бра 2009, об но вио је иде ју Ото ман ске 
им пе ри је. Да ву то глу ка же: „ На пра ви ће мо Бал кан, Кав каз, Сред-
њи ис ток, за јед но са Тур ском, цен тром свет ске по ли ти ке и бу дућ-
но сти. То је циљ тур ске спољ не по ли ти ке и ми ће мо то по сти ћи. 
Ми ће мо ре ин те гри са ти бал кан ски ре ги он, ми ће мо ре ин те гри са ти 
Сред њи ис ток, ми ће мо ре ин те гри са ти Кав каз на овим прин ци пи-
ма ре ги о нал ног свет ског ми ра“. До дао је „ за нас је те ри то ри јал ни 
ин те гри тет Бо сне и Хер це го ви не јед на ко ва жан као те ри то ри јал ни 
ин те гри тет Тур ске“. Да ву то глу још ис ти че: „И ми смо си гур ни да 
је Са ра је во на ше! Ка да ка жем да је Ана до ли ја ва ша, ако же ли те 
да до ђе те, до ђи те! Али, ми же ли мо да ви бу де те си гур ни ов де као 
вла сни ци Са ра је ва и Бо сне и Хер це го ви не. Оно што се де ша ва у 
Бо сни и Хер це го ви ни је на ша од го вор ност“. У исто вре ме тур ски 
пред сед ник Аб ду лах Гул у Бе о гра ду по сти гао је спо ра зум да се у 
Ср би ји отво ри ве ли ки „Ислам ски кул тур ни цен тар“.7) 

А срп ско ру ко вод ство на све ово од го ва ра, да је Ср би ја ве о ма 
за ин те ре со ва на за уна пре ђе ње од но са са Тур ском, као стра те шким 
по ли тич ким и еко ном ским парт не ром. По че му је то Тур ска стра-
те шки парт нер Ср би је у Ре пу бли ци Срп ској; па ни је ваљ да Тур ска 
пот пи сни ца Деј тон ског спо ра зу ма и не ма спе ци јал не од но се са Ре-
пу бли ком Срп ском. Има ју ћи у ви ду сву ис пре пле те ност од но са на 
ре ла ци ји Тур ска-САД-ЕУ и те шко ће да Тур ска, као аме рич ки фа-
во рит, уђе у ЕУ, ни је ис кљу че но да се Тур ска „вра ти“ на европ ске 
про сто ре Ото ман ске им пе ри је, по ди ја го на ли „зе ле не тран свер за-
ле“, и да тај про стор бу де ју жни део ЕУ, све под кон тро лом САД и 
НА ТО. Та ко би се срп ски пут у ЕУ за вр шио у но вој-ста рој тур ској 
им пе ри ји. 

У Ср би ји се власт за но си то бо жњом ли дер ском по зи ци јом на 
Бал ка ну, што је по се би бе сми сли ца; ка да би Ср би ја би ла ли дер 
на Бал ка ну ње на власт би од глав них ак те ра ме ђу на род них од но-
са мо ра ла да за тра жи прин ци пи јел но ре ша ва ње срп ског на ци о нал-
ног и др жав ног пи та ња, као усло ва за укљу че ње Ср би је и Ср ба у 
це ли ни у ши ре европ ске ин те гра ци је; зах те ва ла би да се от кло не 
по сле ди це хр ват ске по ли ти ке ге но ци да и ет нич ког чи шће ња Ср ба 
из Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не и вра ћа ње Ср би ма ста ту са кон сти ту-
тив ног на ро да са свим по ли тич ким пра ви ма ко ја из то га про из ла зе; 
су прот ста ви ла би се два ма про тив реч ним про це си ма ко је под сти чу 
НА ТО зе мље: „ре ги о на ли за ци ји“ Ср би је и уни та ри за ци ји Бо сне и 
7) Ми ло рад Ек ме чић, „Бу дућ ност гле да мо кроз та му“, НИН, 7. и 14. ја ну ар 2010, ин тер вју, 

раз го ва ра ла Зо ра Ла ти но вић
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Хер це го ви не. Ра ди се, да кле, о фраг мен та ци ји срп ског на ци о нал-
ног пи та ња, НА ТО-иза ци ји Ср ба као на чи ну об у зда ва ња срп ске по-
ли ти ке на Бал ка ну. НА ТО-иза ци ја је упра во то-об у зда ва ње срп ске 
по ли ти ке на Бал ка ну. И у то ме пред ња чи ак ту ел на срп ска власт, у 
то ме се са сто ји ње на ли дер ска по зи ци ја. Јер, НА ТО-иза ци ја Ср ба 
зна чи усва ја ње вред но сти САД и НА ТО-а, а они тра же ре де фи ни-
са ње срп ске исто ри је, са да шњо сти бу дућ но сти. Срп ска осло бо ди-
тељ ска и ује ди ни тељ ска иде ја је про шлост, она је ре ак ци о нар на 
и не по жељ на; срп ски на ци о нал ни ју на ци ни су вред ни по ме на; 
срп ска сло бо дар ска иде ја је ре тро град на, она има „ве ли ко срп ски“ 
пред знак, тре ба из бри са ти „срп ски ви рус“; бор ба Ср ба за сво ју де-
мо крат ску на ци о нал ну др жа ву на срп ском ет нич ком и исто риј ском 
про сто ру, кри ва је за рас пад ју го сло вен ске др жа ве и сва зла у гра-
ђан ском ра ту; Сло бо дан Ми ло ше вић је глав ни кри вац за рас пад ју-
го сло вен ске др жа ве и стра да ња на ро да у се це си о ни стич ком ра ту; 
при хва та ње срп ске кри ви це во ди ка ка тар зи; тре ба са мо при хва-
ти ти пру же ну ру ку За па да (САД-НА ТО) и Ср би ја и Ср би ће би ти 
спа се ни. И Ре зо лу ци ја о Сре бре ни ци је по сле ди ца при ти са ка са 
ја сним ци љем да се санк ци о ни ше ла жна сли ка о Ср би ма као ге но-
цид ном на ро ду, и о ви те шком НА ТО-у, спе ци ја ли зо ва ном за „ху-
ма ни тар не ин тер вен ци је“. Учла ње ње Ср би је (и срп ских зе ма ља) у 
НА ТО по ста вља се као крај њи циљ спољ не по ли ти ке по сток то бар-
ске вла сти. С об зи ром на чи ње ни цу да је на род у Ср би ји, као и у 
Ре пу бли ци Срп ској и Цр ној Го ри, про тив ула ска у НА ТО, при сту-
па ње срп ских зе ма ља овом са ве зу тре ба да се из ве де по сред ством 
Ре пу бли ке Срп ске и БиХ .

У пла но ви ма НА ТО кре а то ра не за ви сна Цр на Го ра за ми шље на 
је као ан ти срп ска тво ре ви на, за ду же на за ге о по ли тич ко оп ко ља ва-
ње Ср би је. Та и та ква Цр на Го ра је, ми мо во ље на ро да, већ под не-
ла зах тев за ула зак у НА ТО. Еле на Гу ско ва, је дан од нај бо љих по-
зна ва ла ца са вре ме не срп ске исто ри је и раз би ра спа да СФРЈ, члан 
СА НУ, ди рек тор Цен тра за из у ча ва ње са вре ме не бал кан ске кри зе 
Ин сти ту та за сла ви сти ку Ру ске ака де ми је на у ка, сма тра да је то ве-
ли ка гре шка. Она ова ко ви ди ге о по ли тич ки по ло жај Цр не Го ре. „...
Ва ра ју се ако ми сле да за њу не ма опа сно сти. Цр на Го ра има мо ре 
на ко је НА ТО гле да пла ни ра ју ћи та мо сво је вој не ба зе. Она не же-
ли да ра ту је, али у сво јим гру ди ма има ал бан ски фак тор, ко ји ће за 
из ве сно вре ме на ћи ва ри јан ту по ко јој ће цр но гор ска др жав ност 
мо ра ти да се де ли са њим. Ал бан ци ма ће и то би ти ма ло, же ле ће 
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от це пље ње од Цр не Го ре. Тре ћа опа сност је Тур ска, ко ја све ви ше 
до би ја уло гу мен то ра за Бал кан. У про шло сти су слав ни Цр но гор-
ски ју на ци про те ри ва ли Тур ке са сво је те ри то ри је, и да нас сла ве те 
по бе де. У бу дућ но сти ће мо ра ти дру га чи је да се по на ша ју. Цр но-
гор ци ће ра то ва ти за ин те ре се Аме ри ке у Ав га ни ста ну, Ира ку и где 
за тре ба, већ су та мо не ки оти шли да бу ду то пов ско ме со....Та ко ће 
се јед ног да на де си ти да Цр но гор ци бу ду у пр вим ре до ви ма НА ТО 
осва ја ња Ру си је. Ви ше не ва жи оно „нас и Ру са 200 ми ли о на“, са-
да им је узда ни ца НА ТО, ко ји тре ба да чу ва Цр но гор це у слу ча ју 
опа сно сти. А чу ва ће их исто она ко ка ко је НА ТО чу вао Ма ке дон це 
2001. од Ал ба на ца. Зна чи-ни ка ко.

Због спе ци фич не исто риј ске уло ге Ср би је на Бал ка ну, вла да-
ри све та су се по тру ди ли да осла бе срп ску др жа ву-пр во из ну тра, 
за тим те ри то ри јал но и он да ду хов но. Пoсле не у спе ха та кве стра-
те ги је, по ку ша ли су да вас уни ште и фи зич ки. НА ТО ни је био по-
бед ник у ра ту, јер ни је ус пео да уни шти та да шњу ју го сло вен ску 
вој ску, ни ти је ус пео да сло ми бор бе ни дух вој ни ка и офи ци ра. Као 
и мно го пу та ра ни је ка да су у пи та њу Ср би, по бе ђе ни сте у ми ру. 
Оно што да нас по ку ша ва ју да вам ура де, гра ни чи се са пот пу ним 
фи зич ким уни шта ва њем јед не на ци је“.8)

Да је ру ко вод ство Ср би је од са мог по чет ка опре де ље но за ула-
зак у НА ТО, све до чи из ја ва пред сед ни ка Бо ри са Та ди ћа у се ди-
шту НА ТО-а 14. де цем бра 2006, при ли ком пот пи си ва ња оквир ног 
спо ра зу ма о сту па њу Ср би је у Парт нер ство за мир, да овај спо ра-
зум пред ста вља „са мо пр ви ко рак у про це су ко ји ће кул ми ни ра ти 
пот пу ном ин те гра ци јом ре ги о на у НА ТО“. Пред сед ник Вла де Ре-
пу бли ке Срп ске Ми ло рад До дик је 6. ју на 2009, по во дом по се те 
аме рич ког пот пред сед ни ка Џо зе фа Бај де на, по зна тог ср бо мр сца, 
из ја вио: „Он (Бај ден) је тра жио мој став ве за но за НА ТО. Ја сам 
ре као да ми не ма мо ни шта про тив НА ТО-а и да сам ја спре ман да 
истог тре нут ка пот пи шем учла ње ње Бо сне и Хер це го ви не у НА-
ТО“. За тим је 18. но вем бра 2009. го ди не у ин тер вјуу РТС ре као да 
не тре ба за у ста вља ти Бо сну и Хер це го ви ну ка члан ству у НА ТО. 
Том при ли ком је обра зло жио: „Ре пу бли ка Срп ска и Ср би ја има-
ју мно го при го во ра, јер нас је НА ТО бом бар до вао оси ро ма ше ним 
ура ни ју мом и сви на ши ја у ци о то ме и тра же ње исти не не про ла зе. 
Али, мо жда је ин те ре сант но да јед ног да на, ка да Бо сна и Хер це го-
ви на по ста не члан НА ТО-а, по ста ви мо то пи та ње“. Пред сед ник Та-
8) Из ин тер вјуа Српскимновинама из Под го ри це, од 26. ма ја 2010. го ди не



стр:6986.

- 79 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2010год.(XXII)IXvol=25

дић је у ви ше на вра та „хра брио“ пред став ни ке Ре пу бли ке Срп ске 
за ула зак у НА ТО. Та ко је 25. ма ја 2009, у раз го во ру са Не бој шом 
Рад ма но ви ћем, пред се да ва ју ћим Пред сед ни штва Бо сне и Хер це го-
ви не, ре као: „Учла ње ње у ЕУ и НА ТО је за јед нич ки ин те рес свих 
по ли тич ких чи ни ла ца у Бо сни и Хер це го ви ни и Ср би ја по др жа ва 
и јед но и дру го опре де ље ње“. У Но вом Са ду 20. ју на 2009. го ди не, 
је ре као да: „Ср би ја по др жа ва Бо сну и Хер це го ви ну и у про це су 
европ ских и евро а тлант ских ин те гра ци ја“. За Бут мир ске пре го во ре 
ре као је да би би ло до бро да за вр ше ком про ми сом ко ји би БиХ во-
дио ка евро а тлант ским ин те гра ци ја ма. Слич но је, пре ма веб сај ту 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је, по но вио и ми ни стар спољ них по сло ва 
Вук Је ре мић 22. ок то бра 2009, по сле раз го во ра са пре ми је ром До-
ди ком, кад је „ис та као да је Ср би ја спрем на да по мог не Бо сни и 
Хер це го ви ни на ње ном пу ту ка евро а тлант ским ин те гра ци ја ма“.9) 

Ру ко вод ство Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске ве ру је да је НА ТО чу-
вар Ре пу бли ке Срп ске. Пре ми јер До дик сма тра да би се ула ском 
у НА ТО за у ста ви ло кру ње ње ове срп ске др жа ве. „За Ср бе је од 
ви тал ног на ци о нал ног ин те ре са да се спри је че би ло ка кве мо гућ-
но сти на си ља на овом про сто ру и очу ва Ре пу бли ка Срп ска у по сто-
је ћим те ри то ри јал но-по ли тич ким гра ни ца ма с пра ви ма ко је има, 
а то си гур но мо же мо ура ди ти ула ском у НА ТО.“ На рав но да САД 
и НА ТО мо же са чу ва ти Ре пу бли ку Срп ску! Мо же, али не ће! То је 
по ка зао и Бут мир ски про цес у ко јем је глав на те ма би ла ула зак у 
НА ТО и уни та ри за ци ја БиХ, кроз про ме ну уста ва и на чи на од лу чи-
ва ња у за јед нич ким ор га ни ма. Упра во НА ТО зе мље вр ше при ти сак 
на уве зи ва њу и усло вља ва њу ова два пи та ња. Па још је глав ни про-
јек тант „Деј то на“, Хол брук, ре као да је Ре пу бли ка Срп ска ома шка 
у пре го во ри ма. Мо же ли он да НА ТО да бу де га рант др жав но сти 
Ре пу бли ке Срп ске и пре пре ка уни та ри за ци ји БиХ, има ју ћи у ви ду 
да је РС у „деј тон ском“ ста ту су пре не ла већ 60-так ен ти тет ских 
над ле жно сти на БиХ. Ка ко ли би тек би ло у пот пу ном НА ТО аран-
жма ну.

Све у све му, на ме ће се за кљу чак да по ли тич ка ру ко вод ства 
Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске ра де по уна пред за цр та ном пла ну да 
Ре пу бли ка Срп ска, иза ле ђа на ро да-без ре фе рен ду ма, уђе у НА ТО 
као прет ход ни ца за ула зак Ср би је, ко ја би, та ко ђе, на исто та кав, 
пре ва ран на чин, про тив на род не во ље и без ре фе рен ду ма, по ста ла 
9) Пре ма: Ми ле Са вић, „Мо же ли НА ТО са чу ва ти Ре пу бли ку Срп ску?“, Видовдан, 28. јун 

2010, стр. 22.
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чла ни ца НА ТО са ве за. Био би то по след њи чин јед не ка та стро фал-
не по ли ти ке.

СПОЉНОПОЛИТИЧКИЗАОКРЕТПРЕМАРУСИЈИ

Да нас у Ср би ји не ма ни јед ног озбиљ ног ауто ра ко ји сма тра 
да би Ср би ја и срп ске зе мље ула ском у НА ТО има ли ма ка кве ко-
ри сти, у по ли тич ком, еко ном ском, без бед но сном или би ло ко јем 
дру гом сми слу. На про тив, ула зак у НА ТО Ср би би пла ти ли ви со-
ком це ном, мо жда и нај ви шом-мо жда би то био по че так не ста ја ња 
срп ског на ро да и ње го ве др жа ве. Усту пак евро а тлант ским ин те гра-
ци ја ма ко ји се оче ку је од Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске , и ко ји се 
го то во отво ре но са оп шта ва од стра не за пад них по ли ти ча ра, је сте 
уни та ри за ци ја БиХ у ко ју тре ба да се уто пи Ре пу бли ка Срп ска, 
и при ста нак Ср би је на не за ви сно Ко со во и да љу фраг мен та ци ју, 
кроз по ли ти ку ре ги о на ли за ци је, са пре те ћим се це си о ни стич ким 
тен ден ци ја ма у Вој во ди ни и Ра шкој обла сти. НА ТО-иза ци ја би, да-
кле, до ве ла до кра ја про цес ре ду ко ва ња и фраг мен та ци је срп ског 
ет нич ког, исто риј ског и др жав ног про сто ра, чи не ћи га по ли тич ки 
нео р га ни зо ва ним про сто ром, ко ји ни ка да ви ше не би био бал кан-
ски, др жа во твор ни „ре ме ти лач ки чи ни лац“.

Има ју ћи у ви ду ис ку ство са НА ТО пак том и ње го ве стра те гиј-
ске и ге о по ли тич ке ци ље ве - а то је по ход на Ис ток - циљ и ме та 
је Ру си ја-а Ср би су озна че ни као ин стру мент ру ске по ли ти ке на 
Бал ка ну, ко ли ко год срп ска власт би ла евро а тлант ска, сер вил на и 
у су шти ни ан ти срп ска, не ће ус пе ти да са чу ва Ко со во и Ме то хи ју 
ни Ре пу бли ку Срп ску. НА ТО ни ка да не ће би ти на стра ни Ср ба, без 
об зи ра ка ква је власт у Бе о гра ду. Ни ка ква ве ћа, са мо стал на, и по-
го то во срп ска др жа ва на Бал ка ну ни је у ин те ре су НА ТО зе ма ља. 
Ов де има мо чу дан спој: НА ТО пакт оп ста је, иако је ње гов ис точ ни 
пан дан не стао пре 20 го ди на, и да ље осми шља ва сво је по сто ја ње 
на ра чун сла бље ња и уни шта ва ња срп ског на ро да и ње го вих др-
жа ва. Ср би су, ево већ 20 го ди на, услов оп стан ка НА ТО-а. Али, с 
об зи ром да је срп ски на род и ње го ва др жа ва у НА ТО пла но ви ма 
са мо „проб ни по ли гон“ и „ко ла те рал на ште та“у по хо ду на Ру си ју, 
да нас, с об зи ром да је Ру си ја „уста ла“ а НА ТО осу је ћен, све ви ше 
је ја сно да је ње го ва уло га по ста ла ана хро на и да се по ја вљу ју но ви 
и при хва тљи ви ји мо де ли ко лек тив не без бед но сти. 

Ми ло мир Сте пић, је дан од во де ћих срп ских ге о по ли ти ча ра, 
има та ко ђе не га ти ван став о про јек то ва ним евро а тлант ским ин те-
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гра ци ја ма Ср би је. Он сма тра да је по тре бан референдумопристу
пањуЕУ. По пи та њу НА ТО Сте пић ка же: „Уко ли ко би при сту пи ли 
НАТO-у Ру си ја би то сма тра ла не при ја тељ ским ак том. Та да би по-
ста ли при пад ни ци ан ти ру ског вој ног са ве за и та ко би нас и тре-
ти ра ли не са мо у вој но-без бед но сном, не го и у по ли тич ком, еко-
ном ском и дру гом сми слу“.10) Сте пић са чу ђе њем кон ста ту је: „...И 
по сле свих не га тив них ис ку ста ва, опет хр ли мо у су пра на ци о нал-
не та ла со крат ске ин те гра ци је (ЕУ, НА ТО), а да ни смо оства ри ли 
на ци о нал ну. Шта ви ше, упра во срп ска на ци о нал на и др жав на ин-
те гра ци ја про гла ше на је ре ме ти лач ком и на сил но је оне мо гу ће на 
(вој но, еко ном ски, про па ганд но). Ре зул тат то га је уни ште ње Ре пу-
бли ке Срп ске Кра ји не, ре ла ти ви зо ва ње срп ског иден ти те та Бо сне 
и Хер це го ви не, сво ђе ње са мо на ума ње ну, оса ка ће ну Ре пу бли ку 
Срп ску и по ку шај ње ног поништ авaња...“ .11)Да нас За пад, без об-
зи ра на сву сер вил ност ак ту ел не срп ске вла сти, сма тра „про ду же-
ном ру ком Ру си је“ на Бал ка ну , и да је Ру си ји и Ср би ји на ме ње на 
иста ге о по ли тич ка суд би на, по ка зу је Сте пић сле де ћом фор му лом: 
„...По сту па се по јед но став ној фор му ли: Ср би на Бал ка ну= Ру си на 
Бал ка ну; „об у зда ва ње“ Ср ба= „об у зда ва ње“ Ру са“.12)

Го во ре ћи о мо гућ но сти сим би о зе срп ских и ру ских ге о по ли-
тич ких ин те ре са на Бал ка ну и од ба ци ва ње НА ТО-а, ко ји је рас пар-
чао и усит нио срп ски ет нич ки про стор и на ње му ус по ста вио ан-
ти срп ске са те лит ске НА ТО др жа ве, Сте пић , из ме ђу оста лог, ка же: 
„...Са срп ским зе мља ма, као бал кан ским по сред ни ком, и бу ду ћом 
га со вод но-наф то вод ном мре жом као ин стру мен та ри ју мом, Ру си ја 
има по у зда но по ла зи ште за „де мон ти ра ње аме рич ког мо сто бра на“ 
у Евро пи/ЕУ, за по ти ски ва ње ути ца ја САД, за ус по ста вља ње са мо-
стал ног европ ског по ла мо ћи и за ње го во ка сни је ин те гри са ње у 
евро а зиј ску или евро ру ску ме га-ин те гра ци ју. САД на сто је да пре-
вен тив ном (ре)ак ци јом и ства ра њем там пон – зо не од Бал тич ког 
до Цр ног и Ја дран ског мо ра спре че то по ве зи ва ње Евро пе/ЕУ и 
Ру си је. Сход но то ме, срп ски чи ни лац на Бал ка ну тре ти ран је као 
про тив ник транс-гре си је САД, и од 1990-их го ди на оне спро во де 
те ри то ри јал но са жи ма ње и фраг мен та ци ју срп ских те ри то ри ја. У 
за јед нич ком срп ском и ру ском ин те ре су је да се спре чи да ље сла-
10) Ми ло мир Сте пић, „По тре бан је ре фе рен дум о при сту па њу ЕУ“, не дељ ник Печат, 20. 

ја ну ар 2010, стр. 16, ин тер вју
11) Сте пић, исто, стр. 17.
12) Алек сан дар Ва си ље вич Ко ну зин, По здрав на реч, у : „Ру ска спољ на по ли ти ка и Ср би-

ја“, Националниинтерес 1-2/2009, ИПС, Бе о град, 2009, стр.11-14; Сте пић, исто, стр. 
20.
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бље ње срп ског чи ни о ца, за у ста ви ин ду ко ва на ге о по ли тич ка инер-
ци ја се па ра ти стич ких про це са у Ср би ји и у бу дућ но сти фор ми ра 
ин те грал на срп ска др жа ва, као по у здан га рант ста бил но сти Бал-
ка на“.13)

Со ци о лог Зо ран Ми ло ше вић ис ти че став да је “ЕУ са те лит 
САД ко ја ор га ни зу је ову над др жав ну тво ре ви ну (у уни ју и НА ТО), 
да је јој иде о ло ги ју, тј. си стем вред но сти и иден ти тет...Све то чи ни 
јер же ли да осво ји Ру си ју и опљач ка ње на бо гат ства. Зар ни је Збиг-
њев Бже жин ски на пи сао књи гу „Свет без Ру са“, а Ср бе су увек 
сма тра ли бал кан ским (ма лим) Ру си ма. Иде ја је, по што су Ср би за 
раз ли ку од Ру са ма ли на род, да ове пр ве де на ци фи ку ју и пре тво ре 
у Евро пља не ко ји мр зе Ру се... И не са мо Ср бе већ и Бу га ре и Ру му-
не и Ли тван це и Ле тон це и По ља ке...на го не да мр зе Ру се и, на рав-
но, да се укљу чу ју у НА ТО!“14)

Ру ски амб са дор у Ср би ји, Алек сан дар Ко ну зин на Сим по зи-
ју му СпољнаполитикасавременеРусије, ко ји је одр жан у Ру ском 
до му у Бе о гра ду 10. апри ла 2009, ре као да је Ср би ја „зва нич но об-
ја ви ла не у трал ност, али у то ку је, ипак, про цес при хва та ња НА ТО 
стан дар да“, те се упо зо ра ва ју ће за пи тао „ка ко ће се Ру си ја по на-
ша ти ако Ср би ја сту пи у НА ТО?“...Не од сту па ју ћи од ди пло мат ске 
кон струк ци је ка ко Ру си ја „не ма ни шта про тив“ пу та Ср би је у ЕУ 
(што зна чи да Ру си ја не по ру чу је да „сна жно по др жа ва“ ин те гра-
ци ју Ср би је у ЕУ, он је упо зо рио и на не што што се код нас пре-
ћут ку је: „да би сте удо во љи ли ста ву Евро пе, мо ра те из ме ни ти став 
пре ма Ру си ји. По зна то је да има мо пот пи сан спо ра зум о сло бод ној 
тр го ви ни и олак ши ца ма из ме ђу на ше две зе мље. Чим Ср би ја сту пи 
у ЕУ тај спо ра зум ће пре ста ти да ва жи“. Пи там се на ко је ће мо се 
тр жи ште ори јен ти са ти? На тр жи ште ЕУ од пре ко 500 ми ли о на љу-
ди? Ле по зву чи, али зар не ко ствар но ми сли да оно је два че ка баш 
нас и на ше ве о ма кон ку рент не про из во де“. 15)

Ам ба са дор Ко ну зин је још ре као: „НА ТО има до ста од ре ђен 
став о Ко со ву и ако при сту пи те ор га ни за ци ји ко ја сма тра да је Ко-
со во не за ви сна др жа ва, то зна чи да ви де ли те та кав став“. Ко ну-
зин ис ти че да Ср би ја тре ба са ма да од лу чи, али под се ћа: „ НА ТО 
13) Ми ло мир Сте пић, „Мо гућ но сти сим би о зе срп ских и ру ских ге о по ли тич ких ин те ре са 

на Бал ка ну“, Националниинтерес 1-2/2009, ИПС, Бе о град, 2009, стр. 51-52.
14) Зо ран Ми ло ше вић, Политичкамодернизација, део „Ср би ја и Европ ска уни ја“, ИПС, 

Бе о град, 2010, стр. 248.
15) Ми ло мир Сте пић, „По тре бан је ре фе рен дум о при сту па њуЕУ“, не дељ ник Печат, бр. 

99, 20. ја ну ар 2010, стр. 18, ин тер вју
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је 1999. го ди не бом бар до вао чи та ву зе мљу и сва ка по ро ди ца има 
сво је ми шље ње о то ме ка кав од нос тре ба да има пре ма овој ор га-
ни за ци ји. Ова ор га ни за ци ја сма тра да је си ту а ци ја на Ко со ву већ 
ста бил на и сма њу је при су ство КФОР-а, а по сто ја ње ових сна га ни-
је у скла ду са Ре зо лу ци јом 1244. На ив ни љу ди ве ру ју НА ТО-у“.16)

Раз у ме се да Ср би ја као чла ни ца НА ТО и ЕУ, не мо же са Ру-
си јом за др жа ти при ја тељ ске од но се, и на то упо зо ра ва ју ру ски зва-
нич ни ци и на уч ни ци, до бри по зна ва о ци бал кан ске исто ри је и ге о-
по ли ти ке. Ам ба са дор Ру си је при НА ТО-у Дми триј Ро го зин из ја вио 
је да ће Ср би ја ако же ли у НА ТО мо ра ти да се од рек не Ко со ва, 
по сле че га ће и Ру си ја про ме ни ти став о Ко со ву. Ро го зин упо зо ра-
ва да је ве ћи на чла ни ца при зна ла не за ви сност Ко со ва, и да Ср би ја 
у НА ТО са вез мо же да уђе са мо без ју жне по кра ји не. Ро го зин ка-
же да не раз у ме рас пра ву у Ср би ји о ула ску у НА ТО, по сле свих 
стра да ња и не прав де ко је нам је до не ла Али јан са. „Ту је и про блем 
Ко со ва, чи ју је не за ви сност при зна ла ве ћи на зе ма ља чла ни ца НА-
ТО-а. Про блем де мо ни за ци је Ср ба, фла грант ни ан ти срп ски дво-
стру ки ар ши ни За па да пре ма уче сни ци ма ра та у (бив шој) Ју го сла-
ви ји...Зар је све то за бо ра вље но? Ру си ја на про сто не ће раз у ме ти 
из бор Ср би је у ко рист НА ТО у све тлу све га што сам на бро јао“-ис-
ти че Ро го зин.17)

Уме сто НА ТО-а ру ски пред сед ник Дми триј Ме две дев про мо-
ви сао је, у Бе о гра ду ок то бра 2008, пред лог о но вој ко лек тив ној и 
не де љи вој без бед но сти на про сто ру „од Ван ку ве ра до Вла ди во сто-
ка“. Ово је за са да са мо иде ја, али по зи тив на јер се ра ди о јед ном 
но вом при сту пу ко ји под ра зу ме ва без бед но сну ар хи тек ту ру „јед-
ног кро ва, ко ји об у хва та и Ру си ју“. Без бед но сни пред лог Ме две-
де ва под ра зу ме ва пре вла да ва ње ја за из ме ђу НА ТО-а и Ру си је и ус-
по ста вља ње са рад ње ко ја би до при не ла це ло куп ној без бед но сти. 
Тре ба на гла си ти да је на ини ци ја ти ву Ру си је на ста ла и Ор га ни за-
ци ја до го во ра о ко лек тив ној без бед но сти (ОДКБ). Ње не чла ни це 
су: Ру си ја, Бе ло ру си ја, Ка зах стан, Уз бе ки стан, Та џи ки стан, Кир ги-
зи ја и Јер ме ни ја. 

Све у све му, сла бље ње аме рич ке мо ћи пра ти ја ча ње мул ти-
по лар ног све та. Еко ном ски, по ли тич ки, вој но, тех но ло шки ја ча ју 
16)  Пре ма: Угље ша Мр дић, „НА ТО клан за НА ТО пакт“, Печат, бр. 101, 12. фе бру ар 2010, 

стр. 18.
17)  Пре ма: Угље ша Мр дић, исто
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нај мно го људ ни је на ци је . На свет ској сце ни глав ни ге о по ли тич ки 
игра чи по ста ле су зе мље БРИК-а-Бра зил, Ру си ја, Ин ди ја и Ки на. 

Срп ска власт тре ба да се окре не пре ма Ру си ји, јер је ова брат-
ска зе мља и на род про ве рен исто риј ски осло нац; кад је Ру си ја би-
ла сна жна и Ср би су би ли сна жни, кад је Ру си ја би ла сла ба, Ср би 
су стра да ли. Тек осло њен на Ру си ју, наш на род по ста је зна ча јан 
фак тор на Бал ка ну и Евро пи. Ру ско енер гет ско на сту па ње пре ма 
Евро пи у три прав ца, од ко јих је дан про ла зи и кроз Ср би ју, пред-
ста вља пу то каз не са мо за срп ску при вре ду и еко но ми ју, не го и за 
јед ну но ву ин те грал но срп ску ге о по ли тич ку па ра диг му, ко ја се уз 
по др шку Ру си је мо же оства ри ти.18)

Раз у ме се, ова ква спољ но по ли тич ка стра те ги ја не под ра зу ме-
ва свр ста ва ње Ср би је и Ср ба у це ли ни у вој но-по ли тич ке бло ко ве. 
На про тив, Ср би ја је ма ла зе мља и ни кад у сво јој исто ри ји ни је при-
па да ла трај ним вој ним са ве зи ма, по го то во не офан зив ним и агре-
сив ним ка кав је НА ТО пакт. Не ка пи та ња гло бал них вој них са ве за 
ре ша ва ју ве ли ке зе мље; Ср би ја и Ср би тре ба да гле да ју ка ко да 
као на род и др жа ва оп ста ну. То је њи хов нај пре чи ге о по ли тич ки 
за да так. А то мо гу је ди но с ослон цем и уз по др шку до ка за них при-
ја те ља, ка ква је Ру си ја и ру ски на род. Ср би ја и срп ске зе мље тре ба 
да оста ну вој но не у трал не, што је у Ср би ји и устав на од ред ба, јер 
је то ми ро љу би ва, од брам бе на по зи ци ја ко ја омо гу ћу је са рад њу са 
свим др жа ва ма, па и они ма ко је су чла ни це НА ТО са ве за. Та кав 
ста тус Ср би је и Ср ба у це ли ни пред ста вља ре ал ну ал тер на ти ву 
евро а тлант ским ин те гра ци ја ма, ко ји омо гу ћа ва из ла зак из ста ња 
за ви сно сти и фак тич ке оку па ци је. 

MomciloSubotic
NATO-IZATIONOFSERBS

Summary
Nowadayseveryseriousobserverhasrealizedthatinlast
tenyearsNATOwentthroughseriouschangesandthatits
crueltriumphanttime–thathaslefttragicconsequences
intheregionofformerSFRY,primarilyinSerbianethnic
andhistoricalregion,haspassed.
FalsemaskoftheNATOisbestunmaskedon“theissueof
Kosovo”.AbductionofKosovoandMetohijarepresentsa
keylinktopreventSerbianpeopletoformtheirnational

18) Ви ди: Мом чи ло Су бо тић, Политичкамисаосрбистике,део: „Ср би ја и Европ ска уни-
ја“, ИПС, Бе о град, 2010, стр. 283.
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stateintheirownethnicandhistoricalregion.Itisamost
importantpartintheprocessofdeSerbizationofBalkan.
InthepaperthereareanalyzedakeyquestionoftheNATO
“indebting”theSerbs–theenemylikeactivityoftheNA
TOagainsttheSerbianpeopleandtheirstatesattheend
of20thcentury,thestrategyofNATOizationoftheSerbs
andunhiddenintentionofSerbiangovernmenttointegra
teSerbiaandSerbianstates(MontenegroandRepublika
Srpska)intotheNATOallianceagainstthewillofthepe
ople.ItisplannedtoachievethisobjectiveoverRepublika
SrpskaandBosniaandHerzegovina.Theroleof theUS
ofAmericaisalsoanalyzed,aswellasitsBalkanfavorite
Turkeythatissupposedtorepresentsomesortoftutorto
newly enrolledBalkanianNATOmemberstates.All this
issynchronizedwithrevivedTurkishimperialpretensions.
Inthepaperthereisalsounderlinedhistorical“detrition”
andanachronismoftheNATOpact,forestallingofitsgeo
strategicandgeopoliticalplanstowardtheEast,before
elseRussiathatisontheriseandbeingstrengthenedone,
offersdifferentandmoreacceptablemodelsofcollective
security.Authorofthepapersupportstheideaofthechan
geofforeignpolicyparadigmthatwouldimplythatSerbia
andSerbianstatesshouldseeksupportinRussiaandthat
itshouldbeneutralintermsofbelongingtosomemilitary
alliances.
KeyWords:NATO,Serbia,Serbianstates,NATOization
ofSerbs,Russia,militaryneutrality
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ЗоранКинђић
Факултетполитичкихнаука,Београд

СРПСКИНАРОДИБОЖЈАПРАВДА
Сажетак

Ослањајући се на библијско учење о Божјој правди,
ауторразматрастањеукојемсеналазисрпскина
род.Моралноидуховнопосртањеједногнародаузрок
је његових економских и политичких невоља, пораза
у рату, поробљености и губитка територија. Кроз
патњу се чистимо од грехова и лакше окрећемо ка
Богу.Смисаоискушења једасепојединацилинарод
духовнопреобрази.Уколикосепропустебројнеприли
ке,пропастјенеизбежна.Усветлурелигијскогучења
осетвиижетви,ауторсматрадасусрпскинепри
јатељибилисамонесвесниизвршиоциБожјеправде.
Акобисесрпскинародморалноидуховнопрепородио,
спољашње политичке и економске околности би му
ишлеуприлог.Онбинамиранначиноствариосвоје
циљеве.Правасупротностнијеонаизмеђунациона
лизма и космополитизма, већ између опредељености
задоброилизазло.Добарчовек,безобзирадали је
националиста или космополита, својом позитивном
енергијом у истимах помаже својој породици, свом
народуичитавомсвету,докимзаочовекштети.
Кључнеречи:правда,Бог, народ, патња, добро, зло,
обнова,духовност

Vећ ско ро две де це ни је срп ски на род је из ло жен ве ли ким не во-
ља ма. Ве ћи на нас је, ма кар де ли мич но, на сво јој ко жи ис ку си ла 

рат на стра да ња, еко ном ску кри зу, као и при ти сак свет ских моћ ни-
ка да се без остат ка по ви ну је мо њи хо вим ин те ре си ма и од у ста не мо 
од вла сти тог иден ти те та. Ме ђу на род но пра во је кр ше но на ште ту 
срп ског на ро да, из ла га ни смо без об зир ном вој ном, по ли тич ком, 
еко ном ском и ме диј ско-про па ганд ном те ро ру. На срп ски на род и 
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ње го ву исто ри ју се и да ље, крај ње по јед но ста вље но и при стра-
сно, гле да из угла Ха шког три бу на ла. Про цес са та ни за ци је срп ског 
на ро да не пре ста је. Осе ћа ње ду бо ке не прав де због све га што нам 
свет ски моћ ни ци чи не, ко је се ина че жи го ше као на ци о на ли стич ко 
и ан ти е вроп ско, ве ћи ни нас је до бро по зна то. Чо век се на про сто 
за пи та за што нам се све ово до га ђа. Има ли у све ту уоп ште прав де 
и је смо ли ми баш за све је ди ни кри ви?

Као од го вор на очи глед ну не прав ду ко јој смо из ло же ни мо гу 
се по ну ди ти раз ли чи та об ја шње ња, од еко ном ског до ге о по ли тич-
ког. Ма да она за и ста мо гу у при лич ној ме ри осве тли ти раз ло ге за 
оно што нам се до га ђа, по треб но је ипак у ана ли зи до спе ти до нај-
ду бљег ни воа, јер се ту кри је не са мо об ја шње ње за си ту а ци ју у 
ко јој се на ла зи мо не го и упу ћи ва ње на мо гућ ност из ба вље ња. За 
раз ли ку од на сто ја ња да се схва те ком пли ко ва ни по ли тич ки, вој ни 
и еко ном ски ме ха ни зми, увид у ду хов ни раз лог оног што нам се 
де ша ва ве о ма је јед но ста ван. Као што о то ме  не дво сми сле но све-
до че све ти спи си ве ли ких свет ских ре ли ги ја, а по го то во Би бли ја, 
мо рал но и ду хов но ста ње јед ног на ро да од ре ђу је ње го ву суд би ну. 
Пред у слов за еко ном ски, кул тур ни, по ли тич ки и вој ни про спе ри-
тет јед ног на ро да је ње го во до бро мо рал но и ду хов но ста ње. Уко-
ли ко је под ри вен мо рал ни и ду хов ни те мељ јед ног на ро да, уко ли ко 
у ње му до ми ни ра се бич ност, са мо жи вост и зло ћа, не из бе жно ће 
по сле из ве сног вре ме на на сту пи ти еко ном ско и по ли тич ко ра су ло, 
а он до жи ве ти по раз на вој ном по љу.

Уни вер зал ни за кон да сва ко жа ње оно што је по се јао не у мо љив 
је и на ин ди ви ду ал ном и на ко лек тив ном пла ну. Би блиј ска исто ри ја 
стра да ња и про спе ри те та је вреј ског на ро да ве о ма је по уч на, и она 
ва жи за све на ро де све та. Увек ка да би је вреј ски на род окре нуо ле-
ђа Бо гу и по га зио мо рал не нор ме, сле ди ла би ка зна.1) Ка да би се, 
по ра жен и по ро бљен, по ка јао за сво је гре хе и за ва пио Бо гу, ста ње 
би по че ло да се по пра вља. Бу ду ћи да ни шта на овом све ту ни је 
ста тич но и не про мен љи во, па та ко ни ду хов но ста ње јед ног на ро-
да, све се раз ви ја у по зи тив ном или не га тив ном сме ру. Уоби ча јен 
ри там ко ји ка рак те ри ше дру штве не за јед ни це од ви ја се од по бед-
нич ког ста ња, пре ко са мо за до вољ не инер ци је и опа да ња, до ра су ла 
1) Те о ло шки ре че но, Бог за пра во сâм не ка жња ва, већ се ка зна до га ђа по ње го вом до пу-

ште њу. Чо ве ко вом ар хи не при ја те љу, Са та ни, Бог до зво ља ва да му чи гре шни ке, сра-
змер но те жи ни гре хо ва ко је су по чи ни ли. До ду ше, пат ња не мо ра увек да бу де ка зна за 
грех, не го је по не кад ис ку ше ње кроз ко је се по је ди нац или за јед ни ца ду хов но уса вр ша-
ва.
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и по ра за, да би се пре ко ис па шта ња и по ка ја ња та за јед ни ца ла га но 
усме ри ла ка об но ви и нај зад, по вра тив ши Бож ју на кло ност, до спе-
ла до по бе де.2) На рав но, об но ва не сле ди ауто мат ски, не го под ра-
зу ме ва ду бо ко по ка ја ње и мо рал ни пре по род ве ћи не при пад ни ка 
јед ног на ро да. Уко ли ко на род ис тра ја ва у гре ху и злу, уко ли ко се 
на кон све ја чих ка зни не до зо ве па ме ти, он ће не ста ти са исто риј-
ске по зор ни це.3) Ма ко ли ко Бог био стр пљив и ми ло стив, оне ко ји 
су не по пра вљи ви че ка не из бе жна про паст.

Сход но суп тил ном ду хов ном ме ха ни зму, мо рал но зло, ка ко у 
по је дин цу та ко и у дру штве ним за јед ни ца ма, па и са мом чо ве чан-
ству, при вла чи фи зич ко зло. При род не ка та стро фе, као што су су-
ше, по пла ве, зе мљо тре си и епи де ми је, у крај њој ин стан ци су ка зна 
за људ ске гре хе, а не тек не ка ква слу чај на при род на по ја ва.4) Исто 
то ва жи и за не во ље на дру штве ном, еко ном ском и по ли тич ком 
пла ну. Уко ли ко је дан на род мо рал но и ду хов но по ср не, не га тив на 
енер ги ја ко ја се на ку пи ла у ње му не из бе жно ће при ву ћи моћ ног 
не при ја те ља, ко ји ће би ти не све сни из вр ши лац Бож је прав де. Ма-
да сам по се би мо же би ти ве о ма зао и не пра ве дан, не при ја тељ има 
функ ци ју би ча Бож јег. На шав ши се у на из глед без из ла зној си ту а-
ци ји, на ро ди као и по је дин ци има ју шан су да се на кон пре тр пље-
не пат ње и по ка ја ња пре о бра зе и по но во за до би ју Бож ју ми лост. 
Пат ња, по го то во она ко ја је обе ле же на кр вљу и су за ма, је про чи-
шћу ју ћи огањ ко јим се са го ре ва не га тив на енер ги ја у по је дин цу 
или на ро ду. Уко ли ко се по ка ја ње од и гра убр зо на кон по чи ње ног 
гре ха, стра да ње ће би ти ума ње но или чак и из о ста ти. Ка зна на и ме 
ни је из раз Бож јег гне ва, већ она има вас пит ну уло гу. Бог, чи је је 
су штин ско од ре ђе ње љу бав, за пра во сви ма же ли до бро, те сто га 
сви ма ну ди шан су за по пра вља ње. У на сто ја њу да пре о бра зи по је-
2) По св. Ни ко ла ју Срп ском, три глав на до га ђа ја, „ко ји су се не пре ста но и на из ме нич но 

по на вља ли“ то ком пе ри о да вла да ви не Су ди ја, је су: „от пад Изра и ља од Бо га, ка зна Бож-
ја у ви ду ро бо ва ња под ту ђин ци ма и ка ја ње на ро да са ва пи ја њем к Бо гу за из ба вље ње; 
па опет от пад, па ка зна, па ка ја ње са ва пи ја њем; па опет и опет исто“ (Вла ди ка Ни ко лај, 
„Но мо ло ги ја“, у: Изабранаделау10књига, књи га ИИИ, Ва ље во, 1996, стр. 33).

3) При ли ком скла па ња Са ве за са је вреј ским на ро дом на Си нај ској го ри Бог је на го ве стио 
бла го слов или про клет ство за Је вре је, у за ви сно сти од то га да ли бу ду по што ва ли ње-
го ве за по ве сти. Уко ли ко бу ду ис тра ја ва ли у злу, ка зне ће би ти све ве ће и ве ће, та ко да 
ће на кра ју чак од гла ди је сти вла сти ту де цу. Ви ди: 3. Мојс. 26, 29. Та прет ња се у ви ше 
на вра та оства ри ла.

4) Св. Ни ко лај Срп ски пи ше: „Кад се љу ди вла да ју стро го по мо рал ном за ко ну Бож јем, 
Бог упра вља сву при ро ду и све сти хи је при ро де у ко рист и на ра дост љу ди; ако ли се 
пак љу ди вла да ју на су прот мо рал ном за ко ну Бож јем, Бог упра вља при ро ду и сти хи је 
при род не на му ку и жа лост љу ди, да би их по пра вио“ (Вла ди ка Ни ко лај, „Но мо ло ги ја“, 
стр. 40).
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дин це и на ро де, он их, сход но свом Про ми слу, ме ђу соб но ко ри сти 
као не при ја те ље или са ве зни ке.

Бу ду ћи да је функ ци ја ис ку ше ња у ко је до спе ва не ки по је ди нац 
или на род ње го во мо рал но и ду хов но пре о бра же ње, на кон што се 
оно од и гра ви ше не ће по сто ја ти по тре ба за иза зо вом спо ља шњег 
зла у ви ду не при ја тељ ске си ле, те ће се зло или пре у сме ри ти на 
не ку дру гу жр тву или из ну тра рас па сти. Раз лог за тр пе љи во под-
но ше ње ис ку ше ња је у то ме што спо ља усме ре но зло не по вре ђу је 
са мо дру гог, не го и се бе из ну тра ра за ра. За то не тре ба мр зе ти ни 
не пра вед ног не при ја те ља, већ са вла ђу ју ћи зло у се би, чи не ћи до-
бро, ду хов но уз ра ста ју ћи,  са че ка ти да се он, на кон што је не све сно 
из вр шио свој за да так, сам у се би уру ши. Ва ља зна ти да нам ни су 
дру ги то ли ки про блем ко ли ко смо то ми се би са ми ма. Сва ко је за-
пра во сам се би нај ве ћи про тив ник. И за то је наш нај ви ши за да так 
да по бе ди мо са ми се бе, тј. оно што је ло ше и там но у на ма. Ако смо 
ис прав ни, шти ти ће нас Бож ја ми лост.5) 

Ва ља зна ти да је Бог ве о ма стр пљив и ми ло стив, пре ма на-
ма као и пре ма на шим не при ја те љи ма. Он да је до вољ но вре ме на 
и при ли ка за по ка ја ње и пре о бра же ње. Бу ду ћи да је сми сао ка зне 
вас пит ни, за лак ше огре ше ње о бо жан ске за по ве сти ка зна ће бр зо 
на сту пи ти, док се ка зна за те жу мо рал ну и ду хов ну по ср ну лост 
од ла же, да ју ћи до вољ но вре ме на гре шни ци ма за по ка ја ње и вра-
ћа ње на пра ви пут. Сто га не тре ба сум ња ти у Бож ју прав ду гле да-
ју ћи ка ко моћ ни ци не пре кид но чи не не прав ду. Они су пу ко ору ђе 
у Бож јим ру ка ма за ка жња ва ње ма њих гре шни ка, и кад не све сно 
по слу же из вр ше њу Бож јег пла на, ис ку си ће ве ли ку ка зну.

Што се ти че не чи је од го вор но сти, и на ин ди ви ду ал ном и на 
ко лек тив ном пла ну ва жи за кон да се од оног ко је ви ше да ро ва до-
био ви ше и оче ку је. Онај ко зна шта тре ба чи ни ти а то не чи ни, 
ви ше гре ши од оног ко то не зна.6) Са мим тим Бож ја прав да је би ла 
оштри ја пре ма иза бра ном, је вреј ском на ро ду не го пре ма на ро ди ма 
ко ји су гре ши ли на ла зе ћи се у ду хов ном мра ку. До пу ште ње да гре-
шни ци за пад ну у не во љу, из раз је Бож је љу ба ви пре ма њи ма, же ље 
5) Би бли ја на во ди ви ше при ме ра ка да је Бож јом ин тер вен ци јом је вреј ски на род по бе ђи-

вао мно го ја чег не при ја те ља. Бог је та да био уз свој иза бра ни на род, јер је овај то сво-
јим ду хов ним ста њем за слу жи вао.

6) Сам Исус Хри стос на гла ша ва сра зме ру бо жан ских да ро ва и од го вор но сти: „А онај слу-
га ко ји је знао во љу го спо да ра сво га и ни је при пра вио ни ти учи нио по во љи ње го вој, 
би ће мно го би јен; а ко ји ни је знао, па је учи нио оно што за слу жу је ба ти не, би ће ма ло 
би јен. А од сва ко га ко ме је мно го да то, мно го ће се и тра жи ти; а ко ме је по ве ре но мно го, 
од ње га ће се ви ше иска ти“ (Лк. 12, 47-8).
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да се они у те шко ћа ма до зо ву па ме ти и вра те на ис пра ван пут. Мо-
гло би се ре ћи да је Бог нај о штри ји пре ма они ма ко је нај ви ше во ли.

Не ма сум ње да Бог, ко ји је љу бав (1. Јн. 4, 8), ни ког не оста-
вља на це ди лу. То ва жи и за по је дин це и за на ро де, па и за са мо 
чо ве чан ство.7) Бог на ро ди ма ко ји су се ис ква ри ли и по ср ну ли, с 
вре ме на на вре ме ша ље љу де ко ји их опо ми њу и бу де, ко ји се по ду-
хва та ју те шког по сла мо рал не и ду хов не об но ве.8) Не ка да њи хо ва 
де лат ност на и ђе на од зив, као што је то био слу чај са Ни ни вља-
ни ма, ко ји су се по ка ја ли на кон упо зо ра ва ју ће про по ве ди про ро ка 
Јо не и из бе гли про паст, а не ка да не.  Твр до гла во ис тра ја ва ње у злу, 
упр кос упо зо ре њи ма и при ли ка ма за по ка ја ње, не из бе жно во ди у 
про паст. Као што то по ка зу је исто ри ја, она мо же би ти и де фи ни-
тив на уко ли ко је не ко не по пра вљив.

У Би бли ји се на мно го при ме ра по ка зу је да суд би на јед ног на-
ро да у ве ли кој ме ри за ви си од мо рал ног ли ка ње го вих ста ре ши на. 
Ако је вла дар до бар и пра ве дан, ако по шту је Бо га, ми лост Бож ја ће 
по чи ва ти и на ње му и на на ро ду. Уко ли ко је пак вла дар огре зао у 
злу и не прав ди, ве ли ки су из гле ди да ће због то га ње гов на род ис-
па шта ти. Оно што је ре че но за вла да ра у при лич ној ме ри ва жи и за 
по ли тич ку, ин те лек ту ал ну и вер ску ели ту.9) Од го вор ност оних ко ји 
има ју ви шу по зи ци ју у дру штве ној и ду хов ној хи је рар хи ји мно го је 
ве ћа од оне обич них љу ди. Ипак, би ло би су ви ше по јед но ста вље но 
ве ро ва ње да све за ви си са мо од то га ка кав је вла дар, од но сно вла-
да ју ћа струк ту ра дру штва. На род на и ме има та квог вла да ра ка квог 
за слу жу је, тач ни је ре че но ка квог је за слу жио на осно ву прет ход ног 
по на ша ња. 
7) У вре ме ни ма ка да пре о вла да зло на зе мљи Бог ша ље му дра це, про ро ке или ду хов не 

учи те ље, да би из ве ли чо ве чан ство из мра ка. Скулп ту ре Бу де са ве ли ким сто ма ком су-
ге ри шу да је он у се бе, да би осло бо дио зе мљу огром не на го ми ла не не га тив не енер ги је, 
упио свет ско зло. По ла ми ле ни ју ма ка сни је сам Бог је мо рао да лич но ин тер ве ни ше. 
Исус Хри стос је, жр тву ју ћи се бе за на ше гре хе, учи но за чо ве чан ство нај ви ше што се 
мо же. Ко на чан об ра чун са злом сле ди на кон ње го вог дру гог до ла ска.  

8) Го во ре ћи о од но су Бо га пре ма по је ди ним на ро ди ма, ста рац Пај си је ка же: „До бри Бог 
ни ка да не оста вља у ве ли ким ис ку ше њи ма ви ше од три ге не ра ци је, ка ко би се са чу-
вао ква сац.” Као при мер он на во ди да су се ко му ни сти у Ру си ји за др жа ли на вла сти 
се дам де сет пет го ди на, упра во три ге не ра ци је. Али чак и у те шким пе ри о ди ма бо го од-
ступ ни штва „зло не овла да сви ма“. У лич но сти ма рет ких пра вед ни ка „Бог чу ва ква сац 
за сле де ће ге не ра ци је“ (Ста рац Пај си је Све то го рац, Сболомиљубављу савременом
човеку, Вра ње, 2005, стр. 44).

9) На осно ву мно штва би блиј ских при ме ра св. Ни ко лај Срп ски за кљу чу је: „Ста ре ши не 
на род не, ко је су се др жа ле Го спо да, Жи во га и Је ди но га, жи ве ћи по за ко ну Го спод њем, 
са мим сво јим жи во том оси гу ра ва ли су мир др жа ви, те или ни је би ло ра та за њи хо во 
вре ме или ако га је би ва ло они су по бе ђи ва ли не при ја те ље“ (Вла ди ка Ни ко лај, „Рат и 
Би бли ја“, у: Изабранаделау10књига, књи га ИИИ, стр. 174).
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На осно ву ове гру бе ски це ду хов них за ко на, ко ји су се то ком 
исто ри је у не бро је ним слу ча је ви ма по твр ђи ва ли, по ку шај мо да у 
њи хо вом све тлу раз мо три мо си ту а ци ју у ко јој се на ла зи срп ски 
на род. Тај по ку шај ли шен је пре тен зи ја на не ка кав не по гре шив и 
ко на чан увид. Пу те ви Го спод њи су су ви ше та јан стве ни за људ ски 
ум10), а ни исто ри ја ни је суд бин ски пред о дре ђе на, та ко да раз ма тра-
ња ко ја сле де има ју крај ње хи по те тич ки ка рак тер.

Нај пре, бу ду ћи да Бог си гур но ни је не пра ве дан, да га од ли ку-
ју љу бав и ми лост, с пра вом се мо же ре ћи да су све не во ље ко је су 
за де си ле срп ски на род, ма ко ли ко нам се са огра ни че ног људ ског 
ста но ви шта чи ни ле не пра вед ним, ипак би ле из раз не по гре ши ве 
Бож је прав де. Ма да би за оправ да ње из ре че не кон ста та ци је би ла 
по жељ на те мељ на на уч на ар гу мен та ци ја, она ће из о ста ти, јер циљ 
овог раз ма тра ња ни је да пру жи не ка кву про вер љи ву на уч ну исти-
ну, већ да на ве де чи та о ца на раз ми шља ње. Не ула зе ћи, да кле, у ду-
бљу исто риј ску ана ли зу, освр ни мо се на прет ход ни век, ко ји је био 
пун ис ку ше ња за срп ски на род. Упр кос ве ли ким рат ним по бе да-
ма у пр вој по ло ви ни XX ве ка, ко је су пла ће не огром ним жр тва ма, 
срп ски на род се ни је сна ла зио у ми ру. У има ју го сло вен ске иде је, 
жр тво вао је вла сти ти иден ти тет. Ње го ве по ли тич ке во ђе су се при 
кра ју I свет ског ра та по ка за ле не до ра сле исто риј ској си ту а ци ји, ин-
те ли ген ци ја на кон II свет ског ра та углав ном је ли ше на па три от ског 
ду ха, на род дез о ри јен ти сан. За бо ра вља ју ћи све ви ше на Бо га и мо-
рал не нор ме, и уме сто то га окре ћу ћи се не ка квом кла сном ин тер-
на ци о на ли зму, Ср би су све ви ше од у ста ја ли од свог иден ти те та. 
За ве де ни ма те ри ја ли змом, са ња ју ћи не ка кав по тро шач ки рај, пре-
зре ли су вла сти ти ду хов ни пра во слав ни ко рен као не што ста ро-
мод но и без вред но. Се бич ност, не по ште ње, не рад и кон фор ми зам 
ка ко срп ског та ко и оста лих ју го сло вен ских на ро да, не из бе жно су 
во ди ли ка рат ној ка та стро фи. На го ми ла на не га тив на енер ги ја мо-
ра ла је да се, ма кар де ли мич но, очи сти рат ним стра да њи ма.

Да би смо про це ни ли ко ји је ме ђу бив шим ју го сло вен ским на-
ро ди ма уочи рас па да Ју го сла ви је, тј. се це си је по је ди них ре пу бли-
ка, нај ни же био пао, ва ља раз ми сли ти о то ме ко ме је од њих Бог 
нај ви ше дао, те је због то га од ње га и нај ви ше оче ки вао. Ни је те-
шко за кљу чи ти да је то упра во срп ски на род. Ма ко ли ко би ла по-
10) На нео п ход ност опре зно сти у ту ма че њу Бож је прав де и ње го вог пла на спа се ња упу ћу ју 

ре чи ко је је сâм Бог, по сред ством про ро ка Иса и је, из ре као: „Јер ми сли мо је ни су ва ше 
ми сли, ни ти су ва ши пу те ви мо ји пу те ви, ... не го ко ли ко су не бе са ви ша од зе мље, то-
ли ко су пу те ви мо ји ви ши од ва ших пу те ва, и ми сли мо је од ва ших ми сли“ (Ис. 55, 8-9).
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гре шна днев но по ли тич ка фло ску ла о Ср би ма као не бе ском на ро ду, 
ко ја је лан си ра на де ве де се тих, упра во у вре ме нај ве ћег мо рал ног 
по ср ну ћа срп ског на ро да, ипак смо скло ни да ве ру је мо да је Ср би-
ма до де ље на уло га во де ћег на ро да у ре ги о ну. Ма да срп ски на род 
си гур но не ма свет ско и сто риј ски зна чај је вреј ског, грч ког или ру-
ског на ро да, ње гов пра во слав ни ду хов ни ко рен, баш као и ње го-
ва бур на и кр ва ва исто ри ја, га рант су ми си је ко ја му је до де ље на 
на бал кан ском про сто ру.11) Пра во сла вље, ко је је оста ло нај вер ни је 
из вор ном хри шћан ству, на и ме има свет ско и сто риј ски за да так да, 
чу ва ју ћи ви сок ду хов ни ни во, оне мо гу ћи до ла зак Ан ти хри ста.12) 
Ср би, остав ши вер ни ју ли јан ском ка лен да ру, на бра ни ку екс пан-
зи о ни стич ких те жњи ри мо ка то ли ци зма и исла ма, тре ба да све до че 
исти ну не са мо ре чи ма не го и вла сти тим по сто ја њем. Ка да су Ср-
би ту исти ну го то во са свим на пу сти ли, за сти дев ши се оног што 
је нај бо ље у њи ма, не из бе жно је усле ди ло стра да ње. Уну тра шња 
мо рал на та ма и ду хов на кон фу зи ја при ву кла је спо ља шњу не во љу. 
И све то ра ди про чи шће ња, по ка ја ња, пре у мље ња.13) 
11) Свет ско и сто риј ски зна чај грч ког на ро да не огле да се са мо у ста ро грч ком је зи ку, ко јим 

су пи са ни Би бли ја и све то о тач ки спи си, не го и у кључ ној уло зи за пра во сла вље ко ју је 
има ла Ви зан ти ја. Уоста лом, и да нас се о свим кључ ним хри шћан ским све тим ме сти ма 
ста ра ју грч ки мо на си. Па ипак, упр кос до ми нант ној грч кој уло зи у пра во сла вљу, Ср-
би ма је на огра ни че ном бал кан ском про сто ру до де ље на уло га во де ћег на ро да. Ср би су 
на и ме ти ко ји пред ња че, у за ви сно сти од свог ду хов ног ста ња, у до бру или злу. Иако 
пра во слав ни, Ру му ни и Бу га ри не ма ју ту уло гу. За раз ли ку од Ср ба, ко ји су се у на до-
ве зи ва њу на Ко сов ски за вет, усу ди ли да ка жу „Не“ свет ским моћ ни ци ма, би ло да се 
ра ди ло о Фра њи Јо си фу, Хи тле ру, Ста љи ну или Клин то ну, и због то га под не ли ве ли ке 
жр тве, они су се углав ном при ла го ђа ва ли од но си ма мо ћи. Иако су због то га из бе гли 
ве ћа стра да ња, ли ше ни су хе рој ског осе ћа ња. Че сто опре де љи ва ње за по гре шну стра ну 
до каз је да су да ва ли при мат са мо о др жа њу над прав дом. Уоста лом, су ви ше се при кла-
ња ју за пад ном ути ца ју, о че му све до чи и њи хо во на пу шта ње ју ли јан ског ка лен да ра.  

12) По стар цу Та де ју, за хва љу ју ћи мо ли тва ма крот ких пра во слав них ду ша, од ла же се Са-
та нин план усто ли че ња Ан ти хри ста за го спо да ра све та. Ан ти хри сту, ко ји ће мно ге за-
ве сти, пред ста вља ју ћи се као ве ли ки ху ма ни ста, на ме ње на је функ ци ја пред сед ни ка 
Ује ди ње них на ци ја. Због то га што су глав на пре пре ка до ла ска Ан ти хри ста, пра во слав-
ни на ро ди су из ло же ни на па ди ма, иза ко јих за пра во сто је де мон ске си ле. Уко ли ко се и 
пра во сла вље при ла го ди све ту, уко ли ко за рад по ли тич ке ко рект но сти на пу сти исти ну, 
ви ше не ће би ти ду хов не сна ге ко ја ће се од у пре ти на до ла зе ћем злу. Ви ди: Поукестар
цаТадеја, стр. 121 и 194.

13) Ако је не ком на ро ду до де ље на зна чај на ми си ја, а он је, до спев ши у ста ње ду хов не 
ра сла бље но сти, из не ве ра ва, ка зна ће би ти мно го ве ћа не го у слу ча ју не ког на ро да ко-
ме ни је на ме ње на та ква уло га. То нај бо ље по ка зу је при мер ру ског на ро да. Вла да ви-
на ко му ни зма, ко ја је од не ла на де се ти не ми ли о на не ви них жр та ва, усле ди ла је на кон 
ду го трај ног сла бље ња пра во слав не ве ре у ру ском на ро ду, по го то во у ин те лек ту ал ним 
кру го ви ма. Стра да ње је има ло про чи шћу ју ћу уло гу. Ко му ни зам је, по стар цу Пај си ју, 
„про тив сво је во ље, по стао сред ство осве шта ва ња Ру си је“. Они ко ји су хте ли да са-
свим ис ко ре не пра во слав ну ве ру ни су оче ки ва ли „да ће крв му че ни ка на то пи ти Ру си ју 
и ду хов но је пре по ро ди ти“ (СтарацПајсије–човекљубави Божије, Бе о град, 2005, 
стр. 259). По ред то га, за хва љу ју ћи Бож јем про ми слу, пра во слав на ве ра се, по сред ством 
ру ских еми гра на та, ра ши ри ла по све ту, да ју ћи мо гућ ност љу ди ма на За па ду да се упо-
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Ако је, да кле, кључ ни узрок стра да ња срп ског на ро да ње го во 
мо рал но и ду хов но по ср ну ће, а не су ко бље ност ин те ре са са моћ-
ним не при ја те љем, из лаз из ове не за вид не си ту а ци је је за пра во 
јед но ста ван: тре ба се по ка ја ти, пре о бра зи ти, вра ти ти се свом ду-
хов ном ко ре ну. За та ко не што је по треб но мно го по је ди нач них од-
лу ка, мно го по је ди нач них бор би са ста рим ја у се би, али уко ли ко 
би дру штве на и ду хов на ели та сна гом вла сти тог при ме ра под ста-
кла све нас на та кав по ду хват, по зи ти ван ре зул тат си гур но не би 
из о стао. Мо рал ним и ду хов ним пре о бра жа јем срп ског на ро да, сви 
ње го ви про бле ми, ма ко ли ко се чи ни ли пре те шким, по сте пе но би 
се ре ши ли. 

Бу ду ћи да је пред у слов за ре ша ва ње свих на ших про бле ма 
упра во мо рал ни и ду хов ни пре по род, уме сто да ку ка мо над суд-
би ном, осу ђу је мо дру ге и са жа ље ва мо се бе, по треб но је да сва ко 
од нас кри тич ки пре и спи та се бе и по ку ша да бу де бо љи.14) Иако не 
тре ба пот це ни ти сна гу инер ци је и моћ на ви ке, на ша чвр ста ре ше-
ност да се пре о бра зи мо и на пор да се то за и ста и де си, на и ћи ће на 
Бож ју по др шку. Мно штво не при мет них, на из глед не ва жних по је-
ди нач них пре о бра жа ја до ве шће до пре о бра жа ја и са мог на ро да. Не 
тре ба од ла га ти бор бу са сво јим ста рим, инерт ним, огре хо вље ним 
ја, прав да ју ћи се ти ме што дру ги на вод но ни шта слич но не чи не. 
Бу ду ћи да пра вед ник, чак и да ни шта не чи ни, са мим сво јим по-
сто ја њем, по зи тив ном енер ги јом ко ју ши ри око се бе, ком пен зу је 
не га тив ну енер ги ју мно штва злих љу ди, сва ко од нас је од го во ран 
да се што је ви ше мо гу ће при бли жи иде а лу пра вед ни ка.15) Уко ли ко 
тас пра вед но сти на „ва ги“ срп ског на ро да пре тег не онај не га тив ни, 

зна ју са из вор ним хри шћан ством. За хва љу ју ћи ду хов ном пре по ро ду, Ру си ја све ви ше 
еко ном ски, по ли тич ки и вој но ја ча, та ко да ће уско ро ве ро ват но по ста ти во де ћа свет ска 
си ла. Стра да ња срп ског на ро да су ма ња од ру ског, сра змер на уло зи ко ја му је до де ље на. 
Ако су Ср би сво је вре ме но сле ди ли не га ти ван при мер ру ског на ро да, вре ме је да поч ну 
да сле де и онај по зи тив ни.

14) Мо рал на и ре ли ги о зна функ ци ја све сти о вла сти тој кри ви ци је по ка ја ње и ду хов ни 
пре о бра жај. На су прот то ме, по ли тич ко на ме та ње осе ћа ња кри ви це, ко ју по сред ством 
ме ди ја, Ха шког три бу на ла и до ма ћих из вр ши ла ца вр ше свет ски моћ ни ци,  на сто ји да 
у срп ском на ро ду про из ве де де фе ти стич ку и роп ску свест. Ате и стич ко ко ри шће ње ре-
ли гиј ског жар го на не ма за циљ мо рал ни и ду хов ни пре о бра жај оних ко ји ма се у свест 
ути ску је пра ва или из ми шље на кри ви ца, већ роп ско при хва та ње пот чи ње ног по ло жа ја.

15) По Би бли ји, да је би ло де сет пра вед ни ка Со до ма би из бе гла уни ште ње. Бу ду ћи да су 
да нас гра до ви ве ћи не го у би блиј ско вре ме, по треб но је сра змер но ве ћи број пра вед ни-
ка да би се не у тра ли зо ва ло зло ко је про жи ма на се ља, на ро де и сáмо чо ве чан ство. Сва ко 
од нас но си од го вор ност пре ма за јед ни ци из ко је је по те као. На ше ро ђе ње на од го ва ра-
ју ћем ме сту и у да том вре ме ну ни је слу чај но. На кон па да Је ру са ли ма и од во ђе ња ве ћи-
не је вреј ског на ро да у ва ви лон ско роп ство, ра би ни су раз ви ли уче ње да пра вед ник не 
сме на пу сти ти сво ју за јед ни цу, јер он не са мо што да је по зи ти ван при мер су гра ђа ни ма 
не го и вла сти тим по сто ја њем шти ти за јед ни цу у ко јој жи ви.
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то бо жњом „игром слу ча ја“, тј. Бож јом ми ло шћу, ус по ста ви ће се 
та кав по ли тич ки од нос сна га у све ту ко ји ће нам ићи у при лог. Уме-
сто ма шта ња о не ка квом спо ља шњем, фи зич ком ра ту, за ко ју Ср би 
са да ни ти има ју сна ге ни ти им при ли ке иду на ру ку, окре ни мо се 
оном уну тра шњем ра ту про тив зла у се би, јер по бе да у том ра ту је 
при мар на и од лу чу ју ћа. Она ће до ве сти и до по бе де у спо ља шњем 
ра ту, уко ли ко уоп ште за то и бу де по тре бе.

Ве ли ки про блем за срп ски на род је у то ме што је ње го ва ин те-
лек ту ал на и по ли тич ка ели та у ве ли кој ме ри ли ше на на ци о нал не 
све сти, што је, про же та се бич но шћу, из гу би ла осе ћај за со ли дар-
ност и прав ду. Ко руп ци ја у ко јој се гу ше пра во су ђе, здрав ство и 
про све та, као и срам на од лу ка мно гих по је ди на ца да све сно слу же 
стра ним ин те ре си ма, до каз су ве о ма ни ског мо рал ног ни воа оних 
ко ји се бе во ле да на зи ва ју ели том.16) Без ве ли ког про чи шће ња ових 
сфе ра, као и лич ног при ме ра по ште ња и по жр тво ва ња, те шко се 
мо же оче ки ва ти по мак на бо ље. Сре ћом, Бож ја прав да се ста ра о 
то ме да они ко ји су огре зли у злу, ко ји ис тра ја ва ју у бе за ко њу, ко ји 
су не по пра вљи ви,  бр же не ста ју са сце не не го што би се оче ки ва ло. 
Раз ло ге за нат про се чан број бо ле сти и смрт них слу ча је ва по след-
њих го ди на, по све му су де ћи, тре ба тра жи ти не то ли ко у из ло же но-
сти не ма шти ни и стре су ко ли ко у ду хов ном ме ха ни зму очи шће ња 
овог про сто ра од не га тив не енер ги је.17) Уме сто оних ко ји су не по-
пра вљи ви, на сце ну сту па ју мла ди, ко ји су у нај ве ћем бро ју слу ча-
је ва ипак чи сти ји и мо рал ни ји од при пад ни ка ста ри је ге не ра ци је. 
Не ма сум ње да суд би на Ср би је за ви си упра во од мла дих ге не ра ци-
ја, нео п те ре ће них ко му ни стич ком и ју го сло вен ском иде о ло ги јом. 
За да так ста ри јих је да мла ди ма, ко ји ма је свој ствен иде а ли зам, не 
са мо ре чи ма не го и вла сти тим жи во том, по ка жу да еги о и стич ки и 
по тро шач ки на чин жи во та има ал тер на ти ву.

Ако нас про це на не ва ра, на кон го ди на ко је су обе ле жи ле пат-
ња и стра да ње, срп ски на род се у из ве сној ме ри про чи стио. Са мим 
16) Ко ли ко са да шње су мор но ста ње срп ске ин те ли ген ци је од го ва ра оном од пре осам де сет 

го ди на, сва ко се мо же сам уве ри ти ако про чи та Рај со ву књи гу ЧујтеСрби! О ње го вој 
до бро на мер ној по ру ци Ср би ма „Чу вај те се се бе“, сва ко од нас би тре ба ло до бро да 
раз ми сли. Ви ди: Др. Ру долф Ар чи балд Рајс, ЧујтеСрби!:чувајтесесебе, Ци рих – Бе-
о град, 2004.

17) На рав но, би ло би крај ње по гре шно ми сли ти да је сва ко онај ко се раз бо лео или умро 
ових го ди на био не га ти ван, те је сто га „укло њен“. Мно ги су умр ли не кон што су „по-
тро ши ли“ вре ме жи во та ко је им је до де ље но. Све ти спи си уче да стра да ју и они до бри, 
да би, про шав ши кроз огањ ис ку ше ња, по ста ли још бо љи. Иако би би ло крај ње опа сно 
и не про ми шље но, осла ња ју ћи се на уни вер за лан ко смич ки за кон о се тви и же тви, у по-
је ди нач ним слу ча је ви ма из ри ца ти суд да је до тич но стра да ње по сле ди ца гре ха, ипак се 
на ко лек тив ном пла ну о то ме са при лич ном си гур но шћу мо же го во ри ти.
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тим што је на де лу де ли мич на мо рал на и ду хов на об но ва, по сте пе-
но се по пра вља ње го ва дру штве но-еко ном ска си ту а ци ја. На рав но, 
ду хов но ста ње срп ског на ро да је још увек да ле ко од оног по жељ-
ног. Сто га се с пра вом мо же ре ћи да се он на ла зи на сво је вр сној 
исто риј ској пре крет ни ци. У за ви сно сти од то га да ли ће се на ста-
ви ти про цес мо рал не и ду хов не об но ве, ње го ва еко ном ска и по ли-
тич ка по зи ци ја ће би ти бо ља или го ра од са да шње. 

Оп ти ми стич ки сце на рио би мо гао да бу де сле де ћи: На кон мо-
рал ног и ду хов ног пре по ро да, срп ски на род сти че Бож ју на кло ност 
и ме ђу на род не окол но сти по чи њу да му иду у при лог. Ње гов нај ве-
ћи про тив ник по след ње две де це ни је, САД, на кон број них не прав-
ди на не тих мно гим на ро ди ма, би ва и сам, сход но уни вер зал ном 
за ко ну се тве и же тве, ка жњен. Чи ни нам се да се већ на слу ћу ју 
не во ље ко је ће по го ди ти САД, и на те ра ти их да се по за ба ве со бом 
уме сто да игра ју уло гу свет ског по ли цај ца. Су о че не са при род ним 
ка та кли зма ма, еко ном ском кри зом, со ци јал ним не ми ри ма, САД ће 
би ти при ну ђе не на дра стич но сма ње ње свог вој ног и по ли тич ког 
ан га жо ва ња у мно гим ре ги о ни ма све та.18) Сла бље ње аме рич ке по-
зи ци је у све ту а ја ча ње ру ске, Ср би ма ће си гур но ићи у при лог. 
Аме рич ко по вла че ње из кри зних ре ги о на ве ро ват но ће да ти кри ла 
ислам ским зе мља ма, по го то во они ма у ко ји ма екс тре ми сти од не су 
по бе ду. Оне ће под сти ца ти му сли ма не ши ром све та на се це си о ни-
зам, што мо же до ве сти до су ко ба из ме ђу Ру си је и не ких ислам ских 
зе ма ља, пре све га Ира на и Тур ске. И као што је мо гу ће, ма ко ли ко 
се да нас то чи ни ло не ре ал ним, да не ке зе мље, по пут Грч ке, без 
уче шћа у ра ту, оства ре сво је на ци о нал не ин те ре се, на та ко не што 
мо же да ра чу на и Ср би ја, на рав но под усло вом да је „за слу жи ла“ 
Бож ју на кло ност.19) 
18) Мо жда ће се Аме ри кан ци ма опро ба на стра те ги ја иза зи ва ња ра то ва, ка ко би по кре ну ли 

сво ју при вре ду, ве за ну за вој ни ком плекс, јед ном оби ти о гла ву. Мо жда ће у су ко бу са 
сна жним про тив ни ком, као што је Ки на, ис ку си ти ужа се рат ног ра за ра ња на сво јој те-
ри то ри ји. Би блиј ског упо зо ре ња да се не тре ба ра до ва ти не во ља ма не при ја те ља ни ти 
ли ко ва ти у тре нут ку ње го вог кра ха тре ба се се ти ти ако бу де мо све до ци тог до га ђа ња. 
Уоста лом, Ср би ма и ни су не при ја те љи аме рич ки гра ђа ни, ко ји су углав ном че сти ти 
љу ди. Иза на па да на срп ски на род сто ји кру пан ка пи тал мул ти на ци о нал них ком па ни ја, 
ко ји вој ну моћ САД ко ри сти као ору ђе за оства ри ва ње сво јих ци ље ва.

19) Осла ња ју ћи се на ра ни ја про ро штва, по пут оног св. Ко зме, као и на вла сти те про зор љи-
ве уви де, ста рац Пај си је је твр дио да ће Гр ци, за на шег жи во та, без уче шћа у ра ту, до би-
ти Кон стан ти но пољ и још не ке те ри то ри је ко је су ра ни је на се ља ва ли. То ће се до го ди ти 
на кон што Ру си у ра ту по ра зе Тур ску. Има ју ћи у ви ду да Тур ци ни су ис ку си ли ка зну за 
ве ли ке зло чи не, ко је су по чи ни ли на ро чи то Јер ме ни ма и бал кан ским на ро ди ма, пред-
ви ђа ње стар ца Пај си ја о ско ра шњем  рас па ду Тур ске зву чи при лич но увер љи во: „Тур ци 
мо ра ју мно го да пла те због све га што су по чи ни ли.“ (Ви ди: СтарацПајсије– човекљу
бавиБожије, стр. 216, 259 и 524). И Ср би, по пут Гр ка, уко ли ко се прет ход но мо рал но 
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Што се ти че зе ма ља с ко јим је срп ски на род у по тен ци јал ном 
су ко бу око те ри то ри ја, оп ти ми стич ки сце на рио пред ви ђа зна чај-
но те ри то ри јал но про ши ре ње Ср би је, мо жда чак и ве ће од оно га 
о ко јем ма шта ју за ступ ни ци иде је Ве ли ке Ср би је. Има ли уоп ште 
осно ва за та кво оче ки ва ње? По сма тра но са ста но ви шта тзв. ре-
ал по ли ти ке, не, али са ста но ви шта Бож је прав де, сва ка ко да. Ако 
раз мо три мо на че му се за сни ва ре а ли за ци ја ал бан ског про јек та не-
за ви сног Ко со ва, ни је те шко ви де ти да је он у зна ку ко ри шће ња 
из ра зи то ло ших сред ста ва. Не са мо што је но вац ко ри шћен за ло-
би ра ње не за ви сно сти пр љав, ма фи ја шки, не го су и да нас во де ћи 
ал бан ски по ли ти ча ри огре зли у кри ми на лу. С пра вом се мо же ре ћи 
да Ко со вом вла да ју ма фи ја шки кла но ви. Бу ду ћи да се зло по сле 
из ве сног вре ме на из ну тра са мо од се бе рас па да, Ср би тре ба са мо 
да се мо рал но и ду хов но пре о бра зе и ис ко ри сте тре ну так ка да Ал-
бан ци бу ду пла ћа ли за слу же ну ка зну.

Ка да је у пи та њу Хр ват ска, ни је те шко уви де ти да она ни је 
пре тр пе ла  ка зну због ге но ци да учи ње ног над Ср би ма у II свет-
ском ра ту. На ка зну за те шке гре хе обич но се ду же че ка, јер се ти ме 
оста вља по треб но вре ме за по ка ја ње. Код хр ват ског на ро да не са мо 
што не ма по ка ја ња за ге но цид, не го га он и не ги ра, или у нај бо љу 
ру ку ми ни ма ли зу је. Ка да усле ди за слу же на ка зна, ка да се Хр ват ска 
из ну тра бу де рас па да ла, срп ски на род без ра то ва ња на про сто тре ба 
да узме те ри то ри је ко је му ве ко ви ма при па да ју. 

Не упу шта ју ћи се у да ље хи по те тич ко раз ма тра ње оног што  
би сле ди ло ка да би се срп ски на род те мељ но по пра вио, на гла си мо 
да се срп ски ин те ре си оства ру ју без ра та, мр жње и стра да ња. Да 
би Ср би ја по ста ла ве ли ка, и ду хов но и те ри то ри јал но, по треб ни су 
по зи тив на енер ги ја, љу бав, ве ли ко ду шност, со ли дар ност. И то не 
са мо пре ма су на род ни ци ма, не го и пре ма дру гим на ро ди ма, па чак 
и пре ма не при ја те љу.20) Пре о бра жен срп ски на род био би маг нет 

и ду хов но пре о бра зе, без ис па ље ног мет ка, као пу ки по сма тра чи, мо гу из тог су ко ба да 
из ву ку ко рист. 

20) Истин ски свог не при ја те ља мо же да во ли са мо све ти тељ, онај ко је ис ку сио ми стич ко 
је дин ство све ко ли ког бив ству ју ћег. Ипак, и оби чан смрт ник је у ста њу, ако се по тру ди, 
ма кар да не мр зи не при ја те ља. Са мим тим, у евен ту ал ном су ко бу са њим ис по ља ва ће 
ви те шки дух. Сми сао мо ли тве за не при ја те ља ни је да се оства ре ње го ви тре нут ни ин-
те ре си, по го то во уко ли ко су усме ре ни про тив нас, не го да он по ста не бо љи. То је за-
пра во за ње га нај ви ше до бро. А од то га и ми има мо ко ри сти. Јер, чим он по ста не бо љи, 
ње гов од нос пре ма на ма ће се про ме ни ти. Св. апо стол Па вле под се ћа на Бож ју по ру ку 
чо ве ку да се сâм не све ти, већ да то пре пу сти Бож јој прав ди. По ње му, упра во ти ме што 
се за ње га мо лиш и чи ниш му до бро, „згр ну ћеш жи во угље вље на гла ву ње го ву“ (Рим. 
12, 20). То жи во угље вље је за пра во бо жан ска енер ги ја ко ја не при ја те љу ко ри сти или 
ште ти, у за ви сно сти од то га да ли се по пра вља или и да ље ис тра ја ва у злу. Сто га ста рац 
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ко ји би при вла чио не са мо вла сти те от це пље не де ло ве, као што је 
Цр на Го ра, не го и све оне ко ји би да ужи ва ју у еко ном ском бла го-
ста њу да ро ва ном од Бо га.

По не га тив ном сце на ри ју, срп ски на род из но ва до жи вља ва 
мо рал ни и ду хов ни пад, те са мим тим за слу жу је ка зну. Про цес 
дез ин те гра ци је Ср би је би се на ста вио. Ср би би се у пот пу но сти 
при кло ни ли за во дљи вој при чи о по тро шач ком ра ју Европ ске уни-
је и за бо ра ви ли на вла сти ти на ци о нал ни иден ти тет. Уко ли ко би 
се, мо рал но и ду хов но не пре о бра же ни, усу ди ли на су коб са не ком 
моћ ном др жа вом, ри зи ко ва ли би да го то во и фи зич ки не ста ну. У 
сва ком слу ча ју, чак и као фи зич ки жи ви, би ли би ду хов но мр тви.21)

На осно ву ре че ног, ни је те шко за кљу чи ти да бу дућ ност срп-
ског на ро да, баш као и сва ког дру гог, за ви си пр вен стве но од ње га 
са мог. За то они ко ји га је на гла ше но на ци о нал но осе ћа ње, уме сто 
да ис по ља ва ју мр жњу пре ма дру ги ма, ка рак те ри стич ну за при ми-
ти ван на ци о на ли зам, тре ба да зна ју да ће нај ви ше по мо ћи свом на-
ро ду, али и се би, уко ли ко бу ду ис пу ње ни по зи тив ном енер ги јом. 
По но ви мо још јед ном: на ци о нал ни ин те ре си се оства ру ју љу ба-
вљу а не мр жњом. Они ко ји га је мр жњу пре ма дру гим на ро ди ма 
за пра во ште те вла сти том на ро ду. Њи хо ва мр жња енер гет ски пр-
ља зе мљу у ко јој се на ла зе. Са мим  тим они од ма жу оно ме за шта 
ве ру ју да се бо ре. Ако зна мо да смо ми се би нај ве ћи про тив ник, 
да је не при ја тељ тек ис ку ше ње ко је нам је до де ље но да би смо се 
по пра ви ли, на ша бор ба ће пр вен стве но би ти усме ре на уну тра, на 
са го ре ва ње вла сти тог ега.

На рав но, у Ср би ји не жи ве са мо Ср би. При пад ни ци дру гих 
на ро да би с пра вом мо гли да се за пи та ју да ли би они од по тен-
ци јал ног пре о бра жа ја срп ског на ро да има ли ко ри сти. Од го вор је, 
на рав но, по твр дан. Жи ве ћи за јед но са Ср би ма, ра чу на ју ћи с пра-
вом на рав но прав ност и по што ва ње вла сти тих пра ва, они у ве ли кој 
ме ри де ле суд би ну срп ског на ро да. Они би, не ма сум ње, ужи ва ли 

Та деј с пра вом кон ста ту је: „Ка да се мо ли мо за на ше не при ја те ље, они или ће про па сти 
или ће се осло бо ди ти (зла)“ (ПоукестарцаТадеја, стр. 201). На рав но, да би се не што 
од то га до го ди ло, нео п ход но је да на ша мо ли тва бу де искре на, да за и ста же ли мо до бро 
не при ја те љу а не зло.

21)  Ако би смо се усу ди ли да прог но зи ра мо шта че ка срп ски на род у бу дућ но сти, ве ро ват-
но би смо ус твр ди ли да ће де ша ва ња што сле де би ти не што бли жа оп ти ми стич ком не го 
пе си ми стич ком сце на ри ју. Де ли мич но пре о бра же ни, Ср би ће, ка ко би се про чи сти ли и 
уса вр ши ли, ве ро ват но би ти и да ље из ло же ни не во ља ма, али ће оне би ти знат но ма ње 
не го што су би ле прет ход них го ди на. Са мим тим што се не од и гра ва бр жи и те мељ ни ји 
мо рал ни и ду хов ни пре по род срп ског на ро да, би ће по треб но још тру да и стр пље ња, 
али ће на кра ју све ипак, за хва љу ју ћи Бож јој ми ло сти, иза ћи на до бро. 



стр:87102.

- 99 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2010год.(XXII)IXvol=25

у по зи тив ним по ли тич ким, еко ном ским и кул тур ним по сле ди ца ма 
евен ту ал ног ду хов ног пре о бра жај срп ског на ро да. Уко ли ко би срп-
ски про стор био ис пу њен по зи тив ном енер ги јом, би ли би за шти-
ће ни од при род них и рат них не да ћа, ко је ће за де си ти оне ко ји су 
огре зли у злу и бе за ко њу. Шта ви ше, да би Ср би ја енер гет ски би ла 
што чи сти ја и по зи тив ни ја, по тре бан је и њи хов до при нос. И они 
тре ба да се мо рал но по пра ве и ду хов но уса вр ше, ка ко због се бе та-
ко и због оп штег до бра.

А да ли би за Ср бе би ло до бро да се њи хо ви не при ја те љи по-
пра ве? Од го вор је, на рав но, по зи ти ван. Ка да су у пи та њу САД, то 
би во ди ло пре стан ку ду го го ди шњих по ли тич ких, еко ном ских и 
вој них при ти са ка, као и мо гућ но сти ми ро љу би вог и пра вед ног ре-
ша ва ња те ри то ри јал них про бле ма из ме ђу Ср би је и ње них су се да. 
Пре о бра жај ал бан ског и срп ског на ро да та ко ђе би омо гу ћио на ла-
же ње ре ше ња за пра вед ну по де лу ко сов ско ме то хиј ске те ри то ри је, 
чи ме би пре ста ли раз ло зи за бу ду ћа су ко бља ва ња. До ду ше, из гле-
ди да се та ко не што де си тре нут но су ве о ма ма ли, јер Ал бан ци су 
уве ре ни да мо гу до би ти све, при сво ји ти и оно што им не при па да. 
Но, исто риј ска ди ја лек ти ка сме њи ва ња по бе де и по ра за, мо же их 
у ско ри јој бу дућ но сти не при јат но из не на ди ти.22) Као што је Ми-
ло ше вић про пу стио при ли ку за ми ро љу би ву по де лу те ри то ри је, 
ве ро ват но ће и Ал бан ци, уве ре ни у сво ју ко нач ну по бе ду, слич но 
по сту пи ти. И по гре ши ти, али то је већ њи хов про блем.

Да ли ово раз ма тра ње, осим пре зри вог ни по да шта ва ња, за слу-
жу је ика кву па жњу оних ко ји ма је стра но на ци о нал но осе ћа ње, ко-
ји су ко смо по лит ски ори јен ти са ни? Ма да је на њи ма да то оце не, 
ипак ни је те шко уочи ти да и онај ко је за ин те ре со ван са мо за суд-
би ну све та, ко га ра не вла сти тог на ро да не бо ле, сто ји пред из бо-
ром опре де љи ва ња за до бро или за зло. Бу ду ћи да се на ша, би ло 
по зи тив на би ло не га тив на енер ги ја, ши ри сву да око нас, ми по ма-
же мо или од ма же мо сво јој бли жој и да љој око ли ни. Онај ко зра чи 
22)  Су коб Ср ба и Ал ба на ца око ко сов ско ме то хиј ске те ри то ри је под се ћа на бор бу је вреј-

ског на ро да са пре о ста лим ха нан ским на ро ди ма око Па ле сти не. И као што би Је вре ји 
гу би ли Обе ћа ну зе мљу ка да би се мо рал но ис ква ри ли и окре ну ли ле ђа Бо гу, и по но во је 
за до би ја ли ка да би се по ка ја ли и вра ти ли Бо гу, та кав је слу чај и са Ср би ма. Ал бан ци ма 
је из гле да до де ље на уло га да ка жња ва ју Ср бе, оти ма ју ћи им те ри то ри ју пре пу ну све ти-
ња, увек ка да Ср би мо рал но и ду хов но по ср ну. Свест о гу бит ку све те зе мље и жуд ња за 
ње ним по врат ком, пред ста вља нај ја чи мо тив  за по ка ја ње и пре о бра жај срп ског на ро да. 
Ко со во и Ме то хи ја су при вре ме но из гу бље ни за то што су би ли са мо фи зич ки у окви ру 
те ри то ри је Ср би је, али не и ду хов но, не у све сти ве ћи не Ср ба. Са да, ка да фак тич ки, 
фи зич ки не при па да ју Ср би ји, ва жно је да бу ду у  ми сли ма и ср ци ма срп ског на ро да. 
Сна га на исти циљ усред сре ђе них ми сли и емо ци ја је то ли ка, да ће, уз Бож ју ми лост, 
оно што је ду хов но на ше опет би ти и фи зич ки на ше.
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до бро том и љу ба вљу у исти мах по ма же и се би и сво јој по ро ди ци 
и сво јим при ја те љи ма, ме сту у ко јем жи ви, свом на ро ду и др жа-
ви, па и чи та вој пла не ти.23) Онај ко је зао, би ло да је на ци о на ли ста 
или мон ди ја ли ста, ште ти и се би и дру ги ма. За то при мар ни су коб, 
у Ср би ји, као и у све ту, ни је онај из ме ђу на ци о на ли зма и ко смо по-
ли ти зма, не го из ме ђу до бра и зла. Ко смо по ли та, про жет до бро том 
и љу ба вљу, чак и да то не же ли, по ма же вла сти том на ро ду, баш као 
што и на ци о на ли ста, ис пу њен по зи тив ном енер ги јом, ма да му то 
не мо ра би ти на ме ра, у исти мах по ма же све ту. Зли на ци о на ли ста 
и ко смо по ли та су са ве зни ци у ра за ра њу све га око се бе и у се би. 

Иако се овај текст усред сре дио на про блем Бож је прав де у од-
но су на срп ски на род, све што је ре че но ва жи и за дру ге на ро де, 
па и за чи та во чо ве чан ство. Бож ја прав да је уни вер зал на, ти че се 
не смо чо ве ка не го и све ко ли ког бив ству ју ћег.24) Што се ти че са-
мог чо ве чан ства, чи ни се да је ње го во ста ње те же од оног у ко јем 
се на ла зи срп ски на род. Ако се и мо же га ји ти уме ре ни оп ти ми зам 
у мо гућ ност пре о бра жа ја срп ског на ро да, по го то во сред њо роч но 
по сма тра но, чи ни се да, ду го роч но по сма тра но, чо ве чан ство по-
ка зу је све из ра же ни ју тен ден ци ју ка мо рал ном и ду хов ном су но-
вра ту. Упр кос ра сту ћих еко ло шких про бле ма, ко ји су по сле ди ца 
људ ске се бич но сти, ма ло је сиг на ла ко ји би ука зи ва ли на же љу за 
про ме ном. Вла да ви на без ду шног круп ног ка пи та ла све ви ше ја ча, 
јед но у мље је све из ра же ни је. Упр кос иде о ло шког по сту ли ра ња ин-
ди ви ду а ли зма, све је ма ње сло бо де, све је те же би ти лич ност. Та кав 
про цес, уко ли ко у све ту не бу де до вољ но пра вед ни ка као про тив те-
жа на ра ста ју ћем злу, ла ко мо же до ве сти не са мо до ра то ва, при род-
них ка та стро фа и по мо ра, не го и до усло ва за по ја ву Ан ти хри ста. 
Баш као и за суд би ну свог на ро да, сва ко од нас је, ма кар де ли мич-
но, од го во ран и за оно што се де ша ва у све ту. Бу ди мо бо љи, ра ди 
се бе, ра ди бли жњих, ра ди чи та вог све та. Бож ја ми лост је из над ње-
23)  Као што наш мир бла го твор но де лу је на на шу бли жу и да љу око ли ну, та ко ми ло шим 

ми сли ма и емо ци ја ма „не са мо да ре ме ти мо мир на зе маљ ској ку гли, не го умно жа ва мо 
зло и у ва си о ни“ (ПоукестарцаТадеја, стр. 118).

24)  Ма ка ко то мо жда зву ча ло чуд но и нео че ки ва но, Бож ја прав да ва жи и за ма лу де цу, 
ли ше ну са мо све сти, па чак и за жи во ти ње. Ста рац Пај си је Све то го рац је уочио „да се, 
кад жи во ти њи це не ће да по слу ша ју оно што им се ка же, ка сни је ви ди да су пла ти ле 
за сво ју не по слу шност“ (СтарацПајсије–човекљубавиБожије, стр. 270).  Ма да је 
при мар на  функ ци ја ка зне вас пит на, она има и са знај ну ди мен зи ју – она нас „по у ча ва“ 
и упо зо ра ва да је на ше по сту па ње по гре шно, и са мим тим нас усме ра ва на пра ви пут. 
Уко ли ко, по Бож јем до пу ште њу, ис ку си мо не во љу, тре ба ло би да до бро раз ми сли мо да 
ли смо је мо жда сво јим по на ша њем за слу жи ли. 
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го ве прав де, та ко да наш на пор да бу де мо бо љи, ма ко ли ко на из глед 
не ва жан, си гур но не ће би ти уза лу дан.

ZoranKindjic
Zusammenfassung

DASSERBISCHEVOLKUNDDIEGERECHTIGKEITDES
GOTTES

SichandiebiblischeLehrevonderGerechtigkeitdesGot
tesanlehnend,erörtertderAutordieLage,inderdasser
bischeVolksichbefindet.DersittlicheundgeistigeNie
dergangeinesVolkesistdieUrsacheseinerökonomschen
undpolitischenNote, derNiederlage imKrieg, derUn
terjochungunddesVerlustesvonTerritorien.Manreinigt
sichselbstvonderSündedurchLeidenundwendetsichso
leichterGottzu.DerSinneinerVersuchungistes,dassein
IndividuumodereinVolksichreutundsittlichundgeistig
umwandelt.InsoweitmanvieleGelegenheitenverpasst,ist
derUntergangunvermeindlich.ImLichtderReligionsle
hrevonSaatundErntehältderAutordass,dieserbischen
Feinde nur die unbewusstenVollstrecker derGerechtig
keitdesGotteswaren.WennsichdasserbischeVolksit
tlich und geistig erneuernwürde, würden sich auch die
aussenpolitischenundökonomischenUmständezuseinem
Günstenwenden.EswürdeseineZieleauffriedlicheWeise
erreichen.DerwahreGegensatz istnichtderGegensatz
zwischen Nationalismus und Kosmopolitismus, sondern
zwischen einer Entscheidung für dasGute oder für das
Böse.EinguterMensch, seiereinNationalistoderKo
smopolitist,hilftgleichzeitigdurchseinepositiveEnergie
seinerFamilie,seinemVolkundderganzenWelt,während
ihneneinböserMenschschadet.
Schlüsselwörter: Gerechtigkeit, Gott, Volk, Leid, Gute,
Böse,Erneuerung,Geistigkeit
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Институтзасрпскукултуру,Приштина/Лепосавић

ТРАДИЦИОНАЛНИКОНЦЕПТОДНОСА
ИЗМЕЂУСИЛЕ,МОЋИИНАЦИОНАЛНОГ

ИНТЕРЕСАУМЕЂУНАРОДНИМ
ОДНОСИМА

Сажетак
Силаимоћсеукласичнимреалистичкимтеоријама
међународних односа (Моргентау) везују за нацио
нални интерес једне земље.Међутим, представници
историјскосоциолошкеоријентације,каоједнеодва
ријантиреалистичкетеорије,имсесупротстављају
(Арон).Напојавуновеоријентацијеумеђународним
односимаутицалајепојаваАроновогделапоназивом
Paixetguerreentrelesnations(Мириратмеђунаро
дима).
Оводелосе јављакаореакцијана једностранаобја
шњења–теоријасиле,легалистичкатеоријаибихеј
виоризам,паје,стога,оноизвршилоснажнусинтезу
структуреидинамикемеђународниходноса.Кодти
пичних представника реалистичке школе, национал
ни интерес се изводи директно измоћи.Они, дефи
нишућинационалниинтересусмислумоћи,полазеод
људскеприроде,којајенесавршенаиузроксвихдефе
катаудруштвуимеђудржавама.Бихејвиористина
ционалниинтереспоистовећујусадржавнимионим
штодоносиоциспољнополитичкиходлукаодлуче(су
бјективистичкаконцепција).Реалисти,заснованина
историјској социологији, заговарају мултидисципли
нарниприступупроучавањуконцепцијенационалног
интересаивезујугазаплурализамциљевакојимадр
жаветежеумеђународнимодносима.

* Истраживач са рад ник



- 104 -

ТРАДИЦИОНАЛНИКОНЦЕПТОДНОСАИЗМЕЂУСИЛЕ...СрђанСловић

Кључнеречи:Сила,моћ,националниинтерес,реали
зам,бихејвиоризам,легализам

U исто ри ји ме ђу на род них од но са си ла и моћ су из два ја ни као чи-
ни о ци од прворазредне ва жно сти у од но си ма из ме ђу др жа ва. 
У ста ро ин диј ској фи ло зо фи ји рат је сма тран „ве чи тим по рет-

ком ства ри на овом све ту“.1) Ту ки дид (Thucydi des) је раз ма тра ју ћи 
од но се из ме ђу др жа ва до шао до за кључ ка да се они „за сни ва ју на 
сили, а не на пра ву и мо ра лу“.2) Због не по сто ја ња јед ног по рет ка 
ко ји би био одр жа ван јед ним апа ра том наддржавне вла сти до ла зи-
мо до за кључ ка да су од но си из ме ђу др жа ва оста вље ни во љи сва ке 
др жа ве по на о соб, а сâм зна чај по се до ва ња мо ћи у тре нут ку из би-
ја ња су ко ба учи нио је да си ла бу де сма тра на и сред ством и ци љем 
ко ме др жа ве мо ра ју да по све те сво је на по ре.

Код ста ро грч ких фи ло зо фа се мо гу на ћи за че ци иде ја ко је ва же 
и дан да нас. Код Ари сто те ла на ла зи мо за чет ке иде ја о расистич
кимигеографским те о ри ја ма о дру штву и иде ја ко ло ни ја ли зма, по 
ко ји ма он из во ди пра во ци ви ли зо ва них др жа ва да по ко ра ва ју вар-
ва ре. По ред ово га, Пла тон и Ари сто тел ука зу ју на од нос из ме ђу 
по ли тич ког си сте ма и спољ не по ли ти ке. Ти ра ни је и не де мо крат ски 
си сте ми че шће во де рату не го де мо крат ски си сте ми.

Сâм по јам мо ћи је ви ше зна чан, про тив ре чан и нео д ре ђен. У 
по гле ду од ре ђи ва ња су шти не по ли ти ке мо ћи нај ве ћи до при нос је 
да ла кла сич на реалистичка те о ри ја. Она при су ство си ле при хва-
та као не ми нов ност и при да је јој уло гу покретачке сна ге у дру-
штве ном раз во ју. По јед ни ма, узрок на сил ног по на ша ња мо же би-
ти људ ска при ро да, а по дру ги ма, то је по ли ти ка ко ја је као та ква 
по ли ти ка си ле, на шта нас на во ди и исто риј ско ис ку ство.

Ро до на чел ни ком по ли тич ког ре а ли зма се сма тра Ма ки ја ве ли 
(Mac hi a vel li) по ко ме је „оруж је из над за ко на, те, сто га, оно што 
омо гу ћу је оп ста нак др жа ве је пре ква ли тет оружја не го ква ли тет 
уста ва“.3) Ме ђу тим, Ма ки ја ве ли се не упу шта у ду бља ис тра жи ва-
ња узро ка тог ста ња.

Те о ри ја ме ђу на род них од но са по чи ње да се раз ви ја Хоб со вом 
(Hob bes) те о ри јом природногстања где до ла зи до ра та „сви ју про-
1) * На уч ни са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру, При шти на/Ле по са вић
 Бра ни мир Јан ко вић, Међународниодносиуразвојуполитичкемисли, Бе о град, 1963, стр. 4. 
2)  Исто. 
3)  Ni co lo Mac hi a vel li, ци ти ра но пре ма: CH.Ro us se au: LadoctrinedelaguerredeMachia

vel, dans: Laguerreetsestheories, Pa ris, PUF p. 25-26.
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тив свих“. Ова те о ри ја је до брим де лом ути ца ла на Аро на, Мор ген-
та уа (Mor gent hau), Вол ца (Waltz) и оста ле ре а ли сте и нео ре а ли сте, 
јер се ме ђу на род ни од но си на ла зе у природномстању по што не ма 
ни че га што би би ло за бра ње но др жа ва ма у по гле ду за шти те њи-
хо вих ин те ре са. Чо век је по при ро ди зао и те жи за вла да њем над 
дру гим љу ди ма, за пре сти жом и мо ћи.

Хе гел оправ да ва и глорификује рат, да је му обе леж је сла ве и 
уз ди же си лу до оп штег ду ха по је ди на ца и дру штве не за јед ни це.

Не мач ки исто ри чар Трич ке (Tre itsche) је до шао до за кључ ка 
да су „рат и упра вља ње прав дом основ не ду жно сти др жа ве, чак 
и оних нај вар вар ски јих. По што те ду жно сти мо гу би ти схва тљи-
ве са мо уз по сто ја ње мно жи не ко ег зи сти ра ју ћих др жа ва, иде ја о 
свет ској им пе ри ји је гну сна; иде ал јед не др жа ве чо ве чан ства ни је 
ни ка кав иде ал“.4) Ме ђу тим, по ред ре а ли стич ког при сту па раз ви-
ја се и легалистички при ступ про бле ми ма си ле и мо ћи. По њи ма, 
људ ско дру штво ни је до бро ор га ни зо ва но, недостају ин сти ту ци је 
или прав ни си сте ми ко ји би ускла ди ли по на ша ње чо ве ка и усме ри-
ли га на са рад њу.5) Овај пра вац се раз ви ја под ути ца јем Гро ци у са, 
Пу фен дор фа и Ва те ла. По њи ма, чо век је до бар, те је мир при род но 
ста ње људ ских од но са, а не рат.

Са раз во јем по зи ти ви зма у со ци о ло ги ји, а на ро чи то со ци о ло-
ги јом Оги ста Кон та (Augu ste Comp te) уло га си ле у ме ђу на род ним 
од но си ма се по сма тра у окви ру од ред ни ца друштвене средине. 
По себ но је зна чај но Кон то во оп ти ми стич ко пред ви ђа ње да ће са 
раз во јем ин ду стриј ског дру штва би ти уда ре ни те ме љи раз во ја са
радњеиповерења ме ђу љу ди ма и на ро ди ма као трај ног од но са и 
да ће не ста ти ра то ва, јер ће си ла по ста ти не ко ри сна за по сти за ње 
ци ље ва.

Под ути ца јем праг ма ти стич ке фи ло зо фи је у аме рич кој по ли-
тич кој те о ри ји по сле II св. ра та, си ла пре ста је да бу де схва та на оп-
штом дру штве ном вред но шћу, и ти ме по ста је чи ни лац од првора
зредне ва жно сти у ме ђу на род ним од но си ма. Та кав од нос је ну жно 
4) Tre itsche, Politik, на ве де но пре ма: R. Aron, Paixetguerreentrelesnations, Cal man Lévy, 

Pa ris, p. 574.
5) Ова тврд ња зах те ва јед но по ја шње ње: кла сич на ле га ли стич ка те о ри ја ме ђу на род них 

од но са је раз ви ја на из ме ђу два свет ска ра та, а по себ но ин сти ту ци о на ли за ци јом пр-
вог при ме ње ног си сте ма ко лек тив не без бед но сти – Дру штво на ро да. Ме ђу тим, по сле 
Дру гог свет ског ра та и про цва том Мор ген та у о ве ре а ли стич ке те о ри је ме ђу на род них 
од но са за сно ва не на си ли и мо ћи, по чи ње да се раз ви ја и ин сти ту ци о на ли стич ка те о-
ри ја ме ђу на род них од но са за сно ва на на ре а ли зму. Ње ни пред став ни ци су Ињис Клод 
(Cla u de Ig nis), Квин си Рајт (Qu incy Wright) и Клајд Иглтон (Clyde Eagle ton). 
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до вео до једностраног схва та ња си ле, до схва та ња да је си ла циљ и 
сред ство др жа ва у њи хо вим спољ ним од но си ма, те су, сто га, си ла и 
бор ба за њу сâму услов оп ста ја ња др жа ва у ме ђу на род ним од но си-
ма. На су прот ова квим мо ни стич ким схва та њи ма, има мо плу ра ли-
стич ни ја схва та ња за сно ва на на исто риј ској со ци о ло ги ји, али и да-
ље чвр сто за сно ва на на ре а ли зму, нео ре а ли стич ка, у окви ру ко јих 
има мо струк ту рал ну и кон тин гент ну стру ју и ли бе рал ни ја схва та-
ња, за сно ва на на те ко ви на ма ли бе рал ног ка пи та ли зма са ак цен том 
на уло зи ин сти ту ци ја у ме ђу на род ним од но си ма.6)

ПОЈАМСИЛЕИМОЋИДЕФИНИЦИЈЕ
ИТЕРМИНОЛОШКАРАЗГРАНИЧЕЊА

По јам мо ћи је ви ше зна чан, про тив ре чан и нео д ре ђен. По сто-
је мно го број не де фи ни ци је мо ћи. Јед на од нај оп шти је при хва ће-
них је она ко ју да је Швар цен бер гер (Schwar zen ber ger), а она гла си: 
„Моћ је спо соб ност по је ди на ца, гру пе или др жа ве да наметну сво-
ју во љу дру го ме, осла ња ју ћи се при то ме на де ло твор ност сред ста-
ва си ле у слу ча ју не по ко ра ва ња“.7)

Основ мо ћи ле жи у раз ви је но сти би ло еко ном ске, тех нич ке, 
по ли тич ке или ко лек тив не при ро де. Ме ђу тим, моћ је мно го ши ри 
по јам од пој ма си ле, на ро чи то ако се си ла сма тра као вр ше ње фи-
зич ког на си ља. 

Ако по ђе мо од то га да је моћ исто што и си ла, он да се из во ди 
за кљу чак да мо ћи не ма без си ле. Моћ са др жи низмогућности за 
на ме та ње во ље, ме ђу ко ји ма је фи зич ка си ла са мо јед на од њих.

По Кар лу Фри дри ху (Karl Fri e drich) моћ је „од нос из ме ђу љу ди 
ко ји се ис по ља ва у по на ша њу оних ко ји је из вр ша ва ју или ка да по-
на ша ње јед не гру пе љу ди од го ва ра же ља ма јед ног или гру пе ме ђу 
њи ма - та кав од нос се на зи ва од но сом мо ћи“.8) Ова де фи ни ци ја је 
директнаипозитивна са пре ми са ма би хеј ви о ри зма. Од нос мо ћи 
је та ко де фи ни сан да не ки по је дин ци у то ме сле де дру ге. Али, ка ко 
их они не сле де ни увек ни у све му, раз ли ка из ме ђу ди рект не или 
по зи тив не де фи ни ци је с јед не стра не, и ин ди рект не или не га тив не, 
с дру ге стра не, не пред ста вља од лу чу ју ћи зна чај.
6) По што је пред мет ове сту ди је тра ди ци о нал но схва та ње си ле, мо ћи и на ци о нал ног ин-

те ре са, нео ре а ли стич ки и ли бе рал но-ин сти ту ци о на ли стич ки при ступ, ко ји спа да ју у 
мо дер на схва та ња, ће би ти ана ли зи ра ни у не ком од на ред них бро је ва овог ча со пи са. 

7) Ge org Schvar zen ber ger, PowerPolitics, Lon don, Ste vens, 1951. p. 14.
8) Кarl Fre i drich, ManandHisGovernment, New York, 1963. p. 163.
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Фре де рик Шу ман (Fre de rick Schu man) ис ти че да у ме ђу на род-
ном си сте му где не ма за јед нич ке вла де, сва ка по ли тич ка је ди ни-
ца „нео п ход но те жи сигурности осла ња ју ћи се на сво ју соп стве ну 
моћ, а на моћ сво јих су се да гле да са пре до стро жно шћу”.9) Овим је 
Шу ман же лео да на пра ви раз ли ку из ме ђу мо ћи и вла сти. Власт ви-
ше ве зу је за унутрашњи а моћ за међународни по ре дак.

Кнор (Kno rr) моћ до во ди у ве зу са ути ца јем и међузависношћу. 
По ње му, две др жа ве мо гу би ти у су ко бу у по гле ду јед ног пи та ња, 
а с дру ге стра не, мо гу са ра ђи ва ти у по гле ду дру гог.10) Тер мин моћ 
Кнор упо тре бља ва у сми слу вр ше ња принудног ути ца ја. Ути цај је 
не из бе жан на чин ис по ља ва ња мо ћи, али услед по ра ста зна ча ја ме-
ђу за ви сно сти по ве ћа ва се и це на вр ше ња те мо ћи у сми слу по гор-
ша ва ња од но са две ју по ли тич ких је ди ни ца.

По Аро ну, „моћ је спо соб ност чи ње ња, про из вод ње или уни-
ште ња“. Ме ђу тим, Арон ову де фи ни ци ју упот пу њу је де фи ни шу ћи 
моћ као „спо соб ност чи ње ња али, пре све га, као мо гућ ност утица
ја на по на ша ње и осе ћа ња дру гих“.11) Пре ве де но на је зик ме ђу на-
род них од но са, то зна чи да јед на по ли тич ка је дин ка мо же намет
нути сво ју во љу дру гој. Ова квим се схва та њем Арон при бли жа ва 
Швар цен бер ге ру.

Да ље, Арон пра ви раз ли ку из ме ђу две вр сте мо ћи: одбрамбе
не, ко ја под ра зу ме ва спо соб ност јед не по ли тич ке је ди ни це да јој 
се не на мет не во ља и нападачке, ко ја под ра зу ме ва на ме та ње во ље 
дру го ме.

Уоп ште но по сма тра но, у фран цу ској по ли тич кој ли те ра ту ри 
по сто је два тер ми на ко ја од го ва ра ју тер ми ну po njer (Macht). То су 
po u vo ir и pu is san ce. И је дан и дру ги има ју исто по ре кло, по ти чу 
од ла тин ског гла го ла pos se (би ти спо со бан за). Пр ви је ин фи ни тив 
гла го ла и озна ча ва ак ци ју, док је дру ги тј. pu is san ce, реч ко ја озна-
ча ва не што што је трај но, уста ље но.

У Фран цу ској се уста ли ло схва та ње да се под пој мом po u vo ir 
под во ди ма њи на ко ја од лу чу је у име за јед ни це и ути че на њу пу-
тем до но ше ња од лу ка (ов де се ви ди ути цај би хеј ви о ри зма на пред-
став ни ке исто риј ско-со ци о ло шке ори јен та ци је). Тер мин pu is san ce 
се ви ше упо тре бља ва у скло пу односа из ме ђу ве ли ких си ла, јер се 
9) Do ug herty, J. and Ro bert P., ContendingTheoriesinInternationalRelations, Har per & Row 

Pu blis hers, New York, l98l. p. 87.
10) Исто.
11) Raymond Aron, Paixetguerre …, op. cit., p. 58.
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увек ка же gran de pu is san ce, а не grand po u vo ir. Зна чи, тер мин pu is-
san ce је уоп ште ни ји, тре ти ра се као по тен ци јал ко ман до ва ња, док 
је po u vo ir са мо је дан од на чи на ис по ља ва ња мо ћи (pu is san ce).

Ханс Мор ген тау се сма тра те о ре ти ча рем ре а ли стич ке шко ле 
пар еxцелленце. Он је бо ље од свих оста лих из дво јио улог мо ћи 
ко ји де фи ни ше су пар ни штво ме ђу др жа ва ма. У под на сло ву свог 
нај ва жни јег де ла из обла сти ме ђу на род не по ли ти ке он ка же: „Ме-
ђу на род на по ли ти ка, као и све по ли ти ке, је борбазамоћ. Ма ко-
ји био крај њи циљ ме ђу на род не по ли ти ке, моћ је увек непосред
нициљ. Др жав ни ци и на ро ди мо гу да тра же сло бо ду, без бед ност, 
про спе ри тет или сâму моћ. Они мо гу да де фи ни шу сво је ци ље ве 
као ре ли гиј ске, фи ло зоф ске, еко ном ске или дру штве не. Они се мо-
гу на да ти да ће се ови иде а ли ма те ри ја ли зо ва ти кроз њи хо ву уну-
тра шњу сна гу, бо жан ско по ве зи ва ње или при род ни раз вој људ ских 
од но са. Али, ма где се бо ре да оства ре сво је ци ље ве пу тем ме ђу-
на род не по ли ти ке, они то чи не пу тем борбезамоћ. Ву дро Вил сон 
(Wo o drow Wil son) је же лео да свет учи ни си гур ним за де мо кра ти ју, 
На ци о нал со ци ја ли сти су же ле ли да отво ре ис точ ну Евро пу за не-
мач ку ко ло ни за ци ју, над моћ у Евро пи и осво је свет. По што су за 
по сти за ње ових ци ље ва ода бра ли моћ, они су би ли су бјек ти де ша-
ва ња у ме ђу на род ној по ли ти ци“.12)

Да кле, моћ је циљ свих су бје ка та ме ђу на род не сце не и, у исто 
вре ме, ода бра но средство за по сти за ње тих ци ље ва. По ли ти ка мо-
ћи је је дан уза ја ман од нос из ме ђу др жа ла ца јав не вла сти и на ро да.

С дру ге стра не, Арон и оста ли пред став ни ци исто риј ско со ци-
о ло шке ори јен та ци је, сма тра ју да по ли ти ка мо ћи, као пси хо ло шки 
од нос из ме ђу оних ко ји је вр ше и оних ко ји је тр пе, не чи ни за-
јед нич ко сред ство су бје ка та ме ђу на род них де ша ва ња. Мор ген тау 
же ли да ука же да је ме ђу на род на по ли ти ка једнака уну тра шњој по-
ли ти ци. То је гре шка, јер се од но си ме ђу чла но ви ма за јед ни це су
штинскиразликују од од но са из ван за јед ни це. Др жа ве ни су сво ју 
не за ви сност и свој су ве ре ни тет пренеле не ком ор га ну ко ме су пот-
чи ње не и ко ји рас по ла же при ну дом да би им на мет нуо сво ју во љу.

У ка квом су од но су си ла и моћ? Арон, за раз ли ку од Мор ген-
та уа, за па жа разлику из ме ђу из во ра или вој не сна ге јед не за јед ни це 
ко је мо гу би ти објек тив но вред но ва не, и мо ћи, ко ју Арон свр ста ва 
у „људ ски од нос“ и ко ја „не за ви си са мо од ма те ри ја ла или сред-
12) Hans Mor gent hau, PoliticsAmongNations, New York, A.Knopf, 1960. p. 27.
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ста ва“.13) Да кле, Арон пра ви раз ли ку из ме ђу си ле и мо ћи. По што је 
ме ђу на род на по ли ти ка као та ква по ли ти ка од но са из ме ђу др жа ва, 
по што она са др жи стал ни су дар во ља је ди ни ца ко је же ле би ти сло-
бод не у сво јим опре де ље њи ма и по што ни су под врг ну те за ко ни ма 
или ар би тру, оне су као та кве су пар ни ци. За што? За то што је сва ка 
од њих по го ђе на ак ци ја ма дру гих и, ка ко Арон ка же, „сум ња у на-
ме ре дру гих“.14)

Моћ је ши ри по јам од пој ма си ле. Моћ у се би са др жи мо гућ-
ност при ме не си ле, а за сни ва се на по тен ци ја лу ко ји по се ду је је дан 
чо век или гру па љу ди да би ус по ста ви ли од но се ко ји од го ва ра ју 
њи ма сâми ма. Арон пра ви раз ли ку из ме ђу могућеснаге (for ce po-
ten ti el le) и садашњеснаге (for ce ac tu el le). Мо гу ћа сна га је „це ли на 
ма те ри јал них сред ста ва и људ ских мо рал них сна га и под ра зу ме ва 
она сред ства и оне сна ге ко је су мо би ли зи ра не за во ђе ње спољ не 
по ли ти ке у вре ме ра та и ми ра“.15) Арон је успе шно за па зио ме ђу-
од нос са да шње и вој не сна ге, јер у вре ме ра та до ла зи до њи хо вог 
при бли жа ва ња. На су прот ово ме, у ми ру си ла слу жи са мо као сред-
ство спољ не по ли ти ке. 

У од нос си ле и мо ћи Арон уво ди и еле мент власти. Сâма бор-
ба за власт ни је ни шта дру го не го су пар ни штво мо ћи, те жња за 
при сту пом упра вљач ким ме сти ма, ма да, они ко ји су на вла сти по-
се ду ју моћ. Да кле, го во ре ћи о вла сти, Арон ми сли на мањину ко ја 
од лу чу је у име за јед ни це или до но си од лу ке пу тем ко јих утиче на 
за јед ни цу. Сâма власт се из во ди из мо ћи због то га што „ме ђу на род-
ни од но си ни су иза шли из при род ног ста ња, а но си о ци вла сти су 
у исто вре ме љу ди ко ји по се ду ју моћ или, дру га чи је ре че но, то су 
по сед ни ци ши ро ке спо соб но сти да ути чу на по на ша ње њи ма слич-
ним па чак и на оп ста нак за јед ни це“.16) 

Арон власт ве зу је за уну тра шњи, а моћ за ме ђу на род ни по ли-
тич ки по ре дак. Али, оста је чи ње ни ца да бор ба за моћ и ње но вр-
ше ње уну тар за јед ни це има не ке за јед нич ке цр те са су пар ни штвом 
мо ћи из ме ђу не за ви сних по ли тич ких је ди ни ца.

Аро но во схва та ње од но са си ле и мо ћи је бли ско схва та њу Мај-
кла Са ли ве на (Mic hael Sul li ven). По Са ли ве ну: „Моћ тре ба раз ли-
ко ва ти не са мо од мо гућ но сти већ и од упо тре бе си ле. Моћ мо же 
13) Raymond Aron, Paixetguerre…, op. cit., p. 59.
14) Исто. 
15) Исто.
16) Исто.
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би ти при сут на у си ту а ци ја ма где се си ла не упо тре бља ва, па ти ме 
по ста је пси хо ло шка кон тро ла над дру ги ма“.17)

Арон, ко ји се сма тра те о ре ти ча рем си ле, моћ де фи ни ше и као 
„спо соб ност ко ју по се ду је је дан чо век или гру па да са дру гим љу-
ди ма или гру па ма ус по ста ве од но се сагласне сво јим же ља ма“.18) 
Арон моћ по и ма као политичкукатегорију, од ко је раз ли ку је си лу, 
али ис кљу чу је пси хо ло шке и те о ло шке спе ку ла ци је.

Арон је же лео да раз гра ни чи моћ од си ле и вла сти. У ово ме је 
у до број ме ри и ус пео. Ме ђу тим, и сâм Арон их не ка да упо тре бља-
ва као си но ни ме упо тре бља ва ју ћи тер мин си ле он да ка да ми сли 
на моћ и тер мин мо ћи он да ка да ми сли на си лу и власт. Чи ни се да 
ова Аро но ва не до след ност у ко ри шће њу ових тер ми на до ла зи не-
све сно, а про ис ти че из са ме сложености њи хо вог тер ми но ло шког 
раз гра ни че ња. Они су бјек ти ме ђу на род них од но са ко ји по се ду ју 
власт, а упо тре бља ва ју си лу, не из бе жно по се ду ју моћ, или се бар 
прет по ста вља да га по се ду ју (ово из раз ло га што ме ђу на род ни од-
но си ни су иза шли из при род ног ста ња, на шта је не ко ли ко пу та 
ука за но). По што је власт ви ше ве за на за уну тра шњи по ре дак, а моћ 
за ме ђу на род ни, они ко ји по се ду ју власт су у исто вре ме и но си о-
ци мо ћи. Ово су, по Аро ну, средстваспољнеполитике. Уко ли ко се 
же ле по сти ћи не ки ци ље ви, нео п ход но је по се до ва ти моћ.

Из на пред из ло же ног се ви ди да је моћ тер мин ко ји је вр ло те
шко од ре ди ти у пот пу но сти. Не ки еле мен ти из ми чу, не ки но ви се 
ја вља ју, па је, сто га, и терминолошказбрка вр ло ве ро ват на. Арон 
је из ри чи то про тив оних схва та ња ко ја моћ из јед на ча ва ју са си лом, 
а си лу ис кљу чи во сма тра ју као вр ше ње фи зич ког на си ља. Фи зич ко 
на си ље је са мо је дан од об ли ка ис по ља ва ња мо ћи.

По ста вља се пи та ње за што јед на др жа ва же ли да на мет не 
сво ју во љу дру гој? Од го во ром на ово пи та ње већ ула зи мо у узро
ке на стан ка си ле, мо ћи и на чи на њи хо вог ути ца ја на обра зо ва ње 
спољ но по ли тич ких ци ље ва. Уко ли ко же ли мо да на ово пи та ње да-
мо ис пра ван од го вор, мо ра мо зна ти којимциљевима др жа ве те же у 
сво јим ме ђу соб ним од но си ма. Уко ли ко се при бли жа ва рат на опа-
сност, као пр ви циљ се на ме ће безбедност. Арон пра ви кон фу зи ју 
и из ме ђу ова два тер ми на, упо тре бља ва ју ћи их као си но ни ме. Као 
пр ви веч ни циљ спољ не по ли ти ке сва ке др жа ве Арон од ре ђу је моћ, 
ко га изједначава са без бед но шћу и на да ље их ко ри сти као си но ни-
17)  Do ug herts,J. and Pfaltzgraff R., ContendingTheories ..., op. cit., p. 89.
18)  Raymond Aron, Etudespolitiques, Pa ris, Gal li mard, 1972. p. 176.
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ме. По Аро ну, циљ др жа ва ни је са мо го ли оп ста нак, већ и њи хо ва 
те жња да ути чу на суд би ну оста лих.

ЕЛЕМЕНТИМОЋИ

У по гле ду од ре ђи ва ња еле ме на та мо ћи не по сто је бит ни је раз-
ли ке из ме ђу Аро но вог (исто риј ско-со ци о ло шког) и схва та ња чи-
сто ре а ли стич ке шко ле ми шље ња. У глав не еле мен те мо ћи спа да ју: 
ге о граф ски по ло жај, на ци о нал ни из во ри, ин ду стриј ски ка па ци те-
ти, вој на спо соб ност, ста нов ни штво, на ци о нал на осо бе ност, на-
ци о нал ни мо рал, по ли тич ки си сте ми, ква ли тет ди пло ма ти је и др. 
Сви ови чи ни о ци се на ла зе у ста њу међузависности у ко јој вој ни и 
управ ни има ју нај ве ћу уло гу.

Арон на во ди кла си фи ка ци ју Г. Фи ше ра (Fischer) пре ма ко ме 
по сто је три гру пе чи ни ла ца ко је утвр ђу ју еле мен те мо ћи. То су: 

• по ли тич ки чи ни о ци, у ко је спа да ју: ге о граф ски по ло жај, ве-
ли чи на др жа ве, гу сти на на се ље но сти и кул тур ни ни во;

• пси хо ло шки чи ни о ци, у ко је спа да ју: еко ном ска при ла го дљи-
вост и спо соб ност про на ла же ња;

• еко ном ски чи ни о ци, у ко је спа да ју: плод ност зе мље, бо гат-
ство ми не ра ли ма, ин ду стриј ска ор га ни за ци ја, ни во тех но ло-
ги је и раз вој тр го ви не и фи нан си ја.19)

Ге о граф ски чи ни лац је ста лан, док су оста ли про мен љи ви. 
Арон овим чи ни о ци ма при да је под јед на ку ва жност, а по себ но ис-
ти че зна чај знања ко је омо гу ћа ва да се рас по ло жи ви ма те ри ја ли 
рационално ис ко ри сте - ра ди се о пре о бра жа ју рас по ло жи вих сред-
ста ва у оруж је, а бро ја љу ди у вој ни ке. Кла си фи ка ци ја је ве о ма ва-
жна, јер нам она омо гу ћа ва да раз у ме мо за што чи ни о ци мо ћи ни су 
исти у свим пе ри о ди ма исто ри је и за што нијемогуће моћ из ме ри-
ти у ап со лут ном сми слу. Ква ли тет про сто ра ути че на вр сту мо ћи. 
Арон на во ди при мер Ру си је, ко ја је за хва љу ју ћи ква ли те ти ма свог 
про сто ра ду го одо ле ва ла На по ле о ну, али је, с дру ге стра не, би ла 
лишенанападачке мо ћи. Те шко до сту пан те рен по ве ћа ва од брам-
бе ну моћ, а сма њу је на па дач ку. Ме ђу тим, са раз во јем тех ни ке ра-
сте на па дач ка моћ и код оних зе ма ља ко је је ни су по се до ва ле.

Да би смо ком плет но схва ти ли уло гу мо ћи у ме ђу на род ним од-
но си ма, мо ра мо во ди ти ра чу на о сле де ћа три еле мен та: ефи ка сно-
сти оруж ја, спо соб но сти ко лек тив не ак ци је и бро ју вој ни ка. Овим 
19)  Raymond Aron, Paixetguerre …, op. cit., p. 63.
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еле мен ти ма Арон при до да је још је дан, а то је организованостар
мије. Ра ди се о бро ју љу ди и њи хо вој спо соб но сти пре о бра жа ја у 
вој ни ке, ко је са мо по се би не зна чи ни шта, уко ли ко ни је чвр сто 
по ве за но са ор га ни зо ва но шћу ар ми је.

За да так сту ди је ових еле ме на та са исто риј ско-со ци о ло шког 
гле ди шта се са сто ји у утвр ђи ва њу сле де ћих пред у сло ва:

• еле ме на та вој не си ле;
• од но са из ме ђу вој не си ле и са мих за јед ни ца.
Дру гим ре чи ма, тре ба утвр ди ти у ко јој ме ри над моћ ност 

оруж ја или ор га ни за ци ја ар ми ја од ра жа ва ју техничкуидруштвену 
над моћ ност. Ово ка же мо због то га што ко е фи ци јент мо би ли за ци је 
за ви си од струк ту ре дру штва и бро ја ста нов ни ка у од но су на не др-
жа вља не, а обим мо би ли за ци је за ви си од дру штве них окол но сти и 
на чи на бор бе. 

Арон пра ви раз ли ку из ме ђу ква ли те та мо ћи у вре ме ра та и ми-
ра. У вре ме ми ра ва же на пред на ве де не ка те го ри је: ге о граф ска сре-
ди на, из во ри, спо соб ност ак ци је, док у вре ме ра та моћ за ви си од 
војнесиле и мо гућ но сти ње не упо тре бе. У мир ним вре ме ни ма моћ 
слу жи са мо као по тен ци јал, док у рат ним вре ме ни ма вој на си ла и 
мо гућ ност ње не при ме не са на чи ном ор га ни за ци је игра ју ве ли ку 
уло гу.

Др жа ве су се ве ко ви ма бо ри ле да би по ве ћа ле сво ју моћ. За-
што? Да би сте кле ста тус великесиле, јер тај ста тус под ра зу ме ва 
од ре ђе на пра ва и на ме ће од ре ђе не оба ве зе. Пра ва се са сто је у то ме 
да „ни јед на од лу ка од бит ног зна ча ја не мо же би ти до не та безњи
ховесагласности, а уко ли ко не ка дру га си ла бу де би ла оште ће на, 
има пра во на на до ме шћи ва ње“.20) Оба ве зе се са сто је у то ме што су 
ве ли ке си ле ди рект но од го вор не за слу ча је ве угро жа ва ња свет ског 
ми ра.

По сле ΙI св. ра та, а на ро чи то про на ла ском атом ског оруж ја до-
ла зи до преиспитивања тра ди ци о нал ног схва та ња си ле и мо ћи - у 
ме ри у ко јој по ста је ра зор ни је, ово оруж је по ста је не у по тре бљи ви-
је. Због то га, ди пло ма ти ја по ста је глав но сред ство ре ша ва ња спо-
ро ва. То што је ну кле ар но оруж је те шко при мен љи во не зна чи да 
не по сто је дру ги на чи ни за при си ља ва ње др жа ва на од ре ђе но по-
на ша ње. Ту, пре све га, ми сли мо на еко ном ски при ти сак (санк ци је 
Дру штва на ро да про тив Ита ли је), по ли тич ки при ти сак, и, у крај-
20)  Исто, p. 68.
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њој ли ни ји, вој ну ин тер вен ци ју. По ред ових, да би убе ди ле дру ге 
др жа ве на од го ва ра ју ће по на ша ње ве ли ке си ле ко ри сте и симбо
личка сред ства (то пов ска ди пло ма ти ја) и при кри ве но на си ље (те-
ро ри зам). Те ро ри зам је вр ло че сто ко ри шће ни на чин бор бе из ме ђу 
зе ма ља ко је ни су у ра ту.

По што у но ви је вре ме ди пло ма ти ја до би ја све ви ше на зна ча ју, 
бит но је по ме ну ти и де фи ни ци ју ди пло ма ти је ко ју да је Арон. Она 
гла си: „Ди пло ма ти ја је стављањеупогон це ли не свих сред ста ва и 
из бор оних ко ја нај ви ше од го ва ра ју, или, пре ци зни је, то је ква ли тет 
ак ци је на осно ву ко је се до би ја ју при ја те љи и раз о ру жа ва ју не при-
ја те љи да би се до шло до по зи тив них ре зул та та“.21)

Арон и оста ли пред став ни ци исто риј ске со ци о ло ги је ов де им-
пли ци те на го ве шта ва ју ве зу ди пло ма ти је са еко ном ским и по ли-
тич ким при ти ском, јер је ди пло ма ти ја без ових сред ста ва чи сто 
убеђивање. Ме ђу тим, не ма ди пло ма ти је без пре го во ра, као што не-
ма ни стра те ги је без ан га жо ва ња. Зна чи, ди пло ма ти ја је на пр вом 
ме сту пре го ва ра ње, а ка сни је све оста ло, јер ди пло мат ска пра ви ла 
ва же и за ве ли ке си ле. По ло жај и ста тус ве ли ке си ле их ни у ком 
слу ча ју не спре ча ва ју да сед ну за пре го ва рач ки сто.

По ли тич ким си сте ми ма се та ко ђе тре ба да ти од го ва ра ју ћи зна-
чај, а по себ но оним прогресивним. Упо тре ба си ле уоп ште, а по-
себ но у ме ђу на род ним од но си ма, се об ја шња ва чи ни о ци ма ко ји их 
од ре ђу ју. Од би о со ци о ло шких до ма те ри јал них, ге о граф ског по ло-
жа ја и ге о по ли ти ке, еко ном ске мо ћи, стра те шког по ло жа ја и ме ђу-
на род ног окру же ња се до ла зи до одлуке о ра ту и ми ру, са рад њи или 
су ко бу ме ђу др жа ва ма. Ме ђу тим, све ово ма ло вре ди уко ли ко ни је 
уокви ре но у по ли тич ки си стем ко ји у се би са др жи прогрес. 

МЕРЕЊЕМОЋИ

Моћ је су ви ше сло же на ка те го ри ја да би се мо гла пот пу но од-
ре ди ти са мо утвр ђи ва њем ње них по ка за те ља. Моћ у се би са др жи 
противречност - спо соб ност ства ра ња и ра за ра ња. С дру ге стра не, 
сви еле мен ти мо ћи ни су под јед на ко мер љи ви, а не ки се чак и уоп-
ште не мо гу ме ри ти. По Кар лу Дој чу (De utsch Karl) моћ са др жи 
че ти ри ди мен зи је:

• пр ва ди мен зи ја је количина (те жи на), ко ја ука зу је на спо соб-
ност но си о ца мо ћи да иза зо ве про ме не сход но сво јој во љи;

21)  Исто, p. 71.
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• дру га ди мен зи ја је од ре ђе на простором уну тар ко јег де лу је 
моћ ко ја пре ла зи гра ни це но си о ца мо ћи. Тај про стор об у хва-
та ка ко љу де ко ји на ње му жи ве та ко и до бра;

• тре ћа ди мен зи ја се од но си на спо соб ност да те мо ћи да пону
диилиускрати не ка до бра дру гим уче сни ци ма у од но су;

• че твр та ди мен зи ја се од но си на домашајути ца ја на по на ша-
ње пу тем мо ћи.22)

Дојч овим же ли да ука же да не ма ап со лут не мо ћи, већ се она 
огра ни ча ва на не ке вр сте по на ша ња, док над дру ги ма она не ма 
ути ца ја. По зи тив на стра на овог гле ди шта про це њи ва ња мо ћи нам 
се чи ни при хва тљи вом, због то га што омо гу ћу је да се она не по-
сма тра искључиво као осо би на великихсила, већ мно го ши ре.

Фран цу ски со ци о лог Мерл (Mer le) уво ди не ке кри те ри ју ме у 
по гле ду од ре ђи ва ња хи је рар хиј ског од но са ме ђу др жа ва ма.

У пр ву гру пу би спа да ле оне чи ја дру штве на и по ли тич ка моћ 
омо гу ћу је вршењеутицаја на читавојпланети. Овај ути цај је ви-
ше стран и про из и ла зи из свих еле ме на та мо ћи. На пр вом ме сту то 
су „фи нан сиј ска и еко ном ска сна га др жа ве и тех но ло шки раз вој, а 
са мим тим та др жа ва вр ши свет ски ути цај на том по љу, а по ли тич-
ка моћ ути че на одр жа ва ње ути ца ја пу тем принуде“.23) 

У дру гу гру пу би спа да ле др жа ве ко је вршесветски ути цај у 
не ким од еле ме на та мо ћи. Ту спа да ју зе мље са ви со ким ни во ом 
тех но ло шке раз ви је но сти (Не мач ка, Ја пан, Фран цу ска, САД), као и 
зе мље са ви со ким иде о ло шким ути ца јем.

У тре ћу гру пу би спа да ле зе мље ко је има ју великиутицај у ре-
ги о нал ним раз ме ра ма (би ло да се ра ди о еко ном ском, иде о ло шком 
или по ли тич ком ути ца ју) - при мер ути ца ја Ку бе на ла ти но а ме рич-
ком про сто ру ко ји је пре вас ход но био иде о ло шке при ро де.

Нај зад, у че твр ту гру пу би спа да ле ма ле др жа ве ко је су ге о-
граф ски сме ште не ван значајних ге о стра те шких пра ва ца и са о-
бра ћај них пу те ва. Ове зе мље су, по при ро ди ства ри, рав но ду шне 
у по гле ду бит них кре та ња у ме ђу на род ним од но си ма. Ове тврд ње 
не тре ба схва ти ти у ап со лут ном сми слу, јер су мно ге ма ле зе мље 
22)  Karl De utch, TheAnalysisofInternationalRelations, New Jer sey, 1978, p. 24-25.
23)  Mar cel Mer le, Sociologiedesrelationsinternationales, Pa ris, Dal loz; 1982. p. 275-278.
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Арап ског за ли ва за хва љу ју ћи про на ла ску наф те ушле у пр ве ре до-
ве су бје ка та зна чај них за ме ђу на род не од но се.24)

У ме ђу на род ним од но си ма моћ је у спре зи са ци ље ви ма за ко-
је се ко ри сти. Моћ укљу чу је опипљиве чи ни о це (као што су вој ни 
ка па ци те ти) и неопипљиве(као што су по ли тич ке же ље). Ме ре ње 
мо ћи по ста је глав на бри га вла да у свим де ло ви ма све та. Сâмо ме-
ре ње по ста је сло же ни је, по што се мно ги чи ни о ци ко ји де лу ју у ме-
ђу на род ним од но си ма не пре ста но еко ном ски и вој но раз ви ја ју. 

Не где на овој ли ни ји тре ба тра жи ти и Аро но во схва та ње мо-
гућ но сти ме ре ња мо ћи. Али, Арон иде и да ље од ово га. Ви ше па-
жње по кла ња на чи ну вој не ор га ни за ци је и де таљ но га ана ли зи ра.

Ме ре ње мо ћи је, да кле, неизвесно. До во ђе ње у ве зу ме ре ња 
мо ћи са еко ном ским раз во јем и по тен ци ја лом је ис прав но, али ни је 
до вољ но. Техника бор бе и организација ра та су, по Аро ну, ва жни-
ји чи ни о ци. На при мер, ко е фи ци јент мо би ли за ци је је вр ло те шко 
мер љив еле мент, јер га је те шко до ве сти у ве зу са тех ни ком бор бе 
и ор га ни за ци јом ра та.

Да ле ко од то га да Арон пот це њу је зна чај еко ном ске сна ге, она 
је би ла и оста је вр ло ва жан чи ни лац, али сâм пре лаз од еко ном ског 
по тен ци ја ла ка вој ној си ли за ви си од способностиколективнеак
ције (ca pa cité d’ac tion col lec ti ve - Aron Rej mon, pod vu kao S.S.). Ова 
ак ци ја се по себ но од но си на тех нич ко-ад ми ни стра тив ну ор га ни за-
ци ју. Ве ли ка Бри та ни ја је у то ку ΙΙ св. ра та из вр ши ла мо би ли за ци ју 
ви со ког ни воа у сми слу про из вод ње опре ме и хра не, док Хи тлер то 
ни је успе шно ура дио, он је по чео су коб, а да ни је из вр шио мо би ли-
за ци ју ни ин ду стри је ни рад не сна ге.

Из на пред из ло же ног се из вла чи још је дан ва жан чи ни лац: мо
рал. Упра во по овом еле мен ту је моћ тешко из ме ри ти. Си гур но је 
да би мо би ли за ци ја за вре ме ра та би ла успе шни ја ако би на род у 
вре ме ми ра имао ве ћи стан дард, али је свест на ро да о ци ље ви ма 
бор бе и спрем ност да се жртвују са свим дру го пи та ње и еле мент 
ко га је тешкоизмерити. Ко е фи ци јент мо би ли за ци је је и у функ-
24)  Са ста но ви шта про ме на у ме ђу на род ним од но си ма до ко јих је до шло на кон за вр шет ка 

ере „хлад ног ра та“, ову кла си фи ка ци ју тре ба схва ти ти услов но, јер је до шло до по ја ве 
но вих зе ма ља ко је су се по ја ви ле као но ве еко ном ске, по ли тич ке и вој не си ле. Ту, пре 
све га, ми сли мо на но ву де мо кра ти зо ва ну и ује ди ње ну Не мач ку, још ин ду стриј ски ја чи 
Ја пан, Ки ну, ко ја је у ве ли ком про спе ри тет ном вој ном и еко ном ском на ле ту, Ру си ју, ко ја 
по ла ко по чи ње да се вра ћа у кон церт ве ли ких си ла на кон „по ра за“ у „хлад ном ра ту“, 
као и оста ле про ме не до ко јих је до шло у по след ње две де це ни је. Оп шир ни је о ово ме 
ви де ти у: Ср ђан Сло вић, Ароноватеоријамеђународниходносаиактуелнокосовско
питање, Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/Ле по са вић, 2009. стр. 209-233.
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ци ји дру гих чи ни ла ца, јер се рат не во ди са мо по тен ци ја лом, већ 
тре нут но мо би ли са ним сна га ма у за ви сно сти од вре ме на и ме ста.

Да кле, еко ном ски чи ни лац је ве о ма ва жан, али са мо као пред
услов. Ја сно је да је мо дер ну ар ми ју не мо гу ће за ми сли ти без ве ли-
ке ин ду стри је. Да ли две под јед на ко опре мље не ар ми је има ју исту 
моћ? Од го вор ле жи у ква ли те ту офи ци ра, вој ни ка, при сту пу ра ту, 
на чи ну во ђе ња ра та и ка рак те ри сти ка ма по ли тич ког си сте ма. Сам 
по ло жај по ли тич ке је ди ни це у ме ђу на род ним од но си ма је од ре ђен 
оби мом сред ста ва, ма те ри јал них или људ ских, ко ја мо гу би ти по
свећена ди пло мат ско-стра те гиј ској ак ци ји.

Вој на си ла је са мо крајње сред ство у ди пло мат ско-стра те гиј-
ској ак ци ји. Пре не го што бу де до ве де на у си ту а ци ју да упо тре би 
вој ну си лу, моћ на др жа ва мо же упо тре би ти разноврсна сред ства, 
или да при сту пи убе ђи ва њу. Моћ је чи ни лац од прворазредне ва-
жно сти за спољ но по ли тич ку ак тив ност јед не др жа ве, али неиод
лучујући, јер је ње но ме ре ње вр ло не из ве сно услед по ра ста зна ча ја 
мо рал ног чи ни о ца. Си ла је су штин ско обе леж је ди пло ма ти је, али 
она не ма ни ка кав зна чај без спо соб но сти ди пло ма та и, уко ли ко до-
ђе до ра та, вој ско во ђе.

УТИЦАЈСИЛЕИМОЋИНАОБРАЗОВАЊЕ
СПОЉНОПОЛИТИЧКИХЦИЉЕВАДРЖАВА

УМЕЂУНАРОДНИМОДНОСИМА

Са ми еле мен ти си ле и мо ћи ути чу и на образовање спољ но-
по ли тич ких ци ље ва др жа ва. У за ви сно сти од то га ко јим оби мом 
мо ћи јед на др жа ва рас по ла же за ви си ће и циљ ко ме она те жи у ме-
ђу на род ним од но си ма. По Аро ну, циљ ма њих др жа ва (оних ко је 
рас по ла жу и ма њим оби мом мо ћи) је опстанак (sub si sten ce). Што 
се ти че ве ћих, а са мим тим и моћ ни јих др жа ва, њи хов глав ни циљ 
се не мо же све сти са мо на оп ста нак, већ се ту укљу чу ју и про стор, 
сла ва, иде је и, у крај њој ли ни ји, же ља да се утиче на по на ша ње и 
ак ци је дру гих.

Од ре ђи ва ње спољ но по ли тич ких ци ље ва је бит но, за то што се 
ти ме од ре ђу је су шти на националногинтереса јед не зе мље. Ти ин-
те ре си су, по Аро ну, променљиве ка те го ри је. Арон је про тив дог-
мат ског схва та ња на ци о нал ног ин те ре са. Овим се он ди рект но 
су прот ста вља Мор ген тау-у, по ко ме су ин те ре си вечнеинепромен
љиве ка те го ри је. Мор ген тау ци ље ве спољ не по ли ти ке јед не зе мље 
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строго везује за на ци о нал ни ин те рес те зе мље. На су прот ње му, 
Арон и Швар цен бер гер сма тра ју да би би ло крај ње погрешно до-
во ди ти у ди рект ну ве зу на ци о нал ни ин те рес са ци ље ви ма спољ не 
по ли ти ке. Ово је са мо предуслов, јер су ин те ре си историјска ка те-
го ри ја. На при мер, со вјет ска иде о ло ги ја у вре ме „хлад ног ра та“ се 
не мо же из јед на чи ти са оним што су би ли ве чи ти ин те ре си Ру си је. 
Си ла, ни ти мо же би ти, ни ти је по год на за за до во ље ње свих ин те-
ре са и у сва кој сре ди ни.

ОСНОВНЕДЕТЕРМИНАНТЕИПЛУРАЛИСТИЧНОСТ
КОНЦЕПТАНАЦИОНАЛНИИНТЕРЕС

Исто риј ско-со ци о ло шка ори јен та ци ја у те о ри ји ме ђу на род них 
од но са при ли ком од ре ђи ва ња тер ми на на ци о нал ни ин те рес во ди 
ра чу на о личностишефадржаве. Исто риј ски ори јен ти сан ис тра-
жи вач је у ве ли кој ме ри све стан сло же но сти и про тив реч но сти 
чо ве ко ве при ро де. У њој по сто ји не што нео бја шњи во и не пред-
ви ди во. За да так исто ри ча ра је да пра ви по ре ђе ња у ци љу бо љег 
упо зна ва ња уло га лич но сти у окви ру по ли тич ке сло же но сти.

Пи та ње на ци ја и по ли тич ких ре жи ма је ве о ма ва жно за утвр-
ђи ва ње кон цеп та на ци о нал ног ин те ре са као јед ног од су штин ских 
еле ме на та ре а ли стич ке по ли ти ке (ако не и нај ва жни јег). Са исто-
риј ског аспек та по сма тра но, на ци о нал ни ин те рес се ве зу је за поја
вунације и на ци о нал ног осе ћа ња, а сво ју пу ну афир ма ци ју до сти-
же у вре ме учвр шће ња де мо крат ских ин сти ту ци ја. За го вор ни ци 
ове по ли ти ке сма тра ју да се кон цепт на ци о нал ног ин те ре са са сто ји 
у ве ро ва њу да се у од ре ђе ној си ту а ци ји мо гу објективно утвр ди ти 
не по сред ни и по сред ни циљеви на ци је. С дру ге стра не, услед уну-
тар др жав них су прот но сти из ме ђу по је ди нач них и груп них ин те ре-
са, ве о ма је тешко при хва ти ти иде ју о објек тив ном на ци о нал ном 
ин те ре су. 

Сâм исто ри чар не тре ба ни у ком слу ча ју да иг но ри ше ре зул та-
те сту ди ја до ко јих су до шли ис тра жи ва чи из дру гих ди сци пли на. 
Пре ма схва та њу Ди ро зе ла (Du ro sel le), сви по ку ша ји кла си фи ка ци-
је лич но сти се су о ча ва ју са две су штин ске те шко ће:

– Прва је по ве за на са противречношћу са мог чо ве ка. Чо век 
је би о ло шко би ће ко је жи ви у за јед ни ци. Конт сма тра да 
је чо век би о ло шко би ће ко је жи ви ко лек тив ним жи во том, 
али од ба цу је све оне еле мен те ко ји се из во де из пси хо ло-



- 118 -

ТРАДИЦИОНАЛНИКОНЦЕПТОДНОСАИЗМЕЂУСИЛЕ...СрђанСловић

ги је. Тард (Tar de) сма тра да је чо век „дру штве но би ће ко је 
се на до ве зу је на ње го ву ви тал ност“. Про тив реч но сти ових 
крај но сти је по ку шао да по ми ри Жан Де ле (Jean De lay)25) 
тврд њом да „фи зи о ло ги ја ни је до вољ на за об ја шње ње вр сте 
или пси хич ке функ ци је“. У ова квој пси хич кој чи ње ни ци се 
от кри ва ути цај пси хо ло шке и фи зи о ло шке струк ту ре у ко ји-
ма дру штве ни фак то ри игра ју су штин ску, али не и ис кљу-
чи ву уло гу“.

– Друга су штин ска те шко ћа се са сто ји у раз лу чи ва њу оно га 
што је урођеноодстеченог. Пре ма Се ну (Sen ne), ка рак те-
ром се на зи ва „це ли на уро ђе них цр та ко је чи не мен тал ни 
склоп чо ве ка“26) 

За да так исто ри ча ра је ис тра жи ва ње свих ових чи ни ла ца узе тих 
за јед но, да кле це ли на, а не сва ки еле мент узет по на о соб. Мо дер на 
пси хо ло ги ја и исто ри ја узи ма ју кон цепт „ситуације“. Си ту а ци јом 
се на зи ва „од ре ђе на кон сте ла ци ја од но са из ме ђу, с јед не стра не, 
су бје ка та или гру пе и, с дру ге стра не, обје ка та, до га ђа ја, спољ них 
чи ње ни ца или дру гих осо ба“.27)

Лич ност до ла зи до из ра жа ја од го во ром на да ту си ту а ци ју пу-
тем од ре ђе ног става или понашања. Да би смо утвр ди ли у ко јој 
ме ри лич ност из ра жа ва ста во ве, нео п ход но је са зна ти ко је су ка-
рак тер не цр те ко је се рас по зна ју у на шој лич но сти. Ови ста во ви 
се мо гу тра жи ти у раз ли чи тим из во ри ма, као што су: ди пло мат ски 
до ку мен ти, ме мо а ри, го во ри. 

 Вил сон, ко ји се сма тра пред став ни ком ле га ли стич ке те о ри је 
ме ђу на род них од но са, је јед ном при ли ком из ја вио да је ве о ма опа
сно спољ ну по ли ти ку јед не на ци је утвр ђи ва ти у сми слу национал
ног интереса. То је „не ча сно пре ма дру гој пре го ва рач кој стра ни 
и де гра ди ра ју ће на спрам соп стве них на ци ја“.28) На спрам по ли ти ке 
мо ћи сто ји по ли ти ка рав но те же сна га. С дру ге стра не, ма ло је оних 
ко ји ве ру ју да је по ли ти ка рав но те же сна га до во ди ла до ми ра и ње-
го вог одр жа ва ња.

Аме рич ка кон цеп ци ја на ци о нал ног ин те ре са је тзв. објек ти ви-
стич ка кон цеп ци ја, али не у по гле ду ње го ве пра вич но сти и мо рал-
но сти, већ у по гле ду ње го вог објективногпостојања. На ци о нал ни 
25)  De lay Jean, Lapsychopsychologiehumaine, Pa ris,1946, pp. 92-93.
26)  René de Sen ne., Traitédecaracterologie, Pa ris, 1946, p. 9.
27)  Re no u vin P., et Du ro sel le, J.,B., Introductionál’histoiredesrelationsinternational,Pa ris, 

Gal li mard,p. 292.
28)  Исто, p. 316. 
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ин те рес, ка ко то ис ти чу аме рич ки док три на ри, мо же на мет ну ти по-
ли ти ку осва ја ња, ди пло мат ских при ти са ка и ра та, а све то да би се 
од бра ни ли од ре ђе ни прин ци пи (за шти та од ре ђе ног на ро да, по што-
ва ње сло бо де пло вид бе мо рем и др.). У стварности је би ло дру
гачије. САД су те жи ле да по ве ћа ју моћ, раз ви ја ју сво је из во ре че-
сто на уштрб дру гих. Су шти ну аме рич ке кон цеп ци је на ци о нал ног 
ин те ре са је дао већ по ме ну ти Мор ген тау у сво јој сту ди ји Another
GreatDebateTheNationalInterestoftheUSA (Другавеликадеба
та–националниинтересСАДa) . Кон цепт на ци о нал ног ин те ре-
са, пре ма Мор ген тау-у, „у се би са др жи јед но та кво зна че ње ко је 
је свој стве но сâмом овом кон цеп ту као та квом, а да из ван тог ми-
ни мал ног зах те ва ње го ва са др жи на мо же да об у хва ти чи та ву га му 
зна че ња ко ја су спо ји ва са њим. Тај са др жај је од ре ђен по ли тич ким 
тра ди ци ја ма и це ло куп ним кул тур ним кон тек стом у окви ру ко јег се 
фор му ли ше спољ на по ли ти ка“. Сход но то ме, кон цепт на ци о нал ног 
ин те ре са са др жи два еле мен та: је дан ко ји ло ги ка ства ри зах те ва и 
ко ји је, у том сми слу, нужан, и дру ги, ко ји је променљиви од ре ђен 
кон крет ним окол но сти ма. Сва ка спољ на по ли ти ка оства ру ју ћи се 
по стан дар ду на ци о нал ног ин те ре са, од ра жа ва фи зич ке, по ли тич ке 
и кул тур не осо бе но сти да те на ци је, али, с дру ге стра не, код свих 
спољ них по ли ти ка националниопстанак пред ста вља ми ни мал ни 
зах тев, тј. ну жан ми ни мум. “Сто га, све др жа ве чи не оно што не из-
о став но мо ра ју да чи не: шти те свој фи зич ки, по ли тич ки и кул тур-
ни иден ти тет од ње го вог угро жа ва ња од стра не дру гих др жа ва“.29)

Не ки сма тра ју да је мо рал на оба ве за др жав ни ка да про мо ви шу 
на ци о нал ни ин те рес . Да нас, пре ма схва та њу Вол фер са (Wol fers), 
„мно ги се пла ше да од го вор ни за по ли ти ку бу ду пре ви ше за бри ну-
ти и оку пи ра ни за ин те ре се це лог чо ве чан ства“.30) Све се сво ди на 
са зна ње да ли при ват ни мо рал и до бро очу ва ни на ци о нал ни ин те-
рес мо гу да иду ру ку под ру ку са ин те ре сом це ло куп ног чо ве чан-
ства. Ово је ве о ма те шко раз гра ни чи ти, јер се у ли ци ма др жав ни ка 
те шко мо же на пра ви ти раз ли ка из ме ђу искре ног и не ис кре ног. Да 
ли је на ци о нал ни ин те рес са мо фа са да иза ко је се кри ју лич ни ин-
те ре си?!

Ди ро зел сма тра да је у зе мља ма пар ла мен тар не де мо кра ти је, 
где је из вр шна власт не ста бил на, не по сред ни ин те рес пред сед ни ка 
опстанак. У том ци љу он мо же би ти до ве ден у си ту а ци ју да за не-
29)  Hans Mor gant hau, AnotherGreatDebate: TheNationalInterestoftheUnited Sta tes, AP SR, 

Vol. LXVI, No.4, 1952, pp. 961-998.
30)  Ar nold Wol fers, DiscordandCollaboration, Bal ti mo re, 1962, p. 148.
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ма ри не ке ак ци је ко је би ри зи ко ва ле ње гов пад (при мер Фран цу ске 
ко ја је сма тра ла сво јим ви тал ним ин те ре си ма спре ча ва ње Хи тле ра 
да по но во оку пи ра де ми ли та ри зо ва ну Рајн ску област).

Швар цен бер гер, исто као Арон и аме рич ки ре а ли сти, раз ма-
тра про блем на ци о нал ног ин те ре са и при да је му при ли чан зна чај. 
Швар цен бер гер до во ди у ве зу националниинтересимоћ (бор бу за 
по зи ци ју мо ћи) али их неповезује у је дин ствен кон цепт као што то 
чи ни Мор ген тау. С дру ге стра не, он тре ти ра на ци о нал ни ин те рес 
ма ње ста тич но и ма ње уни форм но. Пра ви раз ли ку из ме ђу на ци о-
нал них ин те ре са ма лих и ве ли ких др жа ва, ис ти чу ћи да је стал ност 
ин те ре са ви ше из ра же на код ових дру гих.

Ма ле и сред ње др жа ве сво је ин те ре се огра ни ча ва ју на одр жа-
ње сво је независности. Мале др жа ве су ви ше предмети не го кре а-
то ри ме ђу на род не по ли ти ке те и њи хо ви ин те ре си мо гу за ви си ти, а 
че сто и за ви се, од стал них ин те ре са ве ли ких си ла. На чин очу ва ња 
ин те ре са, ко ји је ди на мич ног ка рак те ра, не за ви си са мо од сна ге 
не по сред них про тив ни ка, већ јед на ко, или у ве ћој ме ри, од од но са 
из ме ђу ве ли ких си ла у чи јој се ор би ти на ла зе ма ле зе мље. При ме ра 
ова кве по ли ти ке ве ли ких си ла у ди пло мат ској исто ри ји има до ста. 
Мон ро ва (Моnroе) док три на и сло бо да мо ра се ге не ра ци ја ма ко ри-
сти ла да опи ше ис так ну те ци ље ве по ли ти ке САД; је дан од стал них 
ин те ре са ру ске спољ не по ли ти ке је био при ступ то пли јим мо ри ма, 
а циљ бри тан ске спољ не по ли ти ке био је тра ди ци о нал но по ве зан 
са не за ви сно шћу ма њих зе ма ља - Су ец ки ка нал и Се ве ро-за пад на 
гра ни ца. Уко ли ко се озбиљ ни је по за ба ви мо на ве де ним при ме ри ма 
мо же мо ви де ти да они кри ју до ста сло же ни ју ствар ност. 

У сво јој по ру ци Кон гре су 1823. го ди не, Мон ро је из ра зио су-
прот ста вља ње САД-а да љој ко ло ни за ци ји аме рич ког кон ти нен та 
од стра не европ ских си ла. С дру ге стра не, Аме ри ка се не би ме ша-
ла у уну тра шње ства ри би ло ко је европ ске ве ли ке си ле. Ово су, у 
сво јој су шти ни, би ли тзв. од брам бе ни кон цеп ти зах те ва на ци о нал-
не без бед но сти САД-а. Убр зо по сле то га, она је би ла ве о ма уса гла-
ше на са ра сту ћом мо ћи САД-а на аме рич ком кон ти нен ту.

Да кле, су шти на Мон ро ве док три не је би ла у ус по ста вља њу 
аме рич ке супремације на аме рич ком кон ти нен ту. Ка да су САД по-
ста ле свет ска си ла, још је дан од стал них ин те ре са њи хо ве спољ-
не по ли ти ке, слободамора, је по стао је дан од глав них по ли тич ких 
оправ да ња за ула зак САД-а у Пр ви и Дру ги свет ски рат.
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Мон ро ва док три на про сто ура ња у јед ну ши ру кон цеп ци ју без-
бед но сти и од бра не За пад не хе мис фе ре на ко о пе ра тив ној осно ви 
са оста лим аме рич ким др жа ва ма. Област За пад не хе мис фе ре је 
тре ба ла да укљу чи Фи ли пи не, Ки ну, Ја пан и Па ци фик, као и бес-
крај на про стран ства на Атлан ти ку, по лар ним ре ги о ни ма Арк ти ка 
и Ан тар ти ка. Пред сед ник Ру звелт (Ro o svelt) је у свом обра ћа њу 
на ци ји јед ном при ли ком ре као: „Ми, Аме ри кан ци, ће мо од лу чи ти 
са ми за се бе да ли, ка да и где су на ши аме рич ки ин те ре си на пад ну-
ти или на ша без бед ност угро же на“.31) 

Још је дан од ти по ва не скла да из ме ђу про кла мо ва них и ствар-
них ин те ре са се мо же ви де ти у ко ло ни јал ним осва ја њи ма. Про кла-
мо ва ни циљ мо же би ти „ци ви ли за циј ски за да так“ или бор ба про-
тив роп ства, а ствар ни ве о ма ли чан и про фи та би лан.

Кла си ци марк си зма (Маркс, Ен гелс и Ле њин) неверују у мо-
гућ ност по сто ја ња на ци о нал ног, а ка мо ли свет ског ин те ре са. У 
ово ме је нај да ље оти шао Ле њин, ис ти чу ћи да је спољ на по ли ти ка 
др жа ва кла сног ка рак те ра, и да ни у ком слу ча ју нијемотивисана 
на ци о нал ним ин те ре сом.

Ди ро зел се тру ди да бу де ма ње под ути ца јем иде о ло ги је ко јој 
при па да, ис ти чу ћи те жи ну обра зо ва ња објек тив ног на ци о нал ног 
ин те ре са (у сми слу ње го ве пра вич но сти). Спољ на и уну тра шња 
по ли ти ка су у по гле ду на ци о нал ног ин те ре са ме ђу соб но супрот
стављене. За ми сли мо јед ну ак тив ну и ди на мич ну по ли ти ку на 
иви ци агре сив но сти; она ће се, у сва ком слу ча ју, од ра зи ти на сва-
ко днев ни жи вот гра ђа на. Мо же до ћи до из два ја ња ве ћих сред ста ва 
за рат не по ду хва те и про ду же ња вој ног ро ка. 

Уну тра шња по ли ти ка мо же вр ши ти при ти сак на др жав ни ка да 
од у ста не од ве ли ких оче ки ва них ци ље ва. С дру ге стра не, спољ-
на по ли ти ка мо же би ти сред ство од вра ћа ња гра ђа на од њи хо вих 
зах те ва (ова квој по ли ти ци је по себ но био ви чан Би змарк, ко ји је 
спољ не успе хе ко ри стио за уми ри ва ње уну тра шњих тен зи ја).

Циљ спољ не по ли ти ке мо же би ти схва ћен као циљ по се би или 
као циљ ко јим ће се оства ри ти не ки дру ги. Исто риј ско про у ча ва ње 
се не сме за у ста ви ти са мо на утвр ђи ва њу ци ља по се би (моћ ра ди 
мо ћи и пре сти жа), већ као средствозапостизањедругихциљева. 
По ве ћа ње мо ћи, са сво је стра не, мо же ути ца ти на до би ја ње дру-
гих пред но сти – бо гат ства, за до вољ ство кон крет ном по тре бом по-

31)  Оп шир ни је о оста лим при ме ри ма ин те ре са ве ли ких си ла ви де ти код Schwar zen ber ger 
Ge org: PowerPolitics..., op. cit., pp. 44-51.
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ве за ном са осе ћа њем на ци о нал но сти (при па ја ње јед не те ри то ри је 
на ста ње не истим ста нов ни штвом). Овим до ла зи мо до плу ра ли зма 
ци ље ва ко ји ма др жа ве те же у сво јим од но си ма.

Нај ва жни ји чи ни лац ко ји се ти че оп стан ка др жа ва је безбед
ност. Би ло би не за ми сли во да је дан др жав ник не ста вља без бед-
ност др жа ве на пр во ме сто. Кон цепт без бед но сти укљу чу је ви ше 
ком по нен ти: очу ва ње су ве ре ни те та, не за ви сно сти, те ри то ри јал ног 
ин те гри те та и, у крај њој ли ни ји, жи во та ста нов ни штва.

У не ким слу ча је ви ма, же ља за га ран то ва њем фи зич ког оп стан-
ка мо же над вла да ти одр жа ва ње не за ви сно сти, afortiori, те ри то ри-
јал ни ин те гри тет. Сто га, без бед ност у ве ћи ни слу ча је ва оста је уга-
о ни ка мен на ци о нал ног ин те ре са. Ве ли ке си ле су спо соб не да са ме 
оси гу ра ју сво ју без бед ност, би ло са мо стал но или у са ве зу. Ме ђу-
тим, и ве ли ке си ле мо ра ју би ти уме ре не у сво јим зах те ви ма. Уко-
ли ко је др жа ва сла ба, она иза зи ва агре со ра, а уко ли ко је ја ка, мо же 
про тив се бе на ве сти ко а ли ци о не са ве зе (Би змарк је био пот пу но 
све стан чи ње ни це да је по сле по бе де над Фран цу ском тре бао за у-
ста ви ти сво ју екс пан зи ју због же сто ког про ти вље ња Ру си је).

Пре ма Вол фер су, 32) да би се оси гу ра ла без бед ност, нео п ход но 
је на пра ви ти склад из ме ђу „циљевапоседовања“ и „циљеваоколи
не“. Пр ви се са сто је у обез бе ђе њу по ве ћа них сред ста ва од брам бе-
них сна га за јед но са те ри то ри јом. Дру ги се са сто је у пре о бра жа ју 
ме ђу на род не око ли не на на чин да агре си ја по ста је ма ње ла ка, тј. 
ма ње ис пла ти ва.

Пре ма Аро ну, по сто је апстрактни и конкретни ци ље ви спољ-
не по ли ти ке. Ап стракт на се ри ја се ти че пред но сти ко је од ре ђе на 
др жа ва има за хва љу ју ћи сво јим по тен ци ја ли ма, а кон крет на се 
ти че при ро де сред ста ва. У ап стракт ну се ри ју спа да ју безбедност,
моћислава(престиж), а у кон крет ну простор,људиидуше. За 
јед ног исто ри ча ра је ве о ма бит но ис тра жи ва ти њи хо ву ком би на ци-
ју у раз ли чи тим по себ ним слу ча је ви ма.

На осно ву да тих при о ри те та, др жав ник мо же за сво ју зе мљу да 
тра жи моћ или бо гат ство. Моћ је спо соб ност на ме та ња сво је во ље 
из ван по ља ње ног су ве ре ни те та. Вр ло је ре ла тив на ка те го ри ја, јер 
је би ло слу ча је ва да су сла би ји на ме та ли сво ју во љу ја чим (слу чај 
Егип та ко ји је сво ју во љу на ме тао Фран цу ској и В. Бри та ни ји 1956. 
го ди не).
32)  Ar nold Wol fers DiscordandCollaboration..., op. cit., p. 148.
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Са кон крет ног аспек та по сма тра но, моћ се ве зу је за си лу ко јом 
се рас по ла же, а са ду го роч ног, ве зу је се за по тен ци јал тј. спо соб-
ност по ве ћа ња соп стве них сна га. Ово се нај бо ље мо же ви де ти на 
при ме ру на па да Ја па на на Перл Хар бор (Pe arl Har bor) – у тре нут ку 
на па да Ја пан је био ја чи од САД, али је огро ман потенцијал САД 
омо гу ћио да за две го ди не стек ну ве ли ку над моћ ност.

Ве зе из ме ђу мо ћи и бо гат ства су мно го број не. Те жи се уве ћа-
њу бо гат ства за рад по ве ћа ња мо ћи сто га што се за хва љу ју ћи бо гат-
ству мо гу фи нан си ра ти ја ке ар ми је. Моћ те жи уве ћа њу да би јед на 
др жа ва по ста ла бо га ти ја – моћ јој омо гу ћа ва сти ца ње бо га тих те-
ри то ри ја. То ком 19. ве ка и до кра ја Дру гог свет ског ра та обо га ћи ва-
ње се мо гло вр ши ти осва ја њем (анек ти ра њем бо га тих те ри то ри ја) 
или, на кла си чан на чин, по ве ћа њем продуктивности ра да.

На ци о нал ни ин те рес мо же ути ца ти на промоцију од ре ђе них 
вредности – ре ли ги ја или иде о ло ги ја – на ро чи то у пе ри о ди ма кри-
за и ре во лу ци о нар ног фа на ти зма. Те вред но сти су ве за не за осло-
бо ђе ње на ро да од ти ра ни је „ус по ста вља ње бо гат ства и пру жа ње 
по мо ћи на ро ду ко ји же ли би ти сло бо дан“ (ка ко сто ји у Де кре ту 
кон вен ци је од 19. но вем бра 1792. го ди не). Овим се и вр ши оправ-
да ва ње осва ја ња за рад ус по ста вља ња де мо крат ског си сте ма. У том 
ци љу се ис ти че и спрем ност на екс трем не ва ри јан те тј. бор бу за 
од бра ну про кла мо ва них на че ла. Ци ље ви из ап стракт не се ри је су 
вечни ци ље ви др жа ва. Глав на те жња свих по ли тич ких је дин ки је 
опстанак ко ји је ве о ма уско по ве зан са безбедношћу, на ро чи то у 
при род ном ста њу где су ра то ви ве ро ват ни ји. Да би се до шло до 
ви со ког ни воа без бед но сти, нео п ход но је по се до ва ти ве ли ку моћ, 
али са мо као пред у слов, јер др жа ве из стра ха ства ра ју соп стве не 
са ве зе.

По ред то га што су моћ и без бед ност у уској ве зи, чо век не под-
ре ђу је све сво је же ље на го ну за оп ста нак јер „за јед ни це не же ле 
би ти ја ке да би обес хра бри ле агре со ра и ужи ва ле у ми ру, оне же ле 
би ти ја ке да би их дру ги по што ва ли и да би утицале на суд би ну 
чо ве чан ства“33) Из ово га про из и ла зи да је циљ ма њих зе ма ља од
брана њи хо ве те ри то ри је и же ља за сло бод ним од лу чи ва њем, док 
се ве ли ке си ле овим не би за до во љи ле, те ко ри сте сво је на па дач ке 
спо соб но сти да би дру ге убе ди ле или за стра ши ле. 

Ци ље ви кон крет не се ри је ни су са мо кон крет ни, већ и историј
ски ци ље ви. По се до ва ње про сто ра је увек би ло ори ги нал ни улог 
33)  Raymond Aron, Paixetguerreentrelesnations..., op. cit., p. 83.
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спољ не по ли ти ке сва ке др жа ве, не за ви сно од ње них оста лих ци ље-
ва. У прак си вр ло че сто мо же до ћи до ме ша ња ци ље ва из ап стракт-
не и кон крет не се ри је. Му со ли ни је во осва ја ње Ети о пи је је, по ред 
осва ја ња про сто ра, има ло за циљ и престиж. С дру ге стра не, мо-
жда је по сре ди би ла и ком пен за ци ја за ве ли ки од лив ита ли јан ског 
ста нов ни штва у Ар ген ти ну и Бра зил. 

Из на пред на ве де них схва та ња се из вла чи и је дан про блем на 
ко ји Арон по себ но ука зу је; мо жда у ње го во вре ме и ни је би ло то-
ли ко те шко осво ји ти од ре ђе ни про стор, али је би ло ве о ма те шко, и 
још увек је, из вр ши ти трансформацијуљуди ко ји су ту на ста ње ни. 
Про цес њи хо вог пре о бра жа ја и на ме та ња но вих схва та ња је ве о ма 
те жак, на ро чи то код зре лих лич но сти. Да би се, ка ко Арон ка же, 
„ду ше осво ји ле“ нео п ход но је при по ји ти их од ре ђе ној идеологији, 
или из вр ши ти њи хо ву асимилацију у на ци о нал ну за јед ни цу.34) 

 По што су ци ље ви спољ не по ли ти ке ве ли ких си ла раз ли чи ти 
од ци ље ва ма лих, нор мал но је да је сва ка промена на по ли тич кој 
кар ти све та у то ку јед ног пе ри о да у исто ри ји би ла об ја шња ва на 
ве о ма либералноу сми слу са мо о чу ва ња или са мо од бра не; уко ли ко 
не би би ло та ко, сâм чин њи хо ве екс пан зи је не би мо гао би ти об-
ја шњен на лак на чин. Ци ље ви њи хо ве спољ не по ли ти ке – би ло да 
су до бро ар ти ку ли са ни или не – ва ри ра ју у за ви сно сти од ко ли чи не 
мо ћи од епо хе до епо хе и мо гу би ти де фи ни са ни на ма ње-ви ше ми-
ло ср дан на чин. Циљ др жа ве мо же би ти без бед ност; то мо же би ти 
и по сти за ње или одр жа ње по ло жа ја ве ли ке или свет ске си ле или, 
до дат ни „жи вот ни про стор“; нај зад, то мо гу би ти и пу ке по хлеп не 
ам би ци је (Švar cen ber ger). 

SrdjanSlovic
TRADITIONALCONCEPTOFTHERELATIONSBETWEEN
FORCE,POWERANDNATIONALINTERESTININTERNA

TIONALRELATIONS
Summary

Theforceandpowerinclassicalrealistictheoriesof in
ternationalrelations(Morgenthau)arelinkedwiththena
tionalinterestofonecountry.Nevertheless,therepresen
tativesofhistoricalsociologicorientation,asavariantof
realistictheory,areconfrontingthem(Aron).Theappea

34)  Арон Реј мон у свом те о риј ском опу су при ли ком утвр ђи ва ња ци ље ва спољ но по ли тич ке 
ори јен та ци је др жа ва као чи ни ла ца ко ји про из и ла зе из са мих еле ме на та си ле и мо ћи, 
вр ло че сто уме сто тер ми на „чо век“, ко ри сти тер мин „ду ша“ („l’âme“), и по ве зу је га са 
чо ве ко вим опре де ље њем. 
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ranceofneworientationininternationalrelationsisdue
totheappearanceoftheAron’sworknamedPaixetguerre
entrelesnations(PeaceandWaramongNations).
This work is appearing as a reaction to unilateral ex
planations– theoryof force, legalistic theoryandbeha
viourism,so thatastrongsynthesisof thedynamicsand
structureofinternationalrelationsismadebyit.Withthe
typicalrepresentativesofrealisticschool,nationalinterest
isbeingderiveddirectlyfrompower.Bydefiningnational
interestintermsofpower,thehumannatureistakenasan
initialfundament,whichistobeimperfectandthecauseof
alldefectsinthesocietyandamongstates.Behaviourists
identifynational interestwiththestateoneandwhat fo
reignpolicydecisionmakersdecide(subjectiveconcept).
Realistsfoundedonhistoricalsociologyarepleadingfor
multidisciplinaryapproach in thestudyofconceptionof
nationalinterestandarelinkingittothepluralismofgo
alsthestatesareaspiringafterininternationalrelations.
Keywords:Force,power,nationalinterest,realism,beha
viourism,legalism
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КОНФЕСИОНАЛНОСТИПОЛИТИКА
НАУЧНОТЕХНОЛОШКОГРАЗВОЈА**

Сажетак
Урадуауторизучававезеизмеђутрихришћанскекон
фесије (православне, католичке и протестантске) и
показатеља научнотехнолошког развоја, на основу
чега изводи закључке о утицају конфесионалнокул
турних чинилаца на политику научнотехнолошког
развоја. Полази се од теоријскопојмовног оквира,
прелази се на показатеље, спроводи истраживање,
инакрајуизводе закључци.Првидеорадаобухвата
најпретеоријскиоквирдосадашњихистраживањау
овој области, а потом и радно дефинисање предме
та истраживања (појмовни оквир). Други део рада
спроводи операционализацију,такошто издваја оне
показатељекојијасноуказујунавезуизмеђуконфеси
оналногинаучнотехнолошкогразвоја.Утрећемделу
рада, на основу статистичких података, укрштају
се независне варијабле конфесионалног (претежно:
православне, католичке и протестантске земље) са
зависнимваријабламанаучнотехнолошкогразвоја(на
основуподатакаOECDaиEUROSTATa).Коначно,на
основудобијенихподатака,спроводисезакључивање
о(не)постојањукорелацијаизмеђуконфесионалноги
научнотехнолошког развоја.Методи у садржинском
смислуречикојисеуистраживањукористесу:метод
посматрања,статистичкиметод,методунакрсних
култураиупоредниметод,теметодидеалнихтипо

* Истраживач са рад ник, Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду
** 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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ва.Одформалних(структуралних)методанаистра
живањећебитипримењени:индуктивниметодиме
тоддедукције,конкретизацијаигенерализација.
Кључне речи: политика, конфесија, научнотехноло
шкиразвој

1.ПРЕДМЕТНИОКВИР

Pред мет ни оквир ће нам по мо ћи да де фи ни ше мо пред мет ис тра-
жи ва ња, ка ко би смо на осно ву ње га мо гли да из вр ши мо опе ра-

ци о на ли за ци ју, ме то дом кон кре ти за ци је, и да на тај на чин спро ве-
де мо ис тра жи ва ње.

1.1Теоријскопредметниоквир

До са да ни је ра ђе но пот пу но и све о бу хват но ис тра жи ва ње на 
те му ути ца ја вер ског и ре ли ги о зног фак то ра на дру штве на, при-
вред на или пак, на уч но и стра жи вач ка пи та ња. Овом те мом се у те о-
риј ском сми слу по нај ви ше ба вио је дан од нај у глед ни јих со ци о ло га 
Макс Ве бер (MaxWeber), ко ји је дао зна чај не до при но се из у ча ва-
њу ути ца ја про те стант ске кон фе си о нал не ети ке на дух ка пи та ли-
зма.1) На кон Ве бе ра по ја ви ла се чи та ва шко ла ве бе ри ја на ца ко ји су 
ис тра жи вач ко-те о риј ски пред мет ши ри ли на: ислам,2) ка то ли чан-
ство,3) пра во сла вље...4) По ред Ве бе ра и ње го вих след бе ни ка овом 
се те мом ба вио још је дан ве ли ки со ци о лог, Ро берт Мер тон (Robert
K.Merton).5) Мер тон је су зио ис тра жи вач ко по ље на про у ча ва ње 
ути ца ја про те стан ти зма на на уч но и стра жи вач ки раз вој, до во де ћи 
их у узроч но-по сле дич ну ве зу. У но ви је вре ме вр ше на су не ка не-
пот пу на, пре све га ем пи риј ска, ис тра жи ва ња на те му ути ца ја вер-
ске прак се на дру штве ни и еко ном ски раз вој и обр ну то (RobertЈ.
Barro).6) Ко нач но ту је, по ред еко но ми сте Ба роа, и со ци о лог раз во-
1)  Нај про да ва ни је из да ње ове књи ге на на шем је зи ку иза шло је у из да њу са ра јев ске Свје

тлости 1989. го ди не. (Maks Ve ber: Protestantskaetikaiduhkapitalizma, Svje tlost/Ve se lin 
Ma sle ša, Sa ra je vo, 1989)

2)  Ta rik Mo ha med Al-Ma ga ri ef: Aninquiryintotheislamicethicandthespiritofcapitalism, 
De part ment of Eco no mics of the Uni ver sity of Ore gon, 1989.

3) Michael Novak: TheCatholicethicandthespiritofcapitalism, Free Press, New York, 1993.
4) Andreas E. Buss : TheRussianOrthodoxtraditionandmodernity, Br ill ,  2003. На тему  ве зе  

прав ос лавља и друш тв ен ог и п рив ре дн ог  развоја бил о је  јо ш аутора, попут Василиоса 
Макридиса или нпр. Наталије Динело. 

5)  О Мертоновим истраживањима на ову тему видети нпр. у: Robert K. Merton, Norman 
W. Storer, Thesociologyofscience–theoreticalandempiricalinvestigations, University of 
Chicago Press, 1979.

6) Robert J. Barro: Determinantsofeconomicgrowth–acrosscountryempiricalstudy, MIT 
Press, 1998.
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ја Ин гле харт (RonaldF.Inglehart) ко ји је имао зна чај не освр те на 
из у ча ва ње ути ца ја ре ли ги о зно-кул тур них фак то ра на дру штве ни, 
при вред ни и на уч но тех но ло шки раз вој.7)

1.2Појмовниоквиристраживања

Ов де сва ка ко ва ља раз ја сни ти и пој мов ни оквир пред ме та ис-
тра жи ва ња ко ји но си на слов: Конфесионалностиполитиканауч
нотехнолошкогразвоја. 

1. Конфесионалност по ти че од ре чи кон фе си ја (лат. confessio), 
и озна ча ва у свом оп штем об ли ку: исповедање, признавање, при
знање, али и (у не што ужем сми слу): изнудупризнања и вероиспо
ведање (вероисповест).8) Син те тич ка де фи ни ци ја пој ма кон фе си ја 
озна ча ва трајну подгрупу унутар једне религије којом појединци
исказују сагласностсадогмама (учењима)иобредима (манифе
стационимрадњама)групе9)итакосеподређујуњеномприступу
исповедањуистевере,азаједницаузаједничкомвероисповедању
потврђујесвојуповезаност,иистичепостојаностспрамдругих
религијскихгрупа.10) 

2. По јам политика та ко ђе је ви ше зна чан. Нај ши ре схва ће но, 
политикајеначинусмеравањадруштва, дру штве них гру па и по-
је ди на ца уодређеномправцу.11) Ов де се “по ли ти ка у ужем сми слу 
од ре ђу је као усме ра ва ње дру штва ка од ре ђе ним ци ље ви ма уз по-
моћ др жа ве, а у ши рем као усме ра ва ње без об зи ра на су бје кат ко-
7) Погледати нпр. веома интересантна изучавања Инглхарта на тему утицаја религије 

на развој. (Ronald Inglhart: “Kultura i demokratija”, Kultura je važna – kako vrednosti
uobličavajuljudskiprogres, priredili Lorens Harison, Samjuel Hantington, Plato, Beograd, 
2004, str. 147-171)

8) Heinz-Giinther Stobbe: “Konfesija”,Leksikon temeljnih religijskih pojmova, (ur.) Adelth 
Khoury, Prometej, Zagreb, 2005, str. 213: “Riječ konfesija (k) izvodi se iz latinske imenice 
confessio koja polazi od glagolskog oblika confiteri. Stariji crkveni jezik poznaje dva 
značenja confessio: ispovijedanje i priznanje. (...) usmena izjava vjerovanja kod krštenja 
zove se confessio (fidei), isto tako vjersko svjedočenje u životu i tijekom života sve do krajn-
jeg slučaja svjedočenja krvlju, zbog čega su kršćani koji su bili spremni na mučeničku smrt 
bili i nazvani confessores.”

9) (ур) Димитрије Калезић: Енциклопедија православља, Књига II, Савремена 
администрација, Београд, 2002, str. 1016. 

10) Eerdmans Brill: TheEncyclopediaofChristianity, Brill Leiden, 1997, р. 635: “Its preserves 
the freedom of the individual conscience, but it also induces conformity through public ex-
posure of deviant behavior.” 

11) Тако професор Радомир Лукић политику дефинише управо социолошки. Према њему, 
“Politika je: 1) Delatnost usmeravanja ljudske delatnosti u određenom pravcu, tj. radi ost-
varivanja određenih ciljeva.” (Radomir Lukić, Pavle Jovanović: “Politika”, Sociološkilek
sikon, Savremena administracija, Beograd, 1982, str. 464) 
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ји ту функ ци ју вр ши.”12) Син те тич ка де фи ни ци ја пој ма по ли ти ке 
озна ча вао би: начинусмеравањадруштвауодређеномправцуика
одређенимциљевимакојесеогледаувођењујавнихпословадоно
шењемзаједничкиходлукасаопштеобавезномснагом.13)

3. Ко нач но, ка да је реч о тер ми ну на уч но тех но ло шки раз вој, 
та да би под тим пој мом мо гли да под ра зу ме ва мо онуврступове
ћањапродуктивностирадакојасетемењинатехници,14) техно
логији15) и образовању, где је све већи део прирастапроизводње
резултатулагањаунаучнаистраживања.

4. На са мом кра ју, политиканаучнотехнолошкогразвојапред
стављалабиначинеусмеравањанаучнотехнолошкепривреднеде
латностисаобразноопштојекономскојполитици једнеземљеи
једногдруштва. Ти би се мо да ли те ти кре та ли у иде ал но тип ском 
оп се гу: од крај њег тр жи шног при сту па ино ва тив ног, де ре гу ли са-
ног ин ди ви ду а ли зма до стро го цен тра ли стич ког и би ро крат ског 
на чи на во ђе ња на уч но тех но ло шке по ли ти ке.

1.3Временскопросторниоквир

У вре мен ском сми слу ис тра жи ва ње ће по кри ти пе ри од од по-
след њих 20  (два де сет) го ди на. Раз лог од ре ђи ва ња вре мен ског оп-
се га од 20 го ди на ле жи у чи ње ни ци да је то до вољ на вре мен ска 
дис тан ца за мер ни пе ри од са јед не стра не, а са дру ге да је ство рен 
вре мен ски про стор у ко ме су основ ни са о бра зни образ ци у сфе ри 
по ли тич ког, прав ног и еко ном ског си сте ма уни фи ко ва ни (пре лаз у 
не ким зе мља ма са со ци ја ли зма на ка пи та ли зам). 

Ка да је реч о про стор ном од ре ђе њу, та да се ис тра жи вач опре-
де лио за ме ре ње кон фе си о нал ног ути ца ја у хри шћан ској ре ли ги ји, 
ко ја је те мељ иден ти те та ка ко на ше, та ко и ши ре европ ске ба шти-
не. Три кон фе си је о ко ји ма ће би ти ов де ре чи су: пра во слав на, ка-
то лич ка и про те стант ска кон фе си ја, чи ји су но си о ци: пра во слав-
12) Vojislav Stanovčić: Političkateorija, Službeni glasnik, Beograd, 2006, str. 330. 
13) Ibidem
14) Šahin Mandal: Tehnološki razvoj i politika, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog 

fakulteta, Beograd, 2004, str.5: “Pod tehnikom se u prvom redu podrazumeva skup sredstava 
za rad u najširem smislu reči, pa shodno takvom stanju pod tehničkim progresom treba po-
drazumevati pronalaženje novih i usavršavanje postojećih sredstava za rad.”

15) Đorđe Vrcelj: Merenjetehničkotehnološkogprogresaimetodinjegovogprognoziranja, In-
stitut za ekonomiku industrije, Beograd, 1974, str.6: “Pojam tehnologija obično podrazume-
va: Skup znanja i veština fizičkim, hemijskim i drugim osobinama i postupcima obrade ili 
prerade sirovina, poluproizvoda i prerađevina u procesu proizvodnje, usled čega je i tehnički 
progres sastavni deo proizvodnog procesa u kome se mahaničko-tehničkim postupcima i 
hemisjko-tehnološkim procesima sirovine pretvaraju u gotov proizvod.”
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на, ка то лич ка и про те стант ска дру штва (зе мље). Та ко, про стор но 
од ре ђе ње об у хва та дру штва у ко ји ма је хри шћан ство до ми нант на 
ве ро и спо вест.

1.4Метод

На осно ву ме то да по сма тра ња и ста ти стич ког ме то да при сту-
пи ће се ис тра жи ва њу гру пи са но сти зе ма ља пре ма уна пред узе тим 
по ка за те љи ма (за ви сним ва ри ја бла ма) ко ји се ти чу на уч но тех но-
ло шког раз во ја, и за ко је по сто је осно ва не ин ди ка ци је да на њих 
де лу је кон фе си о нал ни фак тор (ко ји се у том слу ча ју ис ка зу је као 
не за ви сна ва ри ја бла, у об ли ку кон крет не пра во слав не, ка то лич ке 
или про те стант ске зе мље). Гру пи са ност зе ма ља пре ма кон фе си о-
нал ном аспек ту на та бли ци за по јед ну про мен љи ву ва ри ја блу на уч-
но тех но ло шког раз во ја до во љан је ин ди ка тор по сма тра не по ја ве.

1.5Варијабле

Ис тра жи ва ње уста но вља ва две вр сте ва ри ја бли. Не за ви сне ва-
ри ја бле су три хри шћан ске кон фе си је, а њи хо ви но си о ци су дру-
штва или зе мље у ко ји ма до ми ни ра: пра во слав на, ка то лич ка или 
про те стант ска кон фе си ја. За ви сне ва ри ја бле су од ре ђе не про мен-
љи ве уокви ре не осно ва ним по ка за те љи ма на уч но тех но ло шког раз-
во ја. Из чи ње нич ног мно штва ко је нам ну де ста ти стич ки по да ци 
OECD-а и EUROSTAT-а из дво ји ће мо оне по ка за те ље или ин ди ка-
то ре, ко ји са мим ле ти мич ним уви дом у по дат ке, ме то дом по сма-
тра ња, омо гу ћа ва ју да стек не мо са зна ња о при сут но сти ко ре ла-
тив не ве зе из ме ђу кон фе си о нал ног и на уч но тех но ло шког раз во ја. 
Ти по ка за те љи су: уче шће на уч ног ка дра у струк ту ри за по сле них, 
ула га ње у зна ња (% од БДП), број на уч них ис тра жи ва ча (на 1.000 
за по сле них), број ре ги стро ва них па те на та (на 1.000 ста нов ни ка), 
обрт (до бит) из па тент них пра ва за ино ва ци је и екс пло а та ци ју ино-
ва тив них си сте ма, рас хо ди из бу џе та на ин сти ту ци је ви со ког об ра-
зо ва ња и при ват ни рас хо ди у ви со ко об ра зо ва ње.

1.6Хипотетичкиоквир

Хи по те тич ки оквир тре ба ло би да по ну ди од го вор на пи та ње: 
у ко јим ће се оп штим окви ри ма кре та ти сам пред мет ис тра жи ва ња. 

По што по сто ји са гла сност да су Мер то но ва те о риј ска ис тра-
жи ва ња осно ва на, и да су да ла ре зул та те у ис прав ном сме ру, то 
ће основ на хи по те за би ти да из ме ђу кон фе си о нал ног чи ни о ца и 
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на уч но тех но ло шког раз во ја по сто је ко ре ла тив не ве зе, и да је кул-
тур но-ре ли гиј ски чи ни лац је дан од од ре ђу ју ћих фак то ра кре и ра ња 
по ли ти ке на уч но тех но ло шког раз во ја.

Већ пр ва по себ на хи по те за ука зу је да у зе мља ма у ко ји ма до-
ми ни ра про те стант ска кон фе си ја  по сто је из ра же ни ји па ра ме три 
на уч но тех но ло шког раз во ја. 

Пр ва по је ди нач на хи по те за је да је уче шће на уч но тех но ло шког 
ка дра у укуп ној ма си за по сле них нај ве ће у про те стант ским зе мља-
ма. 

Дру га по је ди нач на хи по те за: ула га ње у зна ња та ко ђе је нај ве ће 
у про те стант ским зе мља ма.

Тре ћа по је ди нач на хи по те за је да је и број ис тра жи ва ча (у ода-
бра ној ма си рад но ак тив них) та ко ђе нај ве ћи у про те стант ским зе-
мља ма.

Че твр та по је ди нач на хи по те за је да и пре ма бро ју ре ги стро-
ва них па те на та (на уна пред од ре ђе ни број ста нов ни ка) пред ња че 
про те стант ске зе мље.

Дру га по себ на хи по те за: по ли ти ка на уч но тех но ло шког раз во ја 
је раз ли чи то по ста вље на у од но су на пре о вла да ва ју ћи кон фе си о-
нал ни фак тор ме ре них зе ма ља.

Пр ва по је ди нач на хи по те за је да су рас хо ди из бу џе та гра ђа-
на нај ве ћи у про те стант ским зе мља ма, и то оним ре фор ма тор ског 
усме ре ња (кал ви ни сти, пу ри тан ци, пре зви те ри, сек то ри јан ци).

Дру га по је ди нач на хи по те за: обрт (или до бит) на екс пло а та ци-
ју па тент них пра ва из ино ва ци ја и ино ва тив них си сте ма нај ве ћа је 
у пра во слав ним зе мља ма, јер је број оства ре них па тент них пра ва 
ов де нај ма њи.

На осно ву ова ко фор ми ра них хи по те за при сту пи ће мо на ла зу 
ре зул та та, ка ко би смо мо гли да спро ве де мо об ра ду по да та ка и из-
вр ши мо за кљу чи ва ње. 

2.НАЛАЗ

1. Ка да је реч о уче шћу на уч но-тех но ло шких ди сци пли на у 
при вре ди ва ља ис та ћи да је спој на у ке и при вре де пре ко уче шћа 
на уч ни ка у укуп ном про цен ту за по сле них сле де ћег са ста ва. Де вет 
од де сет зе ма ља са нај ви шим учешћемнаучногкадрауукупнојма
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сизапослених су про те стант ске зе мље.16) На пр вом ме сту је Швај-
цар ска, ко ја у 1995. го ди ни (ка да је оба вље но пр во ме ре ње) ни је 
об у хва ће на ис тра жи ва њем, да би у дру гом мер ном узор ку из 2007. 
го ди не она до спе ла на чел ну по зи ци ју са 5,21% на уч ног ка дра од 
укуп не рад не сна ге. На дру гом ме сту на ла зи се Швед ска ко ја је 
1995. го ди не има ла 3,87%  на уч ног ка дра, да би тај број 2007. го-
ди не на ра стао на чак 4,94%. На тре ћем ме сту је Нор ве шка, ко ја 
баш као и Швај цар ска у пр вом ме ре њу ни је би ла об у хва ће на, али 
је 2007. го ди не број ње ног на уч ног ка дра био 4,76%. Ме ђу пр вих 
де сет са мо је јед на ка то лич ка зе мља ко ја има 4,49% на уч ног ка дра 
у укуп ној ма си упо сле них. Сле ди чи тав низ про те стант ских зе ма-
ља: Фин ска (2,71% у 1995. го ди ни и 4,40%  у 2007. го ди ни), Ка на-
да (3,03% и 4,24%), Дан ска (2,96% и 4,01%), Хо лан ди ја (3,28% и 
3,90%), Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве (3,29% и 3,74%) и Аустра ли-
ја (3,31% и 3,62%). У до њем де лу та бе ле на ла зи се чак 8 ка то лич-
ких зе ма ља у ни зу, и то овим ре дом: Бел ги ја (2,07% и 2,91%), Шпа-
ни ја (2,22% и 2,89%), Ита ли ја (2,44% и 2,83%), Пор ту гал (2,84% 
и 2,77%), Пољ ска (без ме ре ња, и 2,77%), Ма ђар ска (без ме ре ња 
и 2,75%), Фран цу ска (2,90% и 2,64%), Ир ска (2,75% и 2,40%). На 
дну ле стви це на ла зи се пра во слав на Грч ка са 2,17% у 1995. го ди ни, 
и 2,19% у 2007. го ди ни.
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16)  http://oberon.sourceoecd.org/vl=6810826/cl=14/nw=1/rpsv/factbook2009/07/02/03/index.
htm 
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2. И улагањаузнање (сход но про цен ту бру то до ма ћег про из во-
да за 2004. го ди ну, или не ку од ка сни јих го ди на), по ка зу је слич ну 
тен ден ци ју.17) Чи тав низ про те стант ских зе ма ља и ов де се ис ти че 
са нај ве ћим ула га њи ма у зна ња: САД (6,6%), Швед ска (6,4%), Фин-
ска (5,9%), Дан ска (5,1%), те Ка на да (4,5%). Нај бо ље пла си ра на 
зе мља, по пи та њу ула га ња у на уч но-тех но ло шка зна ња и ино ва тив-
не си сте ме је Фран цу ска са 4,3%, а за тим да ле ко иза ње у не пре-
кид ном лан цу сле де сле де ће ка то лич ке зе мље: Аустри ја са 3,4%, 
Бел ги ја (3,4%), Шпа ни ја (2,7%), Ита ли ја (2,4%), Ир ска (2,3%). На 
прет по след њем ме сту у овом ни зу на ла зи се јед на пра во слав на зе-
мља – Грч ка, са 1,9%; а на по след њем по но во јед на ка то лич ка зе-
мља – Пор ту гал, са све га 1,7% из два ја ња на на уч но-тех но ло шка 
зна ња, од 2004. го ди не на о ва мо.

0

1

2

3

4

5

6

Turk
ey

Gree
ce

Ire
lan

d

Franc
e

Hun
ga

ry
Pola

nd

Port
ug

al
Ita

ly
Spa

in

Belg
ium

Aus
tria

Ice
lan

d

Germ
an

y

Unit
ed

King
do

m

Lu
xe

mbo
urg

Slov
ak R

ep
ub

lic

Aus
tra

lia

Unit
ed

 Stat
es

Neth
erl

an
ds

Den
mark

Can
ad

a

Finl
an

d

Cze
ch

 R
ep

ubli
c

Norw
ay

Swed
en

Switz
erl

an
d

2007 1995

 
(графикон 1) 

0

2

4

6

8

 
(графикон 2) 
 (гра фи кон 2)

3. И у по гле ду броја истраживача (на хи ља ду за по сле них 
– екви ва лент са пу ним рад ним вре ме ном) ис ти чу се про те стант-
ске зе мље.18) Ис тра жи ва ње је спро ве де но 1998. го ди не пр ви пут, и 
2007. го ди не по след њи пут. Нај ви шу сто пу на уч них ис тра жи ва ча 
има Фин ска, и то 13,9 ин дек сних по е на у 1998. го ди ни, и чак 15,7 у 
2007. го ди ни. Сле ди Исланд са 9,6 ин дек сних по е на у 1998, и 13,4 у 
2007. го ди ни. Од че твр тог до осмог ме ста пре ма бро ју ис тра жи ва ча 
за у зи ма ју сле де ће про те стант ске зе мље: Но ви Зе ланд (6,2 ин дек на 
по е на у 1998. го ди ни, и 10,5 у 2007), Дан ска (6,9 и 10,4), Швед ска 
17)  http://titania.sourceoecd.org/vl=17292543/cl=14/nw=1/rpsv/factbook2009/07/01/02/index.

htm 
18)  http://titania.sourceoecd.org/vl=17292543/cl=14/nw=1/rpsv/factbook2009/07/01/03/index.

htm 
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(9,5 и 9,8), САД (9,3 и 9,6), Нор ве шка (7,9 и 9,5). У сре ди ни та бе ле 
на ла зи се пра во слав на Ру си ја са 7,7 у 1998, и са зна чај ним па дом 
од 6,7 ин дек сних по е на 2007. го ди не. При дну та бе ле (иза ко јих су 
са мо зе мље тре ћег све та или оне «у раз во ју») су: пре о вла ђу ју ће ка-
то лич ка Ма ђар ска (3,2 и 4,5), до ми нант но ка то лич ка Пољ ска (3,5 и 
4,4), пра во слав на Грч ка (3,5 и 4,4) и ка то лич ка Ита ли ја (2,9 и 3,6).
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(гра фи кон 3)
4. И ка да је у пи та њу бројрегистрованихпатенатанахиља

дустановника про те стант ске зе мље пред во де.19) На во де ћем, пр-
вом ме сту на ла зи се Швај цар ска са чак 114,8 па те на та на хи ља ду 
ста нов ни ка. Сле ди тре ће пла си ра на Швед ска са 93,3 па тен та на хи-
ља ду ста нов ни ка, и Фин ска на пе том ме сту са 64,7 па те на та. На 
ше стом ме сту је Хо лан ди ја са 61,5 па те на та на хи ља ду ста нов ни ка 
у 2006. го ди ни. Осму и де ве ту по зи ци ју за у зи ма ју Сје ди ње не Аме-
рич ке Др жа ве (53,3) и Дан ска (51). Пр ва ка то лич ка зе мља са бро јем 
па те на та (ако из у зме мо Лук сен бург ко ји за у зи ма по зи ци ју ис пред 
са 48,3) је Аустри ја са 46,8 па те на та. У до њем де лу та бе ле по ред 
ни за ка то лич ких зе ма ља (Шпа ни ја 5,4; Ма ђар ска 4,1; Че шка 1,7), 
на ла зе се и две пра во слав не: Грч ка са 1,3 па тен та, и Ру ска фе де ра-
ци ја са 0,4 па тен та на хи ља ду ста нов ни ка.

19)  http://titania.sourceoecd.org/vl=17292543/cl=14/nw=1/rpsv/factbook2009/07/01/04/index.
htm
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(гра фи кон 4)
5. Ка да је реч о обрту(илидобити)заексплоатацијупатент

нихправаизиновацијаииновативнихсистема (из ра же них у про-
цен ти ма за по след њу мер љи ву 2006. го ди ну), ре зул та ти сто је ова-
ко.20) На пр вом и дру гом ме сту на ла зе се две пра во слав не зе мље: 
Грч ка са 25,7% и Ру му ни ја са 18,5%. Сле де две ка то лич ке зе мље: 
Сло вач ка са 16,7% и Шпа ни ја са 15,9%, а по том две про те стант ске: 
Фин ска (15,7%) и Швед ска (15%). На дну ко ло не су про те стант ске 
зе мље: Ује ди ње но кра љев ство (8,5%), Дан ска (7,8%), Нор ве шка 
(4,8%) и Ле то ни ја (3,4%).

 
(графикон 5) 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Public expenditure Private expenditure

 
(графикон 6) 

(гра фи кон 5)
20)  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graphToolClosed.do?tab=graph&init=1&plugin=1&

language=en&pcode=tsdec340&toolbox=legend 



стр:127142.

- 137 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2010год.(XXII)IXvol=25

6. По ре ђе њем кон фе си о нал не при пад но сти др жа ва са расхо
домистихнаинституцијевисокогобразовања, до би ја мо сле де ћу 
сли ку.21) Нај ве ће уче шће у рас хо ду у од но су на про це нат дру штве-
ног бру то про из во да ме ре но у 2005. го ди ни има ју Сје ди ње не Аме-
рич ке Др жа ве: 1% јав не по тро шње и 1,9% при ват не по тро шње. 
Сле ди до ми нант но про те стант ска Ка на да са 1,4% јав не и 1,1% 
при ват не по тро шње. Че твр та је Фин ска са 1,7% јав не и 0,1% при-
ват не по тро шње. Од мах иза се на ла зе и сле де ће про те стант ске зе-
мље: Дан ска (1,6% и 0,1%), Швед ска (1,5% и 0,2%) и Аустра ли ја 
(0,8% и 0,8%). Пр ва ка то лич ка зе мља, Пољ ска, на ла зи се тек на 8. 
ме сту са 1,2% јав не и 0,4% при ват не по тро шње. Да ле ко иза је пра-
во слав на Грч ка са 1,4% јав не и без при ват не по тро шње. На дну та-
бе лу су ка то лич ка: Че шка Ре пу бли ка (са 0,8% и 0,2%), Ита ли ја (0,6 
и 0,3) и Сло вач ка (0,7% и 0,2%). На са мом ру бу та бе ле је још јед на 
пра во слав на зе мља – Ру ска фе де ра ци ја са 0,8% уче шћа у јав ном 
рас хо ду на ин сти ту ци је ви со ког об ра зо ва ња, и без уче шћа при ват-
не по тро шње у овој обла сти.
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 7. Ка да је реч о уде лу за издвајање приватнихтрошкова у
високообразовање (из ра же но у про цен ти ма од бру то дру штве ног 
про из во да), та да је си ту а ци ја сле де ћа.22) У вр ху се на ла зи низ од 
пет про те стант ских зе ма ља: САД са 68,9% у 2000. го ди ни и 65,3% 
у 2005. го ди ни, сле ди Аустра ли ја са 49% и 52,2%, Ка на да (39% и 
21) http://oberon.sourceoecd.org/vl=2830275/cl=28/nw=1/rpsv/factbook2009/09/02/04/index.

htm 
22) http://oberon.sourceoecd.org/vl=2588795/cl=20/nw=1/rpsv/factbook2009/09/02/03/index.

htm 
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44,9%), Но ви Зе ланд (без ме ре ња и 40,3%) и Ује ди ње но кра љев-
ство (32,3% и 33,1%). На са мом дну та бе ле су ка то лич ка Аустри ја 
са 3,7% и 7,1%, про те стант ска Фин ска са 2,8% и 3,9%, пра во слав на 
Грч ка са 0,3% и 3,3%, и про те стант ска Дан ска са 2,4% и 3,3%.
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(графикон 7)  

 (гра фи кон 7) 

3.ОБРАДАПОДАТАКА

1. Де вет од де сет зе ма ља са нај ви шим уче шћем на уч ног ка дра 
у укуп ној ма си за по сле них су про те стант ске зе мље. На кон јед не 
ка то лич ке зе мље, по но во се ре ђа низ од не ко ли ко про те стант ских 
зе ма ља. У до њем де лу та бе ле на ла зи се чак 8 ка то лич ких зе ма ља у 
ни зу. На дну та бли це јед на је пра во слав на зе мља.

2. И ула га ње у зна ња има слич ну тен ден ци ју. Нај ве ћа ула га ња 
у зна ња ис ка зу је низ од не ко ли ко про те стант ских зе ма ља. У сре-
ди ни та бли це на ла зи се ла нац ка то лич ких зе ма ља, а на дну ли сте 
јед на пра во слав на и, ко нач но, јед на ка то лич ка зе мља.

3. И у по гле ду бро ја ис тра жи ва ча (на хи ља ду за по сле них) од-
у да ра ју про те стант ска дру штва. Пр ва два ме ста су ре зер ви са на за 
ове зе мље, баш као и рас по ред од 4-8. ме ста. Сре ди ну та бли це за-
у зи ма јед на пра во слав на зе мља, док се на дну рас по ре да на ла зи 
низ од: не ко ли ко ка то лич ких, јед не пра во слав не, па по но во низ од 
не ко ли ко ка то лич ких зе ма ља.

4. И ка да је у пи та њу број ре ги стро ва них па те на та на хи ља ду 
ста нов ни ка про те стант ске зе мље пред во де. Пр во, тре ће, пе то, ше-
сто, осмо и де ве то ме сто за у зи ма ју про те стант ска дру штва. Тек на 
де се том ме сту је јед на ка то лич ка зе мља. До њи део та бе ле ре зер-
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ви сан је за низ ка то лич ких зе ма ља, а при дну су два пра во слав на 
дру штва.

5. Нај ви шу до бит на екс пло а та ци ји па тент них пра ва из ино ва-
ци ја и ино ва тив них си сте ма по ка зу ју две пра во слав не зе мље, сле де 
их две ка то лич ке. На дну ко ло не на ла зи се низ од не ко ли ко про те-
стант ских дру шта ва.

6. Нај ве ће рас хо де на ин сти ту ци је ви со ког об ра зо ва ња има ју 
чак пр вих се дам про те стант ских зе ма ља. Пр ва ка то лич ка зе мља 
ко ја од ва ја од ре ђе ни про це нат од БДП-а на ла зи се тек на осмом ме-
сту. Да ле ко иза је јед на пра во слав на зе мља, а на дну та бе ле не ко ли-
ко ка то лич ких зе ма ља. Пр ва о слав на зе мља је по след ња на ли сти.

7. Сли ка је још еви дент ни ја ка да је реч о из два ја њи ма при ват-
них тро шко ва за ви со ко об ра зо ва ње. У вр ху ли сте су пет про те-
стант ских зе ма ља, а на дну та бе ле ка то лич ке и про те стант ске зе-
мље. Ов де тре ба на гла си ти да су на вр ху та бе ле САД и бри тан ски 
до ми ни о ни ко ји има ју пре ва лен тан кал ви ни стич ки, пу ри тан ски, 
пре зве те ри јан ски и ан гли кан ски об лик ве ро и спо ве да ња хри шћан-
ства.23) На су прот то ме на дну та бе ле се на ла зе зе мље скан ди нав ског 
по ја са у ко ји ма је лу те ран ство до ми нант на (др жав на) ре ли ги ја.

На осно ву упо ред ног ис тра жи ва ња по ну ђе них ста ти стич-
ких по да та ка OECD-а и EUROSTAT-а мо же се за кљу чи ти да про-
те стант ске зе мље има ју: нај ве ће уче шће на уч ног ка дра у укуп ној 
ма си за по сле них, нај ве ћи број ис тра жи ва ча (на 1.000 ста нов ни ка), 
нај ве ћа ула га ња у зна ња, нај ве ћи број па те на та (на 1.000 ста нов-
ни ка), нај ве ћа ула га ња из бу џе та у ви со ко об ра зо ва ње, као и нај-
ве ћа из два ја ња из лич них (при ват них) бу џе та у ви со ко об ра зо ва-
ње. Обр ну то, нај ви шу до бит из па тент них пра ва (у од но су на БДП) 
има ју пра во слав не зе мље, а сле де ка то лич ке. По што су до би ти из 
па тент них пра ва у пра во слав ним при вре да ма ве ли ке, из ово га сле-
ди да је на уч но-ис тра жи вач ка де лат ност ор јен ти са на ви ше цен тра-
ли стич ки не го при ват но и ко мер ци јал но. Обр ну то, по што су до би-
ти из екс пло а та ци је па тент них пра ва у про те стант ским зе ма ља ма 
ма ле то ука зу је на ви со ко ко мер ци ја ли зо ван ка рак тер на уч но и стра-
23)  Англиканци су по многим питањима већ увелико калвинизовани, што је последица 

политике енглеске круне да приближи учења Англиканске цркве пуританизму, који се 
тој истој круни коначно и покорио дајући јој легитимитет. Остваривање доминантног 
места енглеске власти у друштву, које је коначно признао и пуритански верски покрет, 
утицао је да та иста власт утиче у правцу додатног реформизовања Англиканске цркве. 
Тако је дошло до додатне протестантизације англиканизма (који је некада доктринарно 
био између католичанства и протестантизма).
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жи вач ке де лат но сти, и ор јен та ци ју ка тр жи шном об ли ку при вре ђи-
ва ња у овој обла сти.

ЗАКЉУЧАК
На осно ву те о риј ских пред по став ки, по ста вље ног хи по те тич-

ког окви ра и на ла за ста ња да се за кљу чи ти да је по ла зна Мер то но-
ва при ме са о при сној ве зи са вре ме ног на уч но тех но ло шког при сту-
па и про те стант ске кон фе си о нал не кул ту ре  по твр ђе на. Са дру ге 
стра не, по ли ти ка на уч но тех но ло шког раз во ја се у про те стант ским 
зе мља ма уне ко ли ко раз ли ку је од кон фе си о нал но-кул тур ног ми-
љеа у ка то лич ким дру штви ма и још ви ше из ме ђу про те стант ских 
и пра во слав них зе ма ља. Ова по ли ти ка се, ме ђу тим, раз ли ку је и 
ме ђу са мим про те стант ским зе ма ља ма и то пре ма ска ли: лу те ра-
ни – ре фор ми са ни, чи ме се и по овом пи та њу по твр ђу ју Ве бе ро ве 
те зе о (та да са мо мо гу ћим, а да нас и до ка зи вим) раз ли чи то сти ма 
у дру штве ним при сту пи ма лу те ра на и кал ви ни ста (пре зве те ри-
ја на ца и сек ти). По ли ти ку на уч но тех но ло шког раз во ја у про те-
стант ским зе мља ма (ко ју дик ти ра ју ре фор ми са ни, а пра те је тек 
лу те ра ни) од ре ђу је скло ност ка ино ва тив ним ула га њи ма, тр жи шни 
при ступ про бле му,  ко мер ци ја ли за ци ја услу га, рас про стра ње ност 
прак тич них ино ва ци ја. На су прот то ме пра во слав на дру штва (ко ја 
су до брим де лом иза шла из план ске при вре де и до го вор не еко но-
ми је) ка рак те ри ше: не ко мер ци јал ни при ступ на уч но тех но ло шким 
ак тив но сти ма, ма ња ула га ња у ино ва тив не де лат но сти, би ро крат-
ски при ступ овом сек то ру при вре де, ор јен та ци ја пре ма ба зич ним 
ис тра жи ва њи ма.

На ве де ни ис тра жи вач ки по ду хва ти и го ре из не ти за кључ ци 
ука зу ју на те сну ве зу из ме ђу кон фе си о нал ног и на уч но тех но ло-
шког раз во ја. По твр ђи ва ње основ них по став ки: Мер то на, Ве бе ра, 
Ба роа и Ин гле хар та ука зу је на нер ски ди ве ве зе кул тур них чи ни-
ла ца и еко ном ског – дру штве ног и при вред ног раз во ја, у ко ме је 
на уч но тех но ло шки раз вој тек је дан ње гов не рас ки ди ви део. Та ко, 
ко нач но, еко но ми ја пре ста је да се са гле да ва са мо као не ка ква за-
себ на на уч на ди сци пли на из дво је на из ин тер ак ци је са дру гим дру-
штве ним под руч ји ма и под ло жна еко ном ском ин же ње рин гу ко ји 
ра за ра вер ско-он то ло шко, кул тур но и дру штве но тки во јед не на ци-
је. Она са да по чи ње да се са гле да ва и као дру штве на де лат ност (и 
дру штве на на у ка у пу ном зна че њу ре чи), у ко јој вред но сти, нор ме 
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и кул ту ра игра ју ва жну уло гу, и у ко јој је по ли ти ка ме сто су сре та 
кул ту ре и еко но ми је, ре ли ги је и на у ке.

VladanStankovic
CONFESSIONSANDPOLITICSOF

SCIENTIFIC-TECHNOLOGICALDEVELOPMENT
Summary

Inthispaperauthoranalyzedconnectionsbetweenthree
Christianconfessions(Orthodox,CatholicandProtestant)
andpointersofscientifictechnologicaldevelopmentand
onthebasisofthisanalysistheauthormadeconclusions
oninfluenceofconfessionculturalfactorsonthepolitics
of scientifictechnologicaldevelopment.The startingpo
intintheanalysisisatheoreticalnotionalframe,thenthe
authoranalyzedthepointers,maderesearchandpresen
tedfinalconclusions.Firstpartofthepaperencompasses
firstlyatheoreticalframeofresearchinthisfieldthathas
beenconductedsofar,andthenapractical(working)de
finitionoftheobjectofresearch(notionalframe).Second
partisoperationalone,anditwaswrittenbyunderlining
thepointerswhichclearlypointedarelationbetweencon
fessional and scientifictechnological development. In
thirdpartofthepaperonthebasisofstatisticaldatathe
author connected independent variables of confessional
(mainlyinthecaseofOrthodox,CatholicandProtestant
states)withdependentvariablesof scientifictechnologi
cal development (on thebasis of theOEBSandEURO
STATdata).Intheendofthepaper,onthebasisofsuch
data the author made conclusions on (non)existence of
correlationsbetweenconfessionalandscientifictechnolo
gicaldevelopment.Incaseofthecontentofthemeaning
of thewordsused in the research theauthorused follo
wingmethods:methodofobservation,statisticalmethod,
methodof intertwinedcultures,comparativemethodand
methodofidealtypes.Amongformal(structural)methods
therewereimplementedthefollowingmethods:inductive
methodandmethodofdeduction,concretizationandge
neralization.
Key Words: politics, confession, scientifictechnological
development
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Сажетак
Разумевањеједногдруштва,народаилицивилизације
подразумева разумевањењихове културе.Сржсваке
културеналази се у религији, коју је, опет,немогуће
оделитиодмитологијесчијомјеструктуромиспре
плетена.Митопореклу,отренуткуодкојегједанна
родпочињесебераспознавати,најбољеговориоње
говомразумевањусамогсебеиодносупремадругима,
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Заједничкаверовања,никакозаједничкиинтереси,од
скупљеногмноштвачинеморалнузаједницуидржеје
на окупу.Од самог почетка,Американци су себе ви
деликаоизабранунацију,каонародкојиимауговорс
Богомдаизвршиповеренумумисију.
Кључне речи: идеологија, религија, мит, американи
зам,протестантизам.

Nа ро ди се, упр кос уни вер зал ним људ ским свој стви ма, што се 
по се би раз у ме,  раз ли ку ју по сво јој при ро ди и за да ци ма, ма 

ко ли ко се ова кве тврд ње ка рак те ри са ле као ма ни фе ста ци ја ра си зма 
и шо ви ни стич ког на ци о на ли зма, че му су скло ни са вре ме ни мон ди-
ја ли сти.

Мит је при ча ко ја по све до ча ва о до га ђа ју ко ји је оста вио тра-
јан ути сак у све сти на ро да, по стао ње ним трај ним де лом, об ли ко-
вао свест и на ста вио се као се ћа ње кроз це ло куп но по ве сно вре ме. 
* Истраживач са рад ник, Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду
** 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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Сам до га ђај, раз у ме се, мо рао је би ти по тре сан да би свест би ла 
њи ме об у зе та. 

И мо рао је би ти по све ћен, из диг нут из над кон крет не зе маљ ске 
ко њук ту ре. А да би то био, он се при ма као уго вор с Бо гом, при-
мљен сво јом во љом и за пе ча ћен соп стве ном кр вљу.

Мит о по ре клу, да кле, тре ну так или до га ђај «ко ји је дан на род 
до жи вља ва као свој по че так, мно го го во ри о ње го вом нај те мељ ни-
јем раз у ме ва њу са мог се бе».1)

За јед нич ки ин те ре си, прав ни и по ли тич ки по ре дак, сва ка ко да 
об ли ку ју оно што се зо ве на род, „али исто та ко го то во да је су ви-
шно под се ћа ти на то ка ко су код свих на ро да с пред ста ва ма бо го-
ва при сно по ве за ни нај ви ша власт, за ко но дав ство, оби ча ји, чак и 
за ни ма ња. Пи та ње је баш да ли све што се прет по ста вља, и што 
је сва ка ко да то с јед ним на ро дом, мо же уоп ште да се за ми сли без 
ика квих ре ли гиј ских пред ста ва ко је ниг де не оп сто је без ми то ло-
ги је.“2)

За блу да је ве ро ва ти да се љу ди по на ша ју са мо у скла ду с ра-
ци о нал но ода бра ним ин те ре си ма, пре свих оним из до ме на еко но-
ми је. „Основ ни по кре тач ки мо ти ви исто ри је и по ли ти ке на ла зе се 
у обла сти ду ха, а не еко но ми је. По ли ти ка је нео дво ји ви део људ ске 
кул ту ре, кул ту ра је, пак, ова пло ће ње ду ха ко јим се ба ви фи ло зо-
фи ја“.3)

Без уну тра шње ко хе зи је и за јед нич ке при че ко ја да је сми сао, 
за јед ни ца оста је ме ха нич ка. А с њом она по ста је јед на мо рал на 
и ду хов на це ли на. Или, Дир ке мо вим је зи ком, ор ган ска за јед ни ца. 
Без за јед нич ких ве ро ва ња та кво што је не за ми сли во. Спо ља шње 
ве зе, ма ко ли ко чвр сте, као што су др жав ни и прав ни по ре дак, не-
до стат ни су да ме ђу при пад ни ци ма јед не по ли тич ко-прав не гру-
па ци је ство ре при сне ве зе и уза јам ну со ли дар ност. Све ци ви ли за-
ци је, про шле и са да шње, има ле су у пра ви ли ма мо рал но-прав не 
са др жи не сво је по че ло. У утвр ђи ва њу ових пра ви ла пре пли ћу се 
ре ли гиј ски и по ли тич ки мо мен ти, исто ри ја и ле ген да.4) Карл Шмит 
1)  Р. Н. Бе ла, Погажензавет, Бе о град, XX век, 2003, стр. 28.
2)  Ф. В. Ј. Ше линг, Философијамитологије, Бе о град, Опус, 1988, стр. 69.
3)  Н. На роч ниц ка, РусијаиРусиусветскојисторији, Бе о град, СКЗ, 2008, стр. 21.
4)  В. Ста нов чић, Политичкеидејеирелигија1, Бе о град, Удру же ње за по ли тич ке на у ке и 

Чи го ја  штам па, 2003, стр. 8.
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је ус твр дио: „Сви прег нант ни пој мо ви мо дер не те о ри је др жа ве је-
су се ку ла ри зо ва ни те о ло шки пој мо ви“.5)

Страх од спо ља шње при ну де мо же чо ве ка учи ни ти пу зав цем 
без уве ре ња, али те шко мо же код ње га ство ри ти уве ре ња због ко јих 
би се он био го тов жр тво ва ти и за пе ча ти ти их сво јом кр вљу.

Ре фор ма ци ја је са мом бор бом про тив па пе и уни вер за ли стич-
ких пре тен зи ја рим ске цр кве по мо гла ства ра њу на ци је и по ја-
ви на ци о на ли зма. „От кад је ре фор ма ци ја пре се кла на по ла на шу 
Евро пу, хри шћан ство не по сто ји“ – ка же Мо рас и до да је – „Где се 
на ла зи људ ски род за сва ког чо ве ка по на о соб? У ње го вој отаџ би-
ни.“6) По че так раз је ди ња ва ња не по чи ње плу ра ли змом дог ми већ 
плу ра ли змом њи хо вог ту ма че ња. Сред ње ве ков но цр кве но је дин-
ство за пад ног све та би ва раз би је но Ре фор ма ци јом. Не ста ја њем цр-
кве ног, не ста ло је и по ли тич ко је дин ство, а за јед но с њим и свест о 
при па да њу ‘’свет ској др жа ви’’. Су о чен са от кри ћи ма ка ко на под-
руч ју при род них на у ка, та ко и у ге о гра фи ји (Аме ри ка) ру шио се 
по сто је ћи све то на зор, јер мно го од оног што је оче ки ва но по сле 
исто ри је, по ста ло је исто риј ска ствар ност. Љу ља њем фи зич ког, не-
ми нов но се за љу љао и ме та фи зич ки свет.7)

При ро да би ло ког дру штва не мо же се раз у ме ти aкo се не по-
све ти ду жна па жња ре ли гиј ском жи во ту дру штва. Јер је ре ли ги ја 
по ро ди ла све оно што је у дру штву бит но, што је омо гу ће но ти ме 
„што је иде ја дру штва ду ша ре ли ги је“.8) „Истин ски по кре тач ки мо-
ти ви по ја ва људ ске исто ри је от кри ва ју се – ка же На роч ниц ка – у 
по и ма њу да сва ка др жав на стра те ги ја, со ци јал но-еко ном ска док-
три на или кон цеп ци ја спољ не по ли ти ке увек има ју фи ло зоф ску 
осно ву, и још ду бље – ре ли гиј ску, ко ја од ре ђу је сми сао исто риј ског 
би ћа и од ре ђе но ви ђе ње соп стве не уло ге и ме ста у свет ској исто-
ри ји.“9) Оно што се збир ним име ном на зи ва кул ту ра има свој ко рен 
у ре ли ги ји. Сла бље њем ре ли гиј ског им пул са, кул ту ра гу би сво ју 
осно ву и ства ра лач ки по тен ци јал. То ва жи и за аме рич ко дру штво.
5)  К. Шмит, Политичкатеологија - Нормаиодлука,КарлШмитињеговикритичари, 

Бе о град, Фи лип Ви шњић, 2001, стр. 107.
6)  Пре ма, М. де Уна му но, Агонијахришћанства, Бе о град, Clio, 2000, стр. 33.
7)  Е. Спек тор ски, Историјасоцијалнефилозофије, Бе о град, Слу жбе ни лист и др, 1997, 

стр. 165-170.
8)  Е. Дир кем, Елементарниоблицирелигијскогживота, Бе о град, Про све та, 1982, стр. 

380.
9)  Н. На роч ниц ка, Исто, Бе о град, СКЗ, 2008, стр. 17.



- 146 -

ИДЕОЛОГИЈАИРЕЛИГИЈАЂуроБодрожић

Аме ри кан ци су би ли ре ли ги о зан на род и као ма ло где ре ли ги-
ја је ути ца ла на јав ни жи вот, на ро чи то се мо ра обра ти ти па жња на 
уста но ву бо го слу же ња и њој срод но по ли тич ко го вор ни штво пре-
пу но би блиј ске сим бо ли ке. Про те стант ско све штен ство да ва ло је 
тон и би ло глав ни гла сно го вор ник аме рич ке кул ту ре. Про те стант-
ска ре то ри ка ушла је у по ли тич ки дис курс и вр ши ла мо ћан ути цај 
и на лич ни ка рак тер и на ка рак тер дру штве них по кре та.

Бит на цр та аме рич ке све сти је су ме си ја ни зам и про ви ден ци ја. 
То је иде ја, свој стве на ан гло сак сон ском, на ро чи то аме рич ком пу-
ри та ни зму, по те кла из кал ви ни зма. Иде ја по себ не пред о дре ђе но-
сти на шла је на дах ну ће у Ста ром за ве ту. Пре ма Кал ви но вом уче њу, 
од иско на љу ди се де ле на пред о дре ђе не за спа се ње и оне ко ји-
ма је то не до ступ но, што се рас по зна је пре ма њи хо вом по слов ном 
успе ху и ре зул та ту до ког се до ла зи ра дом и ште дљи во шћу. Сво је 
ко ре не кал ви ни зам има у ал би жан ској је ре си и ма ни хе и зму. Кал-
ви ни стич ка свест не при ста је на бо го ли кост сва ке ду ше и да ту јој 
сло бо ду ра ди тра га ња за уни вер зал ним сми слом и спо зна јом Тај не, 
соп стве ним ду хов ним ис ку ством. У скла ду с тим де ле се и на ци је 
на иза бра не и не по треб не, без ика кве вред но сти осим да бу ду сред-
ство иза бра ним.

Про те стан ти сма тра ју сво ју ве ру ве ром иза бра них, про све ће-
них и ра зум них, а све дру ге, па и хри шћа не, на ро чи то пра во слав не, 
ко ји се др же ста ре ве ре и цр кве ног жи во та, сма тра ју ни жом ра сом. 
У оп хо ђе њу с та кви ма ис кљу чен је сва ки вид со ли дар но сти или об-
лик ми ло ср ђа. Та кво не што би ло би, по њи хо вом схва та њу, увре да 
Бо га и ре ме ће ње Ње го вог ре да. Ли це мер је и фа ри сеј ска охо лост 
од ве ли су осо би том ти пу вер ског фа на ти зма: „к фа на ти зму охо ло га 
ра зу ма и са мо у вје ре ња да је са мо исти на у њи хо ву вје ро ва њу ме ђу 
свје ма дру гим вје ро ва њи ма“.10)

У САД су се ску пи ли љу ди са свих стра на све та, нај ра зли чи ти-
ји људ ски ма те ри јал. Али, аме рич ку ци ви ли за ци ју ство ри ли су до-
се ље ни ци из За пад не Евро пе. Они су офор ми ли ини ци јал но је згро 
и да ли смер раз вој ном про це су аме рич ког дру штва. Сви дру ги, на-
кон што је ци ви ли за ци ја до би ла раз вој ну инер ци ју, ушли су у овај 
про цес, по др жа ли га и би ли ис ко ри шће ни. Идеј ни ин спи ра то ри и 
ор га ни за то ри би ли су љу ди за пад ног ти па. Од то га ко ли ко ће они 
10)  К. П. По бје до но сцев, Мислиоцркви,држави,вјери,народнојпросвјети, Бе о град, Др-

жав на штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, 1899. стр. 109.
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за др жа ти сво је ме сто и уло гу у бу дућ но сти за ви си и оп ста нак Аме-
ри ке ка кву зна мо.11)

Аме ри ка је тво ре ви на за пад ног, пр вен стве но, ан гло сак сон ског 
чо ве ка. И то њи хо вог нај ра ди кал ни јег еле мен та. 

Ни ко лај Да ни лев ски про ниц љи во је уочио да је од ла зак овог 
де ла ње ног људ ства за Ен гле ску пра ва сре ћа. „По себ но срећ ном 
окол но шћу – пи ше Да ни лев ски – за Ен гле ску се мо же сма тра ти да 
је нај ра ди кал ни ји, нај до след ни ји део ње ног ста нов ни штва, Пу ри-
тан ци, од лу чио да оде пре ко оке а на ра ди бр зог оства ре ња сво јих 
иде а ла. То од стра ње ње де мо крат ских еле ме на та за ду го је Ен гле ску 
учи ни ло без бед ном зе мљом“.12)

Сва ка им пе ри ја има у сво ме је згру јед ну до ми ни ра ју ћу им пе-
ри јал ну на ци ју. Та мо где је би ло ви ше од јед не им пе ри јал не на ци је 
струк ту ра им пе ри је се по ка за ла као не ста бил на. Спо соб ност им-
пе ри је да се су прот ста ви сво јим не при ја те љи ма у нај ве ћој ме ри је 
усло вље на свој стви ма им пе ри јал не на ци је.13) Упра во је овај људ-
ски ма те ри јал, о ком го во ри Да ни лев ски, по стао до ми ни ра ју ћи и 
дао но во о сно ва ној зе мљи им пе ри јал ну цр ту и за цр тао бу дућ ност.

А ка кви су би ли ње го ви иде а ли?
Ве сти о но вој зе мљи, от кри ве ној пре ко оке а на, рас па ли ли су 

ма шту Евро пља на. Осе ћа ња су би ла по де ље на. И на де и стра хо ви 
би ли су по кре ну ти из нај ду бљих те ме ља. 

Но ва зе мља до жи вље на је као рај и као пу сти ња. Би блиј ски по-
јам пу сти ње бли ско је по ве зан с те мом об но ве и очи шће ња, нео п-
ход ним да би се мо гло кре ну ти пу тем соп стве ног по сла ња и ми си је 
ко ја је од Бо га до де ље на по је дин цу или на ро ду. Те ма об но ве по кре-
ну та ре фор ма ци јом ус по ста ви ла је сим бо лич ку ве зу с те мом но ве 
зе мље. Пред том но вом, не по зна том зе мљом ко ло ни сти су осе ћа-
ли огром не на де и стра хо ве, а свој по ход до жи вља ва ли као ми си ју 
уго во ре ну с Бо гом и по твр ђе ну за ве том ко ји пред ста вља скуп оба-
ве за у од но си ма из ме ђу Бо га и чо ве ка и из ме ђу чо ве ка и чо ве ка. 
Про по вед ко ју је одр жао Џон Вин троп, пр ви во ђа ма са чу сет ских 
ко ло ни ста, на па лу би бро да пре не го су се ко ло ни сти ис кр ца ли на 
но ву зе мљу о том нај ре чи ти је го во ри:
11)  А. Зи но вјев, Запад:феномензападњаштва, Бе о град, Наш дом, 2002, стр. 41.
12)  Н. Да ни лев ски, РусијаиЕвропа, Бе о град, Слу жбе ни лист и др, 1994. стр. 201.
13)  П. Тур чин, РатиМириРат, Бе о град, Пор та Ли брис, 2006, стр. 6.
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„Та ко сто ји ствар из ме ђу нас и Бо га. Ми смо скло пи ли за вет 
с њим за ово де ло, ми смо до би ли Овла шће ње, Го спод нам је до-
пу стио да за цр та мо соп стве не Од ред бе, ми смо се за ве то ва ли да 
ће мо се упу сти ти у овај По ду хват с од ре ђе ним ци љем, ми смо га 
по том пре кли ња ли за ми лост и бла го слов: Са да, ако Бо гу бу де во-
ља да нас чу је, и у ми ру нас до ве де до же ље ног ме ста, по твр ди ће 
тај За вет, за пе ча ти ће на ше Овла шће ње и оче ки ва ће стро го при др-
жа ва ње Од ре да ба ко је За вет са др жи; али, не бу де мо ли се др жа ли 
тих Од ре да ба ко је су ци ље ви ко је смо се би по ста ви ли, и не бу де мо 
ли ис кре ни пред Бо гом, ако не при гр ли мо овај свет, већ на ста ви мо 
да те жи мо ма те ри јал ним ци ље ви ма и да тра жи мо ве ли ке ства ри за 
се бе и сво је по том ство, Го спод ће се си гур но ди ћи у гне ву про тив 
нас, осве ти ће се та квом кри во клет нич ком на ро ду и по ка за ти ко ли-
ка је це на за пре кр шај та квог За ве та.

Је ди ни на чин да из бег не мо тај бро до лом и оси гу ра мо сво је по-
том ство је сте да по слу ша мо Са вет Ста ро га за ве та, да по сту па мо 
Пра вед но, да при гр ли мо ми ло ср ђе, да по ни зно хо да мо са сво јим 
Бо гом. ... Го спод ће би ти наш Бог и ра до ва ће се што бо ра ви ме ђу 
на ма ко ји смо ње гов на род... Ви де ће мо да је Бог Изра и љев ме ђу 
на ма кад нас де се то ро бу де у ста њу да по бе ди хи ља ду не при ја те-
ља...“14)

У свом пр вом ина у гу рал ном го во ру Џорџ Ва шинг тон је ре као: 
„Мо жда се очу ва ње све те ва тре сло бо де и суд би на ре пу бли кан ског 
мо де ла вла сти с пра вом сма тра ју те мељ ним и ко нач ним уло гом у 
екс пе ри мен ту ко ји је по ве рен аме рич ком на ро ду“.15) 

На се ље ни ци ни су на шли не на се ље ну област. Та мо је оби та-
вао на род осо бе них свој ста ва и са мо бит не кул ту ре. Њих је че ка ло 
ис тре бље ње. Да би зло чин био по чи њен без ика кве гри же са ве сти, 
без мо рал них ди ле ма и осу да, би ло је нео п ход но да се ми ту о ра-
сној ин фе ри ор но сти жр тве при дру жи и дру ги мит, о ра сној су пер и-
ор но сти по чи ни о ца ко ји све то чи ни у име ви ших ци ље ва за ко је су 
пред о дре ђе ни не ком ви шом, бо жан ском во љом ко ја их је учи ни ла 
иза бра ним на ро дом. 

По ри ца ње кул тур не са мо бит но сти аме рич ких уро ђе ни ка ци-
љао је упра во на „по ри ца ње њи хо ве ху ма но сти; оно се од ра жа ва ло 
и на еко ном ском, па чак и на би о ло шком пла ну. Но ви до се ље ни ци 
су ли ша ва ли Ин ди јан це не са мо ин хе рент ног људ ског пра ва да њи-
14)  Пре ма, Р. Н. Бе ла, Исто, стр. 40, 41.
15)  Исто, стр. 62.
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хо ва кул ту ра бу де схва ће на и по што ва на већ су им и не ми ло срд но 
од у зи ма ли зе мљу и мо гућ ност да се би обез бе де жи вот, а ве о ма че-
сто су их ли ша ва ли и са мог жи во та. То је био пр во бит ни зло чин на 
ко јем је аме рич ко дру штво за сно ва но“.16) 

Зло чи ну ис тре бље ња до мо ро да ца при дру жен је но ви зло чин 
при сил ног до во ђе ња африч ких цр на ца и њи хо во пре тва ра ње у ро-
бо ве. „Та ко је – пи ше Ро берт Н. Бе ла – већ на са мом по чет ку по сто-
ја ња аме рич ког дру штва по чи њен дво стру ки зло чин, чи је не про це-
њи ве по сле ди це још увек леб де над на ма.“17)

Ре цепт ко ји је при ме њен на Ин ди јан це и црн це пред ла ган је и 
за дру ге за јед ни це. Та ко је се на тор Ал фред Џ. Бе ве риџ, 1900. го-
ди не, а по пи та њу анек си је Фи ли пи на, освр ћу ћи се на бо гат ство 
остр ва и на ко рист ко ју би од тог мо гле има ти САД, а не про пу шта-
ју ћи да ука же на ра сну ин фе ри ор ност и не спо соб ност та мо шњих 
ста нов ни ка, по ну дио сле де ће ар гу мен те: „Бог ни је хи ља да ма го ди-
на при пре мао на ро де ко ји го во ре ен гле ским је зи ком и на ро де тев-
тон ског по ре кла да би се они са мо уза луд но и до ко но ба ви ли са ми 
со бом и ди ви ли се са ми се би. Ни је. Он нас је на пра вио вр хун ским 
ор га ни за то ри ма све та да би смо уве ли си стем та мо где вла да ха ос. 
Он нам је улио дух про гре са да би смо са вла да ли сна ге ре ак ци је 
ши ром све та. Он нас је учи нио вич ним вла да ви ни да би смо ус по-
ста ви ли власт ме ђу ди вљим и пре ста ре лим на ро ди ма. Кад не би 
би ло та кве си ле као што је на ша, свет би се вра тио у вар вар ство и 
мрак. И це лој на шој ра си Он је озна чио аме рич ки на род као сво ју 
иза бра ну на ци ју ко ја ће ко нач но до ве сти до спа се ња све та.“18)

Исто ри ја све та је исто ри ја иза бра ног на ро да и за то што је до-
бро за ње га до бро је и за свет. У том ду ху пи сао је и Хер ман Мел-
вил, је дан од рет ких аме рич ких пи са ца ко ји за вре ђу је да се сма-
тра пр во кла сним: „А ми Аме ри кан ци смо осо бен, иза бран на род 
– Изра иљ ци свог вре ме на; ми но си мо сла во лук сло бо де све та. Пре 
се дам де сет го ди на из бе гли смо из роп ства; и, по ред на шег пра ва 
сте че ног ро ђе њем – ко је об у хва та је дан кон ти нент на зе мљи – Бог 
нам је дао, као бу ду ће на сле ђе, про стра ну зе мљу по ли тич ких па га-
на, ко ји ће тек до ћи и ле ћи у сен ку на шег сла во лу ка а да ни јед на 
ру ка не бу де окр ва вље на. Бог је на шу ра су пред о дре дио за ве ли ке 
ства ри, и чо ве чан ство их од нас оче ку је; и ми осе ћа мо ве ли ке ства-
16)  Исто, стр. 65, 66.
17)  Исто,стр. 66.
18)  Исто, стр. 67.
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ри у сво јим ср ци ма. Оста ле на ци је мо ра ју уско ро би ти у на шем 
за че љу. Ми смо пи о ни ри све та; прет ход ни ца ко ја је по сла та да кроз 
до сад не так ну ту ди вљи ну про кр чи пут у Но ви свет ко ји је наш. 
На ша сна га је у на шој мла до сти; у на шем не ис ку ству, у на шој му-
дро сти. У вре ме кад дру ге на ци је уме ју са мо да те па ју, наш гром ки 
глас се да ле ко чу је. Пре ду го смо сум ња ли у се бе и пи та ли се да 
ли је по ли тич ки Ме си ја за и ста сти гао. А он је до шао у на ма, и ми 
тре ба са мо да га пу сти мо да из нас про го во ри. Не сме мо ни кад за-
бо ра ви ти да је, го то во пр ви пут у исто ри ји све та, на ша на ци о нал на 
се бич ност за пра во без гра нич но чо ве ко љу бље; јер не мо же мо чи-
ни ти до бро Аме ри ци а да то не бу де до бро и за цео свет.“19)

Ве ли ча ње соп стве не на ци је као иза бра не вр ло ла ко мо же да 
из мак не кон тро ли и да се пре тво ри у нео б у зда ни ра си стич ки им пе-
ри ја ли зам. Ро берт Н. Бе ла би ре као да „иде ја о иза бра ном на ро ду 
ко ја се от ме кон тро ли и оба ве за ма за ве та во ди пра во у па као“.20) 
Ако се и мо гло де си ти да се, ба рем на тре ну так, по сум ња да су све 
ан гло сак сон ске осо би не у скла ду с хри шћан ством и сви по ступ ци 
по Бо жи јој во љи, у оном ко је био на су прот ној стра ни од њих ни-
је ни кад на ла же но не што што би би ло у пу ној ме ри људ ско и ка ко 
Бог хо ће. 

У Аме ри ци 17-ог ве ка раз ли ка из ме ђу бе лих и цр них љу ди 
озна ча ва на је та ко што су пр ве зва ли хри шћа ни ма, а дру ге црн-
ци ма. Би ти хри шћа нин, с јед не стра не, зна чи ло је ве ро ва ти да су 
сви љу ди бра ћа; с дру ге стра не, у име тог истог узи ма но је пра во 
европ ских хри шћа на да по ро бља ва ју, пљач ка ју и уни шта ва ју све 
дру ге, уко ли ко су дру ге ра се. Уко ли ко су им оби ча ји или бо ја ко же 
дру га чи ја ни исто вет ност ве ре им ни је мо гла по мо ћи. „Та кав ди ја-
лек тич ки од нос из ме ђу уни вер за ли зма и пар ти ку ла ри зма, из ме ђу 
све о бу хват но сти и ис кљу чи во сти на ла зи мо код свих на ро да. Али 
са мо је у Аме ри ци уни вер за ли стич ко схва та ње чо ве ка по сто ја ло 
на по ре до с нај гру бљом и нај су ро ви јом ис кљу чи во шћу.“ Чак ни 
уста но ва роп ства, док је по сто ја ла у САД, ни је би ла пре пре ка да се 
ово дру штво ис ти че и ди чи на зи вом нај де мо крат ски је зе мље све та.

То квил је за бе ле жио зна чај ре ли ги је у Аме ри ци и у ко ли кој се 
она ме ри упли ће у сва ко днев ни жи вот љу ди у свим ње го вим сег-
мен ти ма укљу чу ју ћи кул ту ру и по ли ти ку. При том се ни је обра ћа ла 
па жња ко ју ре ли ги ју они ис по ве да ју. Би ло је ва жно да не ка кву ре-
19)  Исто. стр. 68.
20)  Исто, стр. 92.
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ли ги ју има ју. Су шти на ре ли ги је све де на је на не ка кво су бјек тив но 
осе ћа ње.

Ре ли ги ја по ко јој сва ко мо же ве ро ва ти ка ко му је во ља и по 
свом на хо ђе њу про тив ре чи сва ком кла сич ном ре ли гиј ском схва та-
њу „или му од у зи ма не са мо сва ку спољ ну и сва ку уну тра шњу оба-
ве зност, тј. сва ку ве ро до стој ност, па да кле од ри че ре ли ги ју уоп ште 
јер је она не за ми сли ва без пот пу не ве ро до стој но сти ко ја се би пот-
чи ња ва сав чо ве ков дух, исто она ко као што ло гич ка ве ро до стој-
ност пот чи ња ва се би ње гов ум“.21)

Као до бар при мер та кве ре ли ги о зно сти Ни ко лај Да ни лев ски 
на во ди де таљ ве зан за пред сед ни ка САД Џе фер со на. Џе фер сон је 
узео два при мер ка Је ван ђе ља и ма ка за ма из ре зао оно што му се чи-
ни ло да од го ва ра мо рал но сти ка ко ју је он схва тао, а то зна чи оно 
што му се до па да ло. По сле је то на ле пио у по себ ну све ску и до био 
си стем ре ли ги је пре ма сво јој по тре би. Исто би се мо гло ре ћи и за 
сва ког при вр же ни ка про те стан ти зма.

Али, ка ква је то, он да, ре ли ги ја? „Већ сам ре ли ги о зни плу ра-
ли зам го во ри да је аме рич ка ре ли ги о зност исто риј ски фор ми ра но 
ис по ља ва ње јед ног фе но ме на са свим дру ге вр сте не го што је ре-
ли ги ја – иде о ло ги је... То је – ка же Алек сан дар Зи но вјев – исто риј-
ски ку ри о зи тет – без бо жна иде о ло ги ја у ли це мер ној ре ли ги о зној 
облан ди“.

Го во ре ћи о цр кви у Ен гле ској из ко је су аме рич ки ко ло ни сти 
по не ли сво је „вје ру ју“, још је, у свом Дневнику, и До сто јев ски за-
пи сао: „Ула зи те у цр кву; та мо: див на слу жба, бо га те ри зе, ка ди о-
ни це, све ча на ти ши на, мир на ли ци ма оних ко ји се мо ле. Чи та се 
Све то пи смо, сви при сту па ју и у су за ма љу бе све ту књи гу, га ну ти. 
И, шта? То је цр ква – ате и ста. Сви они ко ји се мо ле не ве ру ју у 
Бо га. Оба ве зна дог ма и услов за при сту па ње та квој цр кви – је сте 
ате и зам“.22)

Аме ри ка је, без об зи ра на фа на тич ну ре ли ги јо зност кал ви ни-
ста, од са мих по че та ка би ла ан тро по цен трич на. 

Ни су ли исти раз ло зи на ве ли Иси до ру Се ку лић да, уоча ва ју-
ћи овај мо ме нат и за па жа ју ћи исто, о аме ри ка ни зму ка же не што 
што би на пр ви по глед, на ро чи то да нас, мо гло из гле да ти као пот-
пун про ма шај. Са мо су – ве ли она – на ро ди ко ји има ју на ци о нал ну 
21)  Н. Да ни лев ски, Исто,стр. 172.
22)  Ф. М. До сто јев ски, Дневникписца1876, Бе о град, Пар ти зан ска књи га, 1981, стр. 113.
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ре ли ги ју ства ра ли и ства ра ће исто ри ју. На ро ди ко ји не ма ју на ци о-
нал ну ве ру, гу бе сво ју моћ. Аме ри ци не до ста је јед на је дин стве на 
на ци о нал на ве ра и без то га не ма пра ве на ци о нал но сти. „Аме ри ка 
– на ста вља Иси до ра – за ко ју се још не дав но го во ри ло да ће аме-
ри ка ни зо ва ти цео свет, оста ла је апа рат на до да нас, јер она го ми ла 
еми гра на та из свих бож јих зе ма ља, ко ја је без успо ме на, без ра се, 
без тра ди ци ја, та је го ми ла ана ци о нал на и уза лу дан је и сме шан је 
њен по ку шај да књи жев но шћу и дра мом ство ри и до ка же на ци о-
нал ност.“23)

DjuroBodrozic
IDEOLOGYANDRELIGION

Summary
Understanding of one society, nation or civilization im
pliesunderstandingoftheirculture,too.Essenceofeach
culture is in itsreligion.However, it is impossible tose
parate religion frommythology as it is intertwinedwith
itsstructure.Amythontheoriginsofthepeopleandthe
momentfromwhichthenationstartedtorecognizeitself
speaksbestabouttheirunderstandingof themselvesand
theirrelationshiptowardotherpeoplesaroundthem.
Mutualbelieves,andnotmutualinterests,makeonemoral
communityoutofagatheredcrowdandkeepthemtoget
herasaunit.Fromtheverybeginning,Americansviewed
themselvesasachosennation,asthepeoplewhohadthe
contractwithGodtoaccomplishthemissionthatwasen
trustedtothem.
KeyWords:ideology,religion,myth,Americanism,Prote
stantism
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КОРПОРАТИВНИКАПИТАЛИЗАМ,КРАЈЈЕД
НЕДОКТРИНЕ–АПСТРАКЦИОНИЗАМИЛИ

КРЕАТИВНАДЕСТРУКЦИЈА
Сажетак

Капитализамкаоуређењесвојуегзистенцијалнуфунк
цију започиње напуштањем феудалног уређења, од
средине16.века.Прошаојекрозтрифазе:трговачки
капитализам(XVIIiXVIIвек),индустријскикапита
лизам(XIXиXXвек)икорпоративниилитранснаци
онални капитализам.Након индустријске револуције
развојнипуткапитализмаулазиуфазуакцелерације.
Убрзавасепроизводњаистопараста,алиипромет
нафазаизраженакрозпотрошњу.Натајначиндола
зидоубрзањарепродуктивногциклуса,којикапитал
делинановчаниипредузетнички.Натај начин,на
глашавасеулогафинансијскогтржишта,хартијаод
вредностииберзе.Уфазииндустријализације запо
чињепроцесотуђењарадникаодефекатауложеног
рада,управокрозмашинечијијеонкреатор,ивласни
каодсопственогкапитала.Фромистичедауправоу
капиталистичкомначинупроизводње,доминирајупо
јединачнициљеви(радник,менаџер,власник),идасе
уњемуонизовузаконитржишта,аусвакомдругом
ималиби синонимуанархији.Таквоотуђењедоводи
допотпунереификацијечовекаиапстраховањачове
канесамооддругихвећиодсамогсебе.Човекпостаје
пројекцијаирационалног зависникаодматеријализо
ванеформедухазваненовац.Гигантскекорпорације,
географскиифункционалнораспрострањене,еталон
сукорпоративногкапитализма.Настраникапитала
долазидостепенаотуђењаусмислуњеговихулогаи
начинукоришћења.Високстепен кредитногфинан
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сирањаобезбеђујезависностодфинансијскихтржи
шта,паиповећавамогућностпојавеекономскихкри
за.Усвомеволутивномразвојукапитализма,носиоци
привреднеделатностисупостајалисвесложенијии
гломазнији,пајеисистемотуђењапостајаосвеиз
раженији  код свих субјеката (радник–менаџер–вла
сник).Такође,јављаседилемадалипостојиграница
производњеипотрошњеилињиховакорелацијаусло
вљавабесконачноповећањепретеранихшпекулација,
штоиубрзавапроцесепротивречностииизазивања
економских криза светских размера и ствара прет
поставкеиелементекапиталистичкогнихилизма.У
томсмислу,отвараседилемадаизборнећебитииз
међукорпорацијаињиховихконкурената,већуначину
изборауправцупобољшањасоцијалнихиекономских
резултата агрегата крупних корпорација. Са једне
стране отварају се новеформе етичких иморалних
норми,алиипоставкановихвредности,манифесто
вана кроз разне видове реформи у системима дру
штва.Радкаопокретачпроизводниходноса,могуће
јепосматратинесамосааспектапродуктивности,
већ и етичких иморалних принципа.Односно, дана
шњадешавањауказујунапроблемизналажењатрај
ногрешењаувидуновеетичкедоктрине,којазасвој
циљимапреиспитивањеобјективнихдометаиисто
ријских ограничења капиталистичког начина произ
водње.Утомпоимањунормиивредности„капита
лизамједесвојудецу“.
Кључнеречи:капитализам,реификација,криза,оту
ђење,апстракционизам,берза,тржиште

РЕИФИКАЦИЈОМДОАПСТРАКЦИОНИЗМА 
РАЗВОЈНИМПУТЕМКАПИТАЛИЗМА 

–уводненапомене

Kа пи та ли зам по сво јој су шти ни до во ди до кон цен тра ци је ка пи-
та ла, за по шља ва ња и мо ћи. Са дру ге стра не, на гла ша ва моћ 

кон ку рен ци је и мо но по ла. Ре зул тат ових прет по став ки био је ства-
ра ње ве ли ких кор по ра ци ја ко је су те жи ле вер ти кал ним и хо ри зон-
тал ним ин те гра ци ја ма у сми слу кон тро ли са ња тр жи шта, кон ку ре-
на та, али и об ли ко ва ња уку са по тро ша ча. Ме ђу тим, не ус кла ђе ност 
ми кро и ма кро еко ном ског си сте ма ка да је у пи та њу си стем пла-
ни ра ња, усло вља ва ле су по ја ве свет ских кри за 30-тих , 70-тих и 
80-тих го ди на, па и да нас. 
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По сма тра ју ћи ево лу тив ни раз вој ка пи та ли зма, уоча ва мо да је 
ње го ва увод на фа за би ла трговачкикапитализами тра ја ла је све 
до ра ног XVI II ве ка. Мла дим на ци о нал ним др жа ва ма од го ва ра ло је 
пру жи ти мо но по ли стич ку за шти ту тр го вач ким ком па ни ја ма. Раз-
во јем ин ду стри је и про на ла ском пар не ма ши не, прет ход ну фа зу 
ка пи та ли зма за ме но је индустријскикапитализам. У фа зи кон ку-
рент но сти „ка да јед но пред у зе ће ра сте у од но су пре ма од ре ђе ној 
ин ду стри ји до сти же сте пен на ко јем да ља екс пан зи ја у скло пу те 
ин ду стри је сма њу је ефи ка сност по сло ва ња. Та да је при си ље но иза-
ћи из те ин ду стри је и раз вр ста ти про из вод њу гран ски и ге о граф-
ски.“1) Прет ход на тврд ња не дво сми сле но ука зу је да у раз ви је ном 
ка пи та ли зму основ ни при вред ни су бје кат је су ве ли ке кор по ра ци је 
са мул ти на ци о нал ним пре фик сом и кон гло ме рат ском де лат но шћу. 
Иако на пр ви по глед, уло га др жа ве ни је до ми нант на, она у сва ком 
слу ча ју је сте стра те шка и парт нер ска за ве ли ке кор по ра ци је. Др-
жа ва сво јим ин стру мен ти ма убр за ва тех но ло шки на пре дак, об ли-
ку је рад ну сна гу кроз обра зов ни си стем, ин ве сти ра у ам би јент и 
ин фра струк ту ру и пре у зи ма у том сми слу ри зи ке, суб вен ци о ни ше 
не рен та бил не  ин ду стри је и сл.2) Да кле, пре по зна је мо фа зу раз во ја 
ко ју еко но ми сти зо ву др жав но – мо но пол ски ка пи та ли зам.

Ме ђу тим, ова кав убр зан раз вој ка пи та ли зма уз по моћ др жа-
ве, отво рио је по ље ин тер на ци о на ли за ци је еко но ми је, што из и ску-
је по тре бу пла ни ра ња на ме ђу на род ној осно ви, а што пре ва зи ла зи 
окви ре на ци о нал них др жа ва. Ре ше ње се про на шло упра во у мул ти-
на ци о нал ним и тран сна ци о нал ним ком па ни ја ма ко је су пре ла зи ле 
окви ре др жа ва, па се мо же го во ри ти о транснационалномкапита
лизму.

Са ве ли ким кор по ра ци ја ма до шло је до ве ли ких про ме на и 
на стра ни рад ни сна ге. Апа рат кор по ра ци је је гло ма зан и са јед не 
стра не има ве ли ки број за по сле них, кон гло ме рат ску струк ту ру, ве-
ли ко тр жи ште и ви ше од јед ног вла сни ка ка пи та ла. Цен тра ли зам се 
за ме њу је де цен тра ли змом, до ла зи до све ве ћег оту ђе ња на стра ни 
рад ник - вла сник ка пи та ла, тр жи шта по ста ју ве ли ка и не по зна та.

Карл Маркс на во ди да је обра зо ва ње ак ци о нар ских дру шта ва:3) 
1)  Hor vat Bran ko, ThePoliticalEconomyofSocialism,M.E. SHar pe, INC. Ar monk, New York 

1982, пре вод Гло бус, За греб, стр. 28. 
2)  Ibid, стр. 30.
3)  Карл Маркс, Капитал–IIIтом , Про све та –,БИГЗ, Бе о град, 1979, стр. 1504.
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● „огромноувећањеразмерапроизводњеипредузећакојасуза
појединачнекапиталебиланемогућауистимахдржавна
предузећапостајудруштвена;

● Капитал, којипосебипочиванадруштвеномначинупро
изводњеипретпостављадруштвенуконцентрацију сред
ставазапроизводњуираднихснага,добијаовдедиректно
обликдруштвеногкапиталаусупротностисаприватним
капиталом и његова предузећа иступају као друштвена
предузећа у супротности према приватним предузећима.
Тојеукидањекапиталакаоприватнесвојинеуграницама
самогкапиталистичкогначинапроизводње;

● Претварањестварноактивногкапиталистеупростогди
ригента,управитељатуђегкапитала,авласникакапитала
упростевласнике,простеновчанекапиталисте.Чакика
дадивидендекојеонивукуукључујукаматуипредузетнич
ку добит тј. целокупни профит (јер плата диригентова
јестеилитребадабудесамонајамнинаједневрстеквали
фикованограда,чијасеценарегулишенатржиштурада
каоиценасвакогдругограда),вучесеовајцелокупнипро
фитјошсамоуобликукамате,тј.пуканаградазасвојину
накапитал.Такосепрофитпредстављакаопростопри
свајањетуђегвишкарада.Уакционарскомдруштвуфунк
цијајерастављенаодсвојиненакапитал,паједаклеирад
потпунорастављенодсредствазапроизводњуинавишак
рада. Овај резултат највишег развитка капиталистичке
производњепредстављанужнупролазнутачкузапоновно
претварањекапитала у својинупроизвођача, алине више
приватну,већкаонепосреднудруштвенусвојину.“

Све нас ово на во ди на за кљу чак да ка пи та ли зам у свом са вре-
ме ном об ли ку кор по ра тив ног ка пи та ли зма отва ра про блем оту ђе-
ња и про цес кван ти фи ка ци је и ап страк ци о ни зма.

Свет ска еко ном ска кри за у 21. ве ку, до не ла је и отво ри ла ве ли-
ки број де ба та на те му раз вој не ета пе ка пи та ли зма и ди ле му да ли 
је она ево лу тив ни крај  нео ли бе ра ли зма ко ји у сво јој су шти ни за-
сту па те зу сло бод ног тр жи шта („la is sez – fa i re“) и ко ји је зре ла фа за 
ево лу тив ног раз до бља ка пи та ли зма? Пи та ње ко је ства ра по чет ну 
прет по став ку у ис тра жи вач ком ра ду је сте да ли је ка пи та ли зам са 
по чет ном иде јом Ада ма Сми та (1723-1790) о ка пи та ли стич ком мо-
де лу да је бо гат ство на ци је, на сто ја ње сва ког по је дин ца у оства ри-
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ва њу и за до во ље њу соп стве них ин те ре са, па на тај на чин слу жи и 
дру штве ним и јав ним ин те ре си ма, у пот пу ној ли бе ра ли за ци ји тр-
жи шта до ве ло до оту ђе ња тог по је дин ца и пре ва зи шло бив ство ва-
ње јед не иде је зва не нео ли бе рал ни ка пи та ли зам, ба зи ра не на са мо-
ре гу ла ци ји тр жи шта. Уко ли ко по сма тра мо узро ке по ме ну те кри зе, 
ја сни су ути ца ји бер зан ских шпе ку ла на та, па то отва ра но во по ље 
ис тра жи ва ња, да ли еко но ми ја за сно ва на на иде ја ма стро гог ре гу-
ли са ња, пре све га, фи нан сиј ског сек то ра и ин ве сти ци ја од стра не 
др жа ве, кре и ра ам би јент но вог мо де ла еко ном ске док три не? Дру-
га прет по став ка, по но во отва ра пи та ња еко но ми је Кар ла Марк са 
(1818-1883), ко ји на гла ша ва кон тра дик тор но сти раз во ја про из вод-
них сна га и тех но ло ги је у прав цу ху ма ни јег дру штве ног ста ди ју-
ма, а са дру ге стра не при сва ја ња ви шка вред но сти ис кљу чи во од 
стра не при ват них вла сни ка ка пи та ла, што  до во ди до кла сног ра-
сло ја ва ња и ства ра нео др жи вост иде је да љег раз во ја ка пи та ли зма. 

Та ко ђе, по но во се на гла ша ва ути цај и по тре ба др жав ног ин-
тер вен ци о ни зма иде је еко но ми сте Мај нар да Кеј нза (1883–1946), 
ко ји је сво ју док три ну из ла ска из еко ном ске кри зе за сно вао на 
прин ци пи ма фи нан си ра ња јав них про је ка та, ко ји ће сти му ли са ти 
по тра жњу и за по шља ва ње. 

Осим Сми та, осно ве ка пи та ли стич ког уре ђе ња по ста ви ли су 
и Деј вид Ри кар до (1772-1823) кроз те зу да над ни це по кри ва ју са-
мо ми ни мум по тре ба рад ни ка и Жан Бап тист Сеј (1767-1832) кроз 
за кон о ауто мат ском ус по ста вља њу и одр жа ва њу ма кро е ко ном ске 
рав но те же тј. сва ка по ну да ства ра сво ју тра жњу4). 

Ка пи та ли зам је по стао до ми нан тан у XVII и XVI II ве ку. Иако 
је про шао кроз раз ли чи те фа зе раз во ја у том раз до бљу, ди фе рен ци-
ра ле су се не ке за јед нич ке ка рак те ри сти ке: 5)

● „Постојањеполитичкииправнослободнихљуди;
● Чињеницадаслободниљуди(раднициинамештеници)про
дајусвојураднуснагувласникукапиталанатржиштурад
неснагенаосновууговора;

● Постојањетржиштакаомеханизмапомоћукогасеодређу
јуценеирегулишеразменадруштвенихпроизвода;

4)  Me sa rić Mi lan, «Du go roč na neo dr ži vost tr ži šnog fun da men sta li zma i neo li be ral nog ka pi ta-
li zma»,Ekonomskipregled, Za greb, 87 (9-10), 2006.

5)  Фром Ерих, Здраводруштво, Рад, Бе о град, 1980, стр. 99.
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● Свакаиндивидуарадисациљемостваривањапрофита,али
ћепомоћуопштеконкурентскеборбе свиизвући користи
одтога.“

У ка пи та ли зму у XVII и XVI II ве ку ин ду стри ја и тех ни ка су 
би ле на ни ском сте пе ну раз во ја, а људ ска ак тив ност за сно ва на на 
нор ма ма и мо ра лу сред њо ве ков не кул ту ре. Оно што се да нас сма-
тра кон ку рент но шћу и тр жи шним по зи ци о ни ра њем, та да је би-
ло не мо рал но и не е тич ки (нпр. оте ти му ште ри ју дру гом тр гов цу 
услед ни жих це на).

Да кле, на осно ву по ме ну тих раз ма тра ња о ка пи та ли зму до ла-
зи мо до за кључ ка да су у дру штву до ми ни ра ле две прет по став ке. 
Јед на је иде о ло шка фи ло зо фи ја са ана ли зом по је дин ца и ње го вом 
по зи ци јом у дру штву, а дру га је тех но ло ги ја и ин ду стри ја са ње ним 
до при но сом убр за ном раз во ју дру штва. Јед на по сма тра ира ци о нал-
ну стра ну дру штва, док дру га по сма тра ра ци о нал ну стра ну дру-
штва. У јед ној се кри је не га тив на ка рак те ри сти ка ка пи та ли стич ког 
мо де ла, а у дру гој по зи тив на. Још је Фран сис Бе кон (1561–1626) 
сма трао да је уло га чо ве ка у дру штву не да спо зна за ко не при ро де, 
већ да овла да њо ме, а Ре не Де карт (1596-1650) го во рио о по тре-
би за не ма ри ва ња ира ци о нал ног. Оба фи ло зо фа у из ве сном сми слу 
прет по ста вља ју и фи ло зоф ске те ме ље ка пи та ли стич ког уре ђе ња. 
Нај ве ћи кри ти чар ова квог уре ђе ња био је Карл Маркс. 

ОТУЂЕЊЕ–АПСТРАКЦИОНИЗАМ–РЕИФИКАЦИЈА

Ево лу тив ни раз вој ка пи та ли за ма не ми нов но ука зу је на ње гов 
ути цај на раз вој лич но сти.  Ова по ја ва има ди рект ни и ин ди рект ни 
ути цај, ме ђу тим, без об зи ра на сна гу ути ца ја, еви дент но је при су-
тан про цес оту ђе ња, од но сно у про це су тро ше ња чо ве ко ве енер-
ги је фо ку си ра ју ћи се на ве ћи про дук тив ни на пор у ка пи та ли зму 
се ства ра про из вод и ре зул та ти на по ра ко ји се оту ђу ју, па се на 
тај на чин вр ши и ин ди рек тан ути цај соп стве ног оту ђе ња. Ин ду-
стриј ска ре во лу ци ја је ди рект но ути ца ла на чо ве ка као ства ра о ца, а 
ин ди рект но на чо ве ка као би ће. Ма ши на је сте би ла ре зул тат чо ве-
ко вог ра да, али се исто вре ме но ста ви ла се из над ње га и угро жа ва ла 
ње гов рад. 

Ме ђу тим, оту ђе ње у ка пи та ли зму се  не ја вља, са мо на стра-
ни рад ни ка, већ и на стра ни ме на џе ра и вла сни ка. Раз ло ге мо же мо 
тра жи ти у дру штве ним си ла ма ка пи та ли стич ког на чи на про из вод-
ње, ко је деј ству ју по прин ци пу не ја сно сти и ано ним но сти, јер сва-
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ки  су бјект кре и ра прин цип бор бе на тр жи шту у ко јем за до во ља ва 
ис кљу чи во по је ди нач не (чи тај соп стве не) по тре бе.  Фром на гла-
ша ва, да би у сва ком дру гом дру штве ном уре ђе њу то би ло на зва но 
анар хи јом, а са мо се у ка пи та ли зму зо ве ’’економскизакониупра
вљањатржиштем’’. Раз вој ка пи та ли зма на гла ша ва овај прин цип, 
и оно што је уоч љи во да он по ста је до ми нан тан у пе ри о ди ма еко-
ном ских кри за. 

По Фро му, у ка пи та ли зму је по твр ђен прин цип ус по ста вља ња 
по ли тич ких сло бо да, на су прот цен трал ном пла ни ра њу и пу ту по-
тен ци јал ној кон тро ли,  али са дру ге стра не оту ђе ње ко је иза зи ва 
ка пи та ли зам  ма ни фе сту је се и кроз за ко не ко је по је ди нац ства ра, 
али не кон тро ли ше, од ба цу ју ћи на тај на чин од го вор ност бу дућ но-
сти и ства ра ју ћи ги гант ске др жа ве и еко ном ске си сте ме ко ји ма је 
те шко упра вља ти.6)

Ова ко по и ма но оту ђе ње, не са мо да уда ља ва чо ве ка од дру гог 
чо ве ка, већ га ап стра ху је и од са мог се бе. Идо ло по клон ство је раз-
ви је но кроз фор му ка пи та ла и нов ца и све дру го по ста је ап страк-
ци о ни зам. По је ди нац и се бе и дру ге по сма тра кроз до стиг ну ћа у 
нов цу. Да кле, чо век  по ста је про јек ци ја ира ци о нал ног за ви сни ка 
од ма те ри ја ли зо ва не фор ме ду ха зва не но вац.  

Рад ник у та квом си сте му по ста је као ма ши на ко ју је он ство-
рио, па оту да и за кљу чак Ђи ле спи ја, ко ји ка же: „Уиндустријипо
јединацпостајеекономскиатомкојииграпремамелодијиатом
скогуправљања.Вашеместојеуправоовде,вићетеседетиовако,
ваше руке ће се кретати x сантиметара у правцу y радијуса, а
времекретањабићеxминута.Радпостајесвевишепонављанаи
несвеснаделатност,јерпланери,микропокретачиинаучнаорга
низацијасвевишеодузимајурадникуњеговоправодамислиида
сеслободнокреће.Оспоравасеживот;спречавасепотребадасе
контролише,спречавасестваралаштво,знатижељаинезависна
мисао,арезултат,неминовнорезултаттогајебекствоилибор
барадника,апатијаилидеструктивност,психичкарегресија!“7)!

Ме на џер упра вља ка пи та лом ко ји је не ко дру ги уло жио, да кле 
при нос ка пи та ла је оту ђен од ње га. Та ко ђе, у ме на џер ским струк-
ту ра ма све је ви ше на гла ше но упра вља ње љу ди ма, у од но су на 
упра вља ње тех но ло шким про це си ма (из гле да да кли ца ду ха још 
увек бив ству је). При мер оту ђе ња ме на џе ра Фром ви ди у ње го вој 
лич ној бор би са „безличнимгигантимаконкурентскихпредузећа,
6)  Ерих Фром, Здраводруштво,Рад, Бе о град, 1980, стр.,143-146.
7)  J.J. Gil le spie, FreeExpressioninIndustry,The Pi lot Press Ltd., Lon don, 1948.
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светским тржиштима, гигантским синдикатима, гигантским
потрошачима…“ По ње му све је то са вр шен ми ље за ства ра ње 
кру тих би ро крат ских струк ту ра „упра вља ча“. Ту оту ђе ње пре ра ста 
у ап страк ци о ни зам, јер је од нос би ро кра та пот пу но оту ђен од по је-
ди на ца, а без лич ност из ра же на кроз ве ли чи ну ор га ни за ци је.

Упра во та ве ли чи на, по Пи те ру Дра ке ру  пред ста вља оту ђе ње 
са мог вла сни ка кор по ра ци је. По ње му оту ђе ње вла сни ка од рад-
ни ка, ме на џе ра, па и са ме кор по ра ци је ве ри фи ко ва но је кроз вла-
сни штво над „пар че том хар ти је“ зва ном ак ци ја, а ко ја пред ста вља 
вар љи ву ко ли чи ну нов ца.8) Да кле вла сник ка пи та ла је оту ђен кроз 
ви ше фор ми: по стао је па сив ни вла сник хар ти је од вред но сти оту-
ђен од ди рект ног упра вља ња, ње го во ин ди ви ду ал но бо гат ство че-
сто је усло вље но ак тив но шћу по је ди на ца ко ји упра вља ју ње го вим 
и ту ђим кор по ра ци ја ма, што на во ди на за кљу чак да су вла сни штво, 
моћ и од го вор ност оту ђе не од вла сни ка, а у ру ка ма ствар них упра-
вља ча (управ них од бо ра и ме на џе ра).

Осим на су бјек те кре а то ра и вла сни ка ка пи та ла,  оту ђе ње се 
ја вља и на стра ни по тро ша ча, јер об ли ку је њи хо ве ста во ве: „кад
бихимаоноваца,могаобихдакупимизврснуслику,…небимибио
потребаннапордабихнештостекао,…могудауништимкњигу
илисликукојесамкупио…“ Да кле оту ђу је се на чин при ба вља ња 
од на чин упо тре бе.

Ме ђу тим, упра во ова кви про це си оту ђе ња и ап страк ци је из гра-
ди ће си стем дру штве не ре и фи ка ци је ко ји ће до ве сти до пот пу ног 
опред ме ћи ва ња од но са ме ђу љу ди ма. На рав но, ин стру мент опред-
ме ћи ва ња је из ра жен у си сте му зва ни ка пи та ли зам тј. ка ко га Фром 
зо ве су пер ка пи та ли зам, а Маркс из ра жа ва кроз „Бе ду фи ло зо фи је“ 
у фор ми: “Најзадједошловремекадајесвештосуљудидоса
дасматраликаонеотуђиво,посталопредметразмене,продајеи
моглосеотуђивати…..тосустварикојесусемоглеразмењива
ти,давати,алиникадкуповати:врлина,уверење,савестизнање
итд.–једномречјусвејепосталопредметтрговине.Тојевреме
свеопштекорупције,продаје,односно,времеукојемсесвакипред
мет,биофизичкиилиморалнидоносинатржиште,каопредмет
разменедабитамобиооцењенпремасвојојправојвредности.“9) 
Да кле, тр жи шни од но си по ста ју ета лон би ћа и бив ство ва ња. И у 
ери су пер ка пи та ли зма, све док је про фит оту ђен од рад ни ка, ен-
ту зи ја зам ће би ти де пре си ра на фор ма. Сто га Лин колн сма тра да 
8)  Pe ter Druc ker, ConceptoftheCorporation, The John Day co., New York, 1946, стр. 8-9.
9)  Карл Маркс, Бедафилозофије,Про све та,  Бе о град, 1980, стр. 57.
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је ди но раз ви так по је дин ца мо же по вра ти ти ен ту зи ја зам и сма њи ти 
не за до вољ ство рад ни ка и ство ри ти тр жи ште за до вољ них по тро ша-
ча, а ко је ће кре и ра ти здра во дру штво. Фром на гла ша ва да је глав ни 
ар гу мент у ко рист ка пи та ли зма би ла иде ја про фи та и ње на ма те ри-
ја ли за ци ја ма ни фе сто ва на ра дом, а он да се мо же по ву ћи па ра ле ла 
са со ци ја ли змом, јер се упра во у том уре ђе њу нај ви ше при пи су је 
ма те ри ја ли зам, а објек тив ност со ци ја ли зма је упра во су прот на, јер 
и кри ти ку је ма те ри ја ли зам и ње гов не га ти ван ути цај на би так.

ШТАЈЕЗАЈЕДНИЧКОКРИЗАМА?

Маркс раз два ја ка пи та ли сте на нов чар ске и ин ду стриј ске ка-
пи та ли сте. Јед ни ства ра ју ка ма ту, а дру ги пред у зет нич ки до би так. 
Та ко ђе на гла ша ва да ве ћи на ка пи та ли ста ра ди са по зајм ље ним ка-
пи та лом, што зна чи да обе вр сте ка пи та ли ста ко ри сте исти ка пи-
тал са раз ли чи тим свр ха ма, па са мим тим има ју и раз ли чи ту уло гу 
у про це су ре про дук ци је. За про из вод ног ка пи та ли сту са по зајм-
ље ним ка пи та лом, про фит има два пре фик са, ка мат ни про фит и 
до бит ни про фит. Маркс до ла зи до за кључ ка “да је каматаплод
капитала по себи, својине над капиталом, без обзира на процес
производње,апредузетничкадобитплодкапиталакојипроцеси
ра,којидејствујеупроцесупроизводње,тестогаактивнеулоге
којупримењивачкапиталаиграупроцесурепродукције.“10) 

Из прет ход не тврд ње Марк са про ис ти че чи ње ни ца и ди ле ма 
да ли је ка пи та ли ста вла сник ка пи та ла. Ако се по ву че па ра ле ла из-
ме ђу ове тврд ње и чи ње ни це раз ви је но сти тр жи шта ка пи та ла, тј. 
све ве ћег оби ма ко ри шће ња по зајм ље ног ка пи та ла, ја сни су узро-
ци ко ји су у по след њим де це ни ја ма све че шће до во ди ли до кри за. 
Да кле, и на стра ни ка пи та ла до ла зи до сте пе на оту ђе ња у сми слу 
ње го вих уло га и на чи ну ко ри шће ња. Ви сок сте пен са мо фи нан-
си ра ња обез бе ђу је не за ви сност од фи нан сиј ских тр жи шта, па  и 
сма њу је мо гућ ност по ја ве еко ном ских кри за. У свом ево лу тив ном 
раз во ју ка пи та ли зма, но си о ци при вред не де лат но сти су по ста ја ли 
све сло же ни ји и гло ма зни ји, па је и си стем оту ђе ња по ста јао све 
из ра же ни ји  код свих су бје ка та (рад ник-ме на џер-вла сник). Сва ка 
фа за ка пи та ли зма за вр ше на је од ре ђе ном кри зом. Тр го вач ки ка пи-
та ли зам 18. ве ка, за вр шио је  кри зом 1847, а по Марк су је дан од 
глав них узро ка кри зе би ла је пре за си ће ност тр жи шта и ве ли ки број 
шпе ку ла ци ја, а он да кри зом 1857, па 1866/67. Ин ду стриј ски ка пи-
та ли зам за вр шио је кри зом ве ли ке де пре си је 1929-33 (пре це ње ном 
10)  Карл Маркс, Капитал, том III, Про све та, Бе о град, 1979, стр. 1447-1448.
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вред но шћу хар ти ја од вред но сти и сло мом на бер зи („цр ни че твр-
так“), по том нафт ном кри зом 1970-тих, па све то на во ди Ен гел са на 
чи ње ни цу ко ју по твр ђу ју и да на шња де ша ва ња, да су „кризеакут
ниобликпериодичногпроцесасдосадашњимдесетогодишњимци
клусом,прераслаухроничнистадијумсмењивањакраткогслабог
побољшања,сарелативнодугомдепресијом,амождасесводина
самопродужавањетрајањациклуса“. Да кле, оста је да ви ди мо да 
ли кри за 2008. го ди не, озна ча ва крај кор по ра тив ног ка пи та ли зма.  

Прет по став ка тр жи шне еко но ми је је да по тро ша чи са мо стал-
но вр ше из бор оне ро бе ко ја мак си мал но за до во ља ва њи хо ве по-
тре бе, а про из во ђа чи про из во де оне про из во де ко ји мак си ми зу ју 
до бит, од но сно ко ји има ју нај ни же тро шко ве. Из то га про из и ла зи 
да су нај рен та бил ни ји они про из во ди ко ји су нај вред ни ји за по тро-
ша че и да уче сни ци на тр жи шту на тај на чин ства ра ју еко ном ски 
бла го ста ње.11) То упра во за сту па те зу La is sez-fa i re тр жи шта. Овај 
еко ном ски мо дел прет по ста вља  си гур ност, из ве сност, до ступ-
ност ин фор ма ци ја.  Ме ђу тим, ако се зна да су еко ном ски усло ви 
на тр жи шту сим бол не из ве сно сти, не си гур но сти, не до ступ но сти 
ин фор ма ци ја,  не ста бил но сти тр жи шта услед не е ла стич но сти це-
на, по ста вља се пи та ње ис прав но сти из бо ра по тро ша ча и про из-
во ђа ча, на осно ву до ступ них ин фор ма ци ја, па по тврд ња ма Кеј нза 
та кво ин ди ви ду а ли стич ко по и ма ње до бит ка, мо же до ве сти до дру-
штве ног гу бит ка. Да ли ова кво по и ма ње зах те ва пла ни ра ње тр жи-
шта на су прот La is se-fa i re тр жи шту, ка ко би ин ди ви ду а ли зам био 
за ме њен бла го ста њем за јед ни це. У том сми слу, пла ни ра ње под ра-
зу ме ва функ ци је ин стру мен та пред ви ђа ња, ко ор ди на ци је при вред-
них од лу ка и ини ци ја ти ва. Да ли раз ли чи тост ова квих ин стру ме на-
та де тер ми ни ше еко ном ски си стем у за ви сно сти од до ми нант них 
об ли ка? По сто ји пет ти по ва ре гу ла тор них ме ха ни за ма:12) 

1.„Laissezfaire“ – Сло бод но тр жи ште. Овај ин стру мент је 
пред ста вљао спо ну пре ла ска из фе у дал ног у ка пи та ли стич-
ко уре ђе ње, тј. ин ди ви ду а ли стич ке фе у дал не при вре де ма-
лих тр го ва ца, у је дин стве ну на ци о нал ну при вре ду. Др жа ва 
је има ла уло гу га ран та имо ви не. На тим осно ва ма Смит је 
раз вио те о ри ју „не ви дљи ве ру ке“

2. Не у са гла ше ност плат но-спо соб не и дру штве не по тра жње 
ука за ла је на нео др жи вост те о ри је „Не ви дљи ве ру ке“.  Сто-
га се ја вља ин стру мент „ви дљи ве ру ке“ као ин стру мен та ко-

11)  Hor vat Bran ko, op. cit., стр. 270.
12)  Ibid, стр. 276-278.
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ор ди на ци је. При ват ну ини ци ја ти ву за ме њу је тр жи шно цен
тралнопланирање–административнопланирање

3. Ани мо зи тет цен трал ног пла ни ра ња и при ват ног вла сни-
штва усло вио је по тре бу кре и ра ња но вог ме ха ни зма: др жа ве 
као ор га на економскеполитике.

4.Информатичка револуција, ожи вља ва иде ју „тр жи шне 
ру ке“, али са да у сим би о зи „ви дљи ве и не ви дљи ве“. При-
ступ ин фор ма ци ја ма, бр зи на до ступ но сти са јед не стра не, 
за пред у зе ћа отва ра мо гућ ност ви шег сте пе на сло бод ног тр-
жи шта, али исто вре ме но мо гућ ност об ра де и ар хи ви ра ња 
кре и ра по тен ци јал др жав ног цен тра ли зма. 

5. Не тр жи шни ин стру мен ти ко ор ди на ци је (не ад ми ни стра тив-
не кон тро ле), ти па до го во ра, ар би тра жа, кон сул та ци ја, уса-
вр ши ли су „ви дљи ву ру ку“.

Свих пет ти по ва ре гу ла тор них ме ха ни за ма де фи ни шу раз ли чи-
те раз вој не ста ди ју ме еко но ми је. Сло бод но тр жи ште – ли бе рал ни 
ка пи та ли зам, ад ми ни стра тив но пла ни ра ње – ета ти зам, еко ном ска 
по ли ти ка – кеј нзи јан ски мо дел, про из вод ња и ко ри шће ње ин фор-
ма ци ја и не тр жи шни ин стру мен ти ко ор ди на ци је – кор по ра тив ни 
ка пи та ли зам и др жа ве бла го ста ња. Со ци ја ли зам обе ле жа ва ју свих 
пет ре гу ла тор них ме ха ни за ма у раз ли чи тим фа за ма. Не ми нов но се 
на ме ће пи та ње сле де ћег ста ди ју ма еко ном ског раз во ја.

ХУМАНИЗАЦИЈАИЛИНИХИЛИЗАМ 
ИНДИВИДУАЛНИХСЛОБОДА

У свом де лу „Ре во лу ци ја на де“ Фром по ста вља пи та ње и ди-
ле му, да ли имућ ни (Фром по ми ње Аме ри кан це, али ово пи та ње се 
мо же од но си ти на све по је дин це) тре ба де се осло бо де стал но рас-
ту ће по тро шње, ко ју он на зи ва бес ко нач ним и без ду хов ним про-
це сом, а да др жа ва на ста ви екс пан зив ни раст.  Та ко ђе, по ста вља и 
ди ле му да ли по сто ји гра ни ца про из вод ње и по тро шње или њи хо ва 
ко ре ла ци ја усло вља ва бес ко нач но по ве ћа ње? Он сма тра, да раст 
про из вод ње је сред ство за до сти за ње ци ља, а не циљ. Сред ство 
ко ји ма се омо гу ћа ва усме ра ва ње про дук тив не енер ги је на истин-
ски људ ски раз ви так, не кроз ма те ри ја ли за ци ју, већ кроз ду хов ни 
на пре дак и бив ство ва ње. Фром по др жа ва ста во ве Џо на Стју ар та 
Ми ла, ко ји из ме ђу оста лог ка же: “Акобиземљамораладаизгуби
овајвеликидеосвојепријатности,којесадазахваљујестварима
којесунеспојивесанеограниченимповећањемимањаистановни
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штва,самоуциљуиздржавањабројног,алинеибољегисрећнијег
становништва,хоћуискренодасенадамономнајбољемзабудући
нараштај,дасезадовољистањеммировањамногопреганужда
натера.“13) Из ове тврд ње Фром за кљу чу је да за стој у по ве ћа њу 
ка пи та ла, чи ји смо све до ци да нас, не укљу чу је ну жно и за стој у 
на прет ку људ ске кул ту ре. На про тив, он у то ме ви ди ре не сан су оту-
ђе них љу ди, прет по став ку пла ни ра ња оних вред но сти ко је су сма-
тра не ста ро мод ни ма и пре ва зи ђе ни ма. И од мах по ста вља пи та ње, 
ка кав еко ном ски си стем тре ба да бу де, а да од го ва ра прин ци па тех-
ни ке, ко ји су ус по ста вље ни, а са дру ге ста не огра ни чио де ху ма ни-
зо ва ну по тро шњу. Фром ре ше ње на ла зи упра во у про це су пла ни-
ра ња, али не при ват но кроз аро ган ци ју и сим бол нај ве ћег оту ђе ња 
– ги гант ске кор по ра ци је, већ кроз си сте ма ти зо ван прин цип пла ни-
ра ња на ни воу дру штва као це ли не. Упра во си стем ко ји су ус по ста-
ви ле кон ку рент ске пред но сти на ба зи ши ро ких ле пе за ин те гра ци ја, 
срод них и пра те ћих де лат но сти, омо гу ћа ва син хро ни за ци ју пла на 
кроз ви ше при вред них де лат но сти на ни воу дру штва. На тај на-
чин, не ху ма но, ма те ри јал но ми сти фи ко ва но дру штво, би при ми-
ло об лич је раз вит ка ду шев ног и ду хов ног људ ског дру штва. Већ у 
сво је вре ме Фром при ме ћу је да се ре ше ње на ла зи упра во у оним 
сред стви ма ко је спо ми њу и кроз раз не ви до ве стра те ги ја про мо ви-
шу мно ги на уч ни ци. То су: ре ви та ли за ци ја се о ских и при град ских 
на се ља, ши ре ње мре же јав ног обра зо ва ња и здрав ства, раз ви так 
са о бра ћај не ин фра струк ту ре, кул тур ни пре по род и сл. Но ви став 
та да мо же да по ста не: би ти, а не има ти и тро ши ти.

ПРОКЛЕТСТВОВЕЛИЧИНЕ 
ИНИХИЛИЗАМКАПИТАЛИЗМА

Уко ли ко се сад освр не мо на ка рак те ри сти ке по сто је ћег сте-
пе на раз вит ка дру штва (чи тај ка пи та ли стич ког раз вит ка), ла ко се 
уоча ва фе но мен кре дит ног фи нан си ра ња. Кре дит но фи нан си ра ње 
убр за ва про мет па са мим тим и ме та мор фо зу ро ба, зна чи про цес 
ре про дук ци је уоп ште. Ме ђу тим, Маркс ис ти че да ово убр за ње са 
дру ге стра не вре мен ски одва ја чин ку по ви не и про да је, па је због 
то га пред мет че стих шпе ку ла ци ја. Он у овим про це си ма ви ди оту-
ђе ње ка пи та ла од ка пи та ли зма. У том сми слу ис ти че:14)

13)  Пре у зе то: Фром Ерих, Револуцијанаде,Гра фос, Бе о град ,1980, стр. 136.
14)  Карл Маркс, op.cit., стр. 1504-1506.
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● „огромноувећањеразмерапроизводњеипредузећакојасуза
појединачнекапиталебиланемогућа.Уистимахитаква
предузећакојасуранијебиладржавнапостајудруштвена.

● Капитал, којипосебипочиванадруштвеномначинупро
изводњеипретпостављадруштвенуконцентрацију сред
става за производњу и радних снага добијају овде облик
директногдруштвеногкапитала(удруженеиндивидуе)на
супротприватномкапиталу.То је укидањекапиталакао
приватнесвојинеуграницамасамогкапиталистичкогна
чинапроизводње.

● Претварањестварноактивногкапиталистеупростогди
ригентауправитељатуђегкапитала,авласникакапитала
упростевласнике,простеновчанекапиталисте.

● Такоседошлодаупојединимгранамацелокупнапроизвод
њаконцентришеуједновеликоакционарскодруштвосје
динственомуправом:“

По Марк су ово до во ди до уки да ња ка пи та ли стич ког на чи на 
про из вод ње у окви ру са мог ка пи та ли стич ког на чи на про из вод ње, 
па сто га пред ста вља соп стве ну про тив реч ност и тач ку пре ла за у 
но ви об лик про из вод ње. „ Уизвеснимобластимаонауспоставља
монополистогаизазивамешањедржаве.Онарепродукујеједну
новуфинансијскуаристократију,новуврступаразитаувидупро
јектаната, оснивача и чисто номиналних директора, читав си
стемподваљивањаипревареупогледуоснивања,издавањаакција
итрговинесаакцијама.Тојеприватнапроизводњабезконтроле
приватнепроизводње.“15) Да кле, Маркс уки да ње ка пи та ли зма ви ди 
као ди рект ну спре гу са кре ди ти ма и прин ци пом ко ри шће ња ту ђег 
ка пи та ла, ту ђе сво ји не, па и ту ђег ра да. То уки да при ват ну сво ји ну, 
а соп стве ни ка пи тал је сте над град ња кре ди та. Па оту да и па ра ле ла 
са еко ном ским кри за ма, ко је су ве ћи ном би ле ре зул тат спе ку ла тив-
них бер зан ских рад њи, од но сно упра вља ња ту ђим ка пи та лом. 

Да кле, кре дит ни си стем је био прет по став ка пре ла ска из ин-
ди ви ду ал не у кор по ра тив ну про из вод њу, та ко је он са да глав на 
осно ви ца  за ши ре ње ка пи та ли стич ких ак ци о нар ских дру шта ва у 
на ци о нал не раз ме ре. Овај си стем та ко ђе убр за ва ма те ри јал ни раз-
ви так про из вод них сна га и до во ди до пре ко мер не про из вод ње и 
по тро шње, али и пре те ра них шпе ку ла ци ја, што и убр за ва про це се 
про тив реч но сти и иза зи ва ња еко ном ских кри за свет ских раз ме ра и 

15)  Карл Маркс, op.cit., стр. 1506.
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ства ра прет по став ке и еле мен те ка пи та ли стич ког ни хи ли зма. Бер-
зе, у том кон тек сту пред ста вља ју ета ти стич ки ми ље ка пи та ли стич-
ког уре ђе ња, са еле мен ти ма жи во твор ног еле мен та. У по чет ним 
фа за ма раз во ја ка пи та ли зма, бер за је слу жи ла за убр за ни раз вој ка-
пи та ли стич ког уре ђе ња, а он да ак це ле ра ци јом основ них по сту ла та 
ка пи та ли зам до ве ла до мул ти пли ци ра ња не га тив них еле ме на та и 
до ве ла до про це са са мо у ни ште ња. У XIX ве ку тр жи ште хар ти ја 
од вред но сти је би ло ма ло, па је и бер за има ла се кун дар ну уло гу. 
Ме ђу тим, с кра ја XIX ве ка до ла зи до ак це ле ра ци је нов ча ног ка пи-
та ла, јер је аку му ли ра ни ка пи тал пре ва зи ла зио по тре бе по тро шње 
и ра ста про из вод ње. Ин ду стри ја се пре тва ра у ак ци о нар ска пред у-
зе ћа и про цес ни хи ли зма за по чи ње од те тач ке. Вла сни ци ка пи та ла 
по ста ју „вла сни ци по зо ри шта чи јим ор ке стром дру ги ди ри гу ју“, 
бан кар ски си стем се раз ви ја на ба зи хи по те ка, а бер за по ста је ме-
сто где се про да је „вр хов на сво ји на“, а не ствар на вред ност. 

Ак ци о на ри са огра ни че ним вла сни штвом у ка пи та лу има-
ју огра ни че ну оба ве зу, ак ци о нар ска дру штва рас по ла жу „трај ном 
сук це си јом“, без об зи ра на вла сни ке ка пи та ла.16) Оту ђе ње по ста је 
дру го име за та дру штва. 

Са му ел сон ука зу је на ста но ви ште да ак ци је са ста но ви шта ин-
ве сти то ра пред ста вља ју по ступ ност све ве ћих ри зи ка, а све ма ње  
си гур но сти, где се ком пен за ци ја про на ла зи у ви со ким сто па ма про-
фи та. Ме ђу тим, упра во ги ган ти зам кор по ра ци ја са со бом ву че про-
клет ство ве ли чи не, по Са му ел со ну. Он сма тра  да тај ги ган ти зам 
ства ра мо но пол, а он да по тре бу ре а го ва ња др жа ве. У том сми слу, 
отва ра ди ле му да из бор не ће би ти из ме ђу кор по ра ци ја и њи хо вих 
кон ку ре на та, већ у на чи ну из бо ра у прав цу по бољ ша ња со ци јал них 
и еко ном ских ре зул та та агре га та круп них кор по ра ци ја.17) По ње му 
ове кор по ра ци је тре ба усме ри ти да ра де за јав но до бро, да кле на 
сце ну сту па др жа ва и Кеј нзов ин тер вен ци о ни зам. Од но сно, да на-
шња де ша ва ња ука зу ју на про блем из на ла же ња трај ног ре ше ња у 
ви ду но ве етич ке док три не, ко ја за свој циљ има пре и спи ти ва ње 
објек тив них до ме та и исто риј ских огра ни че ња ка пи та ли стич ког 
на чи на про из вод ње.18) Ако се узме у об зир тврд ња Мак са Wебера 
да се он да шњи ка пи та ли зам ба зи рао на ства ра лач кој мо ћи људ ског 
ра да, да ли се да нас у пот пу но сти оту ђен рад мо же сма тра ти по кре-
та чем про ме на у про те стант ском ду ху ка пи та ли зма ка не кој но вој 

16)  Са му ел сон, Економија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1969, стр. 7. 
17)  Ibid, стр. 107.
18)  Ма рин ко вић Д., Протестантскаетикаидухкапитализма–другипут
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иде о ло ги ји, и да ли су еко ном ске кри зе са све ве ћим исто риј ским 
од је ци ма опо ме на људ ског ду ха. И ко нач но, да ли је људ ски дух у 
искон ским по че ци ма ова пло ћен у људ ском ра ду кроз ње го во по зи-
тив но или не га тив но ста но ви ште. („Богствориземљу“ – по зи тив-
но ста но ви ште ра да, „Земљада јепроклетазбогтебе,самуком
ћешсеодњехранитицелогживота“ – не га тив но ста но ви ште)

Да кле, рад као по кре тач про из вод них од но са, мо гу ће је по сма-
тра ти не са мо са аспек та про дук тив но сти, већ и са аспек та етич ких 
и мо рал них прин ци па. Он је кон стант на мо рал на вред ност, али од-
ре ђе ни си сте ми дру штве ног уре ђе ња, као што је ка пи та ли стич ки 
на чин про из вод ње кроз про цес оту ђе ња ства ра ла ца ра да до ко ри-
сни ка ње го вих ефе ка та отва ра ју но во по гла вље у си сте му све у куп-
них  дру штве них од но са. Са јед не стра не, отва ра ју се но ве фор ме 
етич ких и мо рал них нор ми, али и по став ка но вих вред но сти, ма ни-
фе сто ва на кроз раз не ви до ве ре фор ми у си сте ми ма дру штва. У том 
по и ма њу нор ми и вред но сти „ка пи та ли зам је де сво ју де цу“.

TatjanaDragicevicRadicevic
MegatrendUniversity,Belgrade

CORPORATIVECAPITALISM,THEENDOFONE
DOCTRINE–ABSTRACTIONISMORCREATIVE

DESTRUCTION
Summary

Capitalism as the system had started up its existential
functionfollowingtheendoffeudalsysteminthemiddle
ofsixteenthcentury.Ithasgonethroughthreestages:mer
chantstylecapitalism(seventeenthandeighteenthcentu
ry), industrial capitalism (nineteenth and twentieth cen
tury) and corporative or transnational capitalism.After
theindustrialrevolutiondevelopmentalpathofcapitalism
gotintothephaseofacceleration.Productionandgrowth
rategotaccelerated,butalsotheexchangephasethatis
expressedthroughconsumption.Consequentlytherepro
ductivecycle,dividingthecapitalonfinancialandentre
preneurshipcapital,gotaccelerated,too.Inthiswaythere
isaccentuatedtheroleoffinancialmarket,thestocksand
the stockmarket. In the phase of industrialization there
startedaprocessofalienationoftheworkersfromtheef
fectsoftheircontributivework,bythemeansofthema
chineswhowerecreatedbythem,andaprocessofalien
ationoftheownersfromtheirowncapital.ItwasFromm
whounderlinedthatitisexactlyinthecapitalisticwayof
productionthattheredominateindividualobjectives(the
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worker,manager,owner),andthatitiscalledthemarket
lawsinthisenvironment,butinanyotheroneitssynonym
wouldbeanarchy.Suchalienationleadtocompletereifi
cationofthemanandabstractionofthemannotonlyfrom
otherpeoplebutfromhisownself,too.Themanbecamea
projectionofanirrationaladdicttothematerializedform
ofthespiritcalledthemoney.Giganticcorporationsthat
are geographically and functionally spread around, are
theetalonofcorporativecapitalism.Incaseofthecapi
tal there came the level of alienation in termof its role
andthewayofuse.Highlevelofcreditfinancingprovided
forthedependenceonfinancialmarketandincreasedthe
possibility (announcement) of economical crisis. Within
evolutionarydevelopmentof the capitalism, the carriers
of economicactivitiesbecamemore complexand larger
inscale,sothatthesystemofalienationbecamemoreevi
dentincaseofallsubjects(theworkermanagerowner).
Also,therehasbeenadilemmawhethertherewasthebor
derbetweentheproductionandconsumptionortheircor
relationcausedanendlessincreaseofexaggeratedspecu
lations,thusacceleratingtheprocessesofcontradictories
andinflictingeconomicalcrisisoftheworldproportions
andcreatedpreconditionsandelementsofcapitalisticni
hilism.Inthissense,therehasalsobeenanewdilemma
that therewouldnotbethechoicebetweenthecorpora
tionsandtheirrivals,butinthewayofthechoiceindi
rectionofimprovementofsocialandeconomicresultsof
theaggregatesoflargecorporations.Ononehand,there
camenew formsofethicalandmoralnorms,butalsoa
formationofnewvaluesthatwasmanifestedthroughvari
ouswaysofreformsinsocialsystems.Itispossibletoview
work,asadeterminantofproductionrelations,notonly
fromthepointofproductivitybutalsoethicalandmoral
principles.Or,inotherwords,recenteventshaveuncov
eredaproblemoffindingapermanentsolutionintheway
of new ethical doctrine that has its objective of recon
siderationofobjectiverangesandhistoricallimitationsof
capitalisticwayofproduction.Insuchcomprehensionof
thenormsandvalues–“Capitalismeatsself.”
KeyWords:capitalism,reification,crisis,alienations,ab
stractionism,stockmarket,market
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ДРУШТВЕНО-EТИЧКИИЗАЗОВИ
ПРОЦЕСАГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Сажетак
Основнакарактеристикасавременесветскепривреде
је доминација мултинационалних компанија, снажно
присустводржавеупривредиидугорочнатенденција
глобализацијесветскепроизводње,трговинеипотро-
шње.Глобализацијајемногострукипроблемкојикрије
у себи ризике али ишансе.Ако је за једне назадова-
њеипаду„Манчестеркапитализам“,другијеуправо
глорификују.Поједномспису„Институтазапривре-
дуКелн“ глобализација не ствара никакве проблеме,
онасамодефинишепроблеме–налековитначин–све
проблемекојесмосамисебиранијестворили.Онаје
изазов: економски изазов али такође и друштвени,
културни, пословни, етички, политички, ито не са-
мозакомпаније. Утомконтексту,овајрадсебави
проблемима и друштвено-економским последицама
процесаглобализације,пресвеганапривредутранзи-
ционихземаља.Каоједноодмогућихрешењазаспре-
чавањештетнихпоследицаглобализације,предлаже
сењено организовање у друштвено-етичком смислу,
тј., крозпримену„нормативно-политичке“страте-
гијеистратегијеконкуренције.
Кључне речи: глобализација, друштвене и економске
последице,одговорност,друштвено-етичкестрате-
гије.
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1.УВОД

Iако гло ба ли за ци ја има не ке да ле ке исто риј ске ко ре не, она је 
пр вен стве но фе но мен мо дер ног до ба. Про цват ин ду стри је, тр-

го ви не и раз ме не из ме ђу зе ма ља до во ди до то га да се спе ци ја ли за-
ци ја (по де ла ра да) из ме ђу љу ди тран сфор ми ше у спе ци ја ли за ци ју 
(по де лу ра да) из ме ђу зе ма ља као на ци о нал них еко но ми ја. Раз вој 
круп не ка пи та ли стич ке роб не про из вод ње и афир ма ци ја про фи та, 
као основ ног по кре тач ког мо ти ва по сло ва ња, до во ди до екс пан зи-
је Свет ске тр го ви не и ин ве сти ци ја при кра ју XIX и по чет ком XX 
ве ка. Рас ту ћи тренд гло ба ли за ци је де ли мич но је за у ста вљен с по-
чет ком Пр вог свет ског ра та и по ја вом не-сло бод не тр го ви не ко ја је 
до ве ла до Ве ли ке де пре си је 30-их го ди на, да би у дру гој по ло ви ни 
XX ве ка гло ба ли за ци ја до жи ве ла по нов ну екс пан зи ју об у хва та ју-
ћи све обла сти жи во та. Сра ста ње ра зно вр сних тран сна ци о нал них 
про це са и на ци о нал них струк ту ра омо гу ћа ва да еко но ми ја, по ли-
ти ка, кул ту ра и иде о ло ги ја зе мља про ди ру јед на у дру гу.1) Као ре-
зул тат, ја вља ју се раз ли чи ти об ли ци ор га ни за ци је ме ђу на род них 
ве за и од но са из ме ђу по је ди них зе ма ља, гру па зе ма ља и ре ги о на, 
као што су на при мер: ЕУ, НАФ ТА, АФ ТА и др.2) 

Сма тра се да је гло ба ли за ци ја про у зро ко ва на са три глав на по-
кре та ча, чи ји је убр зан раз вој по след њих два де сет го ди на до вео до 
ди на мич них про ме на у свет ској при вре ди и еко но ми ји, то су:   

(1) тех но ло шка гло ба ли за ци ја,
(2) по ли тич ка гло ба ли за ци ја и
(3) еко ном ска гло ба ли за ци ја.
Ова три основ на по кре та ча ини ци ра ла су про цес у ко ме ге о-

граф ска уда ље ност са да по ста је нај ма ње би тан фак тор у укуп ном 
гло бал ном еста бли шмен ту где се гра ни це фик тив но бри шу. Дру-
гим ре чи ма, мре же ме ђу соб них ве за по ста ју без гра нич не и рас-
про стра ње не ши ром све та. Ве ли ки до при нос ру ше њу тр го вач ких 
огра да дао је и ГАТТ – „Оп шти спо ра зум о ца ри на ма и тр го ви ни“ 
ко ји се сма тра јед ним од основ них узро ка рас ту ће гло ба ли за ци је у 
дру гој по ло ви ни XX ве ка. Основ на нит ко ја је би ла стал но при сут-
на у то ку тра ја ња ГАТТ-а (1948-1993) је на сто ја ње да се ли бе ра ли-
зу је спољ на тр го ви на. Као глав но, би ло је уки ну ти све ре стрик ци-
1) В. Ву ле тић, Глобализација–митилистварност, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред-

ства, Бе о град, 2003, стр. 160.
2) R. An der son; J. Ha ir; A. Bush, Професионалне менаџмент продаје, Гр меч, Бе о град, 

1998, стр. 253.
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је у спољ ној тр го ви ни, а на ро чи то сма њи ти што ви ше ца ри не као 
глав ну пре пре ку за при ступ стра ним тр жи шти ма. 

Као глав не узроч ни ке гло ба ли за ци је тре ба спо ме ну ти и енорм-
ни пад тро шко ва ко му ни ка ци ја и тран спор та. За илу стра ци ју ове 
тен ден ци је мо гу се на ве сти сле де ћи по да ци: тро шко ви по мор ског 
тран спор та сма ње ни су са 95 на 25 аме рич ких до ла ра по то ни у 
пе ри о ду од 1920. до 2000. го ди не, тро шко ви пре во за пут ни ка у ави-
он ском са о бра ћа ју су сма ње ни са 0.68 на 0.11 аме рич ких до ла ра по 
јед ној ми љи у пе ри о ду од 1930. до 2000. го ди не.3) Нај ве ћи на пре дак 
је ус по ста вљен у до ме ну ра чу нар ских ко му ни ка ци ја. Њи хов раз вој, 
по себ но раз вој ин фор ма ци о не мре же - Ин тер нет, омо гу ћио је ве о-
ма јеф ти ну, стан дар ди зо ва ну и по у зда ну ре ла ци ју фи нан сиј ских и 
дру гих про мет них тран сак ци ја. 

Гло ба ли за ци ја је ре ал ност свет ске при вре де, про цес ко ји са со-
бом но си мно ге пред но сти и не до стат ке. Као ло гич ки, на ме ћу се 
сле де ћа пи та ња: ка кве по сле ди це, по др жа ве, на ро де, ком па ни је 
и по је дин це, са со бом но си про цес гло ба ли за ци је? Ко је по слов не 
про бле ме она узро ку је? Да ли је гло ба ли за ци ја мит или ствар ност?4) 
На ко је на чи не се ком па ни је, као „гло бал ни игра чи“ на свет ском 
тр жи шту, мо гу при ла го ди ти иза зо ви ма ра сту ћег про це са гло ба ли за-
ци је, а да при том са чу ва ју свој иден ти тет и по ште ње и да ли се то 
ис пла ти у све оштри јој кон ку рент ској бор би? Јед ном реч ју, да ли је 
мо гу ће из бе ћи или ис пра ви ти „ло ше“ а за др жа ти „до бре“ по сле ди це 
то тал них по ја ва као што је гло ба ли за ци ја? 

2.ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИПРОБЛЕМИ
ИПОСЛЕДИЦЕ

У прак си се по ка за ло да гло ба ли за ци ја до но си крат ко роч ни 
про фит ма ло број ни ма, уме сто ду го роч не до би ти мно го број них.5) 
Да нас, то пред ста вља нај ве ћи про блем са ко јим се су о ча ва ју свет-
ска еко но ми ја и при вре да, бу ду ћи да у усло ви ма сло бод не тр го-
ви не, по ре ских олак ши ца и нео гра ни че ног згр та ња нов ца, ве ли ке 
кор по ра ци је по ста ју мо но по ли сти. Не до ла зи до јед на ко сти из ме-
ђу стра на ко је пар ти ци пи ра ју у „тр жи шној утак ми ци“, већ онај ко 
пр ви стек не ве ће бо гат ство за у зи ма мо но пол ски по ло жај. Уко ли-
3) M. Schramm, Unterenehmenseticimmerzeitafterderglobalizirung, Er furt, 2002, стр. 5.
4) В. Ву ле тић, нав. де ло, стр. 5. 
5)  М. То мић, Проблемиглобализације,Збор ник ра до ва Уни вер зи те та у За гре бу, За греб, 

2006, стр. 5.
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ко не ка ма ла ком па ни ја у „тр жи шној утак ми ци“ до ђе у ко ли зи ју 
са мул ти на ци о нал ном ком па ни јом, она јед но став но не мо же би-
ти кон ку рент на тој ком па ни ји. Ти ме мул ти на ци о нал не ком па ни је 
до би ја ју при ви ле го ван по ло жај, што је у пот пу ној су прот но сти са 
за ко ном о сло бод ном тр жи шту, бу ду ћи да је услов сло бод ног тр жи-
шта да ни ко не сме би ти при ви ле го ван.6) 

При ви ле го ван по ло жај омо гу ћио је мул ти на ци о нал ним ком-
па ни ја ма да до дат но зло у по тре бља ва ју већ иона ко на ру ше не тр-
жи шне од но се, пр вен стве но на ште ту на ци о нал них ком па ни ја. 
Нај че шће су у пи та њу: (1) по ре ске олак ши це, (2) ко руп ци ја, (3) 
усло вље не ин ве сти ци је и (4) угро жа ва ње и ис ко ри шта ва ње јеф ти-
не рад не сна ге.

1.) Ка да су у пи та њу по ре ске олак ши це, про блем је тај да ве-
ли ке ком па ни је ко је по слу ју на тр жи шту дру гих зе ма ља, због сво је 
ве ли чи не и оби ма по сло ва ња ко је оства ру ју, пре ма од ред ба ма за ко-
на, има ју пра во да ко ри сте од ре ђе не по ре ске олак ши це и сма ње не 
сто пе опо ре зи ва ња. На тај на чин оне су до дат но при ви ле го ва не на 
тр жи шту у од но су на на ци о нал не ком па ни је ко је та кве мо гућ но сти 
не ма ју. Ова кав вид по сло ва ња до вео је до не са гле ди вих штет них 
по сле ди ца по на ци о нал не еко но ми је јер, ка да ве ли ке ком па ни је 
уђу на тр жи ште не раз ви је них зе ма ља њи хов пр ви циљ је уни шта-
ва ње до ма ће про из вод ње а упра во на ве де не по ре ске олак ши це им 
иду у ко рист. Ка ко на гла ша ва Ур лих (Ur lich Bec): „Мул ти на ци о-
нал не ком па ни је су у мо гућ но сти да из во зе сво је по сло ве у оне де-
ло ве све та где су оба ве зе за рад но ме сто нај ма ње. Нај ве ћи моћ ни ци 
мо гу жи ве ти та мо где је нај леп ше за жи вот, а пла ћа ти по рез та мо 
где је то нај јеф ти ни је“7)

2.) Оп ста нак на тр жи шту, при ти сак кон ку рен ци је, очу ва ње 
при хо да и ви со ки про фит као основ ни циљ сва ке еко ном ске и по-
слов не ак тив но сти, че сто ути че на ком па ни је да пре кр ше прав не и 
за кон ске смер ни це, а све са ци љем по сти за ња што бо ље по слов не 
пред но сти и по зи ци је, пре вас ход но на тр жи шту не раз ви је них зе-
ма ља. Ни је ни ма ло нео бич но што мул ти на ци о нал не ком па ни је не 
бри ну о на чи ну ка ко во де сво је по сло ва ње на стра ним тр жи шти ма. 
С об зи ром да про цес гло ба ли за ци је на ме ће пра ви ла игре у ко ји ма 
циљ (у овом слу ча ју ви со ки про фит) оправ да ва сред ства, че сто се 
до га ђа да мул ти на ци о нал не ком па ни је при бе га ва ју ра зним вр ста ма 
6)  М. То мић, нав. де ло, стр. 6.
7)  В. Ву ле тић, нав. де ло, стр. 60. 
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„про ви зи ја“, као што су: под ми ћи ва ње стра них вла да, ко руп ци ја 
и др. На тај на чин, по сло ве на тр жи шту не до би ја ју нај бо љи, што 
штет но де лу је на по тро ша че, јав ност, као и са ме др жа ве. 

3.) По след њих го ди на гло ба ли за ци ја до но си још је дан озби-
љан про блем ко ји се ти че стра них или та ко зва них усло вље них ин-
ве сти ци ја. Реч је о то ме да се мул ти на ци о нал не ком па ни је у ци-
љу про бо ја на но ва тр жи шта и пре у зи ма ња до ма ће про из вод ње, 
ко ри сте уце на ма и усло вља ва њи ма до ма ћих про из во ђа ча и вла да 
њи хо вих зе ма ља. Нај че шће се то по сти же кроз по ста вља ње усло-
ва за ула зак ве ли ког ка пи та ла у зе мље ко је про ла зе кроз про бле-
ме тран зи ци је и еко ном ске ре фор ме, те су им сто га, да та сред ства 
пре ко по треб на. Кон крет ни слу ча је ви су: мал вер за ци је и уце не у 
при ва ти за ци ји, ку по ви на до ма ћих ком па ни ја ис под њи хо ве ре ал не 
тр жи шне вред но сти, осни ва ње пред став ни штва („ћер ки фир ми“) 
мул ти на ци о нал них ком па ни ја под да ле ко по вољ ни јим усло ви ма 
не го што је то слу чај са до ми цил ним про из во ђа чи ма, ве за по ли ти-
ке и ула га ња у сми слу - ве ћи из нос ин ве сти ци ја – ве ће  мо гућ но сти 
и по моћ др жа ве за ства ра ње мо но по ла и др.

4.)  Као ре зул тат гло бал не тр ке за про фи том ра ди кал но ре-
струк ту и ра ње пре тр пе ло је и тр жи ште рад не сна ге. Су о че ни са 
оба ве зом оства ри ва ња за да тог оби ма про из вод ње и про да је, по-
ја ча ном кон ку рен ци јом и сма ње ним про фит ним мар жа ма, мул ти-
на ци о нал не ком па ни је су ис ко ри сти ле сла бље ње мо ћи син ди ка та, 
мо ре су ви шних рад ни ка и не за по сле них, да про гу ра ју мно го флек-
си бил ни је ре жи ме ра да и уго во ре о ра ду.8) Пра ва свр ха те флек-
си бил но сти је сте за до во ља ва ње че сто ве о ма спе ци фич них зах те ва 
сва ке ком па ни је. Све уоби ча је ни по ста ју си сте ми као што је: пре-
ко вре ме ни рад или про гра ми ра да ко ји из но се пре ко 50 рад них са-
ти не дељ но, не по што ва ње и ис ко ри шта ва ње рад ни ка, не а де кват но 
пла ћен по сао, не ре ал на оче ки ва ња у по гле ду рад ног учин ка за по-
сле них, не по сто ја ње по слов не кул ту ре и др. 

Сми сао гло ба ли за ци је тре ба да бу де у то ме да она по ста не 
сред ство и пут по ма ка на бо ље у ма те ри јал ном и це ло куп ном дру-
штве но-еко ном ском по ло жа ју и жи вот ним из гле ди ма свих људ-
ских би ћа, што и чи ни са др жај ви шег ква ли те та жи во та.9) Пре ма 
Тр ку љи: „Уме сто да циљ бу де до бар жи вот ко ме слу жи еко но ми ја, 
8)  Исто, стр. 223.
9)  Ј. Тр ку ља, Искушења глобализације -  глобализација, европеизација и национални

идентитет, Ки кинд ски ди ја ло зи, Ки кин да, 2004, стр. 82.
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она по ста је са мо свр ха. Сми сао гло ба ли за ци је и еко ном ских ак тив-
но сти по ста је што ефи ка сни ја при вре да и што ве ћи про фит, а не 
све бо љи жи вот по је дин ца“10)

3.ДРУШТВЕНО-ЕТИЧКЕСТРАТЕГИЈЕ

Ре ша ва ње на ве де них дру штве но-еко ном ских про бле ма гло ба-
ли за ци је, од др жа ва, ком па ни ја, па и по је дин ца, зах те ва си стем ски 
при ступ ре ша ва њу у два ко ра ка. Као пр во, ме ђу уче сни ци ма на тр-
жи шту тре ба раз ви ти свест о по сто ја њу да тих про бле ма и њи хо-
вим озбиљ ним по сле ди ца ма по на ци о нал не еко но ми је. У по ку ша ју 
да се ре ше не ки про бле ми, пр во се мо ра ју раз ја сни ти чи ње ни це и 
на сто ја ти по твр ди ти ме ђу њи ма све оне ре ле вант не. На кон де фи-
ни са ња про бле ма, да би се исти еле ми ни са ли и да би у бу дућ но сти 
та квих и слич них про бле ма би ло што ма ње, нео п ход но је да се ува-
же две основ не дру штве но-етич ке стра те ги је. То су: 

(1) »нор ма тив но-по ли тич ка« стра те ги ја
(2) стра те ги ја кон ку рен ци је 11)

3.1.НОРМАТИВНО-ПОЛИТИЧКАСТРАТЕГИЈА

Код “нор ма тив но-по ли тич ке” стра те ги је ра ди се о то ме да се 
нор ма тив но-по ли тич ка пра ви ла, на ци о нал на и ин тер на ци о нал на, 
та ко кон ци пи ра ју да се зло у по тре бе и фи нан сиј ске мал вер за ци је 
ви ше не ис пла те и да ви ше ни су мо гу ће, да до но се мно го ви ше 
ште те не го ко ри сти (до бра), за раз ли ку од оно га што је слу чај да-
нас. О че му се за пра во ра ди илу стра ју на ред на два кон крет на при-
ме ра:

 При мер 1. Порескаполитикаиинвестиције
У од но су на по ре ску по ли ти ку и усло вље не ин ве сти ци је до-

бит ни ци су мул ти на ци о нал не ком па ни је, ко ји су до бро суб вен ци о-
ни са не у про це су гло ба ли за ци је. Оне мо гу као „гло бал ни игра чи“ 
да ко ри сте, не смо тр жи шне шан се у ино стран ству, већ и да из бе-
га ва ју тро шко ве, по ре зе у до ми цил ној зе мљи, те да са ми од ре ђу ју 
по вољ ни је усло ве за соп стве но по сло ва ње и сл. С дру ге стра не ове 
пред но сти про це са гло ба ли за ци је ма ле и сред ње ком па ни је не мо-
гу да ко ри сте. Ве ли ке ком па ни је у про се ку пла ћа ју на до бит ма њи 
по рез што фи скал ну власт, ко ја же ли да обез бе ди по рез, на во ди 
10)  Ј. Тр ку ља, нав. де ло, стр. 83.
11)  M. Schramm, нав. де ло, стр. 7.
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на то да по диг не по ре ске сто пе и још ви ше за хва та у џе по ве ма-
лих и сред њих ком па ни ја. Све ово је од по слов не  рав но прав но сти, 
мо рал ног по слов ног од но са и усло ва сло бод ног тр жи шта су ви ше 
да ле ко. Овај про блем ко ји се за о штра ва про це сом гло ба ли за ци је 
мо же се ре ши ти са мо пу тем “нор ма тив но-по ли тич ке” стра те ги је и 
то на два на чи на: 

Прво, нео п ход на је по ре ска ре фор ма ко јом би се ус по ста ви ла 
по ре ска рав но прав ност у кор по ра тив ном по сло ва њу и ко јом би се 
ма ле и сред ње ком па ни је рас те ре ти ла у од но су на по ре ске оба ве зе 
(нпр. по ре за на до бит и сл.). Та ко ђе у окви ру за ко на тре ба уве сти и 
по себ на не че ла ве за на за от кри ва ње и  ка жња ва ње ве зе ин ве сти ци-
ја и по слов них по год но сти за рад мул ти на ци о нал них ком па ни ја на 
те ри то ри ји до ма ће при вре де. 

Друго, нео п ход но је да се на ни воу ЕУ или ОЕЦД-а по стиг ну 
спо ра зу ми за хар мо ни за ци ју по ре за и утвр ђи ва ње ми ни мал ног по-
ре ског ни воа, те из јед на ча ва ње и ускла ђи ва ње на ци о нал ног за ко-
но дав ства.

  При мер 2. Борбапротивкорупције
Је дан од нај ве ћих про бле ма са ко ји ма се су о ча ва ју мо дер не 

кор по ра ци је је сте фе но мен ко руп ци је ко ји је по мно гим ауто ри-
ма си но ним за “дру штве ни пад при вре де”. Око 29% ме на џе ра из-
ја вљу је да је у њи хо вом по слов ном под руч ју ко руп ци ја на да ле ко 
про ши ре на. Про бле ми ве за ни за ко руп ци ју су: 12)

● Са мо апел на ели ми ни са ње и раз от кри ва ње ко руп ци је не-
ће до не ти же ље не ре зул та те јер се та ин ди ви ду ал на на ме-
ра пред у зет ни ка као је дин ке, мо же екс пло а ти са ти од стра не 
оних ко ји пот пла ћу ју.

● При ме на кри вич ног за ко на ко ји се од но си са мо на ли ца, као 
у слу ча ју Не мач ке, ем пи риј ски се ни је оправ да ла. У овом 
слу ча ју су се ка жња ва ли са мо ин ди ви ду ал ни по чи ни о ци та-
ко да ме наџ мент ком па ни је не ма мо ти ве за от кри ва ње ко-
руп ци је у соп стве ном «дво ри шту». Они ће пре ин ве сти ра ти 
у за та шка ва ње ко руп ци је не го у ње но су зби ја ње.

Је дан од нај е фи ка сни јих на чи на бор бе про тив ко руп ци је је 
«нор ма тив но-по ли тич ка» стра те ги ја у САД. Аме рич ки кон грес 
је 1991. го ди не усво јио «Смер ни це Са ве зног Кри вич ног За ко на» 
12)  Д. Ан то нић, КорупцијауСрбији, Цен тар за ли бе рал но де мо крат ске сту ди је, Бе о град, 

2001, стр. 57.
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ко ји пред ви ђа фи нан сиј ску од го вор ност ком па ни ја за не за ко ни то 
по сту па ње сво јих чла но ва, за чи тав низ за кон ских и мо рал них пре-
кр ша ја као што су: под ми ћи ва ње, пре ва ра, оште ће ње жи вот не сре-
ди не и сл. Нов ча не ка зне мо гу до сти ћи из но се и од не ко ли ко ми ли-
о на до ла ра. На при мер: за те жи пре ступ нов ча на ка зна је од 5.000 
до 72 ми ли о на аме рич ких до ла ра, а за лак ши пре ступ до 50.000 до-
ла ра. Су шти на је у то ме да се код ком па ни ја ко је са ме от кри ју слу-
чај ко руп ци је ка зне мо гу ре ду ко ва ти и до 95%.13) Ова квим нор ма ма 
ком па ни је се са мо под сти чу да ин ве сти ра ју у су зби ја ње ко руп ци је.

Про цес гло ба ли за ци је до дат но ком пли ку је про блем ко руп ци је. 
Чест је слу чај под ми ћи ва ња чла но ва вла да стра них зе ма ља (обич-
но зе ма ља у раз во ју) од стра не мул ти на ци о нал них ком па ни ја, у ци-
љу: сло бод не тр го ви не у тој зе мљи, ко ри шће ња ње них при род них 
ре сур са, из бе га ва ња пла ћа ња по ре за и др. До са да су САД је ди на 
зе мља ко ја је 1977. го ди не усво ји ла За кон про тив стра не ко руп ци је 
“Fo re ign Cor rupt Prac ti ces Act - FCPA” ко ји аме рич ким ком па ни ја ма 
за бра њу је да ва ње ми та вла ди ним зва нич ни ци ма у стра ним зе мља-
ма. Прем да су се САД на да ле да ће дру ге зе мље сле ди ти њи хов 
при мер и усво ји ти слич не за ко не го то во два де сет го ди на ни јед на 
зе мља ни је то учи ни ла. У сва ком слу ча ју, у то вре ме ме ња ла се 
ре ак ци ја јав но сти на под ми ћи ва ње у јед ној зе мљи за дру гом. Ко-
руп ци ја вла сти укљу чу ју ћи узи ма ње ми та до ве ла је до за твор ске 
ка зне за дво ји цу бив ших Ју жно ко реј ских пред сед ни ка, до остав ке 
пред сед ни ка Бра зи ла и Ве не цу е ле, до кри зе у Ја па ну и до по ди за-
ња оп ту жни ца про тив вла ди них функ ци о не ра у мно гим зе мља ма у 
ко ји ма је под ми ћи ва ње би ло на вод но при хва тљи во.

Ко нач но 1996. го ди не зе мље чла ни це ОЕЦД-а до го во ри ле су 
се да ви ше не ће до зво ља ва ти сво јим кор по ра ци ја ма да су ме ко је су 
ис пла ће не на име ми та ле ги тим но од би ја ју од по ре ске осно ви це. 
Го ди не 1997. 29 зе ма ља чла ни ца ОЕЦД-а пот пи са ло је Спо ра зум о 
ста вља њу ван за ко на да ва ње ми та функ ци о не ри ма стра них вла да.

Да кле, нај ва жни је тач ке ко је се од но се на бор бу про тив ко руп-
ци је је су: (1) ко руп ци ја је за кон ски, дру штве но и етич ки не при хва-
тљи ва јер штет но де лу је на кон ку рен ци ју, по што под ми ћи ва њем 
по сло ве не до би ја ју нај бо љи и (2) ако сви дру ги под ми ћу ју и уче-
13)  С. Гре дељ, З. Га ври ло вић, Н. Шо лић, Професијаикорупција,Цен тар за мо ни то ринг и 

ева лу а ци ју, Бе о град, 2005, стр. 18.
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ству ју у ко руп ци ји, не мо же се оче ки ва ти од по је ди нач ног пред у-
зи ма ча да то не чи ни тј. реч је о нор ма тив но-по ли тич ком про бле му.

3.2.СТРАТЕГИЈАКОНКУРЕНЦИЈЕ

Код стра те ги је кон ку рен ци је ра ди се о то ме да се раз ја сни у ко-
јој ме ри се мо же ме ри ти по сло ва ње ком па ни ја ми мо то ко ва ко је на-
ме ће гло ба ли за ци ја тј, да ли је та кво „етич ки ис прав но“ по сло ва ње 
(нпр, по што ва ње људ ских пра ва,  за јед нич ки на ступ на тр жи шту 
са до ма ћим ком па ни ја ма, итд.) за и ста кон ку рент но у да на шњим 
усло ви ма? Мо же ли се за ком па ни ју ис пла ти ти да бу де не за ви сна 
од по сле ди ца гло бал них то ко ва и да при том исто вре ме но бу де и 
про дук тив на на гло бал ном тр жи шту? За стра те ги ју кон ку рен ци је 
као и у прет ход ном слу ча ју на ве де на су два при ме ра:

При мер 1. Капитал-репутације
Ти пич на при мед ба упу ће на на ра чун мул ти на ци о нал них ком-

па ни ја је ре ци мо да: ин ве сти ра ју у не ку не раз ви је ну зе мљу у ко јој 
су људ ска пра ва ми ни мал но за шти ће на, да ли ти ме ин тер но по-
ма жу ре жим ко ји угње та ва еле мен тар на људ ска пра ва. На ме ће се 
кључ на мо рал на ди ле ма: Да ли се ис пла ти, са еко ном ског ста но-
ви шта, за ком па ни ју циљ ја ча ња људ ских пра ва? Упра во то мо же 
би ти слу чај. На при мер: ком па ни ја „Le vi Stra uss & Co.“ се из ву кла 
из по сло ва у Ки ни да не би ри зи ко ва ла имиџ мар ке ко ја се до во ди 
у ве зу са људ ским пра ви ма и ра дом де це. На и ме, за „Le vi Stra uss 
& Co.“ од по себ ног је ин те ре са, да као ком па ни ја ко ја сва ке го ди-
не у ре кла му ин ве сти ра сто ти не ми ли о на до ла ра, те ин ве сти ци је и 
за шти ти. Да нас, је дан из ве штај на те ле ви зи ји о рад ним усло ви ма 
је до во љан да уни шти ду го го ди шње на по ре да се ство ри ло јал ност 
мар ки. Ком па ни је са ја ком ре пу та ци јом има ју ве ћи обрт и по сти жу 
ве ћу до бит. По што ре пу та ци ја у јав но сти има еко ном ске по сле ди-
це ова ква по слов на од лу ка се мо же ис пла ти ти „пер сал до“ и то је 
тач ка на ко јој се на ре жим ко ји не по шту је основ на људ ска пра ва 
мо же из вр ши ти до дат ни при ти сак. У при лог пред ход ном тре ба на-
ве сти и то да су САД до при не ле пре ва зи ла же њу апарт хеј да та ко 
што су у аме рич ким ком па ни ја ма уки ну ле ра сну по де лу.

При мер 2. Интернапословнакултура
Сва ка ком па ни ја по ста вља се би пи та ња: Ка ко ак ти ви ра ти 

рад ни по тен ци јал сво јих за по сле них? Ка ко из бе ћи без вољ но оба-
вља ње ду жно сти ра ди про пи са? и др., све то у ко рист оп стан ка у 
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оштрој и бес ком про ми сној бор би на свет ском тр жи шту. Кључ од-
го во ра на ова ква пи та ња ле жи у ин те гри са ној кул ту ри по сло ва ња.

По што се у јед ном уго во ру о ра ду не мо же у пот пу но сти све 
ре гу ли са ти, нпр. уну тра шња мо ти ва ци ја рад ни ка, ње го ва иден ти-
фи ка ци ја са ком па ни јом итд., спрем ност рад ни ка за ви си и од сле-
де ћих чи ње ни ца:14) 

(1) атмосфереукојојсерадодвија - при јат но окру же ње је по-
жељ ни је од су мор не, пр ља ве или не при јат не сре ди не, аде-
ква тан про стор уме сто сти шње них про сто ри ја, кли ма ти за-
ци ја та мо где је по треб на итд., 

(2) стила међусобног опхођења – на при мер, у ком па ни ји 
„IBM“ тех ни ча ри но се кра ва те као и мно го број ни чла но ви 
Упра ве или, у јед ној од фа бри ка „Ge ne ral Mo tors-а“ ру ко во-
ди о ци но се оде ла као и рад ни ци на мон та жној тра ци и др.

(3) реалнихочекивањаупогледуучинка– ме наџ мент ком па ни-
је увек тре ба да има у ви ду тре нут ну си ту а ци ју на тр жи шту, 
еко ном ско и по ли тич ко ста ње у зе мљи и ре ги о ну, и у скла ду 
са да том ана ли зом по ста ви ре ал не по слов не ци ље ве.

(4) креативностиииновативности у раду – јед на од нај ва-
жни јих ка рак те ри сти ка до брог ру ко во ђе ња је спрем ност на 
при хва та ње дру га чи јег на чи на ми шље ња и ста во ва, а по себ-
но ми шље ња и ста во ва за по сле них, без об зи ра на по ло жај у 
хи је рар хиј ској ле стви ци.

Тим ски дух рад ни ка не мо же се за ме ни ти ни нај па мет ни јим 
уго во ром о ра ду, јед но став но мо ра по сто ја ти не што као »не ви дљив 
уда рац ру ком« ме ђу уче сни ци ма. У САД ова »не ви дљи ва ру ка« се 
на зи ва »Са ве зом«. Ра ди се о то ме да се мо гу ћи тро шко ви ко ји на-
ста ју због не до вољ не мо ти ва ци је рад ни ка из бег ну. Са мо сна жна 
ин тер на кул ту ра до при но си и мо ти ви ше оства ре ње ве ћих ре зул-
та та и пред ста вља зна чај ну уну тра шњу сна гу кор по ра ци је. Вр хов-
ни ме на џе ри има ју за да так да ус по ста ве од го ва ра ју ћу по слов ну 
кул ту ру, ко јом ће за по сле ни би ти за до вољ ни, а исто вре ме но и мо-
ти ви са ни на но ве успе хе и по бе де. Ова кво дру штве но од го вор но 
по сло ва ње јед не ком па ни је, у све ја чој кон ку рен ци ји и све ве ћој 
гло ба ли за ци ји свет ске при вре де, се мо же ис по ста ви ти као од лу чу-
ју ћа кон ку рент ска пред ност.
14)  R. T. De Ge or ge, Пословнаетика,Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003, стр. 167.
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ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

У окви ру по слов ног опре де ље ња ком па ни ја из ме ђу еко ном-
ског и дру штве но-еко ном ског мо де ла, све је ви ше опре де ље ња 
за по сло ва ње по мо де лу дру штве но-еко ном ске од го вор но сти које 
обухвата, барем када је реч о етици пословања и Ролсов концепт 
регулисања друштвено-економских неједнакости који се састоји 
из два елемента: “принцип непристрасно једнаких могућности и 
принцип разлике.  Принцип непристрасно једнаких могућности 
захтева да друштвене и економске неједнакости морају бити 
везане за  службе и положаје који су створени за све и под условом  
непристрасне једнакости могућности.15) Пред ста вље но ис тра жи-
ва ње по ка зу је да су при ме на „нор ма тив но-по ли тич ке“ стра те ги је 
и стра те ги је кон ку рен ци је нео п ход ни про це си ко ји ма се у са вре-
ме ном све ту гло ба ли за ци је ре а ли зу ју свр ха и ци ље ви ком па ни ја, 
по тро ша ча, јав но сти, др жа ва и дру штва. Као за кљу чак, ка кав став 
тре ба за у зе ти, пре ма гло ба ли за ци ји, по сле ди ца ма и про бле ми ма 
ко је она до но си, бит но је ис та ћи сле де ће чи ње ни це:

Прво, гло ба ли за ци ју не тре ба су ви ше ге не рал но на па да ти јер 
је она ре ал ност свет ске при вре де, про цес ко ји је не мо гу ће за у ста-
ви ти. Кри ти куј мо у њој оно, што је не до стој но по ште ног, мо рал-
ног, од но са пре ма чо ве ку и из ба ци мо из ње про бле ме ко ји се ти чу 
по вла сти ца у по сло ва њу ко је има ју и зло у по тре бља ва ју мул ти на-
ци о нал не ком па ни је, про бле ме ко руп ци је и под ми ћи ва ња, угро жа-
ва ња на ци о нал ног иден ти те та и су ве ре ни те та, по што ва ња на ци о-
нал ног за ко но дав ства, итд. 

Друго, гло ба ли за ци ја се мо ра вр ши ти у скла ду са на ци о нал-
ном ре гу ла тив ном по ли ти ком и у кон тек сту на ци о нал ног за ко но-
дав ства, као и у скла ду са до бро вољ но усво је ним стан дар ди ма, 
уко ли ко они по сто је. Та ко ђе, нео п ход но је уса гла си ти на ци о нал но 
за ко но дав ство са свет ским за ко ни ма, ка ко би иста пра ви ла по сло-
ва ња по сто ја ла за све уче сни ке на тр жи шту, од но сно нео п ход но је 
при ме ни ти “нор ма тив но-по ли тич ку” стра те ги ју.

Треће,  због гло бал ног ши ре ња по сло ва ња на тр жи шта не раз-
ви је них зе ма ља, ја вља се про блем ис ко ри шћа ва ња јеф ти не рад не 
сна ге и не по што ва ња пра ва за по сле них. Су шти на је да се ком па-
ни ја ма на мет ну оба ве зна за кон ска на че ла и ко дек си по на ша ња на 
тр жи шти ма до ми цил них зе ма ља, да раз ви ју по слов ну кул ту ру ко ја 
15) Вељко Дубљевић: Примена Ролсових принципа правде кроз појмове - рационално и 

разложно, у: Правни живот бр. 14, 2007. стр. 404.
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ће це ни ти за по сле не, вра ти ти ути цај син ди ка та и ус по ста ви ти јед-
нак трет ман за сва ког рад ни ка, а све са ци љем да се кроз мо ра лан 
од нос пре ма за по сле ни ма ство ри здра ва по слов на кли ма у ко јој ни 
ре зул тат на тр жи шту не ће из о ста ти - то на ла же при ме ну стра те ги је 
кон ку рен ци је.

Четврто, гло ба ли за ци ју тре ба схва ти ти као пот пу но ве штач ку 
тво ре ви ну,  нео п ход но је раз у ме ти да она мо же и тре ба да се про ме-
ни и пре у сме ри ка пра вом ци љу. Је дан од на чи на да се то по стиг не 
је сте при ме на дру штве но-етич ких стра те ги ја, од но сно “нор ма тив-
но-по ли тич ке” и стра те ги је кон ку рен ци је. Ком па ни је све че шће 
тре ба да дру штве ну од го вор но сти угра ђу ју у глав не то ко ве свог 
по сло ва ња. Уме сто да јед но став но бу де до да так по сто је ћем про-
гра му, дру штве на од го вор ност ће за мно ге уче сни ке у тр жи шним 
зби ва њи ма по ста ти зна чај на упра вљач ка функ ци ја бу дућ но сти и 
кључ ни фак тор оп стан ка на тр жи шту.

RadenkoMaric
SOCIAL-ETHICALCHALLENGESOFGLOBALIZATION

Summary
Theglobalizationoftheeconomyandbusinessdealingsin
themodernera ischaracterizedby transnationalcorpo-
rations,directforeigninvestment,realizationofaglobal
commonmarket, stronggovernmentpresence, thedesire
toconsumeandenjoyforeignproductsandideas.Assuch
globalizationhasitssupportersandtheopposition.Glo-
balization opposition argues that corporations exercise
powerthroughleveragingtradeagreementsthatdamage
thedemocraticrightsofcitizens,theenvironment,aswell
as national governments sovereignty to determine labor
rights.Ontheotherhandthesupportersarguethatitin-
creases economic prosperity and opportunity, enhances
civil libertiesand leads toamoreefficientallocationof
resources. In fact, theglobalization ischallange,econo-
micchallenge,butalsosocial,cultural,business,ethical,
political challenge too, andnot only for the companies.
Inthiscontext,thispaperaddressestheproblemsandso-
cio-economicconsequencesof theglobalizationprocess,
particularly in the transitioneconomycountries.Asone
ofthepossiblesolutionstopreventtheharmfuleffectsof
globalization,proposestoherinsocialorganization-the
ethicalsense,ie.,Throughtheapplicationof“normative-
political”strategyandcompetitivestrategy.
Keywords:Globalization,socialandeconomics
result,responsibility,social-ethicsstrategic
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Сажетак
Једнооднајпропулзивнијихсегменататранспортног
тржиштаупоследњих20-так година свакакопред-
стављатржиштеавиоуслуга.Одпрвобитногмита
оДедалуиИкару,дачовекможедалети,падопрвог
моделаавионабраћеРајтисведоданашњихсупер-
соничнихавиона,авиосаобраћајјемењаомноголица,
алијезадржаоосновнусврху,атоједаљуде,штоје
бржеибезбеднијемогућепревезедоњиховогодреди-
шта.Светски ваздушни саобраћај је одавно изашао
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адиректнедржавнеинтервенцијесусвемањеоријен-
тисаненаинвестицијеисубвенције(поготовоураз-
вијенимземљамагдеједошлодоконсолидацијевазду-
шногсаобраћаја).
Србија(каоиземљерегиона)јепосталаинтересант-
но тржиште за многе националне и нискотарифне
авио-компаније. Тек ће се борба на овомтржишном
сегментуразвити,собзиромдасумногевеликеипо-
знатекомпанијевећуспоставилилетове,амногина-
јавили своје присуство.У овом раду се дају основна
обележја пословних модела националних и нискота-
рифнихавио-компанија, притомфокусирајући се на
тржиштеСрбијеинаваздухопловнуполитикууокви-
руукупнеекономске,саобраћајнеиразвојнеполитике
земље.
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Кључне речи: нискотарифне авио-компаније, нацио-
налнеавио-компаније,тржиштеавиоуслуга

УВОД

На по чет ку 21. ве ка си ту а ци ја је дра стич но про ме ње на на 
свет ском авио-тр жи шту. Свет ски и европ ски авио-са о бра ћај се по 
оби му удво стру чио, али је у мно го ме из ме нио и сво ју струк ту ру и 
по слов ну фи ло зо фи ју, а кон ку рен ци ја је из у зет но по о штре на. Дра-
ма тич не про ме не су на ста ле и на тр жи шту ју го и сточ не Евро пе.

Ду го го ди шње про па да ње при вре де Ср би је у го ди на ма санк ци-
је и ра то ва у ве ли кој ме ри се од ра зи ло и на сек тор авио услу га. 
Не ка да успе шна и ве ли ка ком па ни ја (и у европ ским и свет ским 
окви ри ма) ЈАТ се на шао у ве ли ким про бле ми ма. Са да са ви шком 
ка па ци те та и пер со на ла, са ор га ни за ци јом ко ја ни је при ла го ђе на 
но вим тр жи шним усло ви ма, са фло том ко ја је до брим де лом за ста-
ре ла прак тич но се из по чет ка укљу чу је у свет ски са о бра ћај ко ји је 
у ме ђу вре ме ну бит но про ме њен. До дат ни при та сак пре да та вља и 
ула зак ни ско та риф них авио-ком па ни ја на тр жи ште Ср би је, са ко ји-
ма ЈАТ тре ба да се так ми чи. 

При су ство и по ну да ни ско та риф них авио-ком па ни ја ће сва ка-
ко под сти ца ти пу то ва ња у Ср би ју и из Ср би је, а умно го ме ће по мо-
ћи и гра ђа ни ма Ср би је да лак ше, бр же и знат но јеф ти ни је пу ту ју. 
Оста је да се ви ди ка ко ће се сна ћи у овим ди на мич ним усло ви ма 
до ма ћа авио-ком па ни ја ко јој ће би ти све те же да др жи ко рак са мо-
дер ним по сло ва њем ни ско та риф них авио-пре во зни ка.

1.ГЛОБАЛНИРАЗВОЈВАЗДУШНОГСАОБРАЋАЈА

Са ма по ја ва по тре бе за ва зду шним пре во зом ја вио се у ери ка-
да се жи вот по чео од ви ја ти не у по ре ди во бр жим тем пом. Мо ра ло 
се по ја ви ти и са о бра ћај но сред ство ко је ће – у по чет ку ма кар и са 
ма ње си гур но сти и удоб но сти, те уз ви ше це не – за до во љи ти упра-
во ту по тре бу за бр зи ном. По то ме се са ва зду шним не мо же ме ри-
ти ни же ле знич ки, ни друм ски, ни во де ни са о бра ћај. За то је по ја-
ва ави о на, тог нај мла ђег сред ства у ре дов ном пут нич ком про ме ту, 
иза зва ла не са мо но ву са о бра ћај ну не го и еко ном ску ре во лу ци ју. 

Ре а ли за ци ја чо ве ко вог сна да по ле ти би ла је омо гу ће на тех-
нич ким на прет ком кра јем 19. и на по чет ку 20. ве ка. Пра ви по че-
так ове вр сте пу то ва ња обе ле жен је изу мом ави о на. Но, од пр вих 
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екс пе ри ме на та про шло је до ста вре ме на док је кон стру и сан ави он 
спо со бан за ду жи лет. Бле ри ов лет 1909. го ди не пре ко ка на ла Ла 
Манш био је пр ви ве ли ки до га ђај на том по љу, али је мно го ве ћи 
по ду хват учи нио аме рич ки пи лот Чарлс Линд берг, ка да је пот пу но 
сам пре ле тео оке ан и са вла дао уда ље ност од Њу јор ка до Па ри за. 
Ави о ну се од та да по че ла по све ћи ва ти све ве ћа па жња, јер је већ 
од по чет ка имао бр зи ну по ко јој му ни је би ло рав но ни јед но дру го 
пре во зно сред ство.

Ипак ави он је још ду го остао не си гур но, не у доб но и ску по са о-
бра ћај но сред ство, да би се у пут нич ком про ме ту ави он по чео по ја-
вљи ва ти 1930. го ди не, а до ши ре при ме не ави о на до шло тек 50-их 
го ди на про шлог ве ка, као ре дов ног са о бра ћај ног сред ства. У том 
пе ри о ду ве ћи ном се од ви јао уну тра шњи ави он ски са о бра ћај на до-
ма ћим ли ни ја ма по је ди них др жа ва, на ро чи то оних раз ви је ни јих. 
Вр ло бр зо са по ја вом све са вр ше ни јих и ве ћих ави о на по чео да 
ја ча и ме ђу на род ни ави он ски са о бра ћај, пр во на кон ти нен тал ним 
ли ни ја ма, а ка сни је и на ин тер кон ти нен тал ним ли ни ја ма (нај ве ћим 
де лом из ме ђу Евро пе и Се вер не Аме ри ке).1) 

У по след њих 40 го ди на про шлог ве ка обим ва зду шног са о бра-
ћа ја се по ве ћа вао про сеч ном сто пом ра ста од бли зу 10% го ди шње, 
без об зи ра на кра ће кри зне пе ри о де ко ји су се ци клич но по на вља ли 
при бли жно сва ких 10 го ди на (као по сле ди ца еко ном ских и енер-
гет ских кри за, рат них су ко ба и те ро ри стич ких на па да). Ва зду шни 
са о бра ћај је и да нас је дан од тран спорт них сек то ра са нај бр жим 
раз во јем у свет ској еко но ми ји. Ве ћи на прог но за ука зу је да ће се 
у пр вој де ка ди 21. ве ка на ста ви ти раст ва зду шног са о бра ћа ја са 
го ди шњим сто па ма од пре ко 5%, (ско ро дво стру ко бр же од сто пе 
гло бал ног ра ста дру штве ног про из во да). То зна чи да се оче ку је ду-
пли ра ње оби ма авио-пре во за у на ред них 10 до 15 го ди на.2)

1)  Ви ди Л. Ла зић, К. Ко шић, Туристичкагеографија, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, 
Де парт ман за ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство, Но ви Сад, 2004. стр. 89-94.

2)  Оп шир ни је ви ди Б. Кр стић, Љ. Сте па но вић, Авио-саобраћајутурбуленцијама-неки
елементи заформирање ваздухопловне политике, Цен тар за ли бе рал но-де мо крат ске 
сту ди је, Бе о град, 2004.
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Та бе ла 1. Сто пе ра ста европ ског ре дов ног ва зду шног са о бра ћа ја у 
пе ри о ду од 1989. до 2000. го ди не, са др жа ва ма бив шег Со вјет ског 

Са ве за (ЦИС) и без њих и упо ре ђе не са свет ским про се ком

(из вор: ICAO, World of Ci vil Avi a tion 2000.)

Табела2.Светскиавиосаобраћај–кретањеоперативнихре-
зултатаипрофита

(из вор: ICAO, World of Ci vil Avi a tion 2000.)

2.ВАЗДУХОПЛОВНАТРАДИЦИЈАСРБИЈЕ

Ср би ја, од но сно Ју го сла ви ја има ду гу и бо га ту тра ди ци ју у раз-
во ју ави ја ци је у нај ши рем сми слу и ва зду шног са о бра ћа ја по себ но. 
Спа да мо у ма ли број зе ма ља ко је су од са мих по че та ка ави ја ци је 
би ле ак тив но укљу че не у ње гов раз вој и при ме ну у вој не и ци вил-
не свр хе. Срп ска вој ска је ме ђу пр ви ма уве ла ва зду хо плов ство у 
свој са став и при ме ни ла га у рат не свр хе још у бал кан ским ра то-
ви ма и на рав но мно го ви ше у Пр вом свет ском ра ту. Ср би ја је ме ђу 
пр вим зе мља ма у све ту, још пре Пр вог свет ског ра та, до не ла Уред-
бу о ва зду шној пло вид би, ко јом је оза ко ни ла за шти ту су ве ре ни те та 
свог ва зду шног про сто ра и ре гу ли са ла ко ри шће ње ва зду хо пло ва 
у ци вил не свр хе. За хва љу ју ћи на сле ђе ној тра ди ци ји и обра зо ва-
ним ка дро ви ма, и по ред рат них ра за ра ња у Дру гом свет ском ра ту, 
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у но вој Ју го сла ви ји је бр зо об но вље но на пред но ва зду хо плов ство 
у свим ње го вим об ли ци ма (спорт ско, са о бра ћај но, по љо при вред-
на и ла ка ави ја ци ја, рат но ва зду хо плов ство, ва зду хо плов на ин ду-
стри ја). Ју го сло вен ски ва зду шни са о бра ћај је био ин те грал ни део 
гло бал ног свет ског авио-са о бра ћај ног си сте ма и за у зи мао углед но 
ме сто у овом де лу све та по оби му пре во за и са вре ме но сти фло те. 
Ју го сло вен ска ва зду хо плов на ин ду стри ја је до би ла ве ли ки за мах у 
про из вод њи ле ти ли ца за по тре бе ци вил ног и вој ног ва зду хо плов-
ства, а укљу чи ла се и у ко о пе рант ске од но се са нај по зна ти јим про-
из во ђа чи ма пут нич ких ави о на (Бо е инг и До у глас), за хва љу ју ћи на-
руџ би на ма ко је су на ше авио-ком па ни је има ле код тих фир ми (на 
тај на чин су се не ке на ше фа бри ке, на при мер Со ко, Утва, Пр ва 
пе то лет ка, укљу чи ле у свет ску по де лу ра да). 

Нај ве ћи пад у сво јој исто ри ји, на ше ва зду хо плов ство ве ро-
ват но је до жи ве ло у 90-тим го ди на ма про шлог ве ка. Ме ђу на род-
ни ва зду шни са о бра ћај је ве ћи део тог вре ме на био под ем бар гом, 
пре во зни ци су ис кљу че ни из ме ђу на род не са рад ње, об у ста вљен је 
рад ва зду хо плов не ин ду стри је, пре ки ну ти из во зни по сло ви и ко о-
пе ра ци ја са ве ли ким свет ским про из во ђа чи ма ави о на, на пу штен је 
рад на про јек ти ма но вих вој них и ци вил них ави о на.3)

3.НАЦИОНАЛНААВИОКОМПАНИЈАЈАТ

Ва зду шни са о бра ћај у СФРЈ био је у не пре ста ном успо ну то-
ком пе ри о да по сле Дру гог свет ског ра та. За хва љу ју ћи по ли ти ци 
отва ра ња пре ма За па ду, на ро чи то у еко ном ском сми слу, СФРЈ је 
би ла у пу ној ме ри укљу че на у ме ђу на род ни ва зду шни са о бра ћај. 
Др жа ва је рав но прав но са ра ђи ва ла у свет ским и ре ги о нал ним ва-
зду хо плов ним ор га ни за ци ја ма, а пре во зни ци су по се до ва ли фло ту 
за пад не тех но ло ги је, би ли су ак тив ни чла но ви од го ва ра ју ћих удру-
же ња (IАТА4), АЕА5) и др.) и оба вља ли са о бра ћај по ме ђу на род ним 
стан дар ди ма и про це ду ра ма.

ЈАТ (Ју го сло вен ски Аеро тран спорт) је на ци о нал ни пре во-
зник, фор ми ран 1947. го ди не и на сле дио је тра ди ци ју пред рат ног 
„Аеро пут”-а ко ји је осно ван 1927. го ди не. Основ на де лат ност је 
3)  Оп шир ни је ви де ти Б. Кр стић, Љ. Сте па но вић, Авио-саобраћајутурбуленцијама-неки

елементи заформирање ваздухопловне политике, Цен тар за ли бе рал но-де мо крат ске 
сту ди је, Бе о град, 2004.

4)  InternationalAirTransportAssociation (IATA) - Ме ђу на род на асо ци ја ци ја за авио тран-
спорт

5)  AssociationofEuropeanAirlines(AEA)-Европ ска асо ци ја ци ја авио-пре во зни ка
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био ре дов ни пре воз на до ма ћим и ме ђу на род ним ли ни ја ма. Чар тер 
пре воз му је био до дат на де лат ност чи ја је свр ха, пре све га, би ло 
до пун ско ко ри шће ње ка па ци те та, као и ухо да ва ње не ких но вих ли-
ни ја у пе ри о ду још не ре гу ли са ног ре дов ног ста ту са или не из ве сне 
ко мер ци јал не оправ да но сти. 

У би ла те рал ним уго во ри ма са дру гим др жа ва ма, ЈАТ је био 
од ре ђе ни пре во зник за екс пло а та ци ју до го во ре них ме ђу на род них 
ли ни ја. По ред до ма ћих ли ни ја ко је су по ве зи ва ле све аеро дро ме у 
Ју го сла ви ји, ЈАТ је раз вио раз гра на ту мре жу ме ђу на род них ли ни ја 
у евро ме ди те ран ској обла сти, а од 70-тих го ди на се укљу чио и у 
ду го ли ниј ски са о бра ћај ко ји је об у хва тао на се вер но а тлант ској ру-
ти ве ћи број та ча ка у САД и Ка на ди, а на ис точ ној ру ти у Аустра-
ли ји, Ази ји и на Сред њем ис то ку.

Це ла мре жа ли ни ја је би ла по ве за на у је дин ствен си стем ко ји 
је обез бе ђи вао ве зе са свим до ма ћим аеро дро ми ма пре ко тран зит-
них цен та ра у Бе о гра ду и За гре бу, а у ма њој ме ри и пре ко Љу бља-
не. Раз ви је ни су та ко ђе и сна жни ме ђу на род ни тран зит ни то ко ви 
пут ни ка и ро бе по ве зи ва њем ли ни ја у прав цу ис точ них и за пад них 
де сти на ци ја са до брим ве за ма у оба прав ца на Бе о град ском аеро-
дро му, ко ји је по чео да до би ја ка рак те ри сти ке тран зит ног цен тра.6)

ЈАТ је то ком се дам де се тих и осам де се тих го ди на про шлог ве-
ка отво рио мно га пред став ни штва у све ту, и пре во зио го ди шње пет 
ми ли о на пут ни ка. Раз ви јао и мо дер ни зо вао сво ју тех нич ку де лат-
ност, али исто вре ме но је раз ви јао и тер ци јал не де лат но сти, по пут 
при вред не ави ја ци је, хо те ли јер ства, као и соп стве ни школ ски цен-
тар за обу ку ка дро ва, али и шко ло ва ње соп стве ног пи лот ског ка-
дра. Ула гао у раз вој ин фра струк ту ре (гра ди ве ли ки хан гар за при-
јем ши ро ко труп них ави о на, проб ни сто за ис пи ти ва ње мла зних 
мо то ра, осва ја ре ви зи је мо то ра и дру гих ком по не на та за са вре ме ну 
фло ту). Та ко ђе ЈАТ је скло пио и вр ло успе шне уго во ре о са рад њи 
са мно гим ком па ни ја ма у та ко зва ном „тре ћем све ту”, по сте пе но је 
раз ви јао свој ин фор ма ци о ни си стем, уво дио ауто ма ти зо ва ну про-
да ју ка ра та.7) 

Ави о ни ЈАТ-а са о бра ћа ли су кра јем осам де се тих го ди на на ви-
ше од 300 ли ни ја, од ко јих су две тре ћи не би ле ме ђу на род не. У 
го ди на ма ре кор да, 1987/88/89, ЈАТ је по ве зи вао Ју го сла ви ју са 61 
6)  Оп шир ни је ви де ти Б. Кр стић, Љ. Сте па но вић, Авио-саобраћајутурбуленцијама-неки

елементи заформирање ваздухопловне политике, Цен тар за ли бе рал но-де мо крат ске 
сту ди је, Бе о град, 2004.

7)  http://www.jat.com/



стр:189-206.

- 195 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2010год.(XXII)IXvol=25

де сти на ци јом све та на пет кон ти не на та, пре во зе ћи го ди шње 5 ми-
ли о на пут ни ка и 46 хи ља да то на ро бе.

Упо ре ђе ње ЈАТ-а са оста лим ре дов ним и на ци о нал ним пре-
во зни ци ма у све ту и Евро пи по ка зу је да је кра јем 80-тих го ди на 
про шлог ве ка ЈАТ по оби му са о бра ћа ја био ран ги ран при бли жно у 
пр вој тре ћи ни (31. ме сто у све ту) на ли сти та да шњих 112 чла ни ца 
ИАТА и на по ло ви ни ли сте (12. ме сто у Евро пи) ме ђу та да шњим 
21 чла ном АЕА. ЈАТ је био члан Ме ђу на род не асо ци ја ци је за авио 
тран спорт (InternationalAirTransportAssociation) од 1961. го ди не 
а члан Европ ска асо ци ја ци ја авио-пре во зни ка (AssociationofEuro-
peanAirlines) од 1971. го ди не. У од но су на оста ле ре дов не ком-
па ни је из зе ма ља ју го и сточ не Евро пе, ЈАТ је имао нај са вре ме ни ју 
фло ту и нај ве ћи обим са о бра ћа ја по сле грч ког OlympicAirlines.

По чет ком де ве де се тих го ди на сле ди нај те жи пе ри од у по сле-
рат ној исто ри ји бив ше Ју го сла ви је - рат, рас пад зе мље и санк ци је 
ко је су се пр во и нај те же од ра жа ва ле упра во на на ци о нал ног ави-
о пре во зи о ца. Убр зо по сле по чет них тра гич них де ша ва ња ЈАТ се 
вра тио на тр жи ште и по чео да хва та ко рак са све том. Већ 1994. 
об но вио је де сти на ци је и кре нуо у но ву епо ху свог раз во ја, озна че-
ну бор бом за оп ста нак на свет ском не бу. Сва ке го ди не ре зул та ти су 
би ли све бо љи, да би 2006. го ди не ЈАТ пре ве зао 1.207.712 пут ни ка, 
3556 то на ро бе и 689 то на по ште и пр ви пут по сле 1991. по зи тив но 
за вр шио по слов ну го ди ну, са не то до бит ком од 3,8 ми ли о на евра.8)

Та бе ла 3. Обим ре дов ног пре во за АЕА ком па ни ја из ју го и сточ не 
Евро пе у 1989. го ди не

(из вор:Б. Кр стић, Љ. Сте па но вић, Авио-саобраћајутурбуленцијама-некиеле-
ментизаформирањеваздухопловнеполитике, Цен тар за ли бе рал но-де мо крат-

ске сту ди је, Бе о град, 2004.)
8)  http://www.jat.com/
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4.ПОЈАВАНИСКОТАРИФНИХАВИО-ПРЕВОЗНИКА

На по чет ку 21. ве ка, си ту а ци ја је бит но про ме ње на на свет ском 
авио-тр жи шту. Свет ски и европ ски авио-са о бра ћај се по оби му 
удво стру чио, али је у мно го ме из ме нио и сво ју струк ту ру, а кон ку-
рен ци ја је из у зет но по о штре на. Дра ма тич не про ме не су на ста ле и 
у ју го и сточ ној Евро пи.

На про сто ру бив ше СФРЈ је на ста ло ви ше др жа ва ко је има ју 
сво је на ци о нал не авио-ком па ни је и авио тр жи ште је ис пар це ли-
са но. Од ре дов них пре во зни кау Ср би ји је остао ЈАТ са ве ли ким 
про бле ми ма због сма ње ног тр жи шта, уна за ђен ви ше го ди шњим 
ем бар гом на са о бра ћај и су спен зи јом са рад ње са за пад ним зе мља-
ма. Ме ђу тим по ја ви ла се још јед на ве ли ка прет ња на тр жи шту 
авио-услу га на ци о нал ној авио-ком па ни ји, а то су ни ско та риф не 
авио-ком па ни је.

Ни ско та риф не авио-ком па ни је (low-cost companies, low-cost
carriers–LCC) се нај лак ше мо гу де фи ни са ти као авио-ком па ни је 
ко је по слу ју на ре ла тив но крат ким ру та ма, у од ре ђе ним ре ги о ни ма 
и ко је не ну де ни ка кве до дат не услу ге.9) Основ на иде ја lowcostле та 
се на ла зи у са мом име ну - ни ско та риф ни лет, брз и си гу ран пре воз 
до од ре ди шта уз при сту пач ну це ну. Оно што је нај бит ни је је то 
да са ма без бед ност ле та и пут ни ка ни је угро же на сма ње њем це не. 
За све ле то ве се при ме њу је про пи са на ре гу ла ти ва Европ ске уни је 
(оста ле ре ги је нпр, Аме ри ка и Ка на да има ју сво је про пи се ко ји се 
та ко ђе по шту ју).10)

По ја ва ни ско та риф них авио-пре во зни ка се ве зу је за ли бе ра-
ли за ци ју ва зду шног пре во за то ком 80-их и по себ но то ком 90-их 
го ди на про шлог ве ка, ка да се по че ле да се осни ва ју ни ско та риф не 
авио ком па ни је. У то вре ме мно го број ни на ци о нал ни пре во зни-
ци (кон вен ци о нал ни авио-пре во зни ци), ко ји су по пра ви лу би ли 
у др жав ном вла сни штву, по сло ва ли су са ви со ким тро шко ви ма и 
ни ском фре квен ци јом ле то ва. Ула зак на тр жи ште ни ско та риф них
пре во зни ка је до ве ло до бо ље по ве за но сти из ме ђу аеро дро ма (де-
сти на ци ја), ни жих це на ле то ва и ве ће фре квен ци је ле то ва.11) 
9)  Оп шир ни је у Air Tran sport Gro up, Euro pe’s Low-cost Air li nes, Cran fi eld Uni ver sity, Cran-

fi eld, 2000.
10) О то ме ви де ти Euro pean air tran sport po li ci es – the need for a truly „One Sky Euro pe“; Co-

un cil of Euro pe – Com mit tee on Eco no mic Af fa irs and De ve lop ment; Ju ne 2000.
11) С. Аћимовић, „Од националних авио превозника до low cost компанија – Ефекти 

успешне промене маркетинг стратегије”, Маркетинг, 2009, број 3, стр. 145-154.
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На чин по сло ва ња да на шњих ни ско та риф них авио ком па ни ја 
по ста вљен је у САД-у са ула ском ком па ни је SouthwestAirlines још 
1967. го ди не на тр жи ште. Успех ре ги о нал не авио ком па ни је Sout-
hwestAirlines је по стиг нут ни ским це на ма и уки да ју ћим лук су зом 
(са мно го ма ње услу га и ком фо ра за пут ни ке). 

По след њих два де се так го ди на на го то во свим тр жи шти ма (по-
себ но Евро пе и САД) осни ва ли су се lowcostавио-ком па ни је, ко је 
има ју дру га чи ју по слов ну стра те ги ју у од но су на кла сич не, на ци-
о нал не авио-пре во зни ке. Са по ступ ком ли бе ра ли за ци је, тј. при ме-
ном „Спо ра зу ма о отво ре ном не бу“ (OpenSkyAgreement уго во ра) 
по ве ћа ва се тр жи шно уче шће, као и про фит ни ско та риф них авио-
ком па ни ја.

Ин тер кон ти нен тал ни спо ра зум „Отво ре но не бо“ сту пио је на 
сна гу 30. мар та 2008. го ди не. Да нас је Спо ра зу мом пред ви ђе но да 
све авио-ком па ни је, ко је има ју ин те рес мо гу да ле те из Евро пе у 
САД са би ло ког аеро дро ма из Европ ске уни је, а не са мо са аеро-
дро ма из ма тич них зе ма ља, чи ме се зна чај но по ве ћа ва сте пен кон-
ку рен ци је и до дат но ли бе ра ли зу је си стем фор ми ра ња це на на јед-
ној ре ла ци ји.12) 

У по ре ђе њу са тр жи штем Се вер не Аме ри ке где је уче шће low
costком па ни ја око 30%, у Евро пи 28%, у Ази ји је тр жи шно уче шће 
око 9% и пред ста вља ве ли ки по тен ци јал за раз вој ни ско та риф них 
пре во зни ка.13)

Та бе ла 4. Нај по зна ти је свет ске ни ско та риф не авио-ком па ни је

ЕВРО ПА САД АФРИ КА АЗИ ЈА БЛИСКИ
ИСТОК

RyanA ir So ut hwest 
Air li nes Ku lu la Air Asia – Ma le zi ja Ja ze e ra

EasyJet West jet Man go No kA ir - Taj land Air Ara bia
Ma ersk 
Air Jazz Iti me Ti ger Air ways Sin-

ga po re
AirO ne Vi va Aero bus Spring Air - Ki na
Wiz zA ir Jet Blue Lion Air- In do ne zi ja

(из вор: EURO CON TROL, Fo re cast Mo ni tor, No vem ber 2008.)
12) Опширније видети С. Аћимовић, “Од националних авио превозника до low cost 

компанија – Ефекти успешне промене маркетинг стратегије“, Маркетинг, 2009, број 3, 
стр. 145-154.

13) EUROCONTROL, Forecast Monitor, November 2008.
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5.ПОСЛОВНИМОДЕЛИНИСКОТАРИФНИХ
АВИО-КОМПАНИЈА

Екс трем но ни ске це не ко је ну де ни ско та риф не авио-ком па-
ни је при вла че све ви ше пут ни ка и од вла че их од авио-ком па ни ја 
са пот пу ном услу гом (на ци о нал не авио-ком па ни је). Јед на од нај-
ве ћих пред но сти ни ско та риф них авио-ком па ни ја ле жи у њи хо вом 
point-to-point (од тач ке до тач ке – од аеро дро ма до аеро дро ма) на-
чи ну пу то ва ња. Ди рект ним пу то ва њи ма на крат ко трај ним ле то ви-
ма по ве ћа ва се ко ри сност и упо тре ба ави о на, при том ели ми ни шу 
се по тре бе за до дат ним услу га ма ко је се ина че оче ку ју на ду жим 
ре ла ци ја ма, а при том је и шан са гу бље ња пр тља га све де на на ми-
ни мум.

Ни жи тро шко ви рад не сна ге су још је дан у ни зу ви да сма ње-
ња тро шко ва у по ре ђе њу с кон вен ци о нал ним пре во зни ци ма. Пре-
ма ис тра жи ва њи ма пи ло ти low cost авио-ком па ни ја у про се ку ле те 
25% вре ме на ви ше од пи ло та на ци о нал них авио-ком па ни ја. Осим 
ду жег ле те ња, пи ло ти и по са да има ју ма ње вре ме на за од мор и оба-
вља ју још не ке до дат не за дат ке - пла ни ра ње ле та, над гле да ње уто-
ва ра ко фе ра и то че ња го ри ва, чи шће ње ави о на и сл. Сма ње ње тро-
шко ва осо бља укљу чу је и outsourcing свих не ле тач ких ду жно сти.14) 

Из бор low cost авио-ком па ни ја да спа ја ју не за гу ше не аеро-
дро ме мо же се про ту ма чи ти као оп ти мал на упо тре ба сло бод ног 
ка па ци те та аеро дро ма. Би ра ју ћи се кун дар не аеро дро ме вре ме на 
укр ца ва ња, тех нич ког пре гле да, то че ња го ри ва итд. су ма ња што 
је ре зул тат ма њег про ме та на аеро дро му. Ти ме се оси гу ра ва мак-
си мал на упо тре ба ави о на. Ни ско та риф не авио-ком па ни је за ка зу ју 
ле то ве ве ћи ном ра но ују тро или ка сно уве че да би из бе гли за гу ше-
ња на фре квент ни јим аеро дро ми ма и ис ко ри сти ли ни же тро шко ве 
сле та ња.

Из вор сма ње ња тро шко ва пред ста вља и ко ри снич ка on-board 
uslu ga (услу ге у ави о ну). Ни ско та риф не ком па ни је не оси гу ра ва ју 
бес плат ну хра ну и пи ће, већ их про да ју пут ни ци ма. Пр тљаг се до-
бро кон тро ли ше, обич но је до зво љен је дан ко мад пре да ног пр тља-
га и је дан руч ног, при че му је мак си мал на те жи на ма ња не го код 
кон вен ци о нал них пре во зни ка. До дат ни пр тљаг се на пла ћу је (обич-
14)  S. Ste i ner, A Vi do vić, R. Škur la, Impactoflow-costairlinesontheEuropeanairtransport

market, Fa culty of Tran sport and Traf fic sci en ces, Za greb, 1998.
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но пре ма те жи ни). На тај на чин се до би ја до да тан при ход, а при 
том се сма њу је и вре ме ра да са catering слу жба ма на аеро дро му.15) 

Упо тре бом са мо јед ног ти па ави о на уве ли ко се сма њу ју тро-
шко ви одр жа ва ња, сер ви си ра ња и обу ке по са де. Ни ско та риф не 
авио-ком па ни је ну де са мо јед ну кла су без мо гућ но сти ре зер ва ци је 
се ди шта, чи ме се под сти чу пут ни ци да се сме сте што ра ни је и та-
ко сма ње вре ме ко је ави он про ве де на зе мљи. Још јед на пред ност 
ле жи у checkin-у пут ни ка (при ја вљи ва ње пут ни ка на аеро дро му), 
ко ји је мно го јед но став ни ји због уки да ња ка ра та. До вољ но је по-
ја ви ти се на шал те ру са па со шем и бро јем ре зер ва ци је. Ви ше од 
97% ка ра та low cost авио-ком па ни је про да ју пу тем Ин тер не та, за-
о би ла зе ћи при том про да ју пу тем по сред ни ка (ту ри стич ких аген-
ци ја, ре зер ва ци о них си сте ма) и на тај на чин се из бе га ва пла ћа ње 
про ви зи је.16) 

Ни жи тро шко ви и ве ћа по пу ње ност се ди шта у ави о ну омо гу-
ћа ва ју ни ско бу џет ним авио-ком па ни ја ма да по ну де и 50-70% ни же 
це не од тра ди ци о на лих авио-ком па ни ја. Про сеч на це на кар те ни-
ско бу џет них авио-ком па ни ја на кон ти нен тал ним ле то ви ма (из ме ђу 
де сти на ци ја у Евро пи) из но си од 50 до 100 еура (чак и ма ње) на-
спрам 180-200 евра код на ци о нал них авио-ком па ни ја.17) 

По слов ни кон цепт ко ји нај че шће прак ти ку ју ни ско бу џет не 
авио-ком па ни је:18)

– је дин стве на пут нич ка кла са;
– је дин стве ни мо дел ави о на (нај че шће AirbusA320 или Boeing
737);

– ми ни мал ни сет до дат не опре ме у ави о ну;
– је дин стве на це на ка ра та (кар та у јед ном сме ру из но си тач но 

по ло ви ну це не по врат ног пу то ва ња, це на кар те се по ве ћа ва 
сра змер но по ве ћа њу по пу ње но сти ави о на, а по себ но се на-
гра ђу ју ра не ре зер ва ци је ка ра та);

15)  Ви ди R. Do ga nis, TheAirlineBusinessinthe21stCentury, Ro u tle ge, Lon don, 2001, pp. 
174-185.

16)  Ви ди T. Co i es, M.C. Hall, “Ef fec ti vely pla ning and ma na ging Euro pean air port ca pa city”, 
InternationalBusinessandTourism, Ro u tled ge, 2008, pp. 60-75.

17)  Пре ма World Air Tran sport Sta ti stics; IATA; 2002. www.iata.org – In ter na ti o nal Air Tran-
sport As so ci a tion (Ме ђу на род но удру же ње за ва зду шни са о бра ћај)

18)  Оп шир ни је ви ди С. Аћи мо вић, „Од на ци о нал них авио пре во зни ка до low cost ком па-
ни ја – Ефек ти успе шне про ме не мар ке тинг стра те ги је”, Маркетинг, 2009, бр. 3, стр. 
145-154.



- 200 -

ТРЖИШТЕАВИОУСЛУГАУСРБИЈИУНОВИМ...БелаМухи

– ко ри шће ње јеф ти ни јих, се кун дар них аеро дро ма, ко ји су по-
не кад уда ље ни и до 100 ки ло ме та ра од са ме де сти на ци је;

– по ла сци у ра ним ју тар њим или ка сним ве чер њим са ти ма ка-
ко би се из бе гла ка шње ња и ис ко ри сти ли ни жи тро шко ви 
по ле та ња и сле та ња ави о на;

– по јед но ста вље не ру те (нај че шће ди рект ни ле то ви, без тран-
сфе ра у ве ли ким авио чво ри шти ма, чи ме се сма њу је и ри зик 
из гу бље ног пр тља га);

– те жи ште на ди рект ној про да ји ка ра та (по себ но пре ко Ин-
тер не та, чи ме се из бе га ва ју тро шко ви и про ви зи је пут нич-
ким аген ци ја ма и ре зер ва ци о ном си сте ми ма);

– из бе га ва ње пру жа ња по себ них услу га пут ни ци ма (не слу же 
се бес плат ни обро ци);

– на пла ћи ва ње до дат них услу га (чу ва ње пр тља га, при о ри тет-
но укр ца ва ње, хра на и пи ће у ави о ну итд.);

Све ви ше на ци о нал них авио-пре во зни ка под при ти ском же-
сто ке кон ку рен ци је ни ско та риф них авио-ком па ни ја по че ла је да 
усва ја прин ци пе по сло ва ња low cost пре во зни ка. Као од го вор на 
по слов не мо де ле мно ге на ци о нал не авио-ком па ни је су отво ри ли 
ћер ке фир ме ко је пот пу но по слу ју по прин ци пи ма ра да ни ско та-
риф них авио ком па ни ја (нпр. Lufthansa је осно ва ла Germenwings, 
BritishAirways ком па ни ју Go итд.) Та ко ђе од го вор кон вен ци о на лих 
авио-ком па ни ја је сте њи хо во удру жи ва ње у али јан се, ка ко би се 
сма њи ли тро шко ви, пре све га код пре ла ма ња тран спор та на да ле-
ким де сти на ци ја ма при пре ла ску са јед ног на дру ги лет. Мо же се 
за кљу чи ти да раз ли ке у по сло ва њу кон вен ци о нал них и ни ско та-
риф них авио-ком па ни ја по ла ко не ста ју.

Та бе ла 5. Ин ди ка то ри про дук тив но сти ни ско та риф них  
авио-ком па ни ја

КОМ ПА-
НИ ЈА

ПО ПУ ЊЕ НОСТ 
АВИ О НА

ДНЕВНИ
БРОЈЛЕТО-

ВА
РУТЕ БРОЈЛЕ-

ТЕЛИЦА

Ryana ir 81.2% 1099 712 166
Easyjet 83.3% 1045 340 163
Nor we gi an 80% 200 140 36
Flybe 75% 520 163 69
Clic ka ir 68.9% 150 55 25
Tran sa via 76.3% 90 90 34
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Wiz zA ir 85% 62 117 18
Ster ling 75% 137 124 26
Jet2 81% 104 90 30
Sky Euro pe 75% 107 77 15
Myair 67% 41 42 12
Sve ri gefly 80% 54 14 9

(из вор: EL FAA - The Euro pean Low Fa res Air li ne As so ci a tion)

Та бе ла 6. По зи ци је ни ско та риф них авио ком па ни ја у Евро пи 
(пре ма бро ју ле то ва из ве де них у јед ној не де љи – по да ци из 2008. 

го ди не)
По зи-
ци ја Авио пре во зник Ле то ви Се ди шта Ру те

1 Ryana ir 7,639 1,443,771 1,222
2 Easyjet 6,534 1,026,519 639
3 Air Ber lin ( LCC-seg ment ) 3,485 543,420 330
4 Flybe 3,047 238,714 300
5 Nor we gi an 1,564 239,294 287
6 Aer Lin gus 1,439 272,993 167
7 Ger man wings 1,434 206,496 252
8 Me ri di a na 1,122 149,548 104
9 TU Ifly ( LCC-seg ment ) 1,093 171,492 230
10 Vu e ling 1,036 186,480 114

(из вор: De utsches Zen trum für Luft und Ra um fa hrt)

Ни ско та риф не авио-ком па ни је су дра стич но про ме ни ле и мар-
ке тинг при ступ на тр жи шту авио-пре во за, што им је кон ти ну и ра но 
уна пре ђи ва ло тр жи шну по зи ци ју и по слов не ре зул та те. Про ме не 
у мар ке тинг стра те ги ја ма low cost ком па ни ја би ле су ре во лу ци о-
нар не и у пра вом сми слу ре чи су по сле ди ца пре по зна ва ња ре ал них 
по тре ба кли је на та ко ји ко ри сте услу ге авио пре во за. Успех ни ско-
та риф них авио-пре во зни ка све ви ше те ра на ци о нал не авио-ком па-
ни је да сво је ин стру мен те мар ке тин га при ла го ђа ва ју но вом мо де лу 
по сло ва ња.

Eлементи мар ке тинг мик са (7п) ни ско та риф них авио ком па-
ни ја:19)

Цена – фор ми ра на на пра ви ли ма еко но ми је оби ма;

19)  Пре ма С. Аћи мо вић, „Од на ци о нал них авио пре во зни ка до low cost ком па ни ја – Ефек-
ти успе шне про ме не мар ке тинг стра те ги је”, Маркетинг, 2009, број 3, стр. 145-154.
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Услуга (про из вод) – основ на услу га је са мо пре воз, све дру го 
се по себ но пла ћа по же љи пут ни ка;

Процес услуживања – ши рок спек тар мар ке тин шких по вољ-
но сти (нпр. че ки ра ње од ку ће, ку по ви на ка ра та по сред ством 
Ин тер не та);

Услужни амбијент – ко ри шће ње уда ље них, ма ње фре квент-
них аеро дро ма, лак ши ула зак за ли ни је но ве ком па ни је, ма-
ње пре се да ња, ма њи број ти по ва ави о на у фло ти (че сто је-
дан) итд;

Људи – Мак си мал не уште де на не ле тач ком осо бљу (outsour-
cing);

Канали дистрибуције– мак си мал но фа во ри зо ва ње Ин тер нет 
бу ки ра ња и про да је ка ра та;

Интегрисанекомуникације – углав ном по сред ством Ин тер не-
та, ко ри шће ње ави о на као ре клам ног па ноа (и спо ља и уну-
тра);

6.ДОЛАЗАКНИСКОТАРИФНИХАВИО-КОМПАНИЈА
УСРБИЈУ

У по чет ку тр жи ште Ју го и сточ не Евро пе био је не ин те ре сан тан 
сег мент за ве ћи ну ни ско та риф них авио-пре во зни ка. Пр ва озбиљ на 
при су ства low cost ком па ни ја у ре ги о ну се бе ле жи у ве ли ким гра-
до ви ма и ту ри стич ким цен три ма, пре све га за пад них др жа ва ре ги-
је, оних код ко јих су ви зна ли бе ра ли за ци ја и про цес при сту па ња 
Европ ској уни ји би ли бр жи. 

Пут ни ци из Ср би је то ком прет ход них го ди на су пла ћа ли ску-
пље услу ге авио пре во за због ду го го ди шњег од ла га ња ре струк ту-
ри ра ња не ка да, у европ ским раз ме ра ма ре спек та бил не, а у ме ђу-
вре ме ну го то во пот пу но по ср ну ле на ци о нал не ави о ком па ни је ЈАТ. 
У ме ђу вре ме ну, че ка ју ћи бо ља вре ме на на ши пут ни ци у же љи да 
ле те јеф ти ни је су од ла зи ли на аеро дро ме у ре ги о ну (нај ви ше у Бу-
дим пе шту). 

Оче ки ва ло се да ће отва ра ње не ба из над Ср би је у зна чај ни-
јој ме ри на сту пи ти са про це сом ви зне ли бе ра ли за ци је, ко ји се де-
сио кра јем 2009. го ди не. Ду го го ди шњи при ти сак од стра не не ких 
ни ско та риф них авио-ком па ни ја и про цес убр за ног при бли жа ва ња 
Ср би је Европ ској уни ји је под ста као ва зду хо плов не вла сти да у ме-
ђу вре ме ну одо бре ле то ве не ким ни ско та риф ним пре во зни ци ма, а 
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да дру ге по зо ву да уђу на тр жи ште Ср би је. Пр ви кван ти та тив ни 
по да ци го во ре у при лог то ме да је са мо про мет пут ни ка на Бе о-
град ском аеро дро му Ни ко ла Те сла у по след њем ме се цу 2009. го ди-
не и пр вом ме се цу 2010. го ди не по ве ћан за 20% у од но су на исти 
пе ри од про шле го ди не.

Сва ка ко ће при су ство и по ну да ни ско та риф них авио-ком па ни-
ја под сти ца ти пу то ва ња у Ср би ју и из Ср би је, а умно го ме по мо ћи 
и гра ђа ни ма Ср би је да лак ше, бр же и знат но јеф ти ни је пу ту ју. Low 
cost ком па ни је по ла ко отва ра ју све европ ске де сти на ци је за гра ђа-
не Ср би је, де лом ди рект но из Бе о гра да и Ни ша, де лом пре ко Те ми-
шва ра и Со фи је.

Ме ђу пр вим low cost ком па ни ја ма у Ср би ји ко је су по че ле да 
ле те су Germanwings и NorwegianAir. Germanwings, пр ва low cost 
ави о ком па ни ја ко ја је по че ла да по слу је на те ри то ри ји Ср би је, за 
че ти ри го ди не оба вља ња ле то ва из на ше зе мље пре ве зла је ви ше 
од 300.000 пут ни ка. За пр вих пет ме се ци ове го ди не, пре ве зе но је 
32.000, а циљ им је да до кра ја го ди не ци фра по ра сте на 79.000 
пут ни ка. Про сеч на по пу ње ност ави о на на ле то ви ма је 80%. Ger-
manwings ле ти из Бе о гра да ка 16 европ ских де сти на ци ја (Лон дон, 
Бер лин, Бар се ло на, Беч, Сток холм итд.). Ком па ни ја NorwegianAir 
ле ти у 11 де сти на ци ја Евро пе. Од кра ја 2009. го ди не ка да се Ср би-
ја на шла на бе лој Шен ген ли сти, по че ли су пре го во ри и са дру гим 
ни ско та риф ним авио-ком па ни ја ма. Ле то ви ма ђар ског Malev-a (на-
ци о нал на авио-ком па ни ја) и Vizair-a по че ли су да се од ви ја ју на 
ре ла ци ји Бе о град – Бу дим пе шта. Ита ли јан ски WindJet ус по ста вио 
је ли ни ју Бо ло ња - Ниш и то је је ди на low cost ком па ни ја ко ја је 
уве ла ли ни ју за аеро дром “Кон стан тин Ве ли ки“ у Ни шу. По чет ком 
го ди не је и ком па ни ја FlyNiki iz Бе ча уве ла ни ско та риф не ле то ве 
на ре ла ци ји Бе о град – Беч. Ита ли јан ска ави о ком па ни ја AirVallee 
на ја ви ла је да ће по кре ну ти ре дов ну ави он ску ли ни ју из ме ђу Бе о-
гра да и Ри ми ни ја.

Још не ко ли ко но вих low cost ком па ни ја на ја ви ло је сво је ле-
то ве из Бе о гра да. Дан ска авио ком па ни ја CimberSterling по кре ће 
лет на ре ла ци ји Ко пен ха ген – Бе о град, сло ве нач ка авио ком па ни ја 
AdriaAirways ус по ста вља ле то ве на ре ла ци ји Бе о град - Љу бља на, 
а у на ја ви је и по че так ле то ва AirBaltic-a. 

Тре нут но, на са о бра ћај ној ма пи Ср би је по сто је два ме ђу на род-
на аеро дро ма, “Ни ко ла Те сла” у Бе о гра ду и “Кон стан тин Ве ли ки” 
у Ни шу. Шан су да пре ђу у ту ка те го ри ју има ју и вој ни аеро дро ми 
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“Ба тај ни ца”, “По ни кве” и “Ла ђев ци” али и ва зду шне лу ке Пи лот-
ске ака де ми је у Вр шцу и ло кал не са мо у пра ве у Бо ру, ко ји су тре-
нут но у ка те го ри ји се кун дар них аеро дро ма. Та ко ђе, у на шој зе мљи 
по сто ји још 18 ма њих спорт ских и вој них аеро дро ма. За Бе о град 
нај зна чај ни је је да се за ци вил ни са о бра ћај оспо со би ба тај нич ки 
аеро дром ода кле би ле те ли чар те ри и low cost ком па ни је, а да сур-
чин ски бу де ис кљу чи во за ве ли ке (на ци о нал не) авио-ком па ни је. 

До ла зак ни ско та риф них авио-пре во зни ка и тр жи шна ли бе ра-
ли за ци ја ће мо ти ви са ти и дру ге ре ги о нал не авио ком па ни је да за-
поч ну про цес ре струк ту ри ра ња (CroatiaAirlines и AdriAirlines су то 
већ за по че ли, док тај про цес тек че ка по ред ЈАТ-а и Montenegroa-
irlines).

ЗАКЉУЧАК

До ла ском ни ско та риф них авио-ком па ни ја у Ср би ју су ра но до-
шли до из ра жа ја по зи тив ни ефек ти за пут ни ке. Ме ђу тим по ста-
вља се пи та ње да ли др жа ва тре ба да до зво ли да на ци о нал на авио 
ком па ни ја ЈАТ про пад не? Ди ле ма је та ко ђе и ко јим пу тем тре ба 
ре струк ту ри ра ти од но сно ре ви та ли зо ва ти до ма ћег на ци о нал ног 
пре во зни ка. Сва ка ко нео п ход но је за ЈАТ иза бра ти аде кват ну ком-
би на ци ју по слов них стра те ги ја. Јед на од оп ци ја је и про на ла зак 
стра те шког парт не ра и ула зак ЈАТ-а у не ку ја ку али јан су авио пре-
во зни ка (ра ни је је би ло ре чи да ће ЈАТ као ре ги о нал ни пре во зник 
ући у свет ску али јан су ко ју пред во ди Lufthansa). Спо ми ње се и 
пред у зи ма ње ра ди кал ни јих ме ра, кроз ли кви да ци ју по сто је ће и 
исто вре ме но фор ми ра ње но ве ком па ни је ко ја ће би ти при ла го ђе на 
са да шњем тр жи шту и усло ви ма ко ји на ње му вла да ју.

Да би се про це ни ле мо гућ но сти оп ти мал ног раз во ја авио-са-
о бра ћа ја ге не рал но на тр жи шту Ср би је у на ред ним го ди на ма нео-
п ход но је да се вр ло пре ци зно и сту ди о зно ис пи та ју по тен ци јал не 
мо гућ но сти ва зду шног са о бра ћа ја у окви ру прог но зе оп штег еко-
ном ског и по ли тич ког раз во ја зе мље, као и ме ђу на род ној ин те гра-
ци ји (по себ но ка Европ ској уни ји). У скла ду са та квом ви зи јом 
по тен ци ја ла раз во ја, Ср би ја тре ба да фор ми ра сво ју ва зду хо плов-
ну по ли ти ку и обез бе ди ин сти ту ци о нал не окви ре и ин стру мен те 
за ње но спро во ђе ње у окви ру укуп не еко ном ске, са о бра ћај не и 
раз вој не по ли ти ке зе мље и да се омо гу ћи да се ва зду шни са о бра-
ћај ре струк ту ри ра у скла ду са но вим окол но сти ма, да ис ко ри сти 
по тен ци јал не мо гућ но сти ко је пру жа ло кал но, ре ги о нал но и ме-



стр:189-206.

- 205 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2010год.(XXII)IXvol=25

ђу на род но тр жи ште (по го то во тр жи ште Европ ске уни је) и да се 
оспо со би за рав но прав ну кон ку рен ци ју на бу ду ћем ин те гри са ном 
европ ском тр жи шту, ко је ће до не ти но ве раз вој не мо гућ но сти, али 
исто та ко и но ва ис ку ше ња.

BelaMuhi
SERBIANAIRMARKETINNEWECONOMIC-POLITICAL

CONDITIONS–COMINGOFLOWCOSTAIRLINES
Summary

Oneofthemostpropulsivesegmentsofthetransportmar-
ketinthelast20yearsiscertainlytheairservicemarket.
SincethemythofDaedalusandIcarus,thatthemancan
fly, until the firstWright brothers aircraftmodel andup
to today’s supersonic aircraft, air traffic changedmany
forms, but kept the basic purpose,which is that people,
asquicklyascan  safely transport to theirdestinations.
Worldairtraffichasmovedfromtheearlystagesofecono-
micdevelopmentandbecameindependent,sodirectstate
interventionsandinvestmentsaresubsidies(especiallyin
developedcountrieswherethereisaconsolidationofair
traffic).
Serbia(andcountriesintheregion)hasbecomeanintere-
stingmarketformanynationalandlow-costairlinecom-
panies.Thebattleonthismarketsegmentaredeveloping.
Manylargeandfamouscompanieshavealreadyestablis-
hedflights,andmanyhaveannouncedtheirpresence.This
paperpresentsthemainfeaturesofbusinessmodelsair-
linecompanies,withthefocusontheSerbianmarketand
theairlinepolicyintheoveralleconomic,transportation
anddevelopmentpoliciesofthecountry.
Keywords:lowcostairlines,nationalairlines,themarket
forairservices
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Сажетак
Немачкајепримерземљеукојојсуприсутниелемен
тикарактеристичникакозапропорционалнетакои
завећинскеизборнесистеме.Тосепресвегаодносина
сампроцесгласањаукомбирачимаправодадâдва
гласа– једанкандидату,другиизборнојлисти.Прва
ситуацијајекарактеристичнапресвегазауниноми
налнеизборне јединицеувећинскимизборнимсисте
мима,адругазапропорционалнеизборнесистемеса
кандидатурамапутемлиста.Бирачимајестогаомо
гућенодасвојулојалностподелемеђупартијама/кан
дидатимауколикотаконештожеле.Каопоследица
јављајусетзв.прекомернимандатикојепартијеза
државајуикојибројчанисаставБундестаганикадне
остављају константним.Поредтога, партијама су
нарасполагањудваизборнапрагазаулазакупарла
мент.Свеусвему,такавизборниинжењерингпроиз
водипоследиценадванивоа:нанивоукомплексности
моделаинанивоурезултатакојепроизводиупракси
наконспровођењаизборнихрадњи.Протекомвремена
тепоследице су се показале делом каоотежавајуће
илипаколакшавајућеоколности.Међутим,скорашња
дешавањаокотзв.негативнетежинегласаиоблига
цијаупућенаодстранеСавезногуставногсудакако
рекцијиделаизборногзаконодавстваговореуприлог
негативнимпоследицамаинајављују”реформисани”
изборнимодел.
Кључнеречи:стратешкогласање,прекомерниманда
ти,изборнипраг,негативнатежинагласа,ниворас
поделемандата,комплексноститд.
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УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Pо ли тич ки си стем Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке се од ли ку је ди-
стинкт ним из бор ним мо де лом ко ји је у из ве сном сми слу ре-

во лу ци о ни сао прак су устро ја ва ња јед ног из бор ног си сте ма, ко ји 
одо ле ва вре ме ну и до при но си ста би ли за ци ји де мо крат ског по рет-
ка у не мач кој др жа ви. Из вор но на стао у Не мач кој, овај си стем пер-
со на ли зо ва них про пор ци о нал них из бо ра при ме њу је се и у дру гим 
зе мља ма, што не зна чи да у њи ма про из во ди и исте по сле ди це. 

Због сво је при ро де про из вео је не до у ми це око ње го вог кла си-
фи ко ва ња. На и ме, че сто се свр ста ва у ме шо ви те из бор не си сте ме, 
док му не ки дру ги ауто ри те ти у обла сти из бор не те ма ти ке при да ју 
свој ства про пор ци о нал них. Уво ђе ње ова квог мо де ла је за  Не мач ку 
био екс пе ри мент за ко ји се ни је мо гло тач но зна ти ка ко ће се од-
ра зи ти на дру штве ну да тост. Сто га, ло гич но је да су се вре ме ном 
тра жи ла дру га чи ја ре ше ња за по је ди не еле мен те у ци љу да љег до-
те ри ва ња. Те про ме не су че сто би ле зна чај не и ти ца ле су се не ких 
од ре ђу ју ћих еле ме на та.

На ста нак по сле рат ног из бор ног си сте ма Са ве зне Ре пу бли ке 
Не мач ке сна жно је исто риј ски де тер ми ни сан пред рат ним као и ме-
ђу рат ним ис ку стви ма. У 19. ве ку за вре ме дру гог Не мач ког Рај ха  
на сна зи је био ве ћин ски из бор ни си стем. Ме ђу рат ни пе ри од обе-
ле жен крх ком Вај мар ском ре пу бли ком као про ме ну на овом по љу 
до нео је чист про пор ци о нал ни из бор ни си стем. На кон ко лап са Вај-
мар ске ре пу бли ке и ис ку ста ва са на ци стич ким ре жи мом, у де ба-
та ма о из бор ном си сте му ни је по на вља на иста гре шка и ар гу мент 
про пор ци је ни је на гла ша ван у то ли кој ме ри. Те шко је, а ве ро ват но 
и по гре шно, за кљу чи ти да је та кав из бор ни си стем ис кљу чи во од-
го во ран за раз вој до га ђа ја ко ји је во дио екс тре ми зо ва њу по ли тич-
ког жи во та и на кра ју на ци стич кој дик та ту ри, али ве ру је се да ни је 
до при нео ста бил но сти па тиј ског и пар ла мен тар ног си сте ма1) већ га 
је у ве ли кој ме ри ра ди ка ли зо ван.

Да нас је из бор на ма те ри ја у прав ном си сте му Са ве зне Ре пу-
бли ке Не мач ке уре ђе на кроз од го ва ра ју ће устав не и за кон ске прав-
не ак те. Нај пре, Основ ним за ко ном (Grundgesetz für die Bunde
srepublikDeutschland), а по том и ни зом дру гих за ко на - За ко ном 
1) О учин ку про пор ци о нал них из бо ра у Вај мар ској ре пу бли ци у: Но лен, Ди тер (1992), 

Изборноправоистраначкисустав, Школ ска књи га, За греб, стр. 155-160.
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о са ве зним из бо ри ма (Bundeswahlgesetz), За ко ном о по сла ни ци ма 
(Abgeordnetengesetz), За ко ном о из бор ној ста ти сти ци (Wahlstatistik
gesetz), За ко ном о про ве ри из бо ра (Wahlprüfungsgesetz), За ко ном о 
по ли тич ким пар ти ја ма (Parteiengesetz) и оста лим ак ти ма.2) Ин тен-
ци ја овог ра да је сте да при ка же а по том и про бле ма ти зу је оне еле-
мен те не мач ког из бор ног си сте ма ко је га чи не спе ци фич ним још од 
ње го вог устро ја ва ња. 

ОСНОВНИПРИНЦИПИИПАРАДОКСИ
НЕМАЧКОГИЗБОРНОГМОДЕЛА

За ко ном о са ве зним из бо ри ма3) се де таљ но уре ђу ју су штин-
ска пи та ња из бор ног си сте ма Не мач ке. За кон је са ста вљен 7. ма ја 
1956. го ди не и до да нас је био пред мет ви ше стру ких про ме на и 
мо ди фи ка ци ја. 

Бун де стаг  се са сто ји од 598 по сла ни ка иза бра них по сред ством 
оп штих, не по сред них, јед на ких, сло бод них и тај них из бо ра на ко-
ји ма уче ству ју Нем ци са би рач ким пра вом, у скла ду са прин ци-
пом ком би на ци је про пор ци о нал ног пред ста вља ња и уни но ми нал-
них из бо ра. 299 по сла ни ка се би ра пу тем кан ди да ту ра у из бор ним 
је ди ни ца ма, од но сно из бор ним окру зи ма (Wahlkreisvorschlag), а 
оста так, та ко ђе 299, пу тем ли ста ко је се под но се у са ве зним по кра-
ји на ма (Landeslisten). Кан ди да ту ра пре ко ових по кра јин ских ли ста 
је ре зер ви са на у Не мач кој ис кљу чи во за по ли тич ке пар ти је, док су 
по тен ци јал не кан ди да ту ре не за ви сних кан ди да та мо гу ће у јед но-
ман дат ним из бор ним окру зи ма.

Из бор на област (Wahlgebiet) је це ло куп на те ри то ри ја Са ве зне 
Ре пу бли ке Не мач ке, а у по де ли из бор не обла сти на из бор не окру-
ге во ди се ра чу на о од ре ђе ним прин ци пи ма: мо ра ју се по што ва ти 
гра ни це са ве зних по кра ји на/фе де рал них је ди ни ца (Länder); њи хов 
број мо ра у нај ве ћој мо гу ћој ме ри од го ва ра ти про пор ци ји ста нов-
ни ка; по пу ла ци ја из бор ног окру га не сме од сту па ти од про се ка по-
пу ла ци је у из бор ним окру зи ма ви ше од 15% у би ло ком прав цу, 
а та мо где је од сту па ње ве ће од 25% гра ни це се мо ра ју по нов но 
утвр ди ти; сва ки из бор ни округ мо ра би ти јед на ко хе рент на област 
и где је то мо гу ће по што ва ће се гра ни це оп шти на (Gemeinde), окру-
га (Kreise) и ур ба них ди стрик та (kreisfreienStädte). 
2)  http://www.bun de swa hlle i ter.de/de/bun de stag swa hlen/rechtsgrun dla gen/ (20.11. 2009)
3)  http://www.bun de swa hlle i ter.de/de/bun de stag swa hlen/rechtsgrun dla gen/bun de swahlge setz.

html (20.11.2009) 
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Сва ки би рач има два гла са, пр ви за из бор чла на Бун де ста га у 
из бор ном окру гу, дру ги за из бор по кра јин ске ли сте. У сва ком из-
бор ном окру гу иза бран је по је дан кан ди дат и то онај ко ји осво ји 
ве ћи ну гла со ва. У слу ча ју из јед на че ног ис хо да од лу чу је жреб.

Код про пор ци о нал ног де ла из бо ра пу тем по кра јин ских ли-
ста ко ри сти се Sa in te-Laguë/Sche pers фор му ла за пре ра чу на ва ње 
гла со ва у ман да те и ти ме од ре ђу је ко на чан број ман да та за сва ку 
по кра јин ску ли сту сва ке пар ти је: нај пре се по мо ћу ове фор му ле 
утвр ди уку пан број ман да та сва ке пар ти је на ни воу це ло куп не из-
бор не обла сти, тзв. гор ња рас по де ла (Oberverteilung), а на кон то-
га, слу же ћи се истом фор му лом, утвр ди из то га удео ман да та ко ји 
при па да сва кој по кра ји ни тзв. до ња рас по де ла (Unterverteilung). Са 
за вр шет ком ова кве про це ду ре сле ди утвр ђи ва ње ре до сле да до би-
ја ња ман да та: пр во ман да те до би ја ју ди рект но иза бра ни кан ди да ти 
у из бор ним окру зи ма сва ке по кра ји не, а на кон њих пре о ста ли број 
ме ста по пу ња ва ју кан ди да ти са по кра јин ске ли сте.

Уко ли ко јед на пар ти ја осво ји укуп но ви ше ме ста пу тем из бор-
них окру га не го што јој пу тем ли сте при па да, она те пре ко мер не 
ман да те (Überhangsmandate) за др жа ва, а уку пан број ме ста у пар-
ла мен ту ће се по ве ћа ти за тај до да так. У Не мач кој по сто ји  из бор-
ни праг од 5% (Sperrklausel,FünfprozentHürde) на ни воу це ле из-
бор не обла сти, а ал тер на тив ни из бор ни праг (Alternativklausel) је 
нај ма ње три ман да та у из бор ним окру зи ма (Direktmandate,Grund
mandate). То не ва жи за пар ти је на ци о нал них ма њи на.

По кра јин ске ли сте јед не пар ти је сма тра ју се ве за ним тј. при 
рас по де ли ман да та тре ти ра ју се као јед на ли ста. По сла нич ка ме ста 
ко ја от пад ну на ве за ну ли сту су ди стри бу и ра на по кра јин ским ли-
ста ма у од го ва ра ју ћој про пор ци ји. 

Не мач ка је у пе ри о ду од 1949. до 2009. го ди не три пу та ме ња ла 
фор му лу ко јом се у про пор ци о нал ном си сте му број гла со ва да тих 
не кој ли сти пре тва ра у ман да те, док се ме тод про сте ве ћи не у из-
бор ним окру зи ма ни је  ме њао од пр вих из бо ра. 

Од пр вих из бо ра 1949. за кључ но са оним 1983. го ди не у Не-
мач кој се при ме њи вао Д’Хондт-ов си стем. За кон ска про ме на је 
усле ди ла 1985. го ди не ка да је уме сто ње га ина у гу ри сан Ха ре-
Нимajeр-ов ме тод за пре ра спо де лу гла со ва у ман да те. 

При ме на овог ме то да до при не ла је и то ме да се у Не мач кој 
ак ту е ли зу је де ба та о тзв. „не га тив ној те жи ни гла са“ (negatives
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Stimmgewicht,negativevoteweight): кад ви ше гла со ва во ди ло ши јој 
рас по де ли ме ста (ма ње ме ста), од но сно ма ње гла со ва бо љој рас по-
де ли (ви ше ме ста).4) 

Као при мер слу же из бо ри из 1998. го ди не је је дан део би ра ча 
не све сно ума њио број ман да та пре фе ри ра не пар ти је и то та ко што 
је гла сао за њу. Об ја шње ња овог па ра док са се тра же у дво стру ком 
ни воу рас по де ле ман да та ко ји до во ди до кон ку рен ци је по кра јин-
ских ли ста у окви ру јед не пар ти је.5) На већ по ме ну тим из бо ри ма 
СПД је у по кра ји ни Хам бург осво ји ла 6 ман да та пре ма дру гим гла-
со ви ма и 7 ди рект них ман да та и за др жа ла је дан пре ко мер ни ман-
дат, али тај је дан ман дат не би до би ла да је у ис тој из бор ној је ди-
ни ци/из бор ном окру гу на СПД от па ло 20 000 гла со ва ви ше. Тај 
до дат ни удео у гла со ви ма не би ути цао на гор њу рас по де лу, од но-
сно уку пан број гла со ва у свим по кра ји на ма, већ би на ни воу дру ге 
рас по де ле је дан ман дат ви ше (про пор ци о нал ни) при пао Хам бур гу, 
а је дан ма ње по кра ји ни Рај на-Па ла ти нат и ти ме  уку пан број ман-
да та СПД-а био сма њен за 1 (тј. онај пре ко мер ни ман дат):

Та бе ла 1.  Из бо ри 1998. и не га тив на те жи на гла са
По кра јин ска рас по де ла - СПД

По кра јин-
ска ли ста

Дру ги 
гла со ви

Број 
ме ста

Места
поХаре/
Нимаје

ру

Ди
ректни
манда
ти

Пре
ко

мерни
манда
ти

Ман
дати
укуп
но

Хамбург
445 276 6, 288 6 7 1 7

(465 276)1 (6, 564) (7) (7) (0) (7)

Рајна–Па
латинат

1 028 886 14, 529 15 10 0 15

(1 028 
886) 14, 515 (14) (10) (0) (14)

(Из вор: http://www.wis sen schaft-on li ne.de/pa ge/fe_se i ten&ar tic le_id=570654 
(26.11. 2009))

До слич них за кљу ча ка до шло се и ана ли зом из бор них ре зул-
та та про те клих де це ни ја, мно го пре из бо ра 1998. го ди не. Утвр ђе но 
је да би по вољ ни је по из бор ни ре зул тат (бро ја ман да та) по је ди-
них пар ти ја би ло да је њи хов број гла со ва  у по је ди ним по кра ји на-
ма био ма њи, као и обрат но, оне би за бе ле жи ле ло ши ји скор да је 
број њи хо вих гла са ча  ко јим слу ча јем био не што ве ћи. На ана ли зи 
ствар них из бор них учи на ка пар ти је СПД у по кра ји ни Бре мен у не-
4)  http://www.wa hlrecht.de/le xi kon/ne ga ti ves-stim mge wicht.html, (25.11. 2009)
5)  http://www.wis sen schaft-on li ne.de/pa ge/fe_se i ten&art ic le_id=570654, „Paradoxiendes

BundestagsWahlsystems“, (26.11. 2009)
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ко ли ко прет ход них из бор них ци клу са и њи хо ве ком па ра ци је са хи-
по те тич ким ре зул та ти ма нај бо ље се ви де ефек ти ова кве ано ма ли је. 
На и ме, утвр ђе но је да би ова пар ти ја у ви ше на вра та про фи ти ра ла 
да је ко јим слу ча јем до би ла ма ње гла со ва. У пар на вра та би евен-
ту ал ни ве ћи скор гла со ва зна чио ман дат ма ње.
Та бе ла 2. Хи по те тич ки ре зул тат СПД-а у Бре ме ну у не ким од про-

те клих из бор них ци клу са

Година Бројгласова Укупанброј
места

1957 21 000 ма ње 1 ви ше
1965 30 000 ма ње 1 ви ше
1969 47 000 ма ње 1 ви ше
1980 22 000 ма ње 1 ви ше

1983
5 000 ви ше 1 ма ње
74 000 ма ње 1 ви ше

1987 23 000 ма ње 1 ви ше
1990 8 000 ма ње 1 ви ше
1994 2 000 ви ше 1 ма ње

1998 3 000 ма ње + 3 000 ма ње 
у Бран ден бур гу 1 ви ше

(Из вор: http://www.wis sen schaft-on li ne.de/pa ge/fe_se i ten&ar tic le_id=570654, 
(26.11. 2009))

По из ли ста ним го ди на ма одр жа ва ња из бо ра ви дљи во је да су 
се и то ком при ме не Д’Хондт-ове ме то де мо гле су за па зи ти ова кве 
ано ма ли је. Очи глед но је про блем не што ду бљи  од ни воа фор му ле 
за пре тва ра ње гла со ва у ман да те, па пре по ру ке  за ре ша ва ње овог 
про бле ма углав ном во де у прав цу ре е ва лу а ци је дво сте пе не до де-
ле ман да та (Ober- i Unterverteilung) или из бе га ва ња пре ко мер них 
ман да та.6) 

Мо гу ће је на и ћи на још не ке си ту а ци је про у зро ко ва не већ по-
ме ну тим или не ким дру гим раз ло зи ма.

Пр ви је по знат као Алабамапарадокс(Sitzzuwachsparadoxon)7).
На и ме, Ха ре-Нимajер-ов ме тод мо же до ве сти и до си ту а ци је у ко-
јој по ве ћа ње бро ја ме ста ко ја се де ле до во ди до гу бље ња ман да та 
при истом ре зул та ту јед не стран ке. Сма тра се да је ова ква си ту а ци-
6) Lübbert, Da niel (2009), Negative Stimmgewichte und die Reform des BundestagesWa

hlrechts, Wis sen scha ftlic he Di en ste des De utschen Bun de stag, http://www.bun de stag.de/do-
ku men te/analysen/in dex.html, (26.11. 2009)   

7) http://www.wa hlrecht.de/ver fa hren/pa ra do xi en/ala ba ma.html, (27.11. 2009)  
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ја мо гу ћа ка да уку пан број ме ста ни је кон стан тан (што је слу чај са 
не мач ким из бор ним си сте мом).

Дру ги је Newstateпарадокс(Parteizuwachsparadoxon)8). У слу-
ча ју сма ње ња бро ја пар ти ја исти из бор ни ре зул тат јед не пар ти је 
до во ди до гу бље ња ман да та. Ова кав слу чај је ве ро ва тан кад број 
пар ти ја ни је кон стан тан што је слу чај у Не мач кој (пр во Зе ле ни, а 
по том и ПДС (да нас Ле ви ца – DieLinke), и нај че шће се по сти же 
по сто ја њем из бор ног пра га.

Па ра док си до во де у пи та ње јед на кост и не по сред ност из бо-
ра. Опа сна си стем ска гре шка ле жи у чи ње ни ци да пар ти ја мо же 
осво ји ти ман дат док гу би гла со ве, и обр ну то, чи ме гла со ви има ју 
не јед на ку те жи ну. 

По ме ну ти SainteLaguë/Schepers ме тод уве ден је из ме на ма од 
17. мар та 2008. го ди не и пр ви пут ко ри шћен на из бо ри ма за Бун-
де стаг 27. сеп тем бра 2009. го ди не, а пре то га је био при ме њен и на 
из бо ри ма за Европ ски пар ла мент. 

ТЕОРИЈСКООДРЕЂЕЊЕИПРАКТИЧНЕПОСЛЕДИЦЕ

Ка ко је ја сно из из бор ног за ко но дав ства да број ман да та ко ји 
осво ји јед на пар ти ја од ре ђу је ис кљу чи во број гла со ва пу тем про-
пор ци о нал не фор му ле, овај си стем се свр ста ва у про пор ци о нал не: 
„Тосуразмјерни (про пор ци о нал ни, прим. М.Ђ.) избори.Уградња
елеменатакојисеодносенаизборличностининајмањеихнеме
ња.“9) 

Ова ква кла си фи ка ци ја не мач ког из бор ног си сте ма, сто га, про-
ис ти че из по сле ди ца ко је је дан си стем про из во ди. Ме ша ви на по-
ме ну тих еле ме на та мо же оте жа ва ти ја сно свр ста ва ње јер на во ди 
на за кљу чак да се ра ди о ме шо ви том из бор ном си сте му. У ме шо-
ви тим из бор ним си сте ми ма, у ко ји ма се је дан број ман да та рас по-
де љу је у јед но ман дат ним из бор ним је ди ни ца ма, а оста так пу тем 
ли ста, има мо прак тич но два па ра лел на про це са из бо ра ко ја се од-
ви ја ју не за ви сно, са мим тим је и ре зул тат из бо ра дру га чи ји не го 
при при ме ни про пор ци о нал ног ме то да – дру гим ре чи ма, они су 
ме шо ви ти (ве ћин ско-про пор ци о нал ни) и „на ула зу“ и „на из ла зу“, 
док си сте ми као што је не мач ки у по гле ду ис хо да оста ју про пор-
ци о нал ни.  Ме ђу тим, ако не мач ки из бор ни си стем ни је ме шо ви ти 
8) http://www.wa hlrecht.de/ver fa hren/pa ra do xi en/par te i zu wachs.html, (27.11.2009)    
9) Но лен, Ди тер (1992), Изборноправоистраначкисустав, Школ ска књи га, За греб, стр. 

181.
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он сва ка ко је сте комбинованиизборнисистем јер пред ста вља ком-
би на ци ју еле ме на та: „Посебнотребанагласитидапојмови ‚ме
шовитиизборнисистем‘и‚комбинованиизборнисистем‘никако
нисуидентични,идасуњиховефункцијеукласификацијиизбор
нихсистемапотпуноразличите.Доксекатегорија‚мешовитих‘
система,утрадиционалномзначењу,налазинаистомнивоукаои
већинскиипропорционални,‚комбинованиизборнисистем‘озна
чаваспојразличитих(већинскихипропорционалних)елеменатана
нивоутехничкогосмишљавањаизборнихсистемауоквируједног
свакакодихотомноустројеногуниверзумаизборнихсистема.“10) 
Да кле, у не мач ком из бор ном ин же ње рин гу ме ша ви на је ствар ис-
кљу чи во тех нич ког ка рак те ра. Сле де ћа та бе ла по ре ди по тен ци јал-
не, при ко ри шће њу (ме шо ви тог) ро вов ског из бор ног си сте ма, и 
ствар не ре зул та те из бо ра 1980. го ди не:

Та бе ла 3. По ре ђе ње ствар них и по тен ци јал них ре зул та та из бо ра 
из 1980. го ди не

Ман да ти с пр вим 
гла сом пре ма ре ла-

тив ној ве ћи ни

Ман да ти  с дру-
гим гла сом пре-
ма про пор ци ји

Збир оба ре-
зул та та

Ствар ни 
ре зул тат 
из бо ра

СПД 128 109 237 218
ЦДУ 80 87 167 174
ЦСУ 40 26 66 66
ФДП 0 26 26 53
  (Из вор: No hlen, Di e ter (1992), Iz bor no pra vo i stra nač ki su stav, Škol ska knji ga, 

Za greb, str. 181)

Још тач ни је, ка ко се у овом си сте му ја ча ве за из ме ђу би ра ча 
и кан ди да та/по сла ни ка, а при том чу ва про пор ци ја, овај си стем 
спа да у персонализованепропорционалнесистеме (нем. persona
lisierteVerhältniswahl,eнг.personalizedproportionalrepresentation,
mixedmemberproportionalvoting(MMP)).

Про хи би тив на кла у зу ла од 5% при сут на је још од пр вих из бо-
ра 1949. го ди не и при ме ћу је се њен кон цен три шу ћи ефе кат на пар-
тиј ски си стем Не мач ке. То с јед не стра не зна чи да је оне мо гу ћи ла 
про лаз ма њих пар ти ја и ти ме фраг мен та ци ју пар тиј ског си сте ма, с 
дру ге да је број пар ти ја био уме рен, у ду жим вре мен ским се квен-
ца ма  кон стан тан (по за ма шан број ли ста ко ји уче ству је на из бо ри-
ма је као по пра ви лу без пред став ни ка). Јед но пар тиј ске вла де би ле 
су, а и да нас су, пра ва рет кост, а ко а ли ци о не пра ви ло. Сар то ри овај 
10)  Но лен, Ди тер и Ка са по вић, Мир ја на (1997), ИзборнисистемиисточнеЕвропе, Фон да-

ци ја Фри дрих Еберт, Бе о град, стр. 9.
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ре дук циј ски ефе кат ви ше при пи су је Са ве зном устав ном су ду ко ји 
је од ре ђе не кон ку рент не стран ке за бра њи вао као не у став не, не го 
са мом из бор ном си сте му и до да је да „правапредностнемачкогси
стеманијеуредукцијистраначкефрагментације,већутомешто
успевада‘персонализује’изборбирачабоље(илисигурније)одпре
ференцијалног гласања у пропорционалним системима листе.“11) 
Ме ђу тим, чи ње ни ца је да је овај си стем го ди на ма фа во ри зо вао 
функ ци о нал ност вла сти и ста бил ност си сте ма и ма ње стран ке уда-
ља вао од пар ла мен та. При ме ри Зе ле них и ПДС-а и њи хов „про бој” 
у пар ла мен тар не ре до ве то ком вре ме на до ка зу ју да је мо гу ћа ре-
кон фи гу ра ци ја пар тиј ског си сте ма ко ји је го ди на ма био тро пар тиј-
ски и да из бор ни праг од 5% ни је пер ма нент но оне мо гу ћио про лаз 
но вих сна га у пар ла мент. И по ред то га по је ди ни ауто ри о не мач ком 
пар тиј ском си сте му го во ре као о „двоипопартијском“, а „основни
разлогзаовакворазврставање...требатражитиучињеницишто
двеосновнепартије,социјалдемократскаидемохришћанска,по
кривају90%бирачкепопулацијеиштосеједнаодтрећихпартија
узимакаопартнервладајућепартијеипрематомеимазнатнове
ћутежинуоддвеилитридругемањепартије.“12) Спе ци фич ност 
је ал тер на тив ни из бор ни праг од три ди рект на ман да та ко ји пар-
ти ја ма пру жа дру гу мо гућ ност да бу ду за сту пље не у пар ла мен ту.  

Та бе ла 4. Број пар ти ја у Бун де ста гу 1949–2009.

Избори 1949 1953 1957 1961
1980

1983и
1987

1990
2009

БројпартијауБун
дестагу2 103 6 4 3 4 5

(Број ча ни из во ри: http://www.bun de swa hlle i ter.de/en/bun de stag swa-
hlen/ (30.11.2009))

Дру га стра на при че о из бор ном пра гу је дис тор зив ни ефе кат, 
тј. у ко ли кој ме ри овај си стем иза зи ва дис про пор ци о нал ност ре зул-
та та. Тај ефе кат је ва ри рао у за ви сно сти од раз ли чи тих ва ри ја бли 
и у ма њој ме ри био из раз фор му ле ко ли ко са мог из бор ног пра га. 
Из у зев пр вих не ко ли ко из бо ра и оних на кон ује ди ње ња при ме тан 
је из ра зи то кон цен три шу ћи ефе кат од три или че ти ри пар ти је у пе-
11)  Сар то ри, Ђо ва ни (2003), Упоредниуставниинжењеринг, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 

стр. 36.
12)  Ва со вић, Ву чи на (2006), СавременедемократијеI, ЈП  Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 

стр. 648.



- 218 -

ИЗБОРНИИНЖЕЊЕРИНГСРНЕМАЧКЕ...МилошЂинђић

ри о ду од 1961–1987, са ни ским ин дек сом дис про пор ци је по го то во 
за из бо ре од 1972–1987. го ди не:

Та бе ла 5. Ин декс дис про пор ци је 1961–1987.

Избори
Индекс
дистор
зије

Незасту
пљенигла

сови
Избори

Индекс
дистор
зије

Незасту
пљени
гласови

1961. 5.7 5.7% 1976. 1.0 0.8%
1965. 3.6 3.6% 1980. 2.1 1.9%
1969. 5.4 5.2% 1983. 1.2 0.4%
1972. 1.2 1.0% 1987. 1.4 1.5%

(Број ча ни из во ри: Gi o van nni Ca poc cia (2002), The Po li ti cal Con se qu en ces of Elec-
to ral Laws: the Ger man System at Fifty, West Euro pean Po li tics, Vol. 25, No. 3, str. 

179)

Ме ђу тим на кон ује ди ње ња до шло је ве ћих де фор ма ци ја. Док 
је из бор но опре де ље ње би ра ча би ло кон цен три са но углав ном на 
три пар ти је (ЦДУ/ЦСУ, СПД, ФДП) ефек ти дис про пор ци је су би ли 
ми ни мал ни. Ка ко се са мо би рач ко те ло фрак ци о ни са ло, то се од-
ра зи ло и на број пар ти ја у пар ла мен ту као и на про пор ци о нал ност 
си сте ма и на сам про це нат не за сту пље них гла со ва . Пар ти је ко је су 
осва ја ле ман да те су го то во увек би ле над пред ста вље не, док су две 
нај ве ће то би ле увек - ме ста ко ја от па да ју на не за сту пље ни број 
гла со ва се ре ди стри бу и ра ју ме ђу пар ти ја ма ко је уче ству ју у по де-
ли.13) Да ни је би ло ал тер на тив ног из бор ног пра га у не ким слу ча је-
ви ма би се по ја ви ли још ве ћи ефек ти дис про пор ци је.14)  

Што се ти че кан ди до ва ња при мет не су још не ке спе ци фич но-
сти. Кан ди до ва ње пу тем ли ста ре зер ви са но је ис кљу чи во за пар ти-
је, док се про стор за не пар тиј ске кан ди да ту ре оста вља за из бор не 
окру ге. За по кра јин ске ли сте тре ба на гла си ти и то да су оне за тво-
ре не и да се утвр ђе ни ре до след кан ди да та не мо же ме ња ти. С об зи-
ром да би ра чи мо гу ис ка за ти сво је пре фе рен ци је пре ма кан ди да ти-
ма у из бор ним окру зи ма, за тво ре на ли ста не пред ста вља про блем 
од су штин ског зна ча ја.    
13) Gi o van nni Ca poc cia „The Po li ti cal Con se qu en ces of Elec to ral Laws: the Ger man System at 

Fifty“, WestEuropeanPolitics, Vol. 25, No. 3 (2002), str. 180.
14) На при мер, на из бо ри ма 1994. го ди не ПДС је осво ји ла 4,4% али је ве ћа дис про пор ци о-

нал ност спре че на та ко што је ова стран ка пре шла ал тер на тив ни из бор ни праг. Су прот-
но то ме, на из бо ри ма 1990. дис про пор ци о нал ност је до сти гла свој до та да шњи вр ху нац 
од 8% из ме ђу оста лог за хва љу ју ћи и чи ње ни ци да су за пад ни Зе ле ни оста ли ис под 
из бор ног пра га са чак 100.000 гла со ва. Исто, стр. 178.
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СПЕЦИФИЧНОСТИИЗБОРНОГМОДЕЛА

Конструкцијасадвагласа

Би рач има два гла са, је дан да је кан ди да ту у из бор ном окру гу, 
дру ги по кра јин ској ли сти у це ли ни. Овај еле мент је из у зет но зна-
ча јан. Пре све га за то што омо гу ћа ва тзв. цепањегласова (ен. split
ticket, нем. Stimmensplitterung).

По јам це па ња гла со ва је про ис те као из из бор не прак се САД 
где се под њим под ра зу ме ва ло да ва ње раз ли чи тих гла со ва раз ли-
чи тим ин сти ту ци ја ма ко је се би ра ју истог да на, од но сно по де ла по-
ли тич ке ло јал но сти. На при мер, је дан би рач да је ре пу бли кан ском 
кан ди да ту глас за Пред став нич ки дом, док при из бо ру се на то ра 
по др жа ва де мо крат ског кан ди да та.15) Су прот но сплит тиц кет-у је 
straight ticket, или си мул та но гла са ње, ка да се по др жа ва ју пред-
став ни ци исте пар ти је. У европ ској тра ди ци ји ис кри ста ли са ло се 
схва та ње по ко ме је це па ње по сле ди ца раз ли чи тог гла са ња за са мо 
је дан ор ган, као што је у Не мач кој слу чај. 

Прет по став ка је да је тво рац овог ре ше ња имао иде ју да омо-
гу ћи сва ком би ра чу да из ра зи и сво ју пар тиј ску пре фе рен ци ју и на-
кло ност лич но сти кан ди да та. По је ди ни ауто ри ис ти чу да из бор ни 
си стем Не мач ке ни је ис пу нио оче ки ва ња уста во тво ра ца у Не мач-
кој, од но сно из бо ри у из бор ним окру зи ма ни су усме ре ни на кан-
ди да те већ пре све га на пар ти је ко је их но ми ну ју, тј. не ис пу ња ва ју 
функ ци ју пер со на ли зо ва но сти.16) То би зна чи ло да се за пра во ра ди 
о ду плим стра нач ким из бо ри ма. По ка за тељ ко ји иде то ме у при лог 
је сте го то во увек пре до ми нант на ве ћи на би ра ча ко ја гла са си мул-
та но, за од ре ђе ну пар тиј ску ли сту и ње ног кан ди да та. Ипак, сма-
тра се да ма њи на ко ја се кон стант но по ве ћа ва и ко ја ре дов но це па 
гла со ве знат но ути че на ре зул тат из бо ра, што не зна чи да она то 
чи ни кон цен три шу ћи се на лич ност кан ди да та и ње го ве ква ли те те. 
Це па ње гла со ва се по ве ћа ло вре ме ном са  4% 1961. го ди не до пре-
ко 15% то ком де ве де се тих го ди на17) и оно је увек ма ње код ве ли ких 
не го код ма лих стра на ка.  Ако не би ра ју лич ност за што он да би ра-
чи у Не мач кој це па ју свој глас? 
15)  Ка са по вић, Мир ја на (2003), Изборнилексикон, По ли тич ка кул ту ра, За греб, стр. 53.
16)  Но лен, Ди тер (1992), Изборноправоистраначкисустав, Школ ска књи га, За греб, стр. 

175.
17)  Karp, A. Jef frey, „Po li ti cal know led ge abo ut elec to ral ru les: Com pa ring mi xed mem ber pro-

por ti o nal systems in Ger many and New Ze a land“, ElectoralStudies, Vol 25, Is sue 4 (2006), 
str. 722.
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Ис тра жи ва ња splitting-а гла со ва ука зу ју на то да, по ред емо-
тив них раз ло га (сим па ти је или не сим па ти је), по сто је и не ки дру ги 
ко ји ути чу на пре фе рен ци ју би ра ча и це па ње гла са. Из тог раз ло га 
је у ана ли за ма овог из бор ног си сте ма ве о ма ак ту ел на те ма о тзв. 
стра те шком гла са њу.
Та бе ла 6. Не ки од раз ло га це па ња гла со ва (ис тра жи ва ња из 1983. 

го ди не):
Пр ви и дру ги глас да ју се раз ли чи тим стран ка ма због:

спре ча ва ња ап со лут не ве ћи не 29%
ја ча ња ФДП-а 28%
про ду жет ка хри шћан ско–ли бе рал не ко а ли ци је 22%
ја ча ња Зе ле них 21%
омо гу ћа ва ње са рад ње СПД-а и Зе ле них 13%
не сим па ти је пре ма кан ди да ту стран ке ко ју би рам у из бор ном окру гу 10%
не из глед но сти да стра нач ки кан ди дат до би је ве ћи ну у из бор ном 
окру гу 8%

(Из вор: Но лен, Ди тер (1992), Изборно право и страначки сустав, 
Школ ска књи га, За греб, стр. 175)

Ди рект ним под сти ца јем ин сти ту ци о нал ног  ди зај на, у овом 
слу ча ју кон струк ци је са два гла са, сма тра се стратешкогласање 
(енг. strategic voting, нем. strategische Stimmgebung). Оно се још 
на зи ва и ра ци о нал ним, со фи сти ци ра ним или так тич ким, па чак и 
про ра чу на тим, ли це мер ним из бор ним по на ша њем јер не из ра жа ва 
ствар но опре де ље ње би ра ча.18) 

Осла ња се на тра ди ци ју ко ју је увео Мо рис Ди вер же. По ње му, 
би ра чи ан ти ци пи ра ју тзв. ме ха нич ке ефек те из бо ра и пре ма то ме 
по де ша ва ју и соп стве не од лу ке ка ко би има ли ви ше ко ри сти. Та-
кво по на ша ње ре зул тат је пси хо ло шког ефек та ко ји из бо ри има-
ју. Јед но став но ре че но, би рач се пла ши да не по тро ши свој глас 
уза луд но. Тезапропраћеноггласа упра во по чи ва на прет по став ци 
да би рач свој глас не ће да ти кан ди да ту ко јег пре фе ри ра уко ли ко 
про це ни да не ма шан се за по бе ду, већ ће као ал тер на ти ву иза бра ти 
оног са из глед ни јим шан са ма. То је при мер стра те шког, так тич ког 
гла са ња. Са тис фак ци ја се не на ла зи у пу кој пар ти ци па ци ји на из-
бо ри ма или по што по то ис ка зи ва њу сво је пра ве пре фе рен ци је, већ 
у же љи да се ути че на ис ход. Су прот но од то га је ис кре ни гла сач 
ко ји се од лу чу је за сво ју пр ву пре фе рен ци ју.
18)  Ка са по вић, Мир ја на (2003), Изборнилексикон, По ли тич ка кул ту ра, За греб, стр. 337.



стр:209232.

- 221 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2010год.(XXII)IXvol=25

Ова те за је про ве ра ва на и на при ме ри ма не мач ких из бо ра. 
Кон крет но, утвр ђе но је да су то ком из бо ра 1961, 1965. и 1969. го-
ди не гла са чи ма њих пар ти ја да ва ли укуп но ма ње пр вих гла со ва 
сво јим пар ти ја ма не го гла са чи две ве ли ке пар ти је, већ су их де ли-
ли ве ли ким и то углав ном у скла ду са иде о ло шком по доб но шћу.19) 
Си ту а ци ја де лу је са вр ше но ло гич но – на при мер, ФДП се ни је у 
том пе ри о ду од ли ко вао ди рект но осво је ним ман да ти ма па је ње гов 
сим па ти зер од лу чио да свој пр ви глас да стран ци ко ја је иде о ло-
шки бли ска и чи ји кан ди дат има из гле де на по бе ду, а то је ЦДУ/
ЦСУ. Те за про тра ће ног гла са, да кле, под ра зу ме ва ра ци о нал но по-
на ша ње би ра ча. 

Ге не рал но ми шље ње ко је вла да у Не мач кој по пи та њу це па ња 
гла со ва је сте да оно слу жи по др жа ва њу од ре ђе них ко а ли ци о них 
аран жма на. Те за ко ја до во ди у пи та ње ова кво ста но ви ште им пли-
ци ра, пре све га, ви сок ни во ин фор ми са но сти би ра ча. Он мо ра би ти 
у то ли кој ме ри еду ко ван да зна ко је су пре фе рен ци је пар ти ја, тј. 
с ко јом дру гом би јед на пар ти ја хте ла у ко а ли ци ју. У Не мач кој је, 
ре кло би се, ста ње са пар ти ја ма ја сно: по сто ји не ка вр ста сла га ња 
ко је су то пар ти је ме ђу соб но бли ске. Ме ђу тим та бли скост ни је би-
ла увек пра ви ло, па су се де ша ва ле нео че ки ва не ко а ли ци је. Али, 
уко ли ко би рач же ли ра ци о нал но да „по це па“ свој глас, он мо ра би-
ти ин фор ми сан у по гле ду по жељ них ко а ли ци ја у да том тре нут ку, 
у су прот ном два гла са до де ље на не по мир љи вим та бо ри ма по ста ју 
при мер не ра ци о нал ног гла са. Уче ње у том про це су игра зна чај ну 
уло гу, јер би вре ме ном ра ци о нал ност тре ба ло да се по ве ћа ва ка ко 
се би рач ви ше упо зна је са ка рак те ри сти ка ма из бор ног си сте ма и 
пар ти ја и флук ту а ци ја ма по жељ них ко а ли ци о них парт не ра. 

Гла са ње на не мач ким из бо ри ма у пе ри о ду од 1953-1990. го ди-
не све до чи о про бле ма тич но сти те зе о ра ци о нал ном гла са њу у по-
гле ду фор ми ра ња ко а ли ци ја као и у по гле ду раз у ме ва ње из бор ног 
си сте ма.20) По не кад је те шко пред ви де ти бу ду ће ко а ли ци о не аран-
жма не услед не до стат ка ја сних ин ди ка то ра или дру гих раз ло га, а 
не ра зу ме ва ње ва жно сти ко ји има ју пр ви и дру ги глас мо же до ве сти 
би ра ча у си ту а ци ју да се (не све сно) по на ша не ра ци о нал но, ми сле-
ћи да чи ни су прот но. Удео збу ње них би ра ча се и по ред оних ра ци-
о нал них мо ра узе ти као кон стан та. 

19)  Fis her, L. Step hen, „The Wa sted Vo te The sis – West Ger man Evi den ce“, Comparativepoli
tics, Vol 5, No. 2 (1973), str. 293–299.

20)  Ha rald Schoen, „Split-tic ket vo ting in Ger man Elec ti ons, 1953-90: an exam ple of sop hi sti-
ca ted bal lo ting“, ElectoralStudies, Vol 18, Is sue 3 (1999), str. 473-496. 
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Са дру ге стра не, би рач мо ра про це ни ти шан се по је ди них пар-
ти ја да осво је ве ћи ну, као и мо гућ ност фор ми ра ња раз ли чи тих ко а-
ли ци ја и та ко да свој стра те шки глас. Да би се по на шао стра те шки 
ни је до вољ но зна ти ко ја је по жељ на ко а ли ци ја већ раз ви ти и оче-
ки ва ња о успе ху. Оче ки ва ња су да кле све при сут ни еле мент стра те-
шке кал ку ла ци је.21)     

У окви ру не мач ког из бор ног си сте ма па жња је углав ном усме-
ра ва на на из бор не окру ге и ма ле пар ти је ко је свој пр ви глас да ју 
кан ди да ти ма ве ли ких пар ти ја. Су прот на си ту а ци ја је ве о ма ре ал на, 
као што по ка зу је прет ход на та бе ла, ка да би ра чи ве ли ких пар ти ја 
не си гур ни у ре зул тат ма њих пар ти ја да ју њи ма глас же ле ћи да их 
ти ме оја ча ју ра ди бу ду ће са рад ње – хипотезаосигурањакоалици
је.22) То опет укљу чу је по тен ци јал но зна ње о то ме ка ко пре фе ри-
ра на пар ти ја “раз ми шља” и ко га би нај ра ди је ви де ла као ко а ли ци-
о ног парт не ра, или бар екс пли цит ну ин фор ма ци ју од стра не са ме 
пар ти је ко га же ли, чи ме се ства ра бла ги при ти сак да се гла са у 
же ље ном прав цу.

Из бор ни си сте ми као што је не мач ки ис тра жи ва чи ма су иде ал-
ни за по сма тра ње ути ца ја из бор них пра ви ла на из бор но по на ша ње. 
Он омо гу ћа ва би ра чу да се по на ша стра те шки, чи нио он то све сно 
или не све сно. У сва ком слу ча ју, ова ква вр ста гла са ња се по ја вљу је 
на не мач ким из бо ри ма и ути че на од но се мо ћи на пар тиј ској сце ни. 
Ко ли ко би ра ча ко ри сти при ли ку да се стра те шки опре де ли оста је 
пи та ње. Стра те шко гла са ње она ко ка ко се де фи ни ше и ме ри под ра-
зу ме ва пот пу но еду ко ва ног или по ли тич ки со фи сти ци ра ног би ра ча 
ко ји је у ста њу да про ник не у су шти ну си сте ма и ин сти ту ци о нал-
ног ин же ње рин га, а та кав фе но мен пу не ра ци о нал но сти за сад је на 
ни ском ни воу.23) Прет по став ка је да стрикт на при ме на те о риј ских 
кри те ри ју ма ра ци о нал но сти до во ди до знат но ма њег бро ја би ра-
ча-стра те га не го што има у прак си оних ко ји вр ше кал ку ла ци је при 
из бо ру.    

Комплексностнемачкогизборногсистема

Те за о стра те шком гла са њу гу би на зна ча ју уко ли ко би ра чи не 
раз у ме ју из бор ни си стем и не зна ју ка ко се вр ши ра чу на ње њи хо-
21)  Gschwend, Tho mas, „Tic ket-split ting and stra te gic vo ting un der mi xed elec to ral ru les: Evi-

den ce from Ger many“, EuropeanJournalofPoliticalResearch, Vol 46, Is sue 1 (2007), str. 3 
22)  Исто, стр. 7
23)  He rr mann, Mic hael i Pap pi, Franz Ur ban, „Stra te gic vo ting in Ger man con sti tu en ci es“, Elec

toralStudies, Vol 27, Is sue 2 (2008), str . 228-224. За кључ ци ко ји се из во де су да је на 
из бо ри ма 1998. го ди не 3% би ра ча гла са ло стра те шки, 2002. све га 1%.
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вих гла со ва или ка кав ће ефе кат има ти на ре зул тат њи хо ви пр ви, 
од но сно дру ги гла со ви. Ка да се го во ри о ком плек сно сти из бор ног 
си сте ма, ве ћин ски се на во ди као лак ши за раз у ме ва ње, док се про-
пор ци о нал ном спо чи та ва да је пре ви ше ком плек сан и не ра зу мљив 
за би ра че. Осно ва за то се на ла зи у чи ње ни ци да је у ве ћин ском си-
сте му до вољ но да пре фе ри ра ни кан ди дат бу де пр ви да би по бе дио 
и да је та кво пра ви ло углав ном ја сно сви ма, од но сно сви би ра чи 
зна ју ка ко њи хов глас за вр ша ва. У про пор ци о нал ним си сте ми ма 
ни је баш нај ја сни је шта се до га ђа са гла со ви ма с об зи ром на ко-
ри шће ње раз ли чи тих фор му ла ко је мо гу би ти не ја сне би ра чи ма, 
ако из у зме мо оне ко ји се ин тен зив но ин те ре су ју, а ко јих је по свој 
при ли ци ма ло. Не мач ки из бор ни си стем је ком би на ци ја еле ме на та 
ве ћин ског и про пор ци о нал ног си сте ма, али ка ко се то од ра жа ва на 
ње го ву ком плек сност и сход но то ме на ра зу мљи вост  код би рач ког 
те ла?

Пр во што се при ме ћу је је сте то ка ко се гла со ви на зи ва ју у не-
мач ком ре ше њу. Глас за кан ди да та у из бор ном окру гу је првиглас 
(Erststimme), глас за ли сту у по кра ји ни је другиглас (Zweitstimme). 
Већ је ре че но да дру ги гла со ви од ре ђу ју укуп ну сна гу јед не пар ти је 
у пар ла мен ту. Са мим тим је тај глас ва жни ји у сми слу ре зул та та. 
Си ту а ци ја у ко јој глас на зван „дру ги“ има ве ћу ва жност од гла са 
на зва ног „пр ви“ мо же во ди ти кон фу зи ји у по гле ду пр вен ства гла-
со ва. Јед но став но, мо гу ће је да пр ви глас бу де про це њен као ви ше 
„те жак“ и то са мо јер је та ко на зван. На Но вом Зе лан ду је ова-
кав си стем од не дав но на сна зи, пр ви пут је при ме њен на из бо ри ма 
1996. го ди не. Да би се из бе гла мо гу ћа кон фу зи ја, глас за пар тиј ску 
ли сту се на во ди као „partyvote“, глас за кан ди да та као „electorate
vote“, а и по ред то га из бор на ко ми си ја је спро во ди ла про грам еду-
ка ци је на гла ша ва ју ћи уло гу и зна чај сва ког гла са, а слич ном вр-
стом обу ке се ба ви ла и пар тиј ска ли те ра ту ра.24)

Ем пи риј ска ис тра жи ва ња на ову те му по чи ва ју на раз ли чи тим 
ме то да ма. Од го во ри на пи та ња о из бор ним си сте ми ма мо гу по слу-
жи ти као ин ди ка то ри зна ња о њи ма. Ре зул та ти не ких ис тра жи ва ња 
пре и на кон ује ди ње ња Не мач ке по ка зу ју да је по зна ва ње овог из-
бор ног си сте ма у Не мач кој оста ло ве о ма ста бил но то ком вре ме на, 
с из у зет ком пр вих за јед нич ких из бо ра где је на про сто ру та да бив-
ше Ис точ не Не мач ке то био пр ви пут да се гра ђа ни су сре ћу са овим 
24)  Karp, A. Jef frey, „Po li ti cal know led ge abo ut elec to ral ru les: Com pa ring mi xed mem ber pro-

por ti o nal systems in Ger many and New Ze a land“, ElectoralStudies, Vol 25, Is sue 4 (2006), 
str. 716 
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из бор ним си сте мом. По да ци су из ра чу на ти на осно ву јед но став ног 
пи та ња по ста вље ног би ра чи ма пре из бо ра (они ма ко ји су ре кли да 
ће гла са ти) шта ми сле ко ји је глас ва жни ји:

Та бе ла 7. Зна ње о зна ча ју пр вог од но сно дру гог гла са
Шта ми сли те ко ји је глас ва жни ји?

За пад на Не мач ка Ис точ на Не мач ка

1980 1990 1994         1998 1990 1994        1998

Пре
из
бора

Пре
из
бора

Пре
из
бора

Пре
из
бора

На
кон
из
бора

Пре
из
бора

Пре
из
бора

Пре
из
бора

На
кон
из
бора

Дру
ги
глас

47% 51% 55% 48% 58% 31% 53% 40% 44%

Јед
нако
ва
жни

31% 9% 2% 22% 21% 17% 24% 27% 35%

Пр
ви
глас

20% 23% 31% 21% 15% 18% 19% 19% 11%

Не
знам 2% 17% 12% 9% 6% 34% 45 15% 10%

 (Из вор: Karp, A. Jef frey, „Po li ti cal know led ge abo ut elec to ral ru les: Com pa ring 
mi xed mem ber pro por ti o nal systems in Ger many and New Ze a land“, ElectoralStu

dies, Vol 25, Is sue 4 (2006), str. 717)

По да ци из ове сту ди је, та ко ђе го во ре, да се на кон из бо ра 1998. 
го ди не зна ње о функ ци о ни са њу си сте ма по ве ћа ло, а прет по ста вља 
се да су на то ути ца ли са ми про ток и ре зул та ти из бо ра. Но, ово је 
са мо је дан од на чи на утвр ђи ва ња зна ња о из бор ном си сте му. Исто 
та ко, број ке из та бе ле по ка зу ју да је за јед нич ки удео оних ко ји не 
зна ју, оних ко ји сма тра ју да је пр ви глас ва жни ји или да су оба 
под јед на ко ва жна, та ко ђе био ве ли ки у том раз до бљу, не кад чак и 
пре ко 50%. Ако се та ко ту ма че ови ре зул та ти, он да је број оних ис-
пи та ни ка ко ји су се од ли ко ва ли зна њем о из бор ном си сте му у том 
пе ри о ду пра ћен до брим уде лом оних ко ји су га по гре шно раз у ме ли 
или га ни су раз у ме ли уоп ште.

Ме ре ње се вр ши ло и на дру ге на чи не, на и ме укр шта њем ва ри-
ја бли за ко је се сма тра да мо гу има ти ути цај на по ли тич ко зна ње, а 
са мим тим и на из бор но по на ша ње. Иста сту ди ја ис тра жу је ути цај 
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фак то ра као што су за ин те ре со ва ност за по ли ти ку, пол, ста рост, 
обра зо ва ње, пре фе рен ци ја ма ле пар ти је или не по сто ја ње пар тиј-
ске пре фе рен ци је, да би утвр ди ла њи хов ути цај на по зна ва ње из-
бор ног си сте ма. На осно ву до би је них ре зул та та за кљу чу је се да су 
је ди на два фак то ра ко ја игра ју не што зна чај ни ју уло гу обра зо ва ње 
и за ин те ре со ва ност за по ли ти ку, од но сно они тво ре по ли тич ко зна-
ње (кон крет но, за из бо ре 1994. и 1998. го ди не).25) Чак се за кљу чу је 
да не по зна ва ње си сте ма го то во да не ути че на пар тиј ску пре фе рен-
ци ју - би рач ће свој глас да ти пре фе ри ра ној пар ти ји, или чак оба 
гла са ми сле ћи да ти ме по ве ћа ва њен укуп ни скор. Исто та ко он мо-
же по це па ти свој глас ве ру ју ћи да на тај на чин по ди же уку пан скор 
обе пар ти је. Али ови при ме ри опет по ка зу ју да се и по ред ма лог 
ути ца ја на пар тиј ску пре фе рен ци ју ра ди о за блу ди би ра ча, чи ме и 
про блем не ра зу ме ва ња учи на ка си сте ма оста је не ре шен.

Прекомернимандати

Ја вља ју се у си ту а ци ји ка да јед на пар ти ја осво ји ви ше ди рект-
них ман да та не го што јој по про пор ци о нал ној фор му ли при па да. 
Раз ли ка из ме ђу та два бро ја пред ста вља број пре ко мер них ман да-
та. Пре ко мер ни ман да ти (нем. Überhangsmandate,енг.overhangse
ats) се у Не мач кој за кон ски то ле ри шу и пред ви ђа се да их пар ти ја 
за др жа ва уко ли ко до њих до ђе. Они пред ста вља ју, за пра во, једини
елементуизборномсистемуНемачкекојидоводидоодступања
одправилапропорционалностииуводивећинскеефекте.     

У Изборномлексикону26) Мир ја не Ка са по вић на во ди  се да пре-
ко мер ни ман да ти на ста ју услед: 1) це па ња гла со ва би ра ча, ко јим 
стран ка мо же до ћи у си ту а ци ју да до би је знат но ви ше пр вих гла-
со ва не го дру гих 2) при ме не два раз ли чи та пра ви ла од лу чи ва ња 
уну тар јед ног из бор ног си сте ма, што мо же до ве сти до ја ке нат-
пред ста вље но сти стра на ка у ве ћин ским из бо ри ма  3) раз ли чи те 
те ри то ри јал не по де ле на јед но ман дат не окру ге ме ђу по је ди ни ма 
по кра ји на ма, што као ре зул тат има ве ћи број тих окру га с об зи ром 
на ве ли чи ну би рач ке по пу ла ци је 4) ни же из бор не пар ти ци па ци је, 
јер она сма њу је број ман да та пу тем ли ста и по ве ћа ва шан су за пре-
ко мер не ман да те 5) при ме не Ха ре-Ни ма јер ме то де, ко ја по го ду је 
ма њим је ди ни ца ма. 

Ђо ва ни Ка по ча, по ред на ве де них, до да је још не ке раз ло ге 
по ја вљи ва ња ових ман да та на не мач ким из бо ри ма: 1) раз ли чи-
25)  Исто, стр. 721.
26)  Ка са по вић, Мир ја на (2003), Изборнилексикон, По ли тич ка кул ту ра, За греб, стр. 305.
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та те ри то ри јал на по де ла уну тар јед не по кра ји не (ме ђу из бор ним 
окру зи ма) и оба ве зни услов ко ји на ла же да се из бор ни окру зи са 
по пу ла циј ским кво та ма ма њим од про сеч них кон цен три шу у јед-
ној или не ко ли ко по кра ји на 2) број ма ло лет ни ка у по кра ји ни из над 
на ци о нал ног про се ка - окру зи мо ра ју има ти уни форм не по пу ла-
циј ске кво те и не пра ви се раз ли ка из ме ђу оних са и без пра ва гла са 
3) ап сти нен ци ја или не ва же ћи дру ги гла со ви у са ве зној по кра ји ни 
из над на ци о нал ног про се ка 4) ве ли ки број пар ти ја ко је пре ско че 
из бор ни праг за ди стри бу ци ју ме ста на на ци о нал ном ни воу у јед-
ној по кра ји ни – у овом слу ча ју ма ли про це нат дру гих гла со ва оста-
је не рас по ре ђен. 27)

Од свих фак то ра, је ди на два на ко ја за ко но да вац мо же ди рект-
но ути ца ти од но се се на не јед нак по пу ла циј ски ба ланс из бор них 
окру га уну тар и из ме ђу по кра ји на,28) док се не јед на кост ме ђу из-
бор ним окру зи ма у по кра ји на ма сма тра ве ро ват но глав ним узроч-
ни ком пре ко мер них ман да та. Ови ман да ти ни су има ли под јед нак 
зна чај то ком вре ме на и њи хов број се ме њао, а на по је ди ним из бо-
ри ма се ни су ни по ја ви ли.

Та бе ла 8. Пре ко мер ни ман да ти 1949-2009

Избори Бројпрекомернихман
дата Партија

1949 2 СПД 1, ЦДУ 1
1953 3 ЦДУ 2, ДП4 1
1957 3 ЦДУ  
1961 5 ЦДУ 
1980 1 СПД 
1983 2 СПД 
1987 1 ЦДУ
1990 6 ЦДУ
1994 16 ЦДУ 12, СПД 4
1998 13 СПД 13
2002 5 СПД 4, ЦДУ 1
2005 16 СПД 9, ЦДУ 7
2009 24 ЦДУ 21, ЦСУ 3

27)  Gi o van nni Ca poc cia, „The Po li ti cal Con se qu en ces of Elec to ral Laws: the Ger man System at 
Fifty“, WestEuropeanPolitics, Vol. 25, No. 3 (2002), str.186-188.

28) Исто, стр. 188.
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(Из вор: http://www.wa hlrecht.de/ueber hang/ueber hist.html, (5.12.2009) 
)

Та бе ла 9. Пре ко мер ни ман да ти – пар тиј ски би ланс
Партија Прекомернимандати Временскипериод
ЦДУ 59 1949-2009
СПД 34 1949-2009
ЦСУ 3 2009
ДП 1 1953

(Из вор: http://www.wa hlrecht.de/ueber hang/ueber hist.html, (5.12.2009) 
)

Као што се ви ди из та бе ла, прак тич но је ди не две стран ке ко је 
су про фи ти ра ле пу тем пре ко мер них ман да та би ле су и две нај ве-
ће, са из у зет ком из бо ра 1953. го ди не и по след њих 2009. го ди не на 
ко ји ма су две ма ње стран ке до шле до њих. До ује ди ње ња Не мач ке 
број ових ман да та је у пар ла мен ту био го то во за не мар љив, а од та-
да број се зна чај но по ве ћао и са мим тим и њи хо ва уло га. Сма тра се 
да је то по ве ћа ње и на ста ло при па ја њем те ри то ри је бив ше Ис точ не 
Не мач ке у из бор ну област. На и ме, по сто ји из ра зи та те ри то ри јал на 
ди фе рен ци ја ци ја у из бор ном по на ша њу из ме ђу два ре ги о на у по-
гле ду пар тиј ских пре фе рен ци ја, ап сти нен ци је и це па ња гла со ва.29) 

И по ред чи ње ни це да их ско ро две де це ни је ни је би ло (1965–
1980. го ди не), они су пре пра ви ло не го из у зе так и у не ким слу ча је-
ви ма учвр шћу ју вла да ју ћу ве ћи ну као што је слу чај са но вом вла-
дом Ан ге ле Мер кел. Кри ти ке иду у прав цу уки да ња пре ко мер них 
ман да та као за кон ски до зво ље ног из у зет ка јер се сма тра ју јед ним 
од узро ка не га тив не те жи не гла са би ра ча у Не мач кој чи ме ути чу на 
јед на кост из бо ра.30) 

Алтернативниизборнипраг

Уко ли ко пар ти ја не ску пи до вољ но дру гих гла со ва  за уче шће 
у рас по де ли, она мо же то учи ни ти по мо ћу ал тер на тив ног из бор ног 
пра га (Grundmandatsklausel) ко ји омо гу ћа ва ула зак у пар ла мент са 
нај ма ње три ди рект но осво је на ман да та у це лој из бор ној обла сти. 
До из бо ра 1956. го ди не ал тер на тив ни из бор ни праг је из но сио је-
дан ди рект ни ман дат. Ва жно је на гла си ти да се пар ти ји ко ја пре ско-
29)  Исто, стр. 190.
30)  Lübbert, Da niel (2009), Negative Stimmgewichte und die Reform des BundestagesWa

hlrechts, Wis sen scha ftlic he Di en ste des De utschen Bun de stag, http://www.bun de stag.de/do-
ku men te/analysen/in dex.html, (26.11.2009) 
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чи овај из бор ни праг у рас по де ли ман да та ра чу на ју сви осво је ни 
дру ги гла со ви. 

Ова мо гућ ност је ви ше пу та ути ца ла на са став пар ла мен та. На 
из бо ри ма 1949. го ди не  не ко ли ко пар тиј ски не за ви сних кан ди да та 
је на овај на чин ушло у пар ла мент, а на из бо ри ма 1953. две пар ти-
је, ДП и Пар ти ја цен тра (Zentrum). Тре ба на по ме ну ти да је на тим 
из бо ри ма по сто јао из бор ни са вез ЦДУ/ЦСУ са овим ма лим пар ти-
ја ма и ве ћи парт нер у са ве зу је је дан из бор ни округ оста вио пра-
зним тј. ни је пред ло жио кан ди да та и упу тио апел сво јим би ра чи ма 
да гла са ју за кан ди да та ма ње пар ти је у том из бор ном окру гу ка ко 
би она ушла у пар ла мент.31) Од то га је у пот пу но сти про фи ти ра ла 
Пар ти ја цен тра ко ја је осво ји ла тај је дан ман дат и за хва љу ју ћи ње-
му са сво јих 0,8% дру гих гла со ва уче ство ва ла у про пор ци о нал ној 
рас по де ли што јој је до не ло још два ман да та, док је ДП од тог из-
бор ног са ве за про фи ти ра ла пре ко 8 успе шних кан ди да та ко ји су 
би ли по др жа ни од стра не ЦДУ/ЦСУ иако је са му ре пре зен та ци ју у 
пар ла мен ту осво ји ла сво јим сна га ма пре ко два ди рект на ман да та у 
До њој Сак со ни ји.32) 

Ре фор мом 1956. го ди не праг је по диг нут на три ди рект на ман-
да та што је ма њим па ри ја ма знат но оте жа ло си ту а ци ју. На из бо ри-
ма сле де ће го ди не ДП се из бо ри ла за пар ла мен тар ни ста тус пре ко 
ал тер на тив ног из бор ног пра га, сте кав ши не до вољ них 3,4% дру гих 
гла со ва. И у овом слу ча ју је из бор ни са вез са ЦДУ био од лу чу ју ћи  
- 5 од 6 осво је них ди рект них ман да та ова ма ла пар ти ја је ду го ва ла 
тој по др шци. 

Све до из бо ра 1994. го ди не ал тер на тив ни из бор ни праг ни је 
ис ко ри сти ла ни јед на па ри ја и ПДС је те го ди не осво ји ла  4 ди рект-
на ман да та  пре шав ши ал тер на тив ну из бор ну ба ри је ру. Њен на ци-
о нал ни удео у гла со ви ма је из но сио не што ис под из бор ног пра га 
4,4% , а ти ме је њен ко нач ни сал до бро јао укуп но 30 ман да та.

Овај „ве ћин ски“ еле мент из бор ног си сте ма Не мач ке у ства ри 
до при но си ње го вој про пор ци о нал но сти на тај на чин што ди стри-
бу ци ју ме ста до дат но ускла ђу је са ди стри бу ци јом гла со ва узи ма ју-
ћи у об зир ком плет не дру ге гла со ве оних пар ти ја ко је ни су пре шле 
на ци о нал ни цен зус. Са вез ЦДУ/ЦСУ је 2005. го ди не под нео за кон-
ски пред лог о из ме ни по сто је ћег ал тер на тив ног из бор ног пра га и 

31)  Gi o van nni Ca poc cia, „The Po li ti cal Con se qu en ces of Elec to ral Laws: the Ger man System at 
Fifty“, WestEuropeanPolitics, Vol. 25, No. 3 (2002), str. 190.

32)  Исто, стр. 190.
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ње го вом по ве ћа њу на 5 ди рект них ман да та уз ар гу мент да је од ује-
ди ње ња број оних са пра вом гла са знат но по рас тао што до во ди до 
дис кре пан це из ме ђу бро ја гла со ва по треб них за пре ла зак кла у зу ле 
од 5% и бро ја гла со ва по треб них за три ди рект на ман да та.33) Њи хов 
пред лог ни је усво јен.       

ЗАКЉУЧАК

То ком при ме не ова квог из бор ног мо де ла пар ла мен тар ни си-
стем је био без не ких ве ћих по те шко ћа ка да је функ ци о ни са ње 
вла сти у пи та њу. Гла са ло се о по ве ре њу или не по ве ре њу вла ди, 
кан це ла ри и њи хо ве по ли ти ке су до во ђе ни у пи та ње али скла па ње 
ко а ли ци о них аран жма на или во ђе ње др жав не по ли ти ке ни кад ни су 
би ли угро же ни у ме ри да би се мо гло го во ри ти о кри зи по ли тич ких 
ин сти ту ци ја. Мо гу ће је укљу чи ти низ фак то ра ко ји иду то ме у при-
лог као што су нпр. по ли тич ка кул ту ра и кул ту ра ди ја ло га, об ја ва 
бу ду ћих ко а ли ци ја пре из бо ра, за тим кон вер ген ци ја са мих пар ти ја 
и њи хо во ви ше цен три пе тал но не го цен три фу гал но усме ре ње, али 
по зи тив ни ефе кат из бор ног си сте ма оста је еви ден тан. Са мим тим 
мо же се за кљу чи ти да је све оно што пред ста вља по себ ност овог 
из бор ног мо де ла им пле мен ти ра но са же љом да се до при не се раз-
во ју де мо крат ских од но са у по ли тич ком си сте му, а ње го ва на пр ви 
по глед из у зет на ком плек сност је са мо јед на по сле ди ца оства ри ва-
ња та квог ци ља.  

Ме ђу тим, вре ме ном је по ста ло ја сно да и овај си стем па ти од 
не до ста та ка ко ји се не мо гу сма тра ти ефе мер ним. Ти не до ста ци се 
чак су да ра ју са оним устав ним од ред ба ма о из бо ри ма ко је се сма-
тра ју оп ште де мо крат ским и уни вер зал ним. Су фи цит бро ја жал би 
пред Са ве зним устав ним су дом ко је на гла ша ва ју про блем не јед на-
ко сти из бо ра, а ко је се ја вља ју као ди рект на по сле ди ца на ве де не 
не јед на ке те жи не гла са, го во ре то ме у при лог као и од лу ке са мог 
су да ко је ја сно упу ћу ју на то да је у си сте му јед на ано ма ли ја ко ја 
не ће не ста ти са ма од се бе. На и ме, Суд је 3. ју ла 2008. го ди не до-
нео од лу ку о пи та њи ма тзв. не га тив не те жи не гла са и у од лу ци се 
ис ти че да си ту а ци ја у ко јој од ре ђе ни број дру гих гла со ва, за пар-
ти је ко је осво је пре ко мер не ман да те у јед ној по кра ји ни, до во ди до 
гу бит ка ман да та у ис тој или дру гој по кра ји ни, као и си ту а ци ја у 
ко јој ма ње гла со ва до при но си јед ној пар ти ји је сте не у став на, јер 
се на тај на чин кр ше прин ци пи јед на ко сти и не по сред но сти из бо-

33)  http://www.wa hlrecht.de/do ku/do ku/200502242.htm, (5.12.2009)
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ра. Ова ква „гре шка“ се од но си ла на са став 16. Бун де ста га али је 
суд од лу чио да до ње го вог рас пу шта ња не до ђе, већ је пре ваг нуо 
ар гу мент о одр жа ва њу на род ног пред став ни штва. За ко но дав ству је 
оста вљен рок до 30. ју на 2011. го ди не за ре гу ли са ње спор них од-
ред би ко је омо гу ћу ју да до ова кве си ту а ци је уоп ште до ђе.34) 

Још се не зна у ком ће прав цу те ре фор ме кре ну ти, мо гу ће је 
по ле ми са ти са мо о не ким ма ње или ви ше пред ви ди вим сце на ри ји-
ма, ме ђу тим оно што је си гур но је сте да ди на ми чан пе ри од у по-
гле ду про ме на или ево лу ци је не мач ког из бор ног пред сто ји у бли-
ској бу дућ но сти.

MilosDjindjic
ELECTORALENGINEERINGOFTHEFEDERALREPUBLIC

OFGERMANY:PARTICULARITIESANDPROBLEMS
Summary

Germany is an example of a country inwhich the cha
racteristicelementsarepresentforboththeproportional
andmajorityelectoralsystems.Thisprimarilyreferstothe
processofvotinginwhichvotershavetheopportunityof
castingtwovotesoneforcertaincandidate,anotherfor
partylist.Thefirstsituationischaracterizedprimarilyfor
singlemandate constituencies in majority rule systems,
and theother for theproportional electoral systemwith
the candidacies through the list.Voters are thus able to
divide their loyalties between the parties / candidates if
theywant.Asaresultsocalledoverhangmandatesoccur
thatpartiesretainandnumericalcompositionoftheBun
destagisthereforeneverconstant.Inaddition,theparties
havetwoelectoralthresholdsattheirdisposalinorderto
enterparliament.Allinall,suchelectionengineeringpro
duceseffectsontwolevels:atthelevelofmodelcomple
xityandatthelevelofresultsproducedinpracticeafter
therealizationofelectoralactivities.Overtimehasbeen
shownthat theseeffectshaveworkedaseitheraggrava
tingormitigatingcircumstances.However,recentevents
around thesocallednegativevoteweightandrulingby
theFederalConstitutionalCourt in thedirectionofmo
dificationoftheelectorallegislationspeakinfavorofthe
negativeconsequencesandpavethewayforthesomewhat
“reformed”electoralmodel.
Keywords:strategicvoting,overhangmandates,electoral
threshold,negativevoteweight, thelevelofthedistribu
tionofseats,complexityetc.

34)  http://www.bun de sver fas sung sge richt.de/en/press/bvg08-068en.html,  (6.12.2009)
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штво,дијалог,екстремизам

Sу срет не му сли ма на са исла мом че сто но си обе леж је шо ка. Не 
ра ди се са мо о ве ли ким кул тур ним раз ли ка ма, већ о иг но ри са-

њу дру штве них чи ње ни ца од стра не му сли ман ских вер ских во ђа. 
Кад им је не што у ин те ре су де бе ло сла жу, уз обра зло же ње «та ко 
је ре као муф ти ја или имам».1) За вер ни ке му сли ма не то мо же би ти 
* На уч ни са вет ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 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.

1)  Ми сли мо на из ја ву глав ног муф ти је Ислам ске за јед ни це у Ср би ји Му а ме ра Зу ко ри-
ли ћа: “Ми Бо шња ци смо по ре клом Или ри. Ако вас не ко пи та от куд вам то, ре ци те му 
сло бод но: ‘Ре као нам муф ти ја’.» Ви ди: „Исто ри ја Ср би је по цр ква ма или по ка ди ји“, 
Политика, 6. мај 2010. стр. 1 и 6. Ова кве из ја ве ислам ских ве ли ко до стој ни ка би ле би 
сме шне да не но се са со бом тра гич не по сле ди це. На рав но, отва ра се и пи та ње ка ко 
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ар гу мент, али за дру ге то је не што што иза зи ва страх – страх од 
ира ци о нал но сти. Дру го, спо ме ну те из ја ве и по на ша ње по је ди них 
ислам ских ве ли ко до стој ни ка иза зи ва ју и страх да са њи ма ни је мо-
гућ ди ја лог. Ова кву суд би ну ни је мо гла да из бег не ни Не мач ка, во-
де ћа др жа ва Европ ске уни је – по мно гим пи та њи ма, ко ја из пет них 
жи ла по ку ша ва да ре ши «ениг му исла ма», али јој то, очи глед но, не 
иде баш од ру ке.

Но во пре и спи ти ва ње ме ста му сли ма на у не мач ком дру штву 
по кре ну ла је смрт не мач ког исла ми сте ЕрикаБрајнингера, ет нич-
ког Нем ца, ко ји је уби јен 30. апри ла 2010. го ди не у ре ги о ну Ва зир-
ста на, на се ве ру Па ки ста на. Брај нин гер је по стао по знат у Не мач-
кој по то ме што је ис пред те ро ри стич ке гру пе «Са вез ислам ског 
џи ха да» об ја вио не ко ли ко ви део по зи ва (пре ко ин тер не та) му сли-
ма ни ма у Не мач кој («бра ћи по ве ри») да за поч ну те ро ри стич ке ак-
ци је у овој не вер нич кој др жа ви.2)

Брај нин гер је по сле при хва та ња исла ма узео име Аб дул Га фа-
ром (кон спи ра тив но име «Не мац») и за вр шио је, по том, те ро ри стич-
ку обу ку на Па ки стан ско – Ав га ни стан ској гра ни ци. Брај нин гер је 
че твр ти Не мац-му сли ман уби јен на Па ки стан ско – Ав га ни стан ској  
гра ни ци. Пр ви је био Са а ду ла Ка план, из исте исла ми стич ке «ће-
ли је» («Са вез ислам ског џи ха да»), ко ји је по ги нуо 2007. го ди не. 
Дру ги је Ку нет Ки фтчи, ко ји је по ги нуо у је сен 2009. го ди не, а тре-
ћи Џе вад С. из Бо на, ко ји се са мо пре не ко ли ко го ди на при дру жио 
«Ислам ском по кре ту Уз бе ки ста на».3)

ИСЛАМСКЕШКОЛЕУНЕМАЧКОЈ«МАГНЕТ
ЗАРАДИКАЛНЕИСЛАМИСТЕ»

Му сли ма ни стал но на ста ње ни у Не мач кој пред ста вља ју ве ли-
ку ре ли ги о зну ма њи ну, ко ја је ство ри ла зна ча јан број ре ги о нал них 
и на ци о нал них ор га ни за ци ја, по пут “Цен трал ног са ве та му сли ма-

оста ти нор ма лан, тј. тр пе љив пре ма ова квим про во ка тив ним и не на уч ним из ја ва ма, 
од но сно ка ко са чу ва ти ра ци о на лан од нос са ова квим љу ди ма.

2)  Џи ха ди сти су ство ри ли у Не мач кој ин фра струк ту ру пре ко ко је је мо гу ће до би ти ла жне 
до ку мен те, мо бил не те ле фо не, ис хра ну и сме штај. Сим па те зи ри џи ха ди ста су углав-
ном му сли ман ска сту дент ска и дру га омла ди на.

3)  «Са вез ислам ског џи ха да» је ми ли та ри стич ка тај на ор га ни за ци ја са уз бе ки стан ским 
ко ре ни ма (не мач ки екс пер ти сма тра ју да је ова ор га ни за ци ја ство ре на уз по др шку 
«Ислам ског Уз бе ки стан ског по кре та»), а за њу су се не мач ке спе ци јал не слу жбе за ин-
те ре со ва ле 2001. го ди не, тач ни је од са мог по чет ка ње ног де ло ва ња. «Са вез ислам ског 
џи ха да» је по ве зан са «Ал – Ка и дом». Је дан од нај ва жни јих ци ље ва је да на пад ну не-
мач ке вој не об јек те, ка ко би под ста кли по вла че ње не мач ке вој ске из Ав га ни ста на.  
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на у Не мач кој», «Ислам ског са ве та», «Ислам ске фе де ра ци је у Бер-
ли ну» итд. У том сми слу, на во ди не мач ки екс перт КристианРот, 
и ислам ско ре ли ги о зно обра зо ва ње у др жав ним и при ват ним шко-
ла ма ни је нео бич но.4) На при мер, по сто је при ват не ислам ске шко-
ле по пут Ислам ске основ не шко ле у Бер ли ну, ко ја ра ди у окви ру 
Ислам ског ко ле џа (Islam Kol le ge e. V), Ислам ска основ на шко ла» у 
Мин хе ну (та ко зва на не мач ко-ислам ска шко ла), Ислам ска шко ла у 
Штут гар ту (ко ја ра ди са мо су бо том и не де љом), Ислам ска шко ла у 
Нир нбер гу, па Ака де ми ја кра ља Фах да у Бо ну.

У овим шко ла ма, по пра ви лу, ула зак но ви на ра је за бра-
њен. Ипак, зна се да су не ке од ових ислам ских шко ла пра ви 
«маг не ти за ра ди кал не исла ми сте». Та ко је од ње ног осни ва-
ња, 1994. го ди не, твр де у бон ској по ли ци ји. За па же ни су и по-
твр ђе ни кон так ти слу жбе ни ка Ака де ми ја кра ља Фах да у Бо ну 
са ли ци ма по ве за ним са «Ал-Ка и дом». Порт па рол по ли ци је 
у Бо ну, ХариКолб, из ја вио је ме ди ји ма да не мо же да от кри је 
све ин фор ма ци је, али «мо гу да по твр дим да су од ре ђе на ли ца 
бли ска бли ско и сточ ним екс тре ми сти ма по ве за ни са љу ди ма 
из Ака де ми је», што све до чи о ра ди ка ли за ци ји уче ња у овој 
школ ској уста но ви. Централнаидејаууџбеницимаовешко
леје«светиратсаневерницима», ко ји се не про па ги ра са мо 
кроз пре да ва ња, већ и у до му уче ни ка и сту де на та, ко ји је, 
та ко ђе, вла сни штво Ака де ми је.5) Ди пло мац Ака де ми је кра ља 
Фах да у Бо ну је и џи ха ди ста БекајХараш (Bek kay Har rach), 
32 го ди не, рат но име: «Абу-Тал ха», ина че је ста нов ник Бо на, 
марокaнског по ре кла. Го во ри не мач ки, фран цу ски и арап ски 
је зик. Обра ћа се јав но сти пре ко ин тер не та (ви део по ру ка ма) 
по зи ва ју ћи на рат са «не вер ни ци ма». Са да се на ла зи на Ав га-
ни стан ско-па ки стан ској гра ни ци са же ном, Не ми цом Ели за-
4)  Не ма је дин стве ног ста ва ме ђу про у ча ва ци о ма исла ма ко ли ко у ње му има по ли тич-

ко-ре ли ги о зних док три на. О то ме ви де ти: А. Б. Под це роб, О ти по ло гии со вре мен ных 
исла мистских кон цеп ций, http://www.iimes.ru/rus/fra me_stat.html

5)  Иден тич ну си ту а ци ју има мо и у Бо сни и Хер це го ви ни где су у уџ бе ни ци ма ислам ске 
ве ро на у ке за др жав не основ не шко ле пра во слав ни Ср би пред ста вље ни у нај го рем све-
тлу. У уџ бе ни ку за пр ви раз ред се ка же: «Алах је нај ве ћи! Свје до чим да не ма дру гог 
Бо га осим Ала ха», за тим: «За пам ти! Му сли ма ни су при ја те љи јед ни дру ги ма. Дру жи те 
се и по ма жи те јед ни дру ги ма. Не одва јај те се од сво јих». Gru pa auto ra, Vjeronaukaza
prvi razredosnovne škole, Vje ro na uč ni udž be nik, El-ka lem, Ri ja set Islam ske za jen di ce u 
Bo sni i Her ce go vi ni, Sa ra je vo, 2000, str. 58. У оста лим уџ бе ни ци ма до осмог раз ре да 
има још и екс трем ни јих ста во ва, а мо жда је нај а гре сив ни ји став да је «Бо сна и Хер це-
го ви на од бра ње на, али не и осло бо ђе на». Да кле, по сре ди је при пре ма де це за то тал ни 
рат за хри шћа ни ма. Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, БошњачкопоништавањеСрба, За вод за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства, Срп ско Са ра је во, 2004, стр. 52.
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бет, ко ја је при ми ла ислам и ма лим си ном. Циљ ње го вог де-
ло ва ња и обра ћа ња не мач кој јав но сти је да ис по слу је од ла зак 
не мач ке вој ске из Ав га ни ста на.6)

Иако ру ко вод ство Ака де ми је ово не ги ра мо гу ће је по твр ди ти 
гор њи став ако се узме, на при мер, уџ бе ник за ше сти раз ред, где се 
као нај ва жни ји не при ја те љи исла ма на во де хри шћа ни и ју да и сти 
(Је вре ји). «Да би смо их по бе ди ли», пи ше у уџ бе ни ку, «по тре бан 
је џи хад у чи је име тре ба при не ти жр тве. На рав но и из вла сти тих 
ре до ва». 

Град ске вла сти Бо на су пред у зе ле од ре ђе не ме ре про тив ислам-
ских екс тре ми ста. На при мер, ор га ни зо ва ли су са ста нак са ро ди-
те љи ма ко ји су да ли де цу у ову шко лу (углав ном су по ре клом из 
Си ри је, Јор да на, Тур ске и Ира ка). На пи та ње за што су да ли де цу у 
ову шко лу нај че шћи од го вор је био – за то што је пот пу но бес плат-
на. Ме ђу тим, ово ни је искрен од го вор. По зна то је да је у Не мач кој 
основ но и сред ње обра зо ва ње у др жав ним шко ла ма, та ко ђе, пот пу-
но бес плат но, а по ред то га по сто је још не ке при ви ле ги је и за ро ди-
те ље и за де цу (бес пла тан оброк, бес плат не екс кур зи је, књи ге...).7)

Бес плат но (за но вац Са у диј ске Ара би је) шко ло вао се у сво је 
вре ме пи то мац Ака де ми је БекајХараш, гра ђа нин Не мач ке са ма ро-
кан ским по ре клом, ко ји се про сла вио у је сен 2009. го ди не ка да је 
у ви део обра ћа њу из ло жио зах те ве Ал-Ка и де. Сла ву је сте као као 
нај мла ђи про па ган ди ста Ал-Ка и де, ко ји је и вешт но ви нар и теч но 
го во ри не мач ки је зик (као пра ви Не мац). По сле бон ске Ака де ми је 
за вр шио је још и те ро ри стич ку обу ку у Па ки ста ну. БекајХараш је 
по звао све бив ше уче ни ке Ака де ми је да се при кљу че све том ра ту и 
да му че нич ки умру у бор би са Је вре ји ма и хри шћа ни ма. Ипак, рек-
тор Ака де ми је, про фе сор уни вер зи те та кра ља Су а да у Ер Ри ја ду, 
ИбрахималМуснад и по ред очи глед них чи ње ни ца не ги ра екс тре-
ми стич ки ка рак тер шко ле и го во ри да је «Ака де ми ја мост из ме ђу 
кул ту ра За па да и Ис то ка». 

Са вет за чу ва ње устав ног по рет ка Се вер не Рај не-Вест фа ли-
је, та ко ђе, је утвр дио да ра ди кал ни исла ми сти све сно усме ра ва ју 
сво ју де цу у шко ле слич не бон ској Ака де ми ји, али и у при ват не 
исла ми стич ке шко ле. На упо зо ре ње ру ко вод ства др жа ве да то не ће 
6) И. С. Берг, «Джи хад» в Гер ма нии: ис то рия и со вре мен но сть, Ин сти тут Бли ског Ис то ка 

(Мо сква), http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/07-05-10-htm
7) Рас про стра не ние идей бли жне во сточ ных исла ми стов в учеб ных за ве де ни ях Гер ма нии, 

http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/04-05-10c.htm
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би ти на ко рист де ци, а и њи ма, ро ди те љи по пра ви лу од го ва ра ју да 
же ле да им се де ца вер ски обра зу ју, јер пла ни ра ју да се за 10 го ди на 
вра те у Тур ску или не ку дру гу др жа ву Бли ског Ис то ка, где су се и 
ро ди ли. На тај на чин они по ку ша ва ју да ка жу Нем ци ма да су они 
ту при вре ме но, то јест да им не пре ти ни ка ква опа сност од исла ми-
ста. Ме ђу тим, по врат ка не ма!8)

Ипак Нем ци ову де лат ност исла ми ста ви де са свим дру га чи је. 
Дру гим ре чи ма – сум ња ју. Сум ња ју у искре ност ре чи исла ми ста. 
Сви му сли ма ни ко ји су до шли у Не мач ку узе ли су др жа вљан ство 
ове др жа ве. Ту ра ђа ју де цу и та ко су ство ре ни аутох то ни, не мач ки 
му сли ма ни. Они су у мно гим гра до ви ма ство ри ли му сли ман ска ге-
та, у ко је не му сли ма ни рет ко или ни ка ко за ла зе. У овим ге ти ма му-
сли ма ни про ду жа ва ју да жи ве по сво јим оби ча ји ма и тра ди ци ја ма, 
а све је оба ви је но не ка квом кон спи ра ци јом. Ра ди кал ни исла ми сти 
баш у овим ге ти ма вр бу ју љу де за сво је ре до ве. Дру гим ре чи ма, ја-
сно је да до ин те гра ци је му сли ма на у не мач ко дру штво ни је до шло. 
И не са мо што ни је до шло до ин те гра ци је до се ље ни ка му сли ма на, 
већ они при до би ја ју и са ме Нем це да се бо ре про тив свог на ро да.

На и ме, пре ма ре чи ма ЈоргаЦиркеа јав ног ту жи о ца Не мач ке, 
на кон фе рен ци ји одр жа ној 26. апри ла 2010. го ди не, тре нут но се 
ис тра жу је 220 те ро ри стич ких де ла, од че га је по ло ви на по ве за на 
са на па ди ма на не мач ке вој ни ке у Ав га ни ста ну. Под над зо ром се 
на ла зи 1100 љу ди, од ко јих је 127 ве о ма опа сно, јер ве ли ки број из 
ове гру пе чи не џи ха ди сти-до мо ро ци (Нем ци).9)

КОЈЕОПАСНИЈИЗАНЕМАЧКУ–ИСЛАМИСТИИЛИ
НЕОНАЦИСТИ?

У му сли ман ска ге та по не мач ким гра до ви ма до ла зе бли ско и-
сточ ни еми са ри из бо га тих др жа ва овог ре ги о на. Са со бом, осим 
8) Не мач ка др жа ва има про бле ма и са „Пар ти јом Бо га“ – „Хи зба лом“, ко ја се ба ви те ро-

ри стич ким ак тив но сти ма и шпи ју на жом у ко рист Ира на и Си ри је. Циљ јој је уни ште ње 
Изра е ла и САД. Иако „Пар ти ја Бо га“ у фор мал ном сми слу има са мо 150 чла но ва, на де-
мон стра ци ја ма, у ци љу по др шке овој пар ти ји, по ја ви ло се ви ше од 3500 љу ди. Пар ти ја 
је усме ре на на ору жа ну бор бу и има два кри ла: вој но и по ли тич ко. Од те ро ри стич ких 
ак тив но сти ове пар ти је, до са да је по ги ну ло ви ше сто ти на љу ди. Из ве ли су бом ба шке 
ак ци је у Па ри зу, Бу е нос Ај ре су и Бер ли ну. Пар ти ју фи нан си ра Иран са 200 ми ли о на 
до ла ра го ди шње. Ви ди: И. С. Берг, «Хи збал ла» в Гер ма нии: ис то рия и со вре мен но сть, 
http://www.iimes.ru/rus/fra me_stat.html. Упор.: И. С. Берг, ХА МАС в Гер ма нии: ис то рия 
и со вре мен но сть, http://www.iimes.ru/rus/fra me_stat.html

9)  И. С. Берг, «Джи хад» в Гер ма нии: ис то рия и со вре мен но сть, Ин сти тут Бли ског Ис то ка 
(Мо сква), http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/07-05-10-htm



- 238 -

ШИРЕЊЕИДЕЈАБЛИСКОИСТОЧНИХИСЛАМИСТА...ЗоранМилошевић

нов ца, до но се и на став не пла но ве и про гра ме са ра ди кал ним 
ислам ским иде ја ма. То је отво ре ни из воз екс тре ми зма. 

Пре ма ми шље њу ба вар ског ми ни стра уну тра шњих по сло ва 
прет њу без бед но сти Не мач ке не пред ста вља ју нео на ци сти, већ 
исла ми сти. Они ши ре «кон крет не пла но ве угро жа ва ња Не мач ке». 
У Из ве шта ју ше фа по кра јин ског МУП об ја вље ног у мар ту 2010. 
го ди не ре че но је да се умно жа ва број обра ћа ња ислам ских џи ха-
дли ја пре ко ви део обра ћа ња (пу тем ин тер не та) ко ји ма же ле да «на-
дах ну џи ха ди сте за бор бу про тив не вер ни ка и за де ло Ала ха».10)

Исла ми сти не иза зи ва ју по до зре ње јер обич но ко ри сте по-
сто је ће ли бе рал не др жав не за ко не ко ји омо гу ћа ва ју да се из у ча ва 
арап ски је зик и Ку ран. Арап ски је по тре бан да би се Ку ран про у-
ча вао у ори ги на лу, јер на дру гим је зи ци ма, ка жу исла ми сти, то ни-
је мо гу ће. При то ме их уче (ко мен та ри ма од ре ђе них су ра Ку ра на, 
при ме ри ма из би о гра фи је про ро ка, про по ве ди, так ми че ња из по-
зна ва ња Ку ра на...) дајенајважнијебитиспреманумретизаАла
ха. Ов де се по себ но ис та као имам СабахудинТуркилмаз, ко ји ра ди 
у џа ми ји у Франк фур ту на Мај ни. Имам је одав но под буд ним оком 
не мач ких спе ци јал них слу жби. У сво јим про по ве ди ма у спо ме ну-
тој џа ми ји јав но је по зи вао вер ни ке на ши ит ску со ли дар ност у ци-
љу исла ми за ци је Евро пе и ства ра ња «на зе мљи не вер ни ка» др жа ве 
по обра сцу Ира на. Та ко ђе, у сво јим про по ве ди ма, ка ко је пре нео 
РадиоХесишерРундфунк (Hes sischer Rund funk) апри ла 2010. го ди-
не го во рио је про тив Је вре ја и по зи вао на џи хад. Ме ђу тим, ка да се 
џа ми ја ре ги стро ва ла у до ку мен та ци ји је на пи са но да ће овај вер ски 
обје кат би ти «ме сто су сре та, тр пе љи во сти и тран спа рент но сти». 
Слич но је на пи са но и 2004. го ди не у осни вач ком ак ту бон ске Ака-
де ми је, «да ће то би ти ме сто ди ја ло га са свим на ро ди ма, ре ли ги ја-
ма и кул ту ра ма ко је по сто је у Не мач кој». Сви ови по да ци го во ре да 
су ра ди кал ни исла ми сти на у чи ли да се пред ста вља ју као ли бе ра ли. 
10)  Ин фра струк ту ра ме ђу на род ног те ро ри зма пред ста вља опа сност за све, без об зи ра 

на др жав ну фор му и по ли тич ки ре жим ко ји вла да у др жа ви, али и мо рал ни по ре дак. 
Ви ди: Глеб Оле го вич Па влов ский - пре зи дент Фон да эф фек тив ной по ли ти ки,Неза
висимаягазета, Мо сква, 10. 09. 2002. Исто вре ме но, СергейПутилов, Как по бе ди ть 
ислам ский эк стре мизм? http://scho la-te o lo gi ca.na rod.ru/text09012503.html пи ше: «Шта 
да оче ку је мо од та јан стве ног ислам ског све та у бу дућ но сти? Да ли ће џи ха ди сти по-
би ти све хри шћа не, а њи хо ве др жа ве пре тво ри ти у ислам ске. Да ли ће на ше до мо ве и 
ули це пре тво ри ти у по ље свет ског џи ха да, у ‘дом не пре кид ног му чен штва’, ка ко то 
го во ре ‘Бра ћа му су ли ма ни’?» «Па ра докс је у то ме, што бо ри ти се  са исла ми змом - од 
спе ци јал них опе ра а ци ја до вој но-еко ном ских ме ра - САД и ЕУ ста вља ју кар ту исклљу-
чи во на на си ље, чи ме че сто иду на ру ку џи ха ди сти ма. На сме ну јед ном по ги ну лом фа-
на ти ку џи ха да, до ла зи но вих де сет. Ово под се ћа на хи дру, код ко је на ме сту од ре за не 
гла ве на ра сте не ко ли ко но вих.»
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И, на рав но, спо ме ну ти имам, да не за бо ра ви мо, во ди и ча со ве ве-
ро на у ке (су бо том и не де љом).

Иако су дру штве ни и др жав ни су бјек ти из Не мач ке по ну ди-
ли Ака де ми ји у Бо ну да ра ди про јек те о по ло жа ју же не у исла му, 
о обра сци ма вас пи та ња де це, пи та њи ма ин те гра ци је, про у ча ва ња 
ра ста ра ди кал ног исла ма итд., ка ко би би ла ви ше од ко ри сти за Не-
мач ку др жа ву, ру ко вод ство је то од би ло. На су прот то ме, ус по ста-
ви ло је те сне ве зе са мно го број ним му сли ман ским ор га ни за ци ја ма 
из Тур ске, Ира на, Егип та, Ав га ни ста на, Ма ро ка, Су да на и Па ки-
ста на. Имао се ути сак да што је не ка ор га ни за ци ја у ислам ском 
све ту би ла екс трем ни ја, то је би ла при хва тљи ви ја за Ака де ми ју!11)

Ова ква си ту а ци ја до ве ла је до то га да се др жав не вла сти Не-
мач ке дис тан ци ра ју од ова квих обра зов них уста но ва. Ко нац је по-
ву чен 2005. го ди не (ав гу ста – ка да ве ћи на шко ла у Не мач кој по чи-
ње да ра ди) од вла де Ба вар ске ко ја је по ву кла др жав ну по др шку 
и одо бре ње за рад Ислам ској основ ној шко ли у Мин хе ну. Пре ма 
ми шље њу екс пе ра та по кра јин ског МУП спо ме ну та шко ла ула зи 
у ка те го ри ју «екс трем них». Пре ста нак ра да прав дан је за шти том 
устав ног по рет ка, јер је ру ко вод ство ове шко ле одр жа ва ло те сне 
ве зе са «Му сли ман ском бра ћом» из Егип та, али и ши ри ла њи хо ве 
иде је у спо ме ну тој шко ли. У жал би, ру ко вод ство шко ле се по зва ло 
на Устав Не мач ке, тач ни је став 7 у ко ме се ка же да је «до зво ље но 
вер ско обра зо ва ње у са гла сно сти са ре ли ги о зним прин ци пи ма па-
ро хи је (цр кве не оп шти не)». Од та да не мач ка би ро кра ти ја је пред у-
зе ла низ ис тра жи ва ња по «ислам ском пи та њу у Не мач кој». Такосу
дошлидоподатакадапочевшиод2002.годинепочињепадуписа
муслиманскедецеунемачкешколе. Спо ме ну те 2002. го ди не, са мо 
27 по сто му сли ман ске де це ни је по ха ђа ло не мач ке шко ле, а 2009. 
го ди не 35 по сто. Нем ци ово ту ма че као «де мон стра ци ју мо ћи му-
сли ма на и де мон стра ци ју од но са пре ма Не мач кој». Што је нај го ре 
ни Не мач ка по сло вич на пе дант ност ни је ус пе ла да по пи ше му сли-
ма не у др жа ви, та ко да не ма по да та ка ко ли ко их за пра во има. Про-
це не су раз ли чи те и кре ћу се од три до пет ми ли о на. 

ГЛАВНАМЕТАИСЛАМИСТАСУДЕЦА

Упра во ме ђу овом омла ди ном ко ја не зна ју не мач ки, не зна ју 
не мач ку исто ри ју и кул ту ру, а и не ма ју ни ка кве ква ли фи ка ци је за 
11)  Ви ди: Гу шер А.И.,Про бле ма тер ро ри зма на ру бе же тре ть е го ты ся че ле тия но вой эры 

че ло ве че ства // http://www.e-jo ur nal.ru/p_euro-st3-3.html
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не ки при стој ни ји по сао се нај ви ше ре гру ту је «бо ра ца за Ала ха». 
На и ме, пре ма со ци о ло шким ис тра жи ва њи ма ја сно се од сли ка ва 
пра ви ло – што ма ње (ци вил но) обра зо ва ње – то ве ћи вер ски екс-
тре ми ста.12)

Радикалниисламистинежеледапреваспитавајуодраслему
слимане,већпажњупосвећујудеци,одмалихногу. За то тра же вер-
ско обра зо ва ње и у вр ти ћи ма, а по зна то је да су до са да исла ми сти 
по ку ша ли да у Не мач кој (Штут гар ту) ор га ни зу ју и две иле гал не 
шко ле са ин тер на ти ма. На и ме, де ца рад ни ка из Тур ске су до 15 
са ти ишла у нор мал ну гра ђан ску шко лу, а по сле то га у иле гал ну 
исла ми стич ку, ко ју је ор га ни зо ва ла Асо ци ја ци ја ислам ских кул тур-
них цен та ра. Ка да је по ли ци ја упа ла у ову иле гал ну шко лу за те кла 
је ста ње ко је је оце ње но као «на ру ша ва ње свих гра ђе вин ских, хи-
ги јен ских и про тив по жар них ме ра без бед но сти». Шко ла је за пра во 
ви ше пред ста вља ла за твор за де цу не го обра зов ну уста но ву, а ру-
ко вод ство шко ле се у ис тра зи чу ди ло да су тре ба ли да ре ги стру ју 
шко лу. Го во ри ли су да су пр ви пут чу ли да је то по треб но. По сле 
то га у по кра ји ни Бден-Вир тем берг ре ги стро ва но је 20 исла ми стич-
ких шко ла, са пла ће ним пе да го шким ка дром. Пред став ни ци Асо-
ци ја ци је ислам ских кул тур них цен та ра су но ви на ри ма ре кли «да 
је то бо ље, не го да по пут не мач ке де це му сли ман ска де ца про во де 
вре ме по ред те ле ви зо ра». Ме ђу тим, у овим шко ла ма се пре но се 
про по ве ди еги пат ског има ма ОмараАбделКафија ко ји се обра тио 
бра ћи по ве ри ко ја жи ве у «др жа ва ма не вер ни ка» са сле де ћим ре-
чи ма: «Нашнајважнијизадатакјеширењеислама,мисмодужни
дапокоримоцеосветиисламизујемога!».13)

12)  Ви ди: Ав де ев Ю. И., Осо бен но сти со вре мен но го ме жду на род но го тер ро ри зма и не ко-
то рые пра во вые про бле мы бо рь бы с ним // http://www.wa af.ru/3x.htm 

13)  Не дав но је «Тајмс» («Ti me») об ја вио чла нак по све ћен де лат но сти тур ског про по вед-
ни ка ФејтулахаГулена, ко ји жи ви у Пен сил ва ни ји, а ко ји је ство рио ислам ску ор га-
ни за ци ју по обра сцу ри мо ка то лич ког мо на шког ре да Је зу и та. Циљ Гу ле на је да ство ри 
ка дро ве за «Ве ли ку ислам ску ре во лу ци ју». У том сми слу је пре не ко ли ко го ди на по-
слао хи ља де учи те ља, на став ни ка и уни вер зи тет ских про фе со ра (на рав но исла ми ста) 
у др жа ве Цен трал не Ази је. Ти ме је по ло жио на че ла ве ли ком про це су исла ми за ци је на 
гло бал ном ни воу.

 До апри ла 2010. го ди не у 100 др жа ва све та, отво рио је око хи ља ду шко ла «бли ских Гу-
ле ну», а он сам ру ко во ди том им пе ри јом из сво је ку ће у Пен сил ва ни ји. Та ко у јед ном 
Ка зах ста ну го ди шње 30 000 мла дих по ла же ис пи те у 28 шко ла ко је је осно вао Гу лен, 
од ко јих је око 400 из у зет них сту де на та. 

 Циљ Гу ле на је да се ство ри «но ва ре ли ги о зна тур ска ели та», ко ја ће, ува жа ва ју ћи на у ку 
и ви со ке тех но ли ги је успе шно да ра ди на свет ским тр жи шти ма, али и са ува жа ва њем 
«по ро дич них ислим ских вред но сти» из ве сти «Ве ли ку ислам ску ре во лу ци ју».
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По ку шај не мач ке др жа ве да ор га ни зу је ислам ску ве ро на у ку у 
др жав ним шко ла ма ни је дао ре зул та те. На и ме, у по кра ји ни Се вер-
на Рај на – Вест фа ли ја где је про је кат пр во и за по чео, јер је нај ви ше 
му сли ма на, при ја ви ло се са мо 11 де це, а по сле ак ци је де ље ња про-
па ганд них ли сти ћа број се по пео на 90. Исто вре ме но, у по кра ји ни 
Ба ден – Ви тем берг, где се исто по ку ша ло у та мо шњим шко ла ма, 
пре нет је дух ра ди ка ли зма. На и ме, ве ро у чи те љи су ши ри ли став 
Швап ског оде ље ња тур ске исла ми стич ке ор га ни за ци је Mil li Go e ru-
es: «Де цо ви сте ту да ис пу ни те ре чи Ала ха из го во ре не пред Му ха-
ме дом. Ви сте ду жни да схва ти те ко ли ко су ла жне и ап сурд не дру ге 
ре ли ги је и да се др жи те да ље од њих. Мла ди му џа хе ди ни! Стал но 
раз ми шљај те ка ко да ис пу ни те ове за дат ке».

ИСТРАЖИВАЊЕМУСЛИМАНСКЕПОПУЛАЦИЈЕ
УНЕМАЧКОЈ

Усле ди ло је ши ре ис тра жи ва ње му сли ман ске по пу ла ци је у Не-
мач кој ко је је об ја вље но по чет ком 2010. го ди не. У ње му су екс пер-
ти до шли до за кључ ка да је нај бо ља сре ди на за ши ре ње ислам ског 
екс тре ми зма она где жи ве Тур ци. Они из бе га ва ју да уче не мач ки 
је зик, а са мо их је 16 по сто за вр ши ло сред њу шко лу (ту је убро ја на 
и гим на зи ја), што зна чи да тек сва ки ше сти Тур чин за вр ши шко лу. 
Нај бо љи су ре зул та ти оства ре ни код му сли ма на из бив ше Ју го сла-
ви је. Они у 22, 7 по сто слу ча је ва за вр ша ва ју сред њу шко лу. Ин те-
ре сант но је да сва ки сед ми Тур чин на пу сти сред њу шко лу, док то 
чи ни са мо је дан по сто По ља ка. Тур ци углав ном за вр ша ва ју са мо 
основ ну шко лу (61 по сто), што су нај го ри ре зул та ти ме ђу му сли-
ман ском по пу ла ци јом.14) Та ко ђе тур ска де ца не упи су ју уни вер зи-
тет. На и ме, на јед ног Тур чи на – сту ден та до ла зе че ти ри По ља ка и 
два Гр ка, а 15,2 по сто Ту ра ка у Не мач кој при ма со ци јал ну по моћ, 
док, на при мер, Гр ци то при ма ју 2, 5 ма ње.

По себ но је ис тра жи ва но пи та ње Не ма ца-му сли ма на ко ји су 
спрем ни да уче ству ју у џи ха ду. Та ко се до шло до од ре ђе них за ко-
ни то сти:
 Ор га ни за ци ја Гу ле на је још скри ве на од очи ју јав но сти, а ни је ни по зна то ода кле се 

фи на си ра. Ви ди: А. А. Гу рь ев, Си ту а ция в Тур ции: апре ль 2010 г., http://www.kur di stan.
ru/in dex.php?m=read&a=5388&PHPSES SID=80e68d83ea543ab7c15ee186fd7c46c4

14)  Ин те ре сант но је, ме ђу тим, да се тур ска вла да јав но хва ли по да ци ма да Тур ска за-
у зи ма јед но од пр вих ме ста у Евро пи по ко ри шће њу мо бил них те ле фо на и да Тур-
ци ви ше ко ри сте ин тер нет од гра ђа на Европ ске уни је (60 пре ма 53 по сто). Ви-
ди: А. А. Гу рь ев, Си ту а ция в Тур ции: апре ль 2010 г., http://www.kur di stan.ru/in dex.
php?m=read&a=5388&PHPSES SID=80e68d83ea543ab7c15ee186fd7c46c4
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Пр во, ислам у Не мач кој је пре стао да бу де ре ли ги ја ми гра на та. 
Сва ке го ди не око 100 Не ма ца и Не ми ца пре ђе на ислам, а по том 
по ста ју ва тре ни за го вор ни ци но ве кон фе си је. За тим, не ки свом не-
мач ком име ну и пре зи ме ну до да ју арап ско, на при мер, Ајуб Ак сел 
Ке лер, Ма ри ам Бри ги та Вајс, а дру ги ме ња ју не мач ко у арап ско 
име. На при мер, Ибра хим Ри шоф, Фа ти ма Грим...

Дру го, раз ло зи ко ји Нем це под сти чу да пре ђу на ислам су раз-
ли чи ти. Же не углав ном пре ла зе на ислам ка да сту па ју у брак са му-
сли ма ном. Ко ли ко има та квих же на за са да ни је по зна то. Ме ђу тим, 
му шкар ци пре ла зе на ислам ка да се су о че са број ним и на го ми ла-
ним про бле ми ма, а по себ но ка да усле ди дис кре ди та ци ја њи хо ве 
лич но сти, што их оне мо гу ћа ва да на ђу ме сто у дру штву. Та ко ђе 
има и оних ко ји при ма ју ислам из же ље да про ме не свој мо но то ни 
жи вот, као и оних ко ји ма су му сли ман ски об ре ди ве ро до стој ни ји 
од хри шћан ских (на во де кон ци лом уста но вље ну дог му о без гре-
шно сти па пе, схва та ње Бо га у три ли ца итд.).

Тре ће, пре ма му сли ма ни ма по сле 11. сеп тем бра 2001. го ди не 
фор ми рао се је дан по се бан не га ти ван и ру жан од нос у за пад ном 
јав ном мње њу, што мно гим мла ди ма пред ста вља иза зов, тзв. за-
бра ње но во ће, па же ле да га про ба ју.

Че твр то, ства ра ње но вог ими џа. Тур бан, бра да по себ но оде ло 
и но ше ње оруж ја је мно ги ма за ни мљи во. Јер, они сма тра ју, би ти 
те ро ри ста зна чи би ти опа сан, би ти онај од ко га сви стре пе.

Пе то, хе ро и за ци ја те ро ри зма. 
Ше сто, чу ва ње тра ди ци је. На и ме, не мач ки му сли ма ни (De-

utsche Mu sli me) го во ре да је од 788. го ди не на дво ру Кар ла Ве ли ког 
у Ахе ну био му сли ман ски ам ба са дор, док је од ре ђе ни број му сли-
ма на за по чео свој жи вот у Не мач кој још у XII ве ку. Tакође са чу ван 
је за пис чу ве ног про те стант ског те о ло га, Лу те ра: «Чу јем да у не-
мач кој зе мљи по сто је љу ди ко ји са не стр пље њем оче ку ју да Тур ци 
пре у зму власт, јер им је не под но шљи во под им пе ра то ром и кне-
же ви ма».15) Ово и са да ко ри сте исла ми сти ка да ис ти чу ислам ску 
тра ди ци ју Не мач ке.
15)  Ев ге ний Ба хрев ский, Тур ция от евро пе й ско го кур са Ата тюр ка идет к но вой Осман ской 

дер жа ве, http://www.kur di stan.ru/in dex.php?m=read&a=5384; Упор. Зо ран Ми ло ше вић, 
„Тур ска – ре ги о нал на су пер си ла“, Печат, бр. 98, Бе о град, 2010.; Зо ран Ми ло ше вић, 
„Раз ло зи об на вља ња осман ске по ли ти ке: од ке ма ли зма до мо дер ног нео о сма ни зма“, 
Печат, бр. 99, Бе о град, 2010. Зо ран Ми ло ше вић, По че му об но вля ет ся Осман ская по-
ли ти ка? http://www.rusk.ru/ana li ti ka/2010/03/03/poc he mu_ob novlyetsy_osman skay_po li-
ti ka/
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КАКОДАЉЕ?

Тре нут но Не мач ка не ма од го вор ка ко да ље са ра ди кал ним 
исла ми сти ма, уоста лом као што га не ма ни ве ћи на др жа ва. Ме ђу-
тим, јед но је си гур но, ме ђу не му сли ма ни ма Европ ске уни је све је 
ви ше оних ко ји су за пред у зи ма ње свих за кон ских ме ра у су зби-
ја њу исла ми ста. Чак се по ја вљу ју и гру пе са ра ди кал ним ан ти му-
сли ман ским ста во ви ма ко ји све до че да у Европ ској уни ји вер ско 
пи та ње ни је ре ше но и да оно у усло ви ма свет ске еко ном ске кри зе 
и не за по сле но сти мо же иза зва ти и ве ће по ли тич ке по тре се. На и ме, 
ис тра жи ва ња на Бли ском Ис то ку по ка зу ју да та мо шњи му сли ма ни 
ни су сви екс трем ни, да има ју по зи ти ван став пре ма Ру си ма, до бар 
пре ма Евро пља ни ма, а ве о ма лош пре ма Аме ри кан ци ма. Ни ко ме 
од тих му сли ма на не па да на па мет да уби ја сво је ком ши је хри-
шћа не са ко ји ма су ве ко ви ма жи ве ли у до брим од но си ма. Чак се 
мо же ре ћи да ак ци је џи ха ди ста не ма ју ши ро ку по пу лар ност код 
ста нов ни штва Бли ског Ис то ка. Они са ми ни су за на сил но ши ре ње 
исла ма, иако овај став има осно ва у Ку ра ну.16)

Ово ме се мо же при до да ти и глас не ких на уч ни ка из Ру си је да 
За пад не раз у ме ислам и да не ма пра ви лан став пре ма ње му. Из тог 
не ра зу ме ва ња сле ди пред у зи ма ње агре сив них ко ра ка, за тим дог ма-
ти зам и на кра ју за блу да и не е фи ка сност.17) Би ло ка ко би ло ја сно је 
да про блем исла ми стич ког екс тре ми зма оче ку је још ду бљу ана ли-
зу и пре фи ње ни ји при ступ.

Са дру ге стра не, са со ци о ло шког аспек та, ово зна чи да су мо-
гу ћи ве ли ки по тре си у не мач ком дру штву. На и ме, функ ци о ни са-
ње дру штва – то је кон стант но са мо об на вља ње, ста би лан про цес 
ства ра ња ба зич них еле ме на та, струк ту ре, функ ци о нал них ве за, 
ко је од ре ђу ју ква ли та тив ну де фи ни ци ју со ци је тал ног си сте ма. Ра-
ди од ре ђи ва ња про це са са мо об на вља ња со ци јал ног си сте ма ко ри-
сти се тер мин «ауто го ни ја» (грч ки – са мо тво ре ње, са мо ства ра ње). 
Ауто го ниј ски си сте ми су та кви си сте ми ко ји по се ду ју спо соб ност 
да ре про ду ку ју сво је основ не ком по нен те, обез бе ђу ју њи хо ву по-
ве за ност, уре ђе ност, са мим ти ме по др жа ва ју соп стве ни иден ти тет. 
Но, ка да то не успе ва, а не успе ва се кад зна ча јан број љу ди од би ја 
да сле ди од ре ђе ни иден ти тет и нор ме и пре ђе у деликaтну фа зу 
16)  Сер гей Пу ти лов, Как по бе ди ть ислам ский эк стре мизм? http://scho la-te o lo gi ca.na rod.ru/

text09012503.html
17)  И. В. Ку дря шо ва, По ли ти че ский ислам и Кон флик то ген но сть со вре мен но го ми ра, 

http://se mi na ria.bel.ru/pa ges/mo/2003/mo9_st_5.htm
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– ру ше ња си сте ма. Фазанарушавањаравнотеже  је по ја ва дис-
хар мо ни је, кра так спој у ра ду дру штва-си сте ма: по ве ћа ва ње бро ја 
слу ча је ва нео д го ва ра ју ћег по на ша ња про пи са них уло га, сма ње ње 
ефи ка сно сти санк ци ја, на ру ша ва ње нор ма тив ног по рет ка. Дис хар-
мо ни ја уну тра шњих функ ци о нал них ве за оп те ре ће на је озбиљ ним 
по сле ди ца ма за си стем, за то он мо ра да се ак ти ви зи ра у ци љу су-
зби ја ња дис функ ци о нал них по ја ва и са мим ти ме до би је рав но те жу. 

Глав ни под стре кач у спо ко ју си сте ма је чо век, ко ји је спре ман 
да сво јим де ло ва њем раз ру ши фор ми ра не ин сти ту ци о нал не ве-
зе, да учи ни не е фи ка сним нор ма тив ни по ре дак. Ето због че га је 
основнипроблемфункционисањадруштвасистемапотчињавање
својојлогициљудскихактивности.

Пре све га, за то је по треб но да по на ша ње љу ди од го ва ра ста ту-
сним од ред ба ма, да они ис пу ња ва ју уло ге ко је је од ре дио си стем.

Ра ди ре ша ва ња тог за дат ка ко ри сте се механизмисоцијализа
ције – упра во у то ку со ци ја ли за ци је ин ди ви дуе се уче да оба вља ју 
уло ге пред ви ђе не дру штвом, са зна ју о зна чај ним кул тур ним обра-
сци ма по на ша ња, из гра ђу ју вред но сне ори јен та ци је, што обез бе-
ђу је кон стант но об на вља ње фор ми ра них со ци јал них ве за. И упра-
во на овом под руч ју Не мач ка др жа ва, (као уоста лом што то ни је 
уме ла ни Ју го сла ви ја, а ни са да Ср би ја) не успе ва да ус по ста ви 
ме ха ни зме со ци ја ли за ци је му сли ма на у Не мач кој. 

Ру ше ње дру штва је гу бље ње ње го ве спо соб но сти да се ре про-
ду ку је, гу би так ње го ве ква ли та тив не од ре ђе но сти, иден ти те та. 

ПОРАСТДЕВИЈАЦИЈАИАНОМИЈЕ–УСЛОВИ
ЗАРАСПАДДРУШТВА

Основ но обе леж је по ра ста «не спо ко ја» дру штва-си сте ма је 
по раст де ви ја ци је, тј. ка ко се већ по ми ња ло, на ру ша ва ње фор ми-
ра них нор ми со ци јал ног по рет ка, ко је по и ма ју ин ди ви дуе. Тај про-
цес, по пра ви лу је део оп шти јег про це са – аномије. Тај тер мин је 
пред ло жио Е. Дир кем за озна ча ва ње дез ор га ни за ци је со ци јал ног 
жи во та, уз ко ји нор ма тив ни ин сти ту ци о нал ни по ре дак у дру штву 
пре ста је да из вр ша ва сво ју ре гу ла ци о ну уло гу: ни ко не зна тач но 
шта је мо гу ће, а шта не мо гу ће, шта је пра вич но, шта је не пра вич-
но; не мо гу се по ву ћи гра ни це ме ђу за ко ни тим и пре те ра ним зах-
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те ви ма и на да ма, и за то сви сма тра ју да има ју пра во да пре тен ду ју 
на све.18)

Првифактор, ко ји пот по ма же раз вит ку ано ми је у дру штву је 
због од ре ђе них узро ка пре ста нак ори јен та ци је ве ли ког де ла ста-
нов ни штва у сво јим де ло ва њи ма на ра ни је фор ми ра не по кре те, од-
ред бе ста ту са-уло ге, ко је су до ско ро би ле оп ште-при хва ће не нор-
ме по на ша ња.

Другифактор ко ји до при но си раз вит ку ано ми је је делегити
мација, тј. рас па да ње по ла зних вред но сних осно ва нор ма тив ног 
по рет ка, ко ји обез бе ђу ју ин те гра тив ност, це ло ви тост дру штва на 
со ци јал ном ни воу. Ши ро ке ма се гу бе по ве ре ње у ра ни је фор ми ран 
си стем вред но сти ко ји је до не дав но обез бе ђи вао ле ги ти ми тет нор-
ма тив ног по рет ка. Кри тич ко рас по ло же ње мно гих љу ди пре ма тим 
иде а ли ма, пред ста ва ма, уве ре њи ма, ко ји су им до ско ра из гле да ли 
ва жни, жи вот но нео п ход ни, су ва жно обе леж је де ле ги ти ма ци је.

Ва жна ком по нен та про це са рас па да ња вла сти со ци је тал ног 
ни воа дру штва-си сте ма је де ле ги ти ма ци ја по ли тич ке вла сти. Гу би-
так по ве ре ња ма са у др жав не ор га не, не за до вољ ство ру ко вод ством 
зе мље, оштро су жа ва мо гућ но сти прав ног ре гу ли са ња дру штва. 
Власт по чи ње да се одр жа ва ис кљу чи во при ну дом, на си љем, што 
не мо же ду го да тра је.

Ано ми ја је, да кле, не у са гла ше ност нор ма тив но-функ ци о нал-
них зах те ва си сте ма и ре ал но по на ша ње ин ди ви дуа, ко је во ди ка 
оту ђе њу ин ди ви дуа од дру штва. Дру штво не ма мо гућ но сти да 
усме ри по на ша ње ин ди ви дуа у ин сти ту ци о нал не окви ре на ко је 
су ра ни је на ви кли, а љу ди, ли ше ни вред но сно-нор ма тив не ори јен-
та ци је, на ла зе се у ста њу или крај ње уз не ми ре но сти или ду бо ке 
де пре си је, де лу ју у стра ху или ри зи ку ју ћи, во ђе ни тре нут ним ин-
те ре си ма и са мим ти ме пре ста ју да ре ор га ни зу ју струк тур не еле-
мен те дру штва-си сте ма. 

Са мим тим, мо гу ће је, из у ча ва њем од ре ђе них дру шта ва, пред-
ви де ти да љи след то га ђа ја, али то пред у пре ди ти, пред ста вља ве ли-
ки иза зов и по сао, ско ро не мо гу ћу ми си ју ко ја тра жи ве ли ке труд-
бе ни ке и ви зи о на ре. На жа лост, та квих је у Евро пи ве о ма ма ло. А 
де лат ност исла ми ста је за и ста до сти гла ни во опа сно сти по тра ди-
ци о нал на дру штва у Евро пи.

18)  Ав тор ски ко лек тив, Общаясоциология, Учеб ное по со бие, Ин фра – М, Минск, 2000, 
стр. 517-532.
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Summary

InGermany there exists anopportunity for all religious
communities to open their own educational institutions,
andamongothers, theIslamicreligiouscommunity, too,
usedsuchopportunityinthisstate.However,throughob
servationoftheiractivitytherecametheinformationthat
anextremeIslam,socalledIslamismwiththeobjectiveof
overmasteringandIslamizationofwholeworld,including
Germany, too, has been propagated in them. Numerous
stateagenciescametoconclusionthatthecentralideain
thetextbooksofIslamiceducationalinstitutionsisa“holy
warwithunbelievers”.Inthispapertherearepresented
newinformationregardingthisissuealongwithananaly
sisof theactivitiesof thestateinstitutionsregardingthe
“Islamicissue”.
KeyWords:Islam,faith,Germany,politics,society,dialo
gue,extremism
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Abstract

NewexaminationofMuslimsroleinGermansocietywas
actualizedafterthedeathofGermanIslamistsErikBra
jninger.HewaskilledonApril302010inVazirstanregion
inthenorthofPakistan.Brajningerbecamefamousduring
hisactivitiesintheterroristicgroupknownas“IslamicJi
hadUnion’’.HebecamefamousinGermanyafterseveral
internetcallstoGermanMuslimsabouttheirorganization
insidethecountryfullwith’’unbelievers’’.
MuslimsresidinginGermanyhavebecomenumerousre
gionalminorities,whichhascreatedasignificantnumber
ofregionalandnationalorganizationssuchas’’TheCen
tralCouncilofMuslimsinGermany’’,’’IslamicCouncil’’,
’’Islamic Federation in Berlin’’… In that sense, Islamic
religious education is not unusual. For example, there
are private Islamic schools suchas the Islamicprimary
schoolinBerlinthatworksattheIslamicCollege,Islamic
elementaryschool inMunich(socalledGermanIslamic
School),IslamicschoolinStuttgart(thatonlyrunsonSat
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urdaysandSundays), Islamic school inNuremberg,and
KingFahdAcademyinBonn.
Theseschoolsdonotallowreporterstoenter.Yetweknow
thatsomeoftheseIslamicschoolsare’’magnetsforradi
calIslamists’’.Bonnepoliceclaimthat thiskindofsitu
ation is present since establishment of these schools. It
isnotedandconfirmed thatsomeof theofficersofKing
FahdAcademyinBonnhadcontactswithpersonsthatare
connectedtoAlQaeda.Centralideaoftheseschoolnote
books is the ’’whollywar against unbelievers’’which is
propagatednotonly through lecturesbutalso inside the
pupilsandstudentshomewhich isalsoownedbyAcad
emy.
InGermanyiscurrentlyinvestigating220terroristicacts,
halfrelatedtotheattacksonGermansoldiersinAfghani
stan.Over1100isundersupervision,ofwhich127isvery
dangerousbecausealargenumberofthesegroupsarena
tivejihadists(Germans).

 Овај рад је примљен 15. јуна 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 12. 
августа 2010. године.
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ОБЕЛЕЖЈА СПОЉНЕ КУЛТУРНЕ 
ПОЛИТИКЕ НЕМАЧКЕ 

Сажетак
Пред мет овог ра да је пред ста вља ње и ана ли за спољ
не кул тур не по ли ти ке СР Не мач ке на кра ју 20. ве ка 
кроз ана ли зу ка рак те ри сти ка ње не кул тур не по ли
ти ке пре ма раз ли чи тим др жа ва ма, а по себ но ме ста, 
уло ге и зна ча ја ко је по је ди не ин сти ту ци је, као глав ни 
по сле ни ци не мач ке кул ту ре, има ју у оства ри ва њу ци
ље ва ове по ли ти ке и из град њи, уна пре ђе њу и по бољ
ша њу ме ђу соб них кул тур них од но са и са рад ње дру гих 
др жа ва и Не мач ке. У овом ра ду би ће го во ра о пој му 
спољ не кул тур не по ли ти ке и ње ним оп штим од ли ка
ма, спољ ној кул тур ној по ли ти ци СР Не мач ке, исто
ри ја ту, глав ним ка рак те ри сти ка ма и ци ље ви ма те 
по ли ти ке. Ана ли зи ра на је уло га по је ди них но си ла ца 
не мач ке кул ту ре у ино стран ству, као по сред нич ке ин
сти ту ци је Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло ва 
Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке ко је је за ду же но за осми
шља ва ње и спро во ђе ње спољ не по ли ти ке. Кроз опис и 
ана ли зу ак тив но сти ових ор га ни за ци ја до би ја се ја
сни ја сли ка ка кву зва нич ну др жав ну спољ ну кул тур ну 
по ли ти ку Не мач ка во ди пре ма по је ди ним др жа ва ма 
и ко је су ње не осо бе но сти. Ана ли зом не мач ке спољ не 
кул тур не по ли ти ке и ак тив но сти по је ди них ин сти ту
ци ја као ње ног по сред ни ка уоче не су ка рак те ри сти ке 
и од ли ке спољ не не мач ке кул тур не по ли ти ке уоп ште, 
као и оп ште смер ни це ко јим се та кул тур на по ли ти ка 
во ди. Раз мо тре но је на ко ји на чин је отво рен про стор 
за ак тив ни је де ло ва ње и ис ко ри шћа ва ње по сто је ћих 
по тен ци ја ла. Ујед но, овај рад пред ста вља и осно ву за 
де ло ва ње кул тур них рад ни ка и мо гућ ност за про ши
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ре ње кул тур не са рад ње и раз ме не из ме ђу Не мач ке и 
дру гих др жа ва. 
Кључ не ре чи: спољ на кул тур на по ли ти ка, кул тур на 
ди пло ма ти ја, ме ђу на род ни од но си, ме ђу на род на кул
тур на са рад ња, ин тер кул тур ни ди ја лог.

ПО ЈАМ И УЛО ГА СПОЉ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

Sпољ на по ли ти ка је де фи ни са на још ше зде се тих го ди на про-
шлог ве ка као „ак тив ност јед не др жа ве и ње но де ло ва ње у од-

но си ма са дру гим др жа ва ма, у окви ру ме ђу на род не за јед ни це и ме-
ђу на род них од но са, али мо ти ви са но вла сти тим ин те ре си ма“1). Ти 
од но си су над гле да ни и кон тро ли са ни са ци љем да се по ве ћа до бит 
од би ла те рал не и мул ти ла те рал не са рад ње. Спољ на по ли ти ка је 
осми шље на да чу ва на ци о нал ни ин те рес и на ци о нал ну си гур ност, 
као и иде о ло шке ци ље ве и еко ном ски про спе ри тет, што се мо же 
по сти ћи кроз мир но доп ску са рад њу из ме ђу на ро да или екс пло а та-
ци ју, ка кав је чест слу чај био у про шло сти. 

Она од ре ђу је ка ко ће јед на др жа ва са ра ђи ва ти са дру гим др-
жа ва ма на еко ном ском, по ли тич ком, дру штве ном и вој ном пла ну 
– и у ма њем оби му, али да нас све зна чај ни јем, ка ко ће се од но си-
ти пре ма не др жав ним ак те ри ма. Та ко се мо же го во ри ти о спољ ној 
по ли ти ци у ужем сми слу, као ис кљу чи во по ли тич кој ак тив но сти – 
нпр. ди пло ма ти ји и вој ним од но си ма и спољ ној по ли ти ци у ши рем 
сми слу ко ја об у хва та це ло куп не од но се јед не др жа ве са стра ним 
ак те ри ма – нпр. у еко ном ско-тр го вин ским, кул тур ним, обра зов ним 
и спорт ским од но си ма. 

Те о ре ти ча ри спољ не по ли ти ке има ју раз ли чи та ми шље ња о 
но си о ци ма те по ли ти ке и не ки од њих „од ре ђу ју др жа ву као из-
во ри ште спољ не по ли ти ке“2). Дру ги сма тра ју да ту по ли ти ку во де 
„и дру ги су бјек ти ме ђу на род них од но са, ,из над’ и ,ис под’ ни воа 
др жа ве, по је ди ни по ли тич ки по кре ти, ме ђу на род не ор га ни за ци је, 
ре ги о нал не ин те гра ци је (Европ ска уни ја), вој ни са ве зи, цр кве“3) и 
та кав став је бли жи са вре ме ној спољ ној по ли ти ци, ко ја се да нас 
све че шће ту ма чи као уре ђе ње по ли тич ко-дру штве них, еко ном-
ских и кул тур но-обра зов них ме ђу на род них од но са. Оправ да ност 
та квог ми шље ња је у то ме што осим уре ђе ња по ли тич ко-еко ном-
1) В. Гавранов, М. Стојковић, Међународни односи и спољна политика Југославије, 

Савремена администрација, Београд, 1972, стр. 14.
2) И. Висковић, Спољна политика, Репетиторијум, Београд, 2005, стр. 7. 
3) И. Висковић, Спољна политика, ибид, стр. 7.
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ских од но са, кул ту ра и обра зо ва ње има ју све ве ћи зна чај у из град-
њи и по бољ ша њу од но са ме ђу др жа ва ма. 

У са вре ме ној по ли тич кој те о ри ји ко ри сте се раз ли чи ти 
тер ми ни ко ји озна ча ва ју „ме ђу на род не кул тур не од но се“, та-
ко се овај по јам че сто за ме њу је пој мо ви ма „кул тур на ди пло-
ма ти ја“, „ме ђу на род на кул тур на са рад ња“, „кул тур на раз ме-
на“ и „ме ђу на род на кул тур на по ли ти ка“4). Без об зи ра ко ји се 
од ових из ра за упо тре бља ва, кул ту ра се сма тра јед ном од три 
глав не ком по нен те спољ не по ли ти ке др жа ве, за јед но са еко-
но ми јом и по ли ти ком.

СПОЉ НА КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА КАО ДЕО СПОЉ НЕ 
ПО ЛИ ТИ КЕ

Го то во све др жа ве су у про шло сти во ди ле не ке об ли ке спољ не 
по ли ти ке пре ма дру гим зе мља ма. До про шлог ве ка, та по ли ти ка 
углав ном ни је би ла де фи ни са на и че сто се ме ња ла од дру штве но-
по ли тич ког кон тек ста, а би ла је усло вље на и не де фи ни са но шћу 
др жа ва и њи хо вих прав них си сте ма, че стим про ме на ма гра ни ца 
и ра то ви ма. Ипак, по сто ја ла је раз ме на ка ко ма те ри јал них, та ко и 
не ма те ри јал них до ба ра. По сто ја ле су и ди пло мат ске ми си је ко је 
су во ди ле пре го во ре, пот пи си ва ле спо ра зу ме, уго ва ра ле пак то ве, а 
мо же мо го во ри ти о „ди пло ма ти ји“ као пој му ко ји по сто ји ко ли ко 
и ин тер ак ци ја ме ђу на ро ди ма. Ако кул тур ну ди пло ма ти ју де фи ни-
ше мо као „раз ме ну иде ја, ин фор ма ци ја, вред но сти, си сте ма, тра ди-
ци је, ве ро ва ња, умет но сти као и дру гих аспе ка та кул ту ре, у ци љу 
под сти ца ња и не го ва ња ме ђу соб ног раз у ме ва ња“5), он да мо же мо 
го во ри ти да је и кул тур на ди пло ма ти ја, као ин стру мент спољ не 
кул тур не по ли ти ке ве ко ви ма би ла прак са. Ис тра жи ва чи, пут ни ци, 
пу то пи сци, на став ни ци, про све ти те љи, умет ни ци, па чак и аван-
ту ри сти мо гу се сма тра ти пр вим ам ба са до ри ма или не фор мал ним 
кул тур ним ди пло ма та ма. Ус по ста вља ње ре дов них тр го вач ких пу-
те ва омо гу ћи ло је че сте раз ме не ин фор ма ци ја и кул тур них до ба ра 
из ме ђу тр го ва ца и пред став ни ка вла сти. Сви ти об ли ци кул тур не 
раз ме не се мо гу иден ти фи ко ва ти као ра ни при ме ри кул тур не ди-
пло ма ти је, а сва ка ин тер ак ци ја са раз ли чи тим кул ту ра ма у про-
4) М. Џ. Визомирски, С. П. Шнајдер, Културна дипломатија, Балканкулт, Београд, 2006, 

стр. 19.
5) M. C. Cummings Jr, Cultural Diplomacy and the United States Goverment: a Survey, Center 

for Arts and Culture, Washington, 2003, стр. 1. према М. Џ. Визомирски, С. П. Шнајдер, 
Културна дипломатија, Балканкулт, Београд, 2006, стр. 101.
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шло сти, као и да нас, озна ча ва ва жан об лик кул тур не раз ме не или 
кул тур ног ди ја ло га. 

Кул тур на раз ме на се мо же од ви ја ти у раз ли чи тим обла сти ма 
умет но сти, на у ке и при вре де. Та кве раз ме не под ра зу ме ва ју ко му-
ни ка ци ју и по што ва ње из ме ђу кул ту ра и кул тур них ак те ра ко ји су 
укљу че ни и ко ја се од ви ја на осно ву раз у ме ва ња од го ва ра ју ћих 
вред но сти. Циљ што бо љег раз у ме ва ња је сте да се омо гу ћи бо ља 
ин тер ак ци ја и са рад ња. Кул тур на ди пло ма ти ја је по кре та ње или 
олак ша ва ње та кве раз ме не са ци љем ду го роч не ко ри сти, би ло да 
про мо ви ше на ци о нал не ин те ре се, да из гра ђу је од но се или да уна-
пре ђу је дру штве но-кул тур но раз у ме ва ње6).

У спољ ној по ли ти ци ко ја од ре ђу је ме ђу на род не од но се мо гу 
се раз ли ко ва ти два при сту па: „твр да моћ“ и „ме ка моћ“7). „Ме ка 
моћ“ је опи са на као: „спо соб ност да се убе ди кроз кул ту ру, вред но-
сти и иде је“, за раз ли ку од „твр де мо ћи“, ко ја „осва ја или при си ља-
ва кроз вој не мо ћи“. Слич но то ме, бри тан ски по ли тич ки thinktank 
De mos де фи ни ше „твр ду моћ“, као „мо гућ ност да се при си ли“, а 
„ме ку моћ“ као „сред ство за при вла че ње и убе ђи ва ње“8). Исто риј-
ски по сма тра но при ступ „твр де мо ћи“ у спро во ђе њу спољ не по ли-
ти ке и гра ђе њу ме ђу на род них од но са био је че шће при ме њи ван. 
Ипак, у 20. ве ку, на свет ској сце ни се све ви ше ја вља по тре ба за 
ме ђу соб ном са рад њом на но вим ни во и ма и уна пре ђе њем ди пло ма-
ти је - те се ту отва ра про стор за спољ ну кул тур ну по ли ти ку ка кву 
да нас по зна је мо. Та ко да се мо же ре ћи да спољ на кул тур на по ли-
ти ка пред ста вља са став ни део по ли тич ких од но са и по ли тич ких 
ак тив но сти јед не др жа ве пре ма дру гој. 

Кроз исто ри ју се кул ту ра че сто ко ри сти ла као сред ство ис ка-
зи ва ња др жав не или вла дар ске над мо ћи и из град ње ду го трај них 
од но са из ме ђу на ро да. Објек тив но гле да но, у спољ ној кул тур ној 
по ли ти ци уло га кул ту ре и кул тур не раз ме не – од но сно спољ не кул-
тур не по ли ти ке - би ла је по жељ на, али не и оба ве зна прак са. Иако 
се кроз кул тур ну раз ме ну и са рад њу мо гу под сти ца ти и ја ча ти од-
но си из ме ђу др жа ва, та прак са је под ре ђе на дру штве но-прав ним 
од но си ма, за ко ни ма, кон вен ци ја ма, би ла те рал ним и мул ти ла те рал-
ним уго во ри ма, као и вој ним и еко ном ским од но си ма тих др жа ва. 
6)  www.culturaldiplomacy.org/index.php?en_culturaldiplomacy, приступљено 11.01.2010.
7)  J. S. Nye Jr, „Soft power“, Foreign policy, 1990, стр. 164.
8)  K. Bound, R. Briggs, J. Holden, S. Jones, Cultural Diplomacy, Demos, London, 2007, стр. 

23.
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То по твр ђу је и рас ко рак из ме ђу сред ста ва ко ја се по све ћу ју кул тур-
ној ди пло ма ти ји са ино стран ством и фор мал ној ди пло ма ти ји. 

Ак те ри спољ не кул тур не по ли ти ке твр де да да нас, ви ше не го 
ика да пре, кул ту ра и кул тур на раз ме на и са рад ња има ју зна чај ну 
уло гу у ме ђу на род ним од но си ма и оправ да но тра же да им се тај 
зна чај и при зна, јер „кул тур на раз ме на нам пру жа мо гућ ност да 
раз у ме мо слич но сти и, та мо где по сто је раз ли ке, да раз у ме мо мо-
ти ва ци ју и људ скост ко је се на ла зе у њи ма“9). Ови атри бу ти од ре-
ђу ју кул ту ру као кри тич ки фо рум за пре го ва ра ње и ме ди јум са-
рад ње за из на ла же ње за јед нич ких ре ше ња, „фо рум за не зва нич ну 
из град њу по ли тич ких од но са, ко ји отва ра про стор за пре го ва ра ње 
са др жа ва ма где по ли тич ки од но си ни су по год ни”10).

Ти ак те ри не тра же да спољ на кул тур на по ли ти ка бу де је ди ни 
ин стру мент јав не ди пло ма ти је и ме ђу на род них од но са, али на гла-
ша ва ју вред но сти кул тур них ак тив но сти ко је се за сни ва ју на њи-
хо вој не за ви сно сти и сло бо ди, кроз пред ста вља ње и по ве зи ва ње, 
на пр вом ме сту љу ди (гру па и по је ди на ца), а не др жав них и по ли-
тич ких по зи ци ја. У при лог то ме го во ри то да се „да нас све ви ше 
уда ља ва мо из све та где ови пој мо ви при па да ју све ту ели те, не про-
мен љи вих и тра ди ци о нал них кул тур них обе леж ја ко ја су би ла део 
ам ба са дор ско-по ли тич ких уго во ра, у свет где је кул ту ра ме ди јум 
из ме ђу љу ди на ма сов ном пла ну“11). Кон цепт кул тур не раз ме не 
Manytomany се све ви ше раз ви ја и оста вља ефек те, та ко да кул-
тур на ди пло ма ти ја са да ди рект но ути че и мо же чак и да усме ра ва 
тра ди ци о нал не фор ме јав не ди пло ма ти је. Ње ни ак те ри же ле да се 
зна чај ме ђу на род не кул тур не са рад ње при зна и на гла ша ва ју ра-
зно ли кост на ци о нал них при сту па у ре ша ва њу овог пи та ња, као и 
уни вер зал ни иза зов про на ла же ња успе шне ве зе из ме ђу кул ту ре и 
по ли ти ке.

Пре не го што је спољ на кул тур на по ли ти ка до би ла на др жав-
ном, од но сном ме ђу на род ном зна ча ју ко ји да нас но си, кул тур-
на ди пло ма ти ја у про шло сти је ту ма че на ви ше као ен ту зи ја зам и 
аван ту ри стич ки дух по је ди на ца, ко ји су у про шло сти, у вре ме ну 
ка да још тех но ло ги ја ни је омо гу ћи ла да по кре тљи вост бу де по јед-
но ста вље на као да нас, пу то ва ли, ши ри ли кул тур ни ути цај на ро да 
из ког су до ла зи ли и пре у зи ма ли ути ца је на ро да ко је су сре та ли – и 
9)  K. Bound, R. Briggs, J. Holden, S. Jones, Cultural Diplomacy, ibid, стр. 12.
10)  K. Bound, R. Briggs, J. Holden, S. Jones, Cultural Diplomacy, ibid, стр. 12.
11)  K. Bound, R. Briggs, J. Holden, S. Jones, Cultural Diplomacy, ibid, стр. 16.
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сма тра на је ви ше при ват ном ини ци ја ти вом, а не др жав ном сфе ром. 
Ипак, ова ко иде а ли стич ки по ста вље но ви ђе ње ме ђу на род них кул-
тур них од но са ру ше чи ње ни це да су др жа ве упра во фи нан си ра ле 
та пу то ва ња, по пут пу то ва ња Ко лум ба и Мар ка По ла или ис тра-
жи ва ча ко ји су пра ти ли На по ле о на на ње го вим екс пе ди ци ја ма у 
Егип ту12). 

Мо же се за кљу чи ти да је ме ђу на род на кул тур на са рад ња вр ло 
ра но по ста ла са став ни део по ли тич ких од но са и она се мо же ис по-
ља ва ти на раз ли чи те на чи не и има ти раз ли чи те ни вое при ме не. На 
пр вом ме сту, схва ће на као по ли тич ка ак тив ност, во ђе ње спољ не 
кул тур не по ли ти ка се ја вља од стра не јав ног сек то ра – од но сно др-
жав не вла де и дру гих др жав них ор га на ко ји ме ђу на род не од но се, 
од но сно кул тур ну сфе ру тих од но са, ко ри сте за про мо ци ју на ци о-
нал них и ре ги о нал них ин те ре са, пру жа ње ин фор ма ци ја о зе мљи 
или ре ги о ну по ре кла, ства ра ње сли ке о тој зе мљи, по себ но ње ном 
на ро ду и кул ту ри, по бољ ша ва ње или про ме ну ими џа и има ју ја сну 
на ме ру да про мо ви шу сво је вред но сти и кул ту ру. 

Те ак тив но сти че сто укљу чу ју и еко ном ску до бит, уна пре ђе ње 
би ла те рал не и мул ти ла те рал не са рад ње са ме ђу на род ним парт не-
ри ма, про мо ци ју по ли тич ких ста во ва, вред но сти и убе ђе ња у ино-
стран ству. Мо гу пру жа ти и ал тер на ти ву тра ди ци о нал ној ди пло ма-
ти ји, ка да зва нич но пре го ва ра ње, на при мер, из не ког раз ло га ни је 
мо гу ће. Док је у про шло сти др жав но спон зо ри са ње и по др шка 
кул тур ној ди пло ма ти ји би ла по ве за на са на ме ром да се на мет не 
од ре ђе ни на чин жи во та на дру гом про сто ру, у но ви је вре ме фо кус 
се ме ња: од агре сив ног на ме та ња до тран спа рент ног и не се бич ног 
ну ђе ња кул ту ре. Ипак, у при ме ри ма др жав ног спон зо ри са ња кул-
тур не ди пло ма ти је и ути ца ња на спољ ну кул тур ну по ли ти ку по-
сто ји ја сна на ме ра: сва ка др жа ва је за ин те ре со ва на за пре нос ин-
фор ма ци ја о соп стве ним вред но сти ма и на чи ну жи во та са ци љем 
не го ва ња сим па ти ја или при хва та ња истих. Ре зул тат су бо ље еко-
ном ске и по ли тич ке ве зе са дру гим зе мља ма. На ци о нал на кул ту ра 
се на тај на чин ко ри сти да про мо ви ше на ци ју и по бољ ша ње но ме-
сто на ме ђу на род ној сце ни. 

Као дру ги ак тер спољ не кул тур не по ли ти ке јед не зе мље ја вља 
се ци вил ни сек тор – ци вил но дру штво. Не вла ди не ор га ни за ци је и 
ин сти ту ци је кроз ме ђу на род не кул тур не од но се, де лу ју ћи ван јав-
ног сек то ра или у са рад њи са њим, по др жа ва ју ин те рес свог ре-
12) A. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, Council of Europe, Strasbourg, 1974, стр. 27.
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ги о на или зе мље, по ди жу свест о од ре ђе ном кул тур ном пи та њу 
и мо ти ви са не су мо гућ но сти ма да раз ви ју и под стак ну кул тур ну 
плат фор му за ме ђу соб ну раз ме ну. У осно ви би тре ба ло да су во-
ђе ни фи лан троп ским раз ло зи ма да по др же и оја ча ју ме ђу кул тур не 
од но се, а њи хо ве ак тив но сти мо гу по при ми ти об лик са рад ње кроз 
раз ме ну ко ри сних струч них ин фор ма ци ја, ба за зна ња, асо ци ја ци је 
или умре жа ва ње. 

Прак се не за ви сне или по лу не за ви сне спољ не кул тур не по ли-
ти ке, од но сно по сред нич ких ин сти ту ци ја, као што је Ге те ин сти тут, 
ну де при ме ре мо дер не ин фор ма тив но-кул тур не раз ме не за сно ва не 
на на ци о нал ним кул тур ним стра те ги ја ма спољ не кул тур не по ли-
ти ке. Ова кав на чин раз ме не је у знат но ве ћем оби му не го по је ди-
нач ни про гра ми раз ме не и олак ша ва мо бил ност по је ди на ца из обе 
кул тур не и ака дем ске сце не. До бри при ме ри су, та ко ђе, Era smus 
про грам или би ла те рал ни про гра ми за раз ме ну умет ни ка. Мо ти-
ва ци ја ин ди ви ду ал них умет ни ка, ака де ми ка и струч ња ка, ко ји су 
ан га жо ва ни на ди рект ним раз ме на ма кул ту ре, огле да се у то ме да 
до би ју при ли ку да по ка жу свој рад и спо соб но сти, али и да на у че 
о дру ги ма и од дру гих. Она је нај че шће лич на и не мо ра има ти по-
ли тич ку или еко ном ску ди мен зи ју.

Ме ђу на род на кул тур на раз ме на ко ја је за по че та у сфе ри при-
ват ног сек то ра и при ват них ини ци ја ти ва, од ви ја се и да нас. При-
ват не ком па ни је и дру ги за ин те ре со ва ни ак те ри из лу кра тив ног 
сек то ра че сто уче ству ју у ме ђу на род ној кул тур ној са рад њи са 
ци љем по ди за ња све сти о сво јим ак тив но сти ма на ме ђу на род ном 
пла ну, чи ме би се би омо гу ћи ле нај оп ти мал ни је рад не усло ве; оне 
се укљу чу ју на по љу ко ор по ра тив не дру штве не од го вор но сти13) и 
та ко обез бе ђу ју успех у ин ве сти ра њу и ра ду на но вом ме ђу на род-
ном тр жи шту. Та гло бал на пред у зе ћа ни су са мо ва жан пут пре ко 
ког се не фор мал на кул тур на раз ме на од ви ја, већ су за ин те ре со ва-
на за ин тер кул ту рал ну ко му ни ка ци ју и ин тер кул тур но уче ње, као 
сред ство за по бољ ша ње сво је ефи ка сно сти и прак се. 
13) Corporate Social Responsibility (CSR) је појам за који још не постоји тачно утврђен и 

општеприхваћен критеријум шта све обухвата. Имајући у виду да је примарна улога 
бизниса стварање радних места и подизање материјалног благостања у друштву, CSR се 
генерално схвата као начин на који компаније остварују равнотежу између економских, 
еколошких и друштвених императива, истовремено испуњавајући своје пословне 
циљеве и очекивања својих власника/акционара. Применом CSR се очекује не само 
испуњавање законских обавеза предузећа, већ и да се оде корак даље и инвестира у 
друштвени развој и очување животне средине – www.smartkolektiv.org/cms/item/csr/sr/
O+CSR-u.html, приступљено 14.03.2010. 
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У кор по ра ци ја ма и пред у зе ћи ма, кроз кон стант но раз ви ја ње 
обла сти кор по ра тив не дру штве не од го вор но сти и дру штве но од го-
вор них ула га ња, раз ви ја ју се мно ге ини ци ја ти ве да се по мог не у ја-
ча њу ди ја ло га, раз у ме ва ња и по ве ре ња из ме ђу на ро да и кул ту ра. У 
сва кој при ли ци кад је по је ди нац у ино стран ству или кад ра ди у 
стра ној кан це ла ри ји, ја вља се мо гућ ност да де лу је као не зва нич ни 
кул тур ни ди пло ма та. Фон да ци је при ват ног сек то ра по слу ју у све 
ве ћем бро ју зе ма ља и ре ги о на ши ром све та. У мно гим слу ча је ви ма 
њих фи нан си ра ју вла сни ци фир ми при ват ног сек то ра, али, бар зва-
нич но, ра де не за ви сно од њих у не ко мер ци јал не свр хе. По др жа ва-
ју ћи про јек те и ма ни фе ста ци је у ло кал ним за јед ни ца ма у до ма ћем 
и ме ђу на род ном кон тек сту, они ну де дру га чи ји на чин кон так та из-
ме ђу раз ли чи тих кул ту ра и за то су ва жни ак те ри кул тур не раз ме не 
и ме ђу на род ног ди ја ло га.

СПОЉ НА КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА НЕ МАЧ КЕ

По јам не мач ке спољ не кул тур не по ли ти ке по чео је да се ко-
ри сти по чет ком 20. ве ка и био је по ве зан са по ра стом бро ја не мач-
ког ста нов ни штва ко је је жи ве ло у ино стран ству, што је, пак, би ло 
усло вље но еко ном ским фак то ри ма: по ра стом не мач ке ин ду стри је 
и тр го ви не. По сле „Вер сај ског ми ров ног уго во ра“ ко ји је за кљу-
чен 1919. го ди не број Не ма ца или осо ба не мач ког по ре кла, ко ји 
су жи ве ли у ино стран ству је по рас тао. Као циљ ове по ли ти ке при-
хва ће на је бри га о иде ји гер ма ни зма ме ђу тим ста нов ни штвом. У 
овом пе ри о ду су се ци ље ви спољ не кул тур не по ли ти ке од но си ли 
са мо на не мач ко ста нов ни штво у ино стран ству, одр жа ва ње је зич ке 
и кул тур не за јед ни це из ме ђу на ро да у зе мљи и у ино стран ству, а 
ни је би ло ре чи о ту ма че њу спољ не кул тур не по ли ти ке у да на шњем 
сми слу, ко је под ра зу ме ва по ди за ње све сти ме ђу на ро ди ма, раз у ме-
ва ње, из град њу од но са и са рад њу.

Тек је у Вај мар ској Ре пу бли ци у окви ру Ми ни стар ства спољ-
них по сло ва, 1920. го ди не отво ре на Ди рек ци ја за гер ма ни зам у 
ино стран ству и кул тур не од но се. Го ди не 1925. отво рен је Сер вис 
за не мач ку ака дем ску раз ме ну (DAAD) са ми си јом да ор га ни зу-
је раз ме ну сту де на та и пре да ва ча са ино стран ством – са пра вим 
за дат ком ме ђу на род не кул тур не раз ме не, за раз ли ку од бри ге о 
гер ма ни зму у ино стран ству. Не што ка сни је су у окви ру Не мач ке 
ака де ми је (DA) по ста вље ни окви ри и за Ге те ин сти тут са ци љем 
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про мо ви са ња на ста ве не мач ког је зи ка у ино стран ству14). Да нас је 
за спољ ну кул тур ну по ли ти ку Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке за ду же-
но Ми ни стар ство спољ них по сло ва Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке. 

1. Исто ри јат спољ не кул тур не по ли ти ке Не мач ке

Спољ ну кул тур ну по ли ти ку Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке у са-
вре ме ном сми слу и њен исто ри јат мо же мо по сма тра ти у пе ри о ду 
по сле за вр шет ка Дру гог свет ског ра та, у ма ју 1945. го ди не. Ка да се 
не мач ки Re ich рас пао, упра вља ње др жав ном вла шћу су пре у зе ле 
че ти ри др жа ве: Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, Фран цу ска, Ве ли ка 
Бри та ни ја – ко је су, не што ка сни је, би ле обе ле же не као „за пад ни 
блок“ и „гво зде ном за ве сом“ одво је на ССС Ру си ја – ко ја је пред-
ста вља ла „ис точ ни блок“. Ка да је реч о спољ ној кул тур ној по ли ти-
ци Не мач ке и ње ном спро во ђе њу, под ра зу ме ва мо ње но де ло ва ње 
са мо под упра вом „за пад ног бло ка“. 

Пре ки ну ти ди пло мат ски од но си у пе ри о ду ра та и не што пре 
ње га, услед на ци о нал-со ци ја ли стич ког ре жи ма, ути ца ли су и на 
пре кид у кул тур ној ди пло ма ти ји. Об но ва ме ђу на род них кул тур них 
од но са Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке по сле Дру гог свет ског ра та от-
по че ла је тек 1950. го ди не ка да се ус по ста ви ла За јед нич ка кан це-
ла ри ја из ме ђу Са ве зне кан це ла ри је и Ви со ког са ве зног ко ми те та15). 
Иако без зва нич не са рад ње, у овом пе ри о ду је по сто ја ла не зва нич-
на „ме ђу на род на кул тур на са рад ња“ Не ма ца у „за пад ном бло ку“ 
и три др жа ве ко је су упра вља ле тим бло ком. У пр вим го ди на ма, 
чак се мо же го во ри ти и о пр вим де це ни ја ма по сле ра та, на след ство 
прет ход ног ре жи ма игра ло је зна чај ну уло гу, у не га тив ном кон тек-
сту. 

Ак те ри не мач ке кул тур не ди пло ма ти је су увек мо ра ли да узи-
ма ју у об зи ру мо гућ ност да од ре ђе не ак тив но сти, ко је би се сма-
тра ле пот пу но нор мал ним од стра не њи хо вих не ка да шњих про-
тив ни ка, мо гу под ста ћи се ћа ња или пред ра су де на ште ту сли ке о 
Не мач кој ко ју су они же ле ли да пред ста ве. Дру ги зна ча јан про блем 
не мач ке кул тур не ди пло ма ти је био је у чи ње ни ци да је не ка да шњи 
глав ни град – Бер лин, ко ји је по ред дру штве но-по ли тич ког цен тра, 
пред ста вљао и кул тур ну пре сто ни цу, са да био по де љен и окру жен 
14)  A. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, op. cit. стр. 33.
15)  A. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, ibid, стр. 101.
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со вјет ском вла шћу. Но ва пре сто ни ца Бон ни је да вао зна ке да мо же 
по сти ћи кул тур ни зна чај16). 

Сле де ћу „пре пре ку“ у кул тур ној об но ви но ве др жа ве пред ста-
вља ло је и то да су са мо три пе ти не не мач ких уни вер зи те та би ли у 
„за пад ном бло ку“, док су и мно ги цен три кул ту ре (по пут Вај ма ра) 
оста ли у Ис точ ној Не мач кој. Те шка кул тур на по зи ци ја Не мач ке, 
у по сле рат ном пе ри о ду, од но си ла се и на зна чај не мач ког је зи ка 
у Евро пи. Ен гле ски и фран цу ски је зик убе дљи во од но се по бе ду, 
али се, ипак, не мо же за не ма ри ти чи ње ни ца да се 90 ми ли о на ста-
нов ни ка у Не мач кој, Аустри ји, у де лу Швај цар ске и ме ђу дру гим 
ма њи на ма и да ље слу же не мач ким је зи ком. Та ко ђе, ве ли ки број 
ими гра на та, ко ји су по сле Пр вог и Дру гог свет ског ра та оти шли у 
Се вер ну и Ју жну Аме ри ку ши ре свој је зик, али и кул ту ру ван гра-
ни ца аутен тич но не мач ког го вор ног под руч ја.

У пе ри о ду др жав не, а ти ме и кул тур не об но ве, што да ље усло-
вља ва и об но ву кул тур не ди пло ма ти је не мач ке др жа ве, ва жну 
уло гу пре у зи ма ју Са ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва и Ми-
ни стар ство обра зо ва ња. Прав на пи та ња су оста вље на сва кој по кра-
ји ни17) др жа ве по је ди нач но, што усло жња ва ме ђу на род не кул тур не 
кон вен ци је. Са ве зна др жа ва мо ра са че ка ти по твр ду свих са ве зних 
по кра ји на пре не го што Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка мо же да пот-
пи ше спо ра зум18).

У ју ну 1950. го ди не Кан це ла ри ја је пре у ре ђе на у Оде ље не 
спољ них по сло ва, да би 1951. би ло ство ре но Са ве зно ми ни стар-
ство спољ них по сло ва, на чи јем че лу је био Кон рад Аде на у ер. Го-
ди не 1950. Са ве зна Ре пу бли ка по ста ла је при дру же ни члан Са ве та 
Евро пе, а сле де ће го ди не пу но прав ни члан. Исте го ди не је по ста ла 
и чла ни ца Une scoa и ове но ви не су зна чи ле пре крет ни цу у спољ ној 
по ли ти ци Не мач ке ко ја се окре ће раз во ју кул тур не ди пло ма ти је/
спољ не кул тур не по ли ти ке. Ус по ста вља ни су „кул тур ни уго во ри“ 
са ино стран ством, пр вен стве но на по љу на у ке, сту дент ске раз ме не 
и умет нич ке са рад ње.
16) A. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, ibid, стр. 102.
17) Према Основном закону (Уставу) СР Немачке од 23.05.1949. године са изменама 

од 8.10.2008. године одређено је: у члану 73. да Савезна држава има искључиво 
законодавну надлежност, између осталог, у заштити немачког културног добра против 
изношења у иностранство (тачка 5.а) и у правној заштити индустријске својине, 
ауторских и издавачких права (тачка 9), док је у члану 74. одређена конкурентна 
надлежност Савезне државе и земаља: регулисање помоћи у образовању и унапређењу 
научног рада (тачка 13).

18) A. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, op.cit. стр. 103.
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Би ла те рал ни уго во ри су се у пр вој ли ни ји ус по ста вља ли из-
ме ђу „за пад ног бло ка“ ко јим су, по де ље но, упра вља ле Бри та ни-
ја, Фран цу ска и Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве и тих др жа ва. Пр-
ви је пот пи сан 1953. го ди не, а оста ли би ла те рал ни спо ра зу ми су 
сле ди ли у на ред ним го ди на ма. Не мач ко-ино стра на дру штва су се 
фор ми ра ла. De utsches AuslandsIn sti tut ко ји је осно ван још 1917. 
го ди не, 1951. го ди не об но вио је сво ју де лат ност као Ин сти тут за 
ме ђу на род не од но се у Штут гар ту. Ге те ин сти тут у Мин хе ну је та-
ко ђе по нов но ус по ста вио сво ју ак тив ност, пре ки ну ту због Дру гог 
свет ског ра та тра же ћи фи нан сиј ску по моћ од др жа ве. 

По ред ус по ста вља ња ди пло мат ских ми си ја у ино стран ству, 
по но во су отва ра не не мач ке шко ле и ра ди ло се на ус по ста вља њу 
на ста ве не мач ког је зи ка. У то ме је нај зна чај ни ју уло гу, као и да нас, 
имао Ге те ин сти тут. Исто вре ме но и дру ге ра ни је осно ва не ин сти-
ту ци је сту дент ске раз ме не, као што су DAAD (Не мач ка слу жба за 
ака дем ску раз ме ну) и фон да ци ја Алек сан дра Хум бол та, об но ви ле 
су сво ју де лат ност. Ови ак те ри и да нас има ју цен трал ну уло гу у 
спољ ној кул тур ној по ли ти ци Не мач ке. Та ко ђе су осно ва ни Carl 
Du is berg So ci ety (1949), In ter Na ti o nes (1952), De utscher Kun strat 
(Не мач ки умет нич ки са вет, 1954), De utscher Mu si krat (Не мач ки 
му зич ки са вет, 1955) ко ји су под сти ца ли ме ђу на род не кул тур не од-
но се, раз ме ну из ме ђу Не мач ке и ино стран ства и пру жа ли по др шку 
са рад њи у раз ли чи тим обла сти ма кул тур ног и умет нич ког жи во та. 

У овом пе ри о ду осим ус по ста вља ња ве за са ино стран ством, 
ра ди ло се и на из град њи уну тра шње ин фра струк ту ре, из ме ђу Ми-
ни стар ства и дру гих ми ни стар ста ва у др жа ви, са дру гим парт не ри-
ма зе ма ља Не мач ке, али и при ват ним сек то ром. Спољ на кул тур на 
по ли ти ка Не мач ке би ла је де цен тра ли зо ва но за сно ва на и њом је 
упра вља ло Ми ни стар ство спољ них по сло ва и ње го ва те ла на раз-
ли чи тим ни во и ма, али и не ке не др жав не ин сти ту ци је. Чи ње ни ца 
да ад ми ни стра тив ни цен тар ни је ујед но био и кул тур ни цен тар, као 
и то да ни је по сто јао са мо је дан кул тур ни цен тар, већ ви ше њих, 
као и де цен тра ли зо ва на др жав на упра ва по де ље на на са ве зне по-
кра ји не, до ве ла је до то га да су мо де ли Фран цу ске, Ве ли ке Бри та-
ни је и Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва у обла сти спољ не кул тур не 
по ли ти ке од би је ни – и по ред те жње ових др жа ва да кон тро ли шу и 
овај сег мент но ве не мач ке др жа ве. Ди тер За тлер ко ји је та да упра-
вљао кул тур ним сек то ром Ми ни стар ства спољ них по сло ва пре у-
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зео је за да так ства ра ња не мач ког си сте ма кул тур не ди пло ма ти је и 
по сти за ње ње го ве успе шно сти19). 

У овом пе ри о ду, кроз кул тур не пре го во ре, би ла те рал не и мул-
ти ла те рал не при ро де, свест о Не мач кој у ино стран ству се ме ња ла. 
По ди за ње све сти о Не мач кој и уна пре ђе ње ими џа др жа ве и да нас 
је је дан од глав них ци ље ва спољ не кул тур не по ли ти ке Не мач ке. 
Осим ус по ста вља ња кул тур не ди пло ма ти је из ме ђу Не мач ке и ино-
стран ства, За тлер је ус по ста вљао и ја чао од но се из ме ђу раз ли-
чи тих ни воа де цен тра ли зо ва не др жав не упра ве, али и при ват ног 
сек то ра. Кул ми на ци ја ових ак тив но сти по твр ди ла се 1960. го ди не 
ка да је упра вља ње над не мач ким кул тур ним ин сти ту ци ја ма у ино-
стран ству пре у зе ла при ват на ин сти ту ци ја Ге те ин сти тут.

Кул тур на ди пло ма ти ја се, као ин стру мент спољ не кул тур не по-
ли ти ке, вред но ва ла као сег мент тра ди ци о нал не јав не ди пло ма ти је, 
а не као оп шта иде ја кул тур не раз ме не и са рад ње из ме ђу на род на 
– „ме ка си ла“ раз у ме ва ња и за јед нич ког жи во та, ка ко се кул тур на 
ди пло ма ти ја у са вре ме ном сми слу ту ма чи. Са вет за кул тур ну по ли-
ти ку је осно ван 1960. го ди не као са ве то дав но те ло са ста вље но од 
чла но ва ко ји не до ла зе из по ли тич ког већ из кул тур ног жи во та Не-
мач ке. Они су се са ста ја ли не ко ли ко пу та го ди шње и по њи хо вим 
смер ни ца ма Ди рек ци ја за кул тур не од но се мо ра ла се упра вља ти. 
Та ди рек ци ја је са ра ђи ва ла са мно гим ор га ни ма ван Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва, као што су Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва, 
Ми ни стар ство за на уч но ис тра жи ва ње и Ми ни стар ство за по ро ди-
цу и омла ди ну.

Од го вор но сти за спољ ну кул тур ну по ли ти ку сно си са ве зна др-
жа ва Не мач ка и ту по ли ти ку спро во ди пр вен стве но Са ве зно ми-
ни стар ство спољ них по сло ва – од но сно Ди рек ци ја за кул тур не 
од но се. Ова Ди рек ци ја сно си од го вор ност за спољ ну кул тур ну по-
ли ти ку и фи нан сиј ску по ли ти ку, да је смер ни це, ало ци ра сред ства и 
уче ству је у не ко ли ко de ci sionma king те ла, за јед но са дру гим пред-
став ни ци ма Са ве зне др жа ве и ми ни ста ра обра зо ва ња по кра ји на 
Не мач ке20). Удео Ди рек ци је је до не кле огра ни чен и де ле ги ран, те 
Са ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва и Ди рек ци ја за кул тур не 
од но се по др жа ва ју не ко ли ко ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја у њи хо вој 
де лат но сти у ино стран ству.
19)  A. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, ibid, стр. 108.
20)  A. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, ibid, стр. 112.
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2. Од ли ке са вре ме не спољ не кул тур не по ли ти ке Не мач ке

Не мач ки при ступ спољ ној кул тур ној по ли ти ци пред ста вљен је 
кроз по зи ти ван став пре ма са рад њи са дру гим европ ским др жа ва-
ма, као и остат ком све та. Ми си ја, ин тер ни до ку мен ти и прак тич не 
ак тив но сти зва нич них не мач ких ак те ра у ино стран ству у кул тур-
ној и обра зов ној обла сти по ка зу ју да је Не мач ка пред став ник иде је 
о што по ве за ни јој спољ ној кул тур ној по ли ти ци Европ ске уни је. 

Не ке исто риј ске чи ње ни це и да ље обе ле жа ва ју не мач ку спољ-
ну по ли ти ку да нас. Нај пре, са вре ме ни кул тур ни и обра зов ни од но-
си са остат ком све та (ко ји су са став ни део спољ не по ли ти ке) мо-
ра ју би ти са гле да ни у све тлу Хи тле ро ве фа ши стич ке дик та ту ре од 
1933. до 1945. го ди не са свим сво јим по сле ди ца ма на европ ски и 
свет ски по ре дак. Та ко ђе, зна чај за спољ ну по ли ти ку Не мач ке има и 
то што да нас по сто ји 16 не за ви сних са ве зних по кра ји на ко је ути чу 
у од ре ђе ној ме ри на спољ ну кул тур ну по ли ти ку Са ве зне вла де. И 
тре ћи фак тор је то што Не мач ка, за раз ли ку од не ких дру гих ли де-
ра Европ ске уни је, ни ка да ни је има ла бит ну уло гу као ко ло ни јал на 
си ла, што је оста ви ло тра га на да на шњу спољ ну по ли ти ку, као и 
уну тра шње кул тур не од но се21).

Са ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва22) је глав ни стра те-
шки ак тер, ко ји уче ству је у пла ни ра њу, спро во ђе њу, упра вља њу и 
кон тро ли са њу не мач ке спољ не кул тур не по ли ти ке. Зва нич ни ци-
ље ви спољ не кул тур не и обра зов не по ли ти ке су23): 1) да се про-
мо ви ше не мач ка кул тур на и обра зов на сфе ра; 2) да се осли ка сва-
ко днев ни жи вот у са вре ме ној Не мач кој; 3) да се раз ви је ди ја лог о 
вред но сти ма и спре ча ва кон фликт и 4) да се про мо ви шу европ ске 
ин те гра ци је.

Са ве зна кан це ла ри ја спољ них по сло ва до не ла је и низ при о ри-
те та ра ди по сти за ња ових ци ље ва : 1) од 2002. је по кре нут спе ци-
ја лан про грам под на зи вом Euro peanIsla mic In ter cul tu ral Di a lo gue, 
ко ји је осми шљен да про мо ви ше су срет и са рад њу за па да и ислам-
ског све та; 2) по тро шња ве ли ког де ла бу џе та за не мач ке кул тур не 
од но се и обра зо ва ње на ак тив но сти у 25 др жа ва Европ ске уни је, 
са ци љем про мо ви са ња „ши ре и ду бље“ Уни је; 3) уна пре ђе ње не-

21) www.culturalpolicies.net/web/germany.php?aid=241, приступљено 13.01.2010.
22) www.auswaertiges-ant.de, приступљено 10.02.2010.
23) У литератури и годишњим извештајима Савезног министарства спољних послова 

СР Немачке се појам спољне културне и образовне политика изједначава са појмом 
спољне културне политике.
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мач ког про фи ла у ви со ком обра зо ва њу кроз про мо ви са ње раз ме не 
и ме ђу на род не са рад ње на ака дем ском ни воу; 4) по моћ не мач ким 
шко ла ма у ино стран ству и 5) не пре кид ни на по ри да се сти му ли ше 
ин те ре со ва ње за не мач ки је зик у ино стран ству, као глав на ком по-
нен та кул тур них од но са и обра зов не по ли ти ке.

Им пле мен та ци ју ових по ли ти ка Са ве зно ми ни стар ство спољ-
них по сло ва у од ре ђе ној ме ри пре пу шта по сред нич ким ин сти ту ци-
ја ма и ор га ни за ци ја ма, под ге слом: „што ма ње ме ша ња др жа ве, то 
бо ље“ и „кул тур ни од но си и обра зов на по ли ти ка ни су са мо пи та ње 
„до брог, ле пог и исти ни тог“, већ са став ни део не мач ке спољ не по-
ли ти ке у ци љу спре ча ва ња кон фли ка та и одр жа ва њу ми ра“24).

Ми ни стар ство има про ак ти ван став пре ма европ ском за јед ни-
штву да „кул тур ни иден ти тет је сте и би ће од ре ђен кроз ре ги о не и 
на ро де“, а за ла же се да „тран сна ци о нал ни ути цај до би је на зна ча ју. 
Че сто по де љи вач ка уло га кул ту ре мо ра се за ме ни ти ин те гра тив ном 
уло гом“25). Због то га, нај зна чај ни ја од тих по сред нич ких ор га ни-
за ци ја – Ге те ин сти тут, не са мо да по др жа ва „европ ски са др жај“, 
већ и охра бру је са рад њу стра них кул тур них ин сти ту ци ја, ам ба са-
да, као и са рад њу са ци вил ним сек то ром уну тар Европ ске уни је и 
ши ре. Ни је за чу ђу ју ће што Ге те ин сти тут има пот пи са не уго во ре 
са Бри тан ским са ве том и Шпан ским ин сти ту том Сер ван тес, као и 
то да је члан EUNIC26). 

На кло ност ка европ ском ре ги о ну је не са мо из при род не ге-
о граф ске по ве за но сти и гео-по ли тич ких при о ри те та, већ и у по-
ку ша ју да „из ле чи“ ра не из Дру гог свет ског ра та, да ре ге не ри ше 
по ве ре ње ме ђу на род не за јед ни це, да за сту па без бед ни ји свет ски 
по ре дак и за то се спољ на по ли ти ка СР Не мач ке фо ку си ра ла, од 
са мог по чет ка, на про це се европ ске ин те гра ци је у при лог тран са-
тлан ској оси. У до да так то ме, Ми ни стар ство је ис ти ца ло чи ње ни цу 
да је ве ли ки број но вих чи та о ни ца Ге те ин сти ту та осно ван у европ-
ским зе мља ма у по след њих пет на ест го ди на, че му све до чи и чи-
ње ни ца да је две тре ћи не Ге те ин сти ту та да нас сме ште но у др жа ве 
Европ ске уни је и у др жа ве бив шег Со вјет ског Са ве за.

Уз по ли тич ке и еко ном ске про гра ме и ак тив но сти кул тур ни од-
но си за сно ва ни на за јед ни штву пред ста вља ли су та ко зва ни тре ћи 
24)  www.culturalpolicies.net/web/germany.php?aid=241, приступљено 13.01.2010.
25)  http://www.culturalpolicies.net/web/germany.php?aid=241, приступљено 13.01.2010.
26) European Union National Institutes for Culture – www.eunic-brussels.eu, приступљено 

20.01.2010.



стр: 249268

- 263 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 3/2010 год. (XXII) IX vol=25

стуб спољ не по ли ти ке Не мач ке. У по сле рат ним го ди на ма, дру ге 
европ ске др жа ве су би ле по зва не и чак фи нан сиј ски сти му ли са не 
да ус по ста ве кул тур не од но се са Не мач ком. Не мач ки стра те шки 
de ci sionma kers би ли су све сни да би тре ба ло да се од пред ста вља-
ња „ре е ду ко ва не, опра не од кри ви це и ле пе Не мач ке“ окре ну „из-
во зу“ не мач ког је зи ка и кул ту ре у ино стран ство. Ти ме је отво рен 
кри тич ки ди ја лог и ус по ста вље на ин тер кул тур на дво смер ност.

3. Ин тер кул тур ни ди ја лог

Ин тер кул тур ни ди ја лог пред ста вља „про цес отво ре не и до сто-
јан стве не раз ме не или ин тер ак ци је ме ђу по је дин ци ма, гру па ма или 
ор га ни за ци ја ма са раз ли чи тим кул тур ним на сле ђем и по гле дом на 
свет. Ци ље ви су, из ме ђу оста лог, да се раз ви ја бо ље раз у ме ва ње 
раз ли чи тих ста во ва и прак си, да се по ве ћа уче шће, сло бо да и мо-
гућ ност из бо ра, да се под сти че рав но прав ност и да се по бољ ша ју 
кре а тив ни про це си.“27) 

Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка за циљ ин тер кул тур ног ди ја ло га 
има ја ча ње ме ђу соб ног раз у ме ва ња, то ле ран ци је и по што ва ња, пре 
све га, кроз ди ја лог са ислам ским све том и тран са тлан ске ме ђу дру-
штве не од но се. Кул тур на раз ме на гра ди ши ру осно ву за по ве ре ње, 
а ти ме се про ши ру је не мач ка по ли тич ка и при вред на парт нер ства 
и са рад ња. Све то ути че на оп ште од но се тих др жа ва. Кла сич на 
кул тур на раз ме на у обла сти ма фил ма, му зи ке, пле са и по зо ри шта 
раз ви ја се, та ко ђе, без др жав не ин тер вен ци је; ака дем ска и на уч-
на раз ме на – оства ре на кроз DAAD, Фул брај то ву ко ми си ју, DFG 
и AvH су већ де це ни ја ма не са мо осно ва ви со ко школ ске и на уч не 
са рад ње, већ ства ра ју по ред кул тур них и по ли тич ко-еко ном ске ве-
зе. За ус по ста вља ње и по бољ ша ње ин тер кул тур ног ди ја ло га и кул-
тур не раз ме не, Не мач ка са мно гим др жа ва ма и ре ги о ни ма гра ди 
парт нер ске од но се, ка ко у по ли тич ко-еко ном ској сфе ри, та ко и у 
обла сти кул ту ре, за ви сно од исто риј ских фак то ра али и са вре ме-
них тен ден ци ја.

Ин тер кул тур ни ди ја лог, раз у ме ва ње и са рад ња су на пр вом ме-
сту са ста рим парт не ри ма, са ко ји ма Не мач ка већ де це ни ја ма, па и 
ве ко ви ма гра ди од но се. Ту су др жа ве за пад не Евро пе (нпр. Фран-
цу ска је тра ди ци о нал но ва жан парт нер у са рад њи и већ де це ни ја ма 
је раз ви јен не мач ко-фран цу ски ди ја лог ме ђу кул тур ним по сред ни-

27) http://www.interculturaldialogue.eu/web/intercultural-dialogue.php, приступљено 28. 05. 
2010 
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ци ма), али и сред ње, ис точ не и ју го и сточ не Евро пе (што се од но си 
на пр вом ме сту на са рад њу са Пољ ском). Ин тер кул тур ни ди ја лог 
од ви ја се и са Се вер ном Аме ри ком. Ју жна Аме ри ка је, та ко ђе, већ 
тра ди ци о нал но фо кус не мач ке спољ не кул тур не и обра зов не по ли-
ти ке, јер је, сре ди ном два де се тог ве ка, ве ли ки број не мач ког ста-
нов ни штва еми гри рао на тај кон ти нент. Не мач ке шко ле за тим кул-
тур не ин сти ту ци је и уни вер зи тет ска са рад ња има ју ду гу исто ри ју 
у Бра зи лу, Ар ген ти ни и Чи леу. 

По след њих го ди на знат на па жња по све ће на је са рад њи са Ки-
ном, где је у то ку ре а ли за ци ја про јек та ко јим се пред ста вља Не мач-
ка и ко ји је ујед но и нај ве ћа пре зен та ци ја Не мач ке у ино стран ству 
до са да. Те жи шта са рад ње су усме ре на и на африч ки кон ти нент 
у ко ме се спро во ди Ak tion Afri ka и парт нер ства под стак ну та у др-
жа ва ма бив шег СССР, Бли ског и Сред њег ис то ка, у ко ји ма су раз-
ли чи ти сте пе ни тран зи ци је и из град ња ци вил ног дру штва. Ве о ма 
ва жна тач ка ин тер кул тур не са рад ње и фо кус спољ не кул тур не и 
обра зов не по ли ти ке је од нос Не мач ке и Тур ске, са ко јом по сто је 
уске и ви ше стру ке ве зе, услед чи ње ни це да се ве ли ки број осо ба 
у обе ове др жа ве осе ћа ју као „код ку ће“. Не мач ка и Тур ска су већ 
исто риј ски ду го по ве за не и ме ђу соб но кул тур но при сут не. Због 
то га се ре а ли зу ју ин тен зив ни про гра ми раз ме не. Нај зна чај ни је су 
ак тив но сти ErnstRe u terIni ti a ti ve ко ји по др жа ва про јек те не мач ко-
тур ског кул тур ног ди ја ло га у обла сти ма умет но сти, кул ту ре, ме ди-
ја, на у ке, омла ди не и ин те гра ци је. Зна чај но је и осни ва ње не мач ко-
тур ског уни вер зи те та у Ис тан бу лу.

ЗА КЉУ ЧАК

Спољ на кул тур на по ли ти ка се на пр вом ме сту за ла же за „пред-
ста вља ње Не мач ке као др жа ве са жи вом, ра зно вр сном и ме ђу на-
род но при зна том кул тур ном сце ном“28), та ко да мо же мо ре ћи да 
кул тур ни про грам пред ста вља осно ву де ло ва ња спољ не кул тур не 
по ли ти ке Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке. За да так кул тур ног про гра ма 
је да у ино стран ству при ка же сли ку ви со ко ква ли тет ног и ра зно-
вр сног умет нич ког жи во та и до стиг ну ћа у Не мач кој и пред ста вља 
Не мач ку као кре а тив ну, ино ва тив ну, мо дер ну и кул тур ну др жа ву 
Евро пе. 

То се оства ру је кроз пред ста вља ње не мач ке кул ту ре и умет но-
сти, по го то во са вре ме ног ства ра ла штва, у ино стран ству. Ипак, то 
28) http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/KulturDialog/ZieleUndPartner/

ZielePartner.html
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при ка зи ва ње не мач ке умет но сти у обла сти ма ли те ра ту ре, фил ма, 
му зи ке, пред ста вљач ких и ви зу ел них умет но сти у ино стран ству 
ни је јед но сме ран и ста ти чан про цес, већ да је зна ча јан до при нос 
ин тер кул тур ном ди ја ло гу и раз у ме ва њу29). Тај ди ја лог и са рад ња 
ни су са мо из ме ђу по сред ни ка спољ не кул тур не по ли ти ке Не мач ке 
(нпр. Ге те ин сти ту та) и по је ди на ца, ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја у 
ино стран ству, већ и из ме ђу ино стра не кул ту ре и умет но сти са јед-
не стра не и Не мач ке са дру ге – чи ме се оја ча ва са рад ња Са ве зног 
ми ни стар ства спољ них по сло ва и ино стра них кул тур них ин сти ту-
ци ја у Не мач кој, а и по др шка њи хо вим кул тур ним про гра ми ма и 
кул тур ним не де ља ма. 

Пру жа се и мо гућ ност ино стра ним умет ни ци ма да се пред-
ста ве у Не мач кој. Ти ме Ми ни стар ство по др жа ва не са мо не мач ке 
про јек те или умет нич ка оства ре ња и кул тур не вред но сти Не мач ке 
у ино стран ству, већ у ду ху „кул тур не дво смер но сти“ да је и фи нан-
сиј ску по др шку кул тур ним до стиг ну ћи ма дру гих др жа ва, по себ но 
зе мља ма у раз во ју, што се нај че шће оба вља пре ко Ге те ин сти ту та, 
Ин сти ту та за ино стра не кул тур не од но се (Ifa) и са рад ње са при-
ват ним ин ци ја ти ва ма гра ђа на. До бар при мер те дво смер но сти су 
ак тив но сти у окви ру Ha us der Kul tu ren der Welt у Бер ли ну. 

Нај ве ћи део де лат но сти спољ не кул тур не по ли ти ке Не мач ке 
пред ста вља ју ак тив но сти из обла сти кул ту ре и умет но сти у ино-
стран ству. Нај ва жни ји ин стру мен ти ових ак тив но сти су: 1) по др-
шка ли те ра ту ри и књи жев но сти – об ја вљи ва ње књи га и кул тур них 
ча со пи са, бри га о не мач ким би бли о те ка ма и чи та о ни ца ма у ино-
стран ству, уче ство ва ње на сај мо ви ма у ино стран ству, по моћ при 
пре во ђе њу, по зи ви ино стра ним из да ва чи ма и олак ши це при до би-
ја њу аутор ских пра ва, би бли о те кар ски рад и са рад ња, под сти ца ње 
књи жев них ве че ри и су сре та, као и уче ство ва ња ауто ра и из да ва-
ча; 2) по др шка фил му – при ка зи ва ње ак ту ел них не мач ких фил-
мо ва у ино стран ству (че сто у окви ру ЕУ филм ских фе сти ва ла) и 
по др шка не мач ком фил му, уче ство ва ње не мач ких ре жи се ра на ме-
ђу на род ним филм ским фе сти ва ли ма, по др шка ко про дук ци ји, као 
и по др шка стра ним фил мо ви ма и ре ди те љи ма при го сто ва њу на 
не мач ким филм ским фе сти ва ли ма (нпр. на Ме ђу на род ном филм-
ском фе сти ва лу у Бер ли ну); 3) по др шка го сто ва њи ма – тур не ја ма 
му зич ких ор ке ста ра, хо ро ва ан сам ба ла и гру па, пле сних и по зо ри-
шних тру па у ино стран ству; 4) по др шка фе сти ва ли ма, кон гре си-
ма, се ми на ри ма; 5) по др шка кроз са ве то ва ње тј. услу ге con sul ting 
29)  Документ ,,Спољна културна политика - Концепт 2000“
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и ин фор ми са ња (у зе мља ма у раз во ју и тран зи ци је); 6) по др шка 
из ло жба ма – пред ста вља њу не мач ких умет ни ка у ино стран ству и 
7) умет нич ка раз ме на. 

Кри те ри ју ми за из бор про је ка та су умет нич ки ква ли тет. О том 
ква ли те ту од лу чу ју екс пер ти из раз ли чи тих обла сти за ви сно од вр-
сте про гра ма, област при ме не у парт нер ској др жа ви – ре ле вант-
ност и одр жи вост про јек та, ко је про це њу ју Ге те ин сти тут, рад на 
гру па Ми ни стар ства и ино стра ни пред став ни ци у ме сту у ком се 
про је кат ре а ли зу је. Та ко ђе, зна чај на је по др шка умет нич ким про-
јек ти ма ко ји ни су прет ход но по др жа ни од стра не Европ ске уни је, 
са ве зне др жа ве, са ве зне по кра ји не или при ват них спон зо ра. 

Ana Jo va se vic
CHA RAC TE RI STICS OF FO RE IGN CUL TU RAL PO LI TICS 

OF GER MANY
Sum mary

The me of this pa per is a pre sen ta tionanalysis of fo re ign 
cul tu ral po li tics of the Fe de ral Re pu blic of Ger many at 
the end of the 20th cen tury thro ugh the analysis of so me 
cha rac te ri stics of its cul tu ral po li tics in re gard to va ri o us 
sta tes. Wit hin the the me of the pa per, in par ti cu lar the re 
are analyzed the pla ce and the ro le and sig ni fi can ce that 
cer tain in sti tu ti ons, be ing main fac tors in Ger man cul tu
re, ha ve had in ac hi e ve ment of the ob jec ti ves of this po li
tics, its esta blis hment and im pro ve ment and de ve lop ment 
of the in tercul tu ral re la ti ons and co o pe ra ti ons bet we en 
the ot her sta tes and Ger many. In this pa per the word is al
so abo ut the no tion of fo re ign cul tu ral po li tics of Fe de ral 
Re pu blic of Ger many, its hi story and main cha rac te ri stics 
and ob jec ti ves. In the pa per the re is al so analyzed a ro le 
of cer tain pro ta go nists of Ger man cul tu re abroad as the 
me di a ting in sti tu tion of the Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of 
Fe de ral Re pu blic of Ger many, which is re spon si ble for the 
plan ning and im ple men ta tion of fo re ign po li tics. Thro ugh 
the pre sen ta tion and analysis of ac ti vi ti es of the se in sti
tu ti ons it is pos si ble to get a cle ar ima ge and main cha
rac te ri stics of of fi cial sta te fo re ign po li tics that Ger many 
has been pre sen ting to cer tain ot her sta tes. Thro ugh the 
analysis of the Ger man fo re ign cul tu ral po li tics and so me 
of its me di a ting in sti tu ti ons' ac ti vi ti es the re are un der li ned 
ge ne ral cha rac te ri stics and par ti cu la ri ti es of Ger man cul
tu ral po li tics, as well as its ge ne ral gu i de li nes. It is al so 
analyzed in what way the re co uld be pro vi ded mo re ac ti
ve per for man ce and uti li za tion of ava i la ble re so ur ces and 
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po ten ti als in this fi eld. In ad di tion to that, this pa per re pre
sents a ba sis for fu tu re ac ti vi ti es of cul tu ral wor kers and at 
the sa me ti me it re pre sents an op por tu nity for bro a de ning 
of cul tu ral co o pe ra tion bet we en Ger many and ot her sta
tes.
Key Words: fo re ign cul tu ral po li tics, cul tu ral di plo macy, 
in ter na ti o nal re la ti ons, in ter na ti o nal cul tu ral co o pe ra
tion, in tercul tu ral di a lo gue 
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ДЕРОГАЦИЈАПРАВИЛАУНУТРАШЊЕГ
ТРЖИШТАЕУУОБЛАСТИНАОРУЖАЊА**

Сажетак
Ауторсеуовомчланкубавипитањемспецифичности
правногстатусасекторанаоружањаињеговимодно
сомсапрописимаунутрашњегтржиштаЕУ.Основу
заанализупредстављачлан296УговораоЕЗ,којије
послеступањанаснагуЛисабонскогуговорапостао
члан346УговораофункционисањуЕУ,ачијајесврха
дауспоставиравнотежуизмеђутржишнихинтереса
ЕУинационалнихбезбедноснихинтересадржавачла
ница.Управојециљовогчланкадаукажеукојојмери
је остварена oва равнотежаизмеђу специфичности
секторанаоружањаиприменеправилаунутрашњег
тржишта.Ауторјемишљењадајеевропскотржи
штенаоружањаидаљеподељено,јерсерадиопита
њукојезадиреусрценационалнесуверености,алида
постоји одређени помак у односу национално/супра
национално,којисеогледаупостепеномукључивању
овогсектораукомунитарнаправнаправилаунутра
шњегтржишта.
Чланакјеподељенутридела.Упрвом,разматрасе
циљидометодредбичлана296,ињеговаприменаод
странедржавачланица.Удругомделуанализирасе
праксаСуда правдеЕЗ, који је у последњој деценији
донеонеколикопресудаукористрестриктивногту
мачења овог члана. Коначно, у трећем делу аутор

* На уч ни са рад ник,  Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 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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настоји да укаже на напоре Комисије да се сектор
наоружања укључи у примену правила унутрашњег
тржиштаподспецифичнимусловима,итимеспречи
злоупотребаутумачењучлана296.
Кључнеречи:секторнаоружања,унутрашњетржи
ште, јавненабавке,члан296УговораоЕЗ,члан346
УговораофункционисањуЕУ,националнибезбедносни
интереси,европскеинтеграције.

1.ЦИЉИДОМЕТОДРЕДБИЧЛАНА346
(БИВШИЧЛАН296)

Uго во ром о осни ва њу ЕЕЗ пре дви ђе но је ус по ста вља ње за јед-
нич ког тр жи шта, ко је би по чи ва ло на ус по ста вља њу ца рин ске 

уни је ње них чла ни ца, за јед нич кој ца рин ској та ри фи и уки да њу 
кван ти та тив них тр го вин ских огра ни че ња, као и на по што ва њу је-
дин стве них пра ви ла кон ку рен ци је и за јед нич ке тр го вин ске по ли-
ти ке. Је дин стве ним европ ским ак том по ста вљен је но ви циљ: обра-
зо ва ње уну тра шњег (је дин стве ног тр жи шта), ко је би од ли ко ва ло 
укла ња ње тех нич ких, по ре ских и фи зич ких пре пре ка на гра ни ца ма 
и раз вој до дат них по ли ти ка, по себ но еко ном ске и со ци јал не ко хе-
зи је.1) Исто вре ме но, у Уго вор о ЕЕЗ уве ден је члан 223, ко ји је по-
стао члан 296, и ко ји пред ста вља де ро га ци ју пра ви ла уну тра шњег 
тр жи шта у обла сти вој ног тр жи шта и ин ду стри је.

Ова де ро га ци ја раз ли ку је се од оне ко ја је уве де на у област 
сло бод ног про ме та ро ба, а ко ја је би ла об у хва ће на чла ном 30 УЕЗ. 
Пре ма овом чла ну, за бра на или огра ни че ње уво за, из во за или тран-
зи та ро бе мо же би ти оправ да но раз ло зи ма јав ног мо ра ла, јав ног 
по рет ка, јав не без бед но сти, за шти те здра вља и жи во та љу ди, жи-
во ти ња или би ља ка, за шти те на ци о нал ног кул тур ног до бра умет-
нич ке, исто риј ске и ар хе о ло шке вред но сти или за шти те ин ду стриј-
ске и тр го вач ке сво ји не. Ме ђу тим, ове за бра не или огра ни че ња не 
сме ју да пред ста вља ју сред ство сво је вољ не дис кри ми на ци је ни ти 
при кри ве ни об лик огра ни че ња тр го ви не из ме ђу др жа ва чла ни ца. 
Ра ди се, у овом слу ча ју, о из у зе ћи ма јав не без бед но сти.2)

Де ро га ци ја са др жа на у чла ну 296 има ла је дво стру ки аспе кат. 
С јед не стра не, овај члан пред ви ђао је мо гућ ност по зи ва ња на по-
1) Denys Si mon, Lesystèmejuridiquecommunautaire, PUF, Pa ris, 1997, p. 23.
2) Mar tin Trybus, «The EC Tre aty as an In stru ment оf Euro pean De fen ce In te gra tion: Ju di cial 

Scru tiny of De fen ce and Se cu rity Ex cep ti ons», CommonMarketLawReview, Klu wer Law 
In ter na ti o nal, Ha gue, vol. 39, n° 6, 2002, p. 1350.
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јам на ци о нал не без бед но сти као основ ни мо тив за из у зе ће тр жи-
шта на о ру жа ња од при ме не пра ви ла ко му ни тар ног пра ва. С дру ге 
стра не, по твр ђе но је пра во на тај ност за др жа ве чла ни це, ко ји ма 
при па да мо гућ ност про це не по вер љи во сти не ке ин фор ма ци је ве-
за не за њи хо ве бит не без бед но сне ин те ре се. Та ко су од ред бе чла на 
296 (па ра граф 1) пред ви ђа ле да: 

а)  ни јед на др жа ва чла ни ца ни је оба ве зна да да је по дат ке, чи је 
от кри ва ње сма тра про тив ним ње ним бит ним без бед но сним 
ин те ре си ма; 

б) сва ка др жа ва чла ни ца мо же да пре ду зме ме ре ко је сма тра 
нео п ход ним за за шти ту бит них без бед но сних ин те ре са, а 
ко ји се од но се на про из вод њу или тр го ви ну оруж ја, му ни-
ци је и рат ног ма те ри ја ла; ове ме ре не сме ју да угро зе усло ве 
кон ку рен ци је на за јед нич ком тр жи шту у по гле ду про из во да 
ко ји ни су на ме ње ни ис кљу чи во у вој не свр хе. 

Два су раз ло га у осно ви ове де ро га ци је. Пре све га, еко ном-
ска ин те гра ци ја пред ста вља ла је основ ује ди ње ња зе ма ља за пад не 
Евро пе. Европ ска за јед ни ца се пре вас ход но обра зо ва ла око про це-
са еко ном ске ин те гра ци је, док су за област од бра не би ли за ду же-
ни НА ТО и За пад но е вроп ска уни ја. Оту да у тре нут ку пот пи си ва ња 
Рим ских уго во ра ни је би ло оправ да но узе ти у раз ма тра ње сек тор 
на о ру жа ња у скла ду са ло ги ком отва ра ња тр жи шта. За тим, од ред-
бе чла на 296 ис ти ца ле су спе ци фич ност ин ду стри је на о ру жа ња, уз 
на сто ја ње да се из бег не при ме на не а де кват них пра ви ла.3) На и ме, 
Рим ски уго во ри на ме та ли су др жа ва ма чла ни ца ма оба ве зу јав них 
на бав ки. Ме ђу тим, ова ре гу ла ти ва ни је мо гла би ти при ме ње на на 
сек тор на о ру жа ња. За раз ли ку од ци вил ног сек то ра, у ко јем ку пац 
вр ши из бор пре вас ход но на осно ву це не, у сек то ру од бра не из бор 
од ре ђу је ком би на ци ја кри те ри ју ма ко ји укљу чу ју опе ра тив не ка-
па ци те те, це ну про гра ма, ме ђу о пе ра тив ност са по сто је ћом опре-
мом.4) Ипак, да би се омо гу ћи ло је дин стве но ту ма че ње чла на 296, 
пред ви ђе на су од ре ђе на прав на огра ни че ња ко ја су спре ча ва ла зло-
у по тре бу при ме не овог чла на. Та ко је 1958. го ди не уста но вље на, од 
стра не Са ве та ЕЗ, ли ста про из во да ко ји су об у хва ће ни чла ном 296. 
Ова ли ста ни ка да ни је слу жбе но об ја вље на ни ти је би ла пред мет 
ре ви зи је. Др жа ве чла ни це мо гле су се по зи ва ти на де ро га ци ју чла-
3) San dra Mez za dri, «L’ouver tu re des marchés de la défen se : en je ux et mo da lités», Papiers

occasionnels, In sti tut d’Etu des de sécu rité de l’UE, Pa ris, n° 12,  2000, p. 7.
4) Pi er re De Ve stel, «Les marchés et les in du stri es de défen se en Euro pe : l’he u re des po li ti qu-

es?», Cahierde Chaillot, In sti tut d’Etu des de sécu rité de l’UE, Pa ris, n° 21, 1996, p. 25.
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на 296 са мо за про из во де са др жа не на тој ли сти. То је, уоста лом, 
по твр дио и Суд прав де ЕЗ 1968. го ди не у пре су ди Salgoil.5) Та ко су 
на ста ла раз ли чи та прав на пра ви ла при мен љи ва на сек тор на о ру-
жа ња: про из во ди ко ји су на ве де ни на ли сти мо гли су би ти пред-
мет прав не ре гу ла ти ве др жа ва чла ни ца, док су оста ли про из во ди 
из сек то ра на о ру жа ња пот па да ли под ко му ни тар ни прав ни ре жим.

Чи ње ни ца да ли ста про из во да ко ју је до нео Са вет ни је ни ка да 
јав но об ја вље на усло ви ла је раз ли чи те ста во ве ме ђу др жа ва ма чла-
ни ца ма о сте пе ну по вер љи во сти овог до ку мен та. Не ке др жа ве чла-
ни це, и Ко ми си ја, сма тра ле су да се ра ди о по вер љи вом до ку мен ту, 
док су не ке др жа ве, пак, про сле ђи ва ле ову ли сту за ин те ре со ва ним 
стра на ма, сма тра ју ћи је за јав ни до ку мент. Основ ни про блем око 
«по лу по вер љи во сти» ове ли сте ти цао се мо гућ но сти зло у по тре бе 
чла на 296, про ши ри ва њем ли сте про из во да ко ји ни су би ли са др-
жа ни на тој ли сти.6) У сва ком слу ча ју, де ро га ци ја пред ви ђе на за 
про из во де на ве де не на ли сти Са ве та ни је сме ла да угро зи усло ве 
кон ку рен ци је у окви ру за јед нич ког тр жи шта, али је исто вре ме но 
би ла усме ре на на за шти ту бит них без бед но сних ин те ре са др жа ва 
чла ни ца. Ови усло ви на гла ше ни су и у чла ну 298 УЕЗ, ко ји на во ди 
да уко ли ко ме ре пред у зе те у скла ду са чла ном 296 до ве ду до по-
ре ме ћа ја усло ва кон ку рен ци је на за јед нич ком тр жи шту, Ко ми си ја 
ће, за јед но за др жа вом о ко јој је реч, ис пи та ти на чин на ко ји се ове 
ме ре мо гу при ла го ди ти од ред ба ма Уго во ра. Та ко ђе, Ко ми си ја или 
би ло ко ја др жа ва чла ни ца мо гу ди рект но под не ти пред мет Су ду 
прав де ЕЗ уко ли ко смaтрају да дру га др жа ва чла ни ца зло у по тре-
бља ва овла шће ња из чла на 296.

Иако се члан 296 пре вас ход но од но сио на вој ну опре му7), и 
са др жао прав на огра ни че ња за на ци о нал не де ро га ци је, он је вр ло 
бр зо по стао осно ва за пот пу ну сло бо ду др жа ва чла ни ца у обла-
сти про из вод ње и тр го ви не оруж ја. Упр кос чи ње ни ци да де ро га-
ци ја са др жа на у чла ну 296 ни је би ла ауто мат ска, она је по сте пе но 
по ста ла основ но пра ви ло, и сек тор на о ру жа ња је вре ме ном био у 
пот пу но сти из у зет од при ме не ко му ни тар них прав них пра ви ла, 
јер је ве ћи на др жа ва чла ни ца ту ма чи ла овај члан као ауто мат ско 
5)  Arrêt de la Co ur du 19 décem bre 1968, Af fa i re 13/68, Recueilde jurisprudence 1968, p. 

00661.
6)  Mar tin Trybus, EuropeanUnionLawandDefenceIntegration, Hart Pu blis hing, Ox ford and 

Por tland Ore gon, 2005, p. 143.
7)  Tre vor Taylor, «Arms Pro cu re ment», У:  TheEuropeanUnionand NationalDefencePolicy , 

(edi ted by Jolyon Ho worth, Anand Me non),  Ro u tled ge, Lon don, 1997, p. 122. 
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и оп ште из у зе ће вој ног сек то ра од при ме не пра ви ла уну тра шњег 
тр жи шта.8) Др жа ве чла ни це су по јам «без бед но сних ин те ре са» од-
ре ђи ва ле ве о ма ши ро ко, ка ко би из бе гле ин тер вен ци ју Ко ми си је у 
обла сти на о ру жа ња9), док су исто вре ме но на сто ја ле да по др жа ва ју 
и фа во ри зу ју на ци о нал не вој не ин ду стри је. Ова си ту а ци ја би ла је 
олак ша на чи ње ни цом да Суд прав де ЕЗ ни је уста но вио де фи ни-
ци ју «бит них без бед но сних ин те ре са», иако су од ред бе чла на 296 
би ле уско по ве за не са овим пој мом. 

Ауто мат ско по зи ва ње др жа ва на члан 296 по сле ди ца је не по-
сто ја ња за јед нич ких пра ви ла у обла сти вој не опре ме, ко ја би знат-
но огра ни чи ла до мет од ред би овог чла на. Оту да по сто ја ње јед ног 
не хо мо ге ног тр жи шта на о ру жа ња, ко је се за сни ва на ду пли ра њу 
на ци о нал них про гра ма и по ве ћа њу тро шко ва. Др жа ве чла ни це су, 
по зи ва њем на из у зе ћа ко ја је пред ви ђао члан 296, ре а ли зо ва ле ве-
ћи ну на бав ки вој не опре ме без про це ду ре јав них на бав ки, уз при-
ви ле го ва ње на ци о нал них до ба вља ча. Ме ђу тим, крај хлад ног ра та 
усло вио је зна чај на сма ње ња вој них бу џе та др жа ва чла ни ца, ко ја су 
би ла пра ће на ре струк ту ри ра њем њи хо вих вој них сна га и све ве ћим 
ан га жо ва њем у опе ра ци ја ма упра вља ња кри за ма, ко је су ства ра ле 
до дат не тро шко ве. Све ово има ло је за по сле ди цу сма ње ње де ла 
вој них бу џе та ко ји су би ли на ме ње ни ин ве сти ра њу. Рас ко рак из ме-
ђу сма ње ња овог де ла бу џе та и све ве ћих тро шко ва од ра жа вао се и 
на раз вој вој них ка па ци те та ЕУ и пер спек ти ву бу ду ће европ ске без-
бед но сне и од брам бе не по ли ти ке. Европ ске вој не сна ге ни су би ле 
опре мље не мо дер ном вој ном опре мом, ко ја се све ви ше на ме та ла 
у са вре ме ним опе ра ци ја ма упра вља ња кри за ма. То ме тре ба до да ти 
и чи ње ни цу да је на ра ста ју ћа ин те гра ци ја из ме ђу вој не и ци вил не 
ин ду стри је на тех но ло шком и фи нан сиј ском пла ну све ви ше оте-
жа ва ла по де лу на вој но и ци вил но уста но вље ну чла ном 296, и ри-
зи ко ва ла да угро зи гло бал ну кон ку рент ност европ ске ин ду стри је. 
Из воз, јав не на бав ке, кон ку рен ци ја, ко ји су у осно ви уну тра шњег 
тр жи шта, ути чу та ко ђе и на сек тор од бра не, као и на сва ки дру ги 
ин ду стриј ски сек тор. Оту да ауто мат ско из у зи ма ње сек то ра од бра-
не, због раз ло га на ци о нал не без бед но сти, мо же да има не га тив не 
по сле ди це по функ ци о ни са ње уну тра шњег тр жи шта у це ли ни. У 
тој пер спек ти ви, по треб но је да по сто ји рав но те жа из ме ђу ци ље ва 
8)  Mar tin Trybus, «The EC Tre aty as an In stru ment оf Euro pean De fen ce In te gra tion: Ju di cial 

Scru tiny of De fen ce and Se cu rity Ex cep ti ons», op.cit., p. 1354.
9)  Bur kard Schmitt, «The Euro pean Union and ar me ments», Cahiers de Chaillot, In sti tut 

d’Etu des de sécu rité de l’UE, Pa ris, n° 63, 2003, p. 9.
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уну тра шњег тр жи шта и без бед но сних ин те ре са др жа ва чла ни ца. С 
дру ге стра не, др жа ве чла ни це су под при ти ском да раз ви ју што си-
сте ма тич ни ји и ам би ци о зни ји при ступ у обла сти на о ру жа ња, што 
до во ди у пи та ње и ри гид ност од ред би чла на 296. По сто је, с јед не 
стра не, ми шље ња да овај члан тре ба уки ну ти, бу ду ћи да пред ста-
вља пре пре ку ли бе ра ли за ци ји тр жи шта вој не опре ме. Ње го во уки-
да ње би та ко про из вод њу и тр го ви ну вој не опре ме под ве ло под 
пра ви ла кон ку рен ци је уну тра шњег тр жи шта, омо гу ћа ва ју ћи но ве 
фу зи је и кон со ли да ци је и бо ље упра вља ње тро шко ви ма про гра ма. 
Ме ђу тим, овај при ступ ни је ре а лан, јер се ра ди о обла сти ко ја је 
из раз на ци о на лог су ве ре ни те та, ко ји је ве зан за спољ ну по ли ти-
ку, без бед ност и од бра ну др жа ве. Бр за при ме на пра ви ла уну тра-
шњег тр жи шта на сек тор вој не опре ме је те шко из во дљи ва из ви ше 
раз ло га: тех нич ких (упра вља ње по ли ти ком кон ку рен ци је), стра те-
шких (ди ле ма «Евро па твр ђа ва» или отва ра ње пре ма аме рич ким 
тр жи шти ма), по ли тич ких (на пред на ве де но пи та ње на ци о нал не 
су ве ре но сти, кон тро ле и упра вља ња је дин стве ног тр жи шта вој не 
опре ме). Ови раз ло зи су ру ко во ди ли и твор це Ли са бон ског уго во-
ра, те је члан 296 за др жан у овом уго во ру. Убу ду ће, ра ди се о чла ну 
346 Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ, ко ји је не из ме њен пре у зет из 
Уго во ра о ЕУ. 

2.ТУМАЧЕЊЕЧЛАНА296ОДСТРАНЕСУДАПРАВДЕЕЗ

Де ро га ци ја са др жа на у па ра гра фу 1 чла на 296 пред ви ђа ла је 
три мо гућ но сти. Пр во, ра ди се о пра ву на тај ност свих ин фор ма ци-
ја ко је мо гу да угро зе на ци о нал ну без бед ност. Оту да др жа ве мо гу 
да од би ју да пру же ин фор ма ци је Ко ми си ји или Са ве ту, уко ли ко би 
би ли угро же ни њи хо ви основ ни без бед но сни ин те ре си. Дру го, реч 
је о мо гућ но сти да се др жа ва по зо ве на из у зе ће од пра ви ла уну-
тра шњег тр жи шта у обла сти тр го ви не оруж јем, за про из во де ко ји 
су утвр ђе ни на ли сти Са ве та од 1958. го ди не. Да кле, члан 296 не 
об у хва та ци вил не про из во де ко ји су на ме ње ни снад бе ва њу вој них 
сна га, док је пи та ње про из во да на ме ње них у ци вил не и вој не свр хе 
оста ло не раз ја шње но. Тре ће, де ро га ци ја не сме да угро зи усло ве 
кон ку рен ци је на за јед нич ком тр жи шту. Ме ђу тим, ве ћи на др жа ва 
ни је по што ва ла ове усло ве, и цео сек тор од бра не био је по сте пе но 
из у зет од пра ви ла уну тра шњег тр жи шта. 

И по ред зло у по тре бе од ред би чла на 296, Суд прав де ЕЗ ду го 
се ни је огла сио по во дом ту ма че ња овог чла на. Ипак, то ком 80-тих 
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го ди на про шлог ве ка, при ме ћу је се од ре ђе ни по мак у том по гле ду, 
на ро чи то ако се освр не мо на пре су ду Johnston из 1986. го ди не,10) 
у ко јој се, до ду ше, Суд не из ја шња ва о од ред ба ма чла на 296 (та-
да члан 223), бу ду ћи да се ова пре су да не од но си на сек тор на о-
ру жа ња. У овој пре су ди Суд је ис та као да «Уговорпредвиђасамо
дерогацијекоје сеодносенаситуацијекојемогудаугрозе јавну
безбедност,каоштојеслучајсачлановима36,48,56,223и224,
који указују на јасно ограничене изузетке». Ови чла но ви, «због
ограниченогдејства(...)нисуподложниширокомтумачењуине
дозвољавајудасеизњиховиходредбиизведеопштиизузетак».11) 
Зна чај ове пре су де огле да се у то ме што афир ми ше над ле жност 
Су да за пре су де ко је се од но се на при ме ну де ро га ци ја ве за них за 
јав ну без бед ност, и ис ти че да ове де ро га ци је ни су ап со лут не. Бу ду-
ћи да члан 296 та ко ђе пред ста вља де ро га ци ју ве за ну за јав ну без-
бед ност, он пот па да под над ле жност Су да. Да кле, у сек то ру вој не 
опре ме, др жа ве је су су ве ре не у по гле ду ор га ни за ци је и ре гу ли са ња 
европ ског тр жи шта, али мо ра ју да во де ра чу на о оп штем прав ном 
окви ру За јед ни це (ко му ни тар на пра ви ла). Ме ђу тим, тек у пре су ди 
по во дом спо ра из ме ђу Ко ми си је и Кра ље ви не Шпа ни је од 16. сеп-
тем бра 1999. го ди не, Суд се по пр ви пут ба вио ту ма че њем чла на 
296. У овом спо ру, Ко ми си ја је оп ту жи ла Шпа ни ју да ни је по што-
ва ла од ред бе ди рек ти ве Са ве та из 1977. го ди не (77/388) о по ре зу на 
до да ту вред ност. Шпа ни ја се по зва ла на од ред бе чла на 296 Уго во ра 
о ЕЗ ка ко би из бе гла пла ћа ње по ре за на до да ту вред ност, ис ти чу-
ћи да ово по ре ско осло ба ђа ње пред ста вља нео п ход ну ме ру у ци љу 
спро во ђе ња основ них ин те ре са на гло бал ном стра те шком пла ну, 
и ја ча ња ефи ка сно сти шпан ских вој них сна га у окви ру на ци о нал-
не од бра не и НА ТО-а. Суд је од ба цио ово ста но ви ште на во де ћи 
да, услед огра ни че ног деј ства де ро га ци је пред ви ђе не чла ном 296, 
« државакојанамеравадасепозовенаизузеткекакобиоправдала
непоштовањеобавеза,требадаподнеседоказдаусвојенемерене
превазилазеограничењадерогацијепредвиђенечланом296». 12) Бу-
ду ћи да Шпа ни ја ни је до ста ви ла ове до ка зе, Суд је до нео пре су ду 
про тив ове др жа ве. Зна чај пре су де огле да се у чи ње ни ци да се Суд 
про гла сио над ле жним за од ред бе чла на 296, те је са мим тим имао 
мо гућ ност да раз мо три од лу ку др жа ва чла ни ца да се по зи ва ју на 
10)  Arrêt de la Co urs du 22 mai 1986, af fa i re 222/84, Recueildejurisprudence 1986, p.1651.
11)  Af fa i re 222/84, po int 26.
12)  Arrêt de la Co ur du 16 sep tem bre 1999, Af fa i re C-414/97, Recueildejurisprudence 1999, p. 

I-05585, po int 2.
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де ро га ци је овог чла на.13) Исто та ко, Суд се опре де лио за ре стрик-
тив но ту ма че ње овог чла на као што је то био слу чај и са дру гим 
де ро га ци ја ма ко је се од но се на јав ну без бед ност. 14) Да кле, члан 
296 не мо же би ти схва ћен као ауто мат ско из у зе ће вој ног сек то ра 
од пра ви ла уну тра шњег тр жи шта, а Суд у по је ди нач ним слу ча је ви-
ма од лу чу је да ли је из у зе ће оправ да но или ни је. Ово ста но ви ште 
по твр ђе но је и у пре су да ма Sirdar15), Kreil16)и Dory17), у ко ји ма је 
Суд на гла сио да би оп ште из у зе ће чла на 296 «ризиковалодаугрози
обавезујућикарактериуниформнуприменукомунитарногправа». 
Не ки ауто ри ис ти чу да по зи ва ње на де ро га ци је са др жа не у чла ну 
296 има сми сла уко ли ко се од но си на на бав ку, ре ци мо, вој них хе-
ли коп те ра, али не и у слу ча ју на бав ке нпр. ауто бу са, док је по зи-
ва ње на овај члан у слу ча ју на бав ке до ба ра ко је мо гу би ти упо тре-
бље не у ци вил не и вој не свр хе, у нај ма њу ру ку, не из ве сно.18) Суд се 
ду го ни је огла ша вао по во дом овог пи та ња. Иако се 1995. го ди не у 
пре су да ма Wernerи Leifer19) ба вио пи та њем про из во да на ме ње них 
у ци вил не и вој не свр хе, и том при ли ком за кљу чио да по ли ти ка из-
во за ових про из во да спа да у над ле жност за јед нич ке тр го вин ске по-
ли ти ке, уз мо гућ ност, за др жа ве чла ни це, да до не су ре стрик тив не 
ме ре ка да овај из воз мо же да угро зи њи хо ву јав ну без бед ност, Суд 
у овој пре су ди ипак ни је од го во рио на пи та ње да ли про из вод ња и 
тр го ви на до ба ра на ме ње них у вој не и ци вил не свр хе мо гу би ти об-
у хва ће не де ро га ци јом са др жа ном у па ра гра фу 1(б) чла на 296.

 Зна чај на пре су да у том по гле ду је пре су да Agustaиз 2008. го-
ди не,20) у ко јој је Суд по пр ви пут де фи ни сао по јам «ле ги тим них 
13) Mar tin Trybus, EuropeanUnionLawandDefenceIntegration, Hart Pu blis hing, Ox ford and 

Por tland Ore gon, 2005, p. 153.
14) Do mi ni que Vin cen tel li-Me ria, «Vers une nor ma li sa tion de l’ap pli ca tion de l’ar tic le 296 du 

TCE dans le sec te ur de l’in du strie d’ar me ment», RevueduMarchécommunetdel’Union
européenne, Edi ti ons Tec hni qu es et Eco no mi qu es, Pa ris, n° 445, févri er 2001, p. 99.

15) Arrêt de la Co ur du 26 oc to bre 1999, Af fa i re C-273/97, Recueildejurisprudence 1999, p. 
I-7403, po int 15.

16) Arrêt de la Co ur du 11 jan vi er 2000, Af fa i re C- 285/98, Recueildejurisprudence 2000, p. 
I-69, po int 15.

17) Arrêt de la Co ur du 11 mars 2003, Af fa i re C-186/01, Recueil de jurisprudence 2003, p. 
I-02479.

18)  Ba u do uin He u ninckx, «De fen ce Pro cu re ment in the Euro pean Union : Ti me to Li sten to the 
Wa ke-Up Calls», BusinessLawInternational, In ter na ti o nal Bar As so ci a tion, Lon don, vol. 7, 
n° 2, 2006, p. 215.

19)  Arrêts de la Co ur du 17 oc to bre 1995, Af fa i re C-70/94 et C-83/94, Recueildejurisprudence 
1995, p. I-03189.

20)  Arrêt de la Co ur du 8 avril 2008, Af fa i re C-337/05, Recueil de jurisprudence 2008, p. 
I-02173.
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зах те ва на ци о нал ног ин те ре са». По вод за ову пре су ду би ла је ту-
жба Ко ми си је про тив Ре пу бли ке Ита ли је због не по сто ја ња ни јед-
ног јав ног тен де ра за опре ма ње хе ли коп те ра за по тре бе др жав них 
вој них и ци вил них сна га. Ан га жо ва на је ита ли јан ска фир ма Агу-
ста, спе ци ја ли зо ва на у обла сти аеро на у ти ке. Ита ли ја се том при-
ли ком по зва ла на од ред бе чла на 296, на во де ћи да су ин фор ма ци је 
ко је су до би је не за про из вод њу хе ли коп те ра ко је је ра ни је про из-
во ди ла фир ма Агу ста по вер љи вог ка рак те ра, те да је из тог раз ло га 
овом пред у зе ћу по ве ре на да ља про из вод ња хе ли коп те ра. Суд се у 
овој пре су ди нај пре освр нуо на по јам «ле ги тим них зах те ва на ци-
о нал ног ин те ре са», ис та кав ши да «мерекоједржавепредузимају
уоквируњиховихлегитимнихзахтеванационалногинтересани
сууцелиниизузетеодприменекомунитарногправаискључивона
основу чињеницедаовемеределујууинтересујавнебезбедности
илинационалнеодбране». Пре ма ми шље њу Су да, ова кво ту ма че ње 
мо гло би да угро зи оба ве зу ју ћи ка рак тер и уни форм ну при ме ну ко-
му ни тар ног пра ва (Sirdar,Kreil,Dory), те је, по зи ва ју ћи се на пре-
су ду Ко ми си је про тив Шпа ни је из 1999. го ди не, ис та као да је сва ка 
др жа ва ду жна да до ста ви до ка зе ко ји по твр ђу ју да усво је не ме ре не 
пре ва зи ла зе огра ни че ња де ро га ци је. Бу ду ћи да се члан 296 од но си 
ис кљу чи во на на бав ку вој не опре ме, Суд је за кљу чио да «купови
наопреме,чија јеупотребаувојнесврхенеизвесна,моранеизо
ставнодапоштујепроцедурејавнихнабавки» (пар. 47). У по гле ду 
по вер љи во сти ин фор ма ци ја у про из вод њи хе ли коп те ра, на ко је се 
по зи ва ла Ита ли ја, Суд је за кљу чио да ова др жа ва ни је до ста ви-
ла до ка зе ко ји ука зу ју на по вер љи вост ових ин фор ма ци ја, те да је 
про из вод ња хе ли коп те ра мо гла би ти до де ље на и не кој дру гој фир-
ми у Ита ли ји или не кој дру гој др жа ви чла ни ци (пар. 51). Зна чај ове 
пре су де огле да се у то ме што је Суд ја сно ста вио до зна ња др жа ва-
ма чла ни ца ма да по зи ва ње на члан 296 ни је нео гра ни че но. Ипак, 
ка ко не ки ауто ри сма тра ју, ни овом пре су дом Суд ни је зна чај ни је 
до при нео да љем по ја шња ва њу ис прав ног ту ма че ња чла на 296.21) 

Ре стрик тив ним ту ма че њем чла на 296 Суд се ба вио и 2009. 
го ди не, ка да је до нео се дам пре су да22) на осно ву ту жби Ко ми си-
је про тив не ко ли ко др жа ва чла ни ца по во дом јед но стра ног уки да-
21)  Erk ki Aal to, «In ter pre ta ti ons of Ar tic le 296», У: Тоwardsa EuropeanDefenceMarket (edi-

ted by Da niel Ke o ha ne), ChaillotPaper, In sti tut d’Etu des de sécu rité de l’UE, Pa ris, n° 113, 
2008, p. 42.

22)  Arrêts de la Co ur du 15 décem bre 2009, Af fa i res C-284/05, 461/05, 409/05, 239/06, 372/05, 
294/05, 387/05.
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ња ца ри не на увоз вој не опре ме, као и опре ме на ме ње не у вој не и 
ци вил не свр хе. Ту же не су Ита ли ја (две пре су де), Не мач ка, Грч ка, 
Фин ска, Швед ска и Дан ска. Ту же не др жа ве су се у спо ро ви ма по-
зи ва ле на од ред бе чла на 296 пар.1(б), на гла ша ва ју ћи да би пла ћа ње 
уво зних ца ри на озбиљ но угро зи ло њи хо ве «основ не без бед но сне 
ин те ре се». Суд је од ба цио ово ста но ви ште, ис ти чу ћи да «дерога
ција члана 296 неможе бити схваћенатако да даје државама
чланицамаправодабудуизузетеододредбиуговораискључивона
основупозивањанаосновнебезбедноснеинтересе»23). Др жа ве, ка-
же Суд, мо ра ју да пру же до ка зе о нео п ход но сти пре у зи ма ња ме ра 
усме ре них на за шти ту њи хо вих основ них без бед но сних ин те ре са. 
Суд је са мим тим од ба цио и мо гућ ност по зи ва ња на члан 296 при-
ли ком уво за вој не опре ме из тре ћих др жа ва, али и опре ме ко ја мо-
же би ти упо тре бље на у вој не и ци вил не свр хе.24)

3.ЈАЧАЊЕУЛОГЕКОМИСИЈЕУПОГЛЕДУПРИМЕНЕ
КОМУНИТАРНОГПРАВАУСЕКТОРУНАОРУЖАЊА

Као и Суд прав де ЕЗ, и Ко ми си ја се од у век за ла га ла за ре стрик-
тив ну при ме ну чла на 296. Ме ђу тим, иако је пре су да Комисијапро
тивШпаније озна чи ла пре крет ни цу у ре стрик тив ном ту ма че њу 
чла на 296 од стра не Су да прав де, у прак си се ни су де си ле зна чај-
ни је про ме не. Суд ска прак са је углав ном иг но ри са на или по гре шно 
ту ма че на од стра не др жа ва чла ни ца. 25) 

Ста но ви ште ко је Ко ми си ја за сту па је да сек тор на о ру жа ња 
пред ста вља спе ци фич ну област, али област на ко ју се мо ра ју при-
ме њи ва ти ко му ни тар на прав на пра ви ла, осим де ро га ци ја пред ви-
ђе них чла ном 296. Оту да је ње на ак тив ност и усме ре на на ре стрик-
тив ну при ме ну овог чла на, и на спре ча ва ње др жа ва чла ни ца да у 
пот пу но сти из у зму овај сек тор од при ме не пра ви ла уну тра шњег 
тр жи шта. 

Чи ње ни ца је да ко му ни тар ни про пи си зах те ва ју по сто ја ње ме-
ха ни за ма ко ји би ус по ста ви ли рав но те жу из ме ђу уну тра шњег тр-
жи шта и на ци о нал не без бед но сти др жа ва чла ни ца. У обла сти јав-
них на бав ки, Са вет и Пар ла мент су у мар ту 2004. го ди не усво ји ли 
Ди рек ти ву 2004/18, о ко ор ди на ци ји про це ду ра за до де лу јав них на-
23)  Arrêt de la Co ur du 15 décem bre 2009, Af fa i re C-284/05, par. 47.
24)  Arrêt de la Co ur du 15 décem bre 2009, Af fa i re C-294/05, par. 53.
25)  Mar tin Trybus, «The New Euro pean De fen ce Agency : A Con stri tu bion to a Com mon Euro-

pean Se cu rity and De fen ce Po licy and a Chal len ge to the Com mu nity Acquis?», Common 
MarketLawReview, Klu wer Law In ter na ti o nal,  Ha gue, vol. 43, n° 3, 2006, p. 674.
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бав ки рад не сна ге, ро ба и услу га26). Пре ма чла ну 10 ове ди рек ти ве, 
ко му ни тар на прав на пра ви ла о јав ним на бав ка ма се при ме њу ју на 
уго во ре ко је до де љу ју уго вор ни ор га ни у обла сти од бра не, осим 
за уго во ре ко ји се од но се на од ред бе чла на 296. Та ко ђе, члан 14 
Ди рек ти ве пре ци зи ра да се Ди рек ти ва не при ме њу је на јав не на-
бав ке ко је су озна че не као «тај не», или «ко је зах те ва ју по себ не без-
бед но сне ме ре». У том слу ча ју, др жа ве чла ни це мо гу би ти из у зе те 
од при ме не ко му ни тар них прав них пра ви ла, што зна чи да ни су у 
оба ве зи да по шту ју основ не прин ци пе про це ду ре јав них на бав ки 
као што су тран спа рент ност, кон ку рен ци ја, јед на кост трет ма на и 
од су ство дис кри ми на ци је. Ове од ред бе Ди рек ти ве ука зу ју на две 
ва жне чи ње ни це. Пр во, област од бра не ни је ауто мат ски из у зе та од 
про це ду ре јав них на бав ки, што је у скла ду са ста но ви штем Су да 
прав де ЕЗ. Да кле, упо тре ба чла на 296 мо ра би ти по себ но оправ да-
на. Дру го, из у зе ће пред ви ђе но Ди рек ти вом не од но си се на ци вил-
на до бра ни на до бра ко ја ни су на ме ње на ис кљу чи во упо тре би у 
вој не свр хе. На тај на чин, Ко ми си ја је про ши ри ла сво ја овла шће ња 
на јав не на бав ке у обла сти од бра не.

У «Зе ле ној књи зи» из 2004. го ди не27), Ко ми си ја је пред ло жи ла 
два на чи на по бољ ша ња си ту а ци је ко ја су се ти ца ла чла на 296. С 
јед не стра не, ука за ла је на нео п ход ност усва ја ња тзв. «ин тер пре та-
тив не ко му ни ка ци је», као ин стру мен та ко ји би пре ци зно утвр дио 
по сто је ћу ко му ни тар ну ре гу ла ти ву. Ова ко му ни ка ци ја је тре ба ла 
об ја сни прин ци пе утвр ђе не од стра не Су да прав де о ту ма че њу чла-
на 296. С дру ге стра не, Ко ми си ја је ис та кла да је та ко ђе нео п ход-
но уве сти но ву прав ну ре гу ла ти ву ко ја би се од но си ла на на бав ку 
вој ног ма те ри ја ла. Ра ди ло би се о ди рек ти ви ко ја би има ла за циљ 
ко ор ди на ци ју про це ду ра јав них на бав ки у вој ном сек то ру. 

У скла ду са пред ло зи ма са др жа ним у Зе ле ној књи зи, Ко ми си ја 
је 2006. го ди не усво ји ла Ин тер пре та тив ну ко му ни ка ци ју о чла ну 
296,28) у ко јој се на во ди да сек тор од бра не у ЕУ оста је по де љен 
на на ци о нал ном ни воу, и да ова фраг мен та ци ја пред ста вља глав ну 
пре пре ку са рад њи и кон ку рен ци ји уну тар ЕУ, усло вља ва ју ћи до-
дат не тро шко ве и не га ти ван ути цај на ин ду стриј ску и тех но ло шку 
ба зу ЕУ у обла сти од бра не као и на на по ре др жа ва чла ни ца да на 
26)  Di rec ti ve 2004/18/CE du Par le ment et du Con seil du 31 mars 2004 re la ti ve à la co or di na tion 

des procédu res de pas sa tion des marchés pu blics de tra va ux, de fo ur ni tu res et de ser vi ces, 
Journalofficieldel’Union européenne, n° L 134 du 30 avril 2004, p. 114. 

27)  Li vre vert, Les marchés pu blics de la défen se, COM (2004) 608 fi nal, 23 sep tem bre 2004.
28)  Com mu ni ca tion in ter préta ti ve sur l’ap pli ca tion de l’ar tic le 296 du tra ité dans le do ma i ne des 

marchés pu blics de la défen se, COM (2006) 779 fi nal, 7 décem bre 2006.
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аде ква тан на чин опре ме вој не сна ге. Зна чај ну уло гу у фраг мен та-
ци ји тр жи шта од бра не има про це ду ра јав них на бав ки, бу ду ћи да је 
је дан део овог тр жи шта из у зет од пра ви ла уну тра шњег тр жи шта 
и под ре ђен на ци о нал ним про пи си ма ко ји се зна чај но раз ли ку ју. 
Кључ ни фак тор у про це су фраг мен та ци је пред ста вља члан 296, с 
об зи ром да је ње го ва при ме на «про бле ма тич на» и да се раз ли ку је 
зна чај но од јед не до дру ге др жа ве. Ко ми си ја се у овом до ку мен ту 
освр ће и на од ред бе Ди рек ти ве 2004/18, ко ју сма тра «не а дап ти ра-
ном» за на бав ку вој не опре ме, јер не узи ма у об зир спе ци фич не 
ка рак те ри сти ке овог сек то ра. Као по сле ди ца то га, мно ге др жа ве 
чла ни це не при ме њу ју ову ди рек ти ву чак и он да ка да ни су ус пу-
ње ни усло ви ко је пред ви ђа члан 296. Сто га, циљ ове ко му ни ка ци је 
Ко ми си је је да се из бег ну по гре шна ту ма че ња чла на 296 у обла сти 
на бав ке вој не опре ме. Она се при том осла ња на пре су де Су да прав-
де ЕЗ и усва ја ре стрик тив но ту ма че ње чла на 296, сма тра ју ћи да се 
де ро га ци је пред ви ђе не чла ном 296 од но се на од ре ђе не си ту а ци је 
и да не мо гу би ти пред мет ши ро ког ту ма че ња. Члан 296 се од но си 
на про из вод њу или тр го ви ну оруж ја, му ни ци је и рат ног ма те ри-
ја ла, ко ји су са др жа ни у ли сти Са ве та из 1958. го ди не. Ипак, ти 
про из во ди ни су ауто мат ски из у зе ти од пра ви ла уну тра шњег тр жи-
шта, већ са мо уко ли ко се ти чу основ них без бед но сних ин те ре са 
др жа ва чла ни ца. Ко ми си ја сма тра да ли сту Са ве та из 1958. го ди не 
ни је по треб но ре ви ди ра ти, с об зи ром да је до вољ но флек си бил на 
да укљу чи са вре ме ну тех но ло ги ју. Ко ми си ја за кљу чу је да она ни је 
над ле жна да «су ди» ко ји су основ ни без бед но сни ин те ре си др жа ва 
чла ни ца, али да, као «чу вар» Уго во ра, има пра во да вр ши про ве ру 
нео п ход них усло ва за из у зе ће на осно ву чла на 296, те да др жа ве 
чла ни це, на њен зах тев, тре ба ју да пру же све по треб не ин фор ма-
ци је о за шти ти сво јих без бед но сних ин те ре са. 

Др жа ве чла ни це су раз ли чи то ре а го ва ле на усва ја ње ин тер-
пре та тив не ко му ни ка ци је Ко ми си је о при ме ни чла на 296. При ме-
ра ра ди, док је Фран цу ска сма тра ла овај до ку мент не по треб ним, 
ис ти чу ћи да не ће до при не ти сма ње њу тро шко ва у вој ном сек то ру 
ни ти ја ча њу вој не ин ду стриј ске и тех но ло шке ба зе, Ве ли ка Бри-
та ни ја је по здра ви ла усва ја ње овог до ку мен та, сма тра ју ћи да ће 
пре ци зни је по ја сни ти прав ну ре гу ла ти ву и прак су Су да прав де 
ЕЗ.29) Ме ђу тим, Ко ми си ја је у Зе ле ној књи зи пред ло жи ла и усва-
ја ње јед ног но вог за ко но дав ног ак та, но ве ди рек ти ве о на бав ка ма 
29)  Hélène Mas son, «L’ouver tu re des marchés pu blics de défen se en Euro pe : vers un régi me in-

ter go u ver ne men tal vo lon ta i re?», Annuairestratégiqueetmilitaire, Odi le Ja cob, Pa ris, 2005, 
pp. 206-207.
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за сек тор од бра не. За раз ли ку од ин тер пе та тив не ко му ни ка ци је Ко-
ми си је, пред лог о усва ја њу ова кве ди рек ти ве на и шао је на от пор 
ве ћи не др жа ва чла ни ца ЕУ, ко је су зах те ва ле да се усво је прав ни 
ак ти у окви ру «дру гог» сту ба, ко ји по чи ва на ме ђу вла ди ној са рад-
њи.30) Ме ђу тим, Са вет и Пар ла мент су ипак у ју лу 2009. го ди не  
усво ји ли но ву ди рек ти ву 2009/81, ко ја се од но си на ко ор ди на ци ју 
про це ду ра за на бав ку од ре ђе не рад не сна ге, ро ба и услу га од стра-
не уго вор них ор га на или те ла у обла сти од бра не и без бед но сти.31) 
Ра ди се о ди рек ти ви ко ја има за циљ да пру жи но ви прав ни оквир 
ко ји ће до при не ти сма ње њу по зи ва ња др жа ва на члан 296 и члан 
14 Ди рек ти ве 2004/18. Ис ти че се да ње на при ме на тре ба да уне се 
тран спа рент ност, јед на кост трет ма на, и од су ство де скри ми на ци је 
у сек то ру без бед но сти и од бра не, али да ти ме не ће би ти угро же ни 
ле ги тим ни без бед но сни ин те ре си др жа ва чла ни ца. Пре ма чла ну 1 
Ди рек ти ве 2009/81, она се при ме њу је на на бав ке у до ме ну од бра не 
(вој ни ма те ри јал), и без бед но сти (осе тљи ви ма те ри ја ли ко ји ни су 
вој не при ро де), ко је до де љу ју на ци о нал ни ор га ни на уну тра шњем 
тр жи шту ЕУ. Убу ду ће, про це ду ра јав них на бав ки у овим обла сти ма 
мо ра да по шту је за јед нич ке про пи се јав них на бав ки, на ро чи то про-
пи се о јав но сти и тран спа рент но сти, не ди скри ми на тор не кри те ри-
ју ме за се лек ци ју кан ди да та. За хва љу ју ћи овој ди рек ти ви, сек тор 
од бра не је зва нич но озна чен као део је дин стве ног тр жи шта, на ко-
ји се при ме њу ју ко му ни тар ни про пи си при на бав ци оруж ја, му ни-
ци је и рат ног ма те ри ја ла. Ме ђу тим, као и до са да, др жа ве чла ни це 
се мо гу по зва ти на де ро га ци ју са др жа ну у чла ну 296 ка ко би из бе-
гле при ме ну ко му ни тар них прав них пра ви ла, уко ли ко сма тра ју да 
би њи хо ви основ ни без бед но сни ин те ре си би ли угро же ни. 

Упо ре до са на по ри ма Ко ми си је да усво ји ме ре ко је ће, по спе-
ци јал ном ре жи му, укљу чи ти сек тор на о ру жа ња у је дин стве но тр-
жи ште, др жа ве чла ни це су на сто ја ле да кроз ме ђу вла ди ну са рад њу 
са ра ђу ју у овој обла сти. Зна ча јан до при нос у том по гле ду пред-
ста вља осни ва ње Европ ске аген ци је за од бра ну, чи ји су основ ни 
за да ци раз вој од брам бе них ка па ци те та др жа ва чла ни ца, ја ча ње са-
рад ње у обла сти на о ру жа ња, раз вој и ја ча ње ин ду стриј ске и тех но-
ло шке ба зе на о ру жа ња, као и обра зо ва ње европ ског тр жи шта вој не 

30)  Ibid, p. 207.
31)  Di rec ti ve 2009/81/CE du Par le ment européen et du Con seil du 19 ju il let 2009 re la ti ve à la 

co or di na tion des procédu res de pas sa tion de cer ta ins marchés de tra va ux, de fo ur ni tu res et 
de ser vi ces par des po u vo irs adju di ca te urs ou en tités adju di ca tri ces dans les do ma i nes de la 
défen se et de la sécu rité, et mo di fi ant les di rec ti ves 2004/17/CE et 2004/18/CE, Journaloffi
cieldel’Unioneuropéenne, n° L 216 du 20 août 2009, p. 76. 
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опре ме. Обра зо ва на у окви ру «дру гог сту ба» ЕУ, Аген ци ја оба вља 
сво је ак тив но сти под над ле жно шћу Са ве та ЕУ. Др жа ве чла ни це су 
при хва ти ле да је дан пред став ник Ко ми си је бу де члан ко ми те та ди-
рек то ра Аген ци је, и да пред ла же про јек те у обла сти на о ру жа ња, 
али без пра ва гла са, и да, на до бро вољ ној осно ви, по шту ју од ре-
ђе не прин ци пе и мо да ли те те ак ци је у обла сти на бав ке вој не опре-
ме. То је, пре све га, под ра зу ме ва ло пру жа ње ин фор ма ци ја, пре ко 
елек трон ског бил те на на сај ту Аген ци је, о по ну да ма и на бав ка ма 
за уго во ре ве ће од ми ли он еура.32)

Не ко ли ко за кљу ча ка мо же мо да из ве де мо из до са да шње ана-
ли зе од ред би чла на 296 и ње го вог ту ма че ња од стра не др жа ва чла-
ни ца, Су да прав де и Ко ми си је. Не тре ба да за бо ра ви мо да је овај 
члан остао не про ме њен у Ли са бон ском уго во ру, иако се у ме ђу вре-
ме ну про ме ни ло и окру же ње и сâм ста тус ЕУ. Иако др жа ве чла ни-
це још увек фа во ри зу ју до ма ће на ба вља че у сек то ру на о ру жа ња, 
це на ове «са мо до вољ но сти» по ста ла је пре ску па по сле хлад ног ра-
та. Кон со ли да ци ја на ци о нал них вој них ин ду стри ја, фраг мен та ци ја 
вој них тр жи шта, раз ли чи ти на ци о нал ни ре гу ла тор ни ме ха ни зми, 
сма ње ње вој них бу џе та – све су то фак то ри ко ји ука зу ју на нео-
п ход ност обра зо ва ња европ ског тр жи шта вој не опре ме. С дру ге 
стра не, члан 346 Ли са бон ског уго во ра је сте део ко му ни тар ног пра-
ва, али се не мо же за не ма ри ти ње гов по ли тич ки аспе кат, бу ду ћи 
да се ра ди о обла сти ко ја је у ср цу на ци о нал не су ве ре но сти. Сто га 
кон фу зи ја ко ја вла да око ту ма че ња чла на 346 пред ста вља два раз-
ли чи та при сту па - на ци о нал ни и су пра на ци о нал ни – о то ме на ко ји 
на чин обра зо ва ти европ ско тр жи ште вој не опре ме. Ипак, сти че се 
ути сак да се по сте пе но ус по ста вља рав но те жа из ме ђу тр жи шних 
ин те ре са ЕУ и на ци о нал них без бед но сних ин те ре са др жа ва чла ни-
ца. Ини ци ја ти ве ко је су по след њих го ди на по те кле од стра не др жа-
ва чла ни ца и Ко ми си је иду у при лог овом ста но ви шту.

32)  Hélène Mas son, «Union européen ne et ar me ment – Des dis po si ti ons du tra ité de Lis bon ne 
aux pro po si ti ons de di rec ti ve de la Com mis sion européen ne», Recherche&Documents, Fon-
da tion po ur la rec her che stratégi que, Pa ris, 2008, n° 9, p. 39.
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Resume
Pourpermettreune juste interprétationde l’article296,
certaines délimitations juridiques étaient destinées à
encadrer les « clauses de sauvegarde » contenues dans
l’article296.Ainsi,une liste limitativeaétéétabliepar
leConseilen1958,concernantlesproduitscouvertspar
l’article296.Cette liste, jamaisrenduepublique,n’était
pas l’objet de révision depuis 1958. Les dérogations de
l’article296pouvaientêtreutiliséesseulementdansleca
dredecettelistedélimitée.
Mêmesil’article296mettaitl’accentsurl’équipementde
défense,etmalgrélesdélimitationsjuridiquesdesdéroga
tionsnationalesprévuesparcetarticle,ses implications
dépassaientl’objectifinitialdeladérogation,endevenant
labased’une libertéabsoluedesEtatsmembresenma
tièredeproductionetdecommerced’armes.L’exception
prévue par l’article 296 est progressivement devenue le
principegénéral, excluant entièrement le secteurmilita
ire de l’application des règles du traitéCE. La plupart
desEtatsmembresontinterprétécettedispositioncomme
uneexemptiongénéraleetautomatiquedeséquipements
dedéfensedel’applicationdutraité.L’interprétationtrop
excessivedesexceptionsprévuesparl’article296aeupo
ureffetl’existenced’unmarchédel’armementfragmenté,
basée sur la duplicationdesprogrammes et unaccrois
sementdescoûts.CelaconduitlaCourdejusticedesCE
d’interpréter de manière restrictive les dispositions de
l’article296,pourempêcher l’abus,par lesEtatsmem
bres,desdispositionssurleséquipementsdedéfense.La
Commissioneuropéennea,desapart,lancéplusieursini
tiativesayantpourbutl’instaurationd’unéquilibreentre
la spécificité du secteur de l’armement et des règles du
marchéunique.
DevantlapressionpourlesEtatsmembresdedévelopper
uneapprocheplusambitieuse etplus systématiquedans
leurcoopérationenmatièred’armement,seposel’utilité
del’article296.Sonabrogationpuretsimplesoumettrait



- 288 -

ДЕРОГАЦИЈАПРАВИЛАУНУТРАШЊЕГТРЖИШТА...ДејанаМ.Вукчевић

laproductionetlecommercedel’armementauxrèglesde
laconcurrencedansunmarchéunique,enentraînantde
nouvellesfusionsetconsolidationsindustrielles,etenper
mettantunemeilleuremaîtrisedescoûtsdesprogrammes.
Toutefois,unetelleapprochen’estpasréalistedufaitqu’il
s’agitd’unematièresensibleétroitementliéeàlapolitique
étrangère, de sécurité et de défense de l’UE.Une tran
spositionrapidedesrèglesdepassationdemarchéspu
blicsenvigueurdanslemarchéuniquedanslesmarchés
de défense est difficilement envisageable pour plusieurs
raisons : techniques,concernant lagestiond’unepoliti
quedeconcurrence,stratégiques,reposantsurledilemme
ouvertureounonauxentreprisesaméricaines,politiques,
concernant les questions de souveraineté nationale, de
contrôleetdemaîtrised’unmarchéuniqued’armement.
Pourcesraisons,l’article296estreprissansmodificati
onsdansletraitédeLisbonne,devenantl’article346du
Traitésurlefonctionnementdel’UE.

 Овај рад је примљен 22. јуна 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 12. 
августа 2010. године.
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Сажетак
Ауторовогчланкасеруководисадваразличитаме
тода.Првиодњихјепозитивноправниметодкојије
намењен анализи позитивних правила у праву конку
ренцијеЕУуобластиуслугаодопштегекономскогин
тереса(SGEIs).Другиодњихјеправнологичкиметод
индукције и дедукције, који је примењен у решавању
многихправнихилогичкихпроблемаувезисауслуга
ма од општег економског интереса. Многа питања
се јављајукадаговоримооSGEIs:какоседефинишу
услугеодопштегекономскогинтереса,кадаћесеак
тивност оквалификовати као економска за потребе
конкурентскихправила,кадајеактивностнееконом
ска,могу ли правилаУговора о државној помоћи да
сепримененаоператореуслуганепрофитногкарак
тераитакодаље.OдлукауслучајуAltmarkустано
вљава неке водеће принципе, алими сматрамо да је
пожељандаљиразвојупогледудефиницијеуслугаод
општегекономскогинтереса.
Кључнеречи:ЕУ,правоконкуренције,државнапомоћ,
услугеодопштегекономскогинтереса

Pо ли ти ка кон ку рен ци је Европ ске уни је (у да љем тек сту: ЕУ) у 
обла сти др жав не по мо ћи пред ста вља је дан од нај зна чај ни јих 

еле ме на та еко ном ске по ли ти ке и је дан од ка ме на те ме ља ца по сто-

* Магистар наука, асистент.
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ја ња за јед нич ког тр жи шта. У ве зи са тим, тре ба ис та ћи да су од ред-
бе о др жав ној по мо ћи са др жа не у чла но ви ма 87, 88 и 89 Уго во ра о 
ЕУ1), при че му ва жи прин цип да је др жав на по моћ ин ком па ти бил на 
(не спо ји ва) са за јед нич ким тр жи штем. У чла ну 87(1) се на во ди: 
Уко ли ко Уго во ром ни је су прот но пред ви ђе но, би ло ко ја по моћ да-
та од стра не др жа ве чла ни це или кр оз др жав не из во ре у би ло ко јој 
фор ми уоп ште ко ја на ру ша ва или пре ти да на ру ши (dis tort) кон-
ку рен ци ју фа во ри зо ва њем не ких пред у зе ћа или пр о из вод ње не ких 
ро ба ће, уко ли ко ути че на тр го ви ну из ме ђу др жа ва чла ни ца, би ти 
не спо ји ва са за јед нич ким тр жи штем.
Да кле, да би се по ме ну ти члан при ме нио, нео п ход но је да се 
ис пу не сле де ћи усло ви: 

1) По моћ мо ра би ти да та од стра не др жа ве или кр оз др жав не 
из во ре;

2) По моћ мо ра би ти у ста њу да ути че на тр го ви ну из ме ђу др-
жа ва чла ни ца;

3) По моћ мо ра би ти та ква да се њо ме фа во ри зу ју не ка пред у зе-
ћа или пр о из вод ња не ких ро ба, од но сно при ма о ци по мо ћи;

4) По моћ мо ра омо гу ћи ти пред ност при ма о ци ма;
5) По моћ мо ра би ти та ква да на ру ша ва или пре ти да на ру ши 

кон ку рен ци ју на за јед нич ком тр жи шту.
Ка да го во ри мо о др жав ној по мо ћи, од зна ча ја је ука за ти и на 

јед ну спе ци фич ну по зи ци ју у ко јој се мо гу на ћи др жа ве чла ни-
це, а ка сни је и ин сти ту ци је Уни је, а ко ја се ти че пи та ња да ли ће 
фи нан сиј ска (или не ка дру га) по др шка од стра не др жа ве чла ни це 
пред у зе ћи ма ко ја оба вља ју услу ге од оп штег еко ном ског ин те ре-
са пред ста вља ти др жав ну по моћ у сми слу чла на 87. Уго во ра о ЕУ 
(са да чла на 107). При ли ком ре ша ва ња пр о бле ма у ве зи с тим, тре-
ба раз ја сни ти украт ко шта се сма тра под пој мом „пред у зе ће“, да 
би смо за тим об ја сни ли ко ја су то пред у зе ћа ко ја оба вља ју услу ге 
од оп штег еко ном ског ин те ре са, од но сно шта се под ра зу ме ва под 
пој мом услу ге од оп штег еко ном ског ин те ре са.

Ка да се го во ри о пој му пред у зе ћа, тре ба на по ме ну ти да се у 
прак си ин сти ту ци ја Уни је под тим под ра зу ме ва би ло ко ји ен ти тет 
1) С об зи ром на чи ње ни цу да је Спо ра зум из Ли са бо на сту пио на сна гу, пр о ме ње на је 

ну ме ра ци ја чла но ва, та ко да су од ред бе о др жав ној по мо ћи са др жа не у чла но ви ма 107-
109 Уго во ра о ЕУ. Ов де ће, из чи сто прак тич них раз ло га, би ти ко ри шће на „ста ра“ ну-
ме ра ци ја, од но сно у ди сер та ци ји ће би ти ко ри шће ни чла но ви 87-89 Уго во ра о ЕУ. Исто 
ва жи и за члан 86 Уго во ра о ЕУ.
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ко ји је укљу чен у еко ном ску ак тив ност, без об зи ра на ње гов прав ни 
ста тус или на чин фи нан си ра ња2)2). Из ово га се мо же за кљу чи ти да 
је овај по јам по ста вљен ве о ма ши ро ко што зна чи да би се под ње га 
мо гло под ве сти ве ли ки бр ој раз ли чи тих при вред них су бје ка та, би-
ло да су они у др жав ном, при ват ном или ме шо ви том вла сни штву, 
уз услов да су они укљу че ни у оба вља ње од ре ђе не еко ном ске ак-
тив но сти. У том сми слу, ов де ће би ти ста вљен на гла сак на пред у-
зе ћа ко ја оба вља ју услу ге од оп штег еко ном ског ин те ре са (Ser vi ces 
of Ge ne ral Eco no mic In te rest) па се сто га на ме ће пр о блем пре ци зног 
де фи ни са ња овог пој ма. 

Уко ли ко по сма тра мо еко ном ски сми сао кон цеп та услу га од оп-
штег еко ном ског ин те ре са, мо же се за у зе ти став да се ту ра ди о 
оба ве за ма ко је су на мет ну те (im po sed, пре вод ауто ра) јед ној или 
ви ше ком па ни ја у да том при вред ном сек то ру ка ко би оне ис по ру-
чи ва ле пр о из во де или вр ши ле услу ге свим гра ђа ни ма, че сто (ма да 
не увек) на не ди скри ми на тор ској осно ви3). Ова кву де лат ност мо гу-
ће је оба вља ти у раз ли чи тим обла сти ма као што су ис по ру ка во де, 
елек трич не енер ги је, га са, оба вља ње услу га же ле знич ког пре во-
за, по штан ских и те ле ко му ни ка ци о них услу га и слич но. Су шти на 
оба вља ња ових услу га ле жи у чи ње ни ци да оне ни су увек и под 
јед на ким усло ви ма до ступ не свим гра ђа ни ма, па је сто га нео п ход-
но учи ни ти до дат не на по ре у том прав цу. Тај на пор се мо же ма ни-
фе сто ва ти или та ко да се обез бе ди уни вер зал на по кри ве ност овом 
услу гом (на при мер, да и се о ски ко ри сни ци има ју при ступ те ле ко-
му ни ка ци о ним услу га ма исто као и гра ђа ни у гра до ви ма) или кр оз 
исто вет ност це на, што зна чи да би пред у зе ћа ко ја оба вља ју услу ге 
од оп штег еко ном ског ин те ре са има ла оба ве зу да вр ше ис по ру ку 
пр о из во да или пру жа ју услу ге по ис тој це ни свим по тро ша чи ма, 
без об зи ра на тр о шко ве (ко ји мо гу ва ри ра ти у за ви сно сти од пре-
фе рен ци ја по тро ша ча, ло ка ци је, ку пов не мо ћи и слич но). 

Чи ње ни ца је да пру жа ње ова квих услу га мо же да до ве де до 
то га да ком па ни је ко је их вр ше пре тр пе због то га од ре ђе не по слов-
не гу бит ке. То по себ но ва жи кад су у пи та њу те ле ко му ни ка ци је, 
јер би у на ве де ном при ме ру омо гу ћа ва ње се о ским до ма ћин стви ма 
да до би ју при кључ ке за фик сну те ле фо ни ју би ло знат но ску пље 
за ове ком па ни је у од но су на слу чај у ко ме се ра ди о при кључ ку у 
град ским сре ди на ма. Украт ко, сле де ћи по слов ну ло ги ку сти ца ња 
2)  Jo i ned ca ses C-180/98 to C-184/98, Pavlovandothers, [2000] ECR I-6451.
3)  ServicesofGeneralEconomicInterest, Opi nion Pre pa red by the Sta te Aid Gr o up of EAGCP, 

2006, стр. 1.
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пр о фи та, ве ро ват но не би ни до шло до ин ве сти ци ја у пр о ши ре ње 
те ле ко му ни ка ци о не мре же у се о ским сре ди на ма (по себ но оним за-
ба че ним). Али, др жа ви је у ин те ре су да сви гра ђа ни има ју при ступ 
те ле ко му ни ка ци о ној мре жи, па она упра во услед ва жно сти ове де-
лат но сти у прак си ком пен зу је гу бит ке ком па ни ја ко је вр ше ову, али 
и мно ге дру ге услу ге од оп штег еко ном ског ин те ре са. Раз лог за 
ова кво по сту па ње др жа ве мо же би ти не са мо еко ном ске, већ и со-
ци јал не или чак по ли тич ке при ро де што је са свим оправ да но.

На рав но, да би смо мо гли го во ри ти о при ме ни пра ви ла о др-
жав ној по мо ћи у ве зи са вр ше њем услу га од оп штег еко ном ског 
ин те ре са, по треб но је да се у да тој си ту а ци ји ра ди о оба вља њу 
од ре ђе не еко ном ске ак тив но сти. Од го вор на пи та ње шта се мо же 
сма тра ти еко ном ском ак тив но шћу да ла је прак са, као што је би ло 
у слу ча ју Com mis sion v. Italy4), где је Ко ми си ја за у зе ла став да се 
под еко ном ском ак тив но шћу под ра зу ме ва би ло ко ја ак тив ност ко-
ја се са сто ји у ну ђе њу ро ба и/или услу га на да том тр жи шту. Али, 
по ста ви ло се он да пи та ње да ли се де лат ност со ци јал ног ка рак те ра 
мо же сма тра ти еко ном ском за по тре бе при ме не нор ми о др жав ној 
по мо ћи. Прак са је и на ово пи та ње да ла од го вор у слу ча ју Pa vlov 
and Ot hers5), Ci sal6) као и Fre sko7)), где је за у зет став да чи ње ни ца 
што се од ре ђе на де лат ност ко ју оба вља ју при вред ни су бјек ти мо же 
ока рак те ри са ти као де лат ност со ци јал не при ро де ни је ре ле вант на 
у сми слу ње ног де фи ни тив ног свр ста ва ња у еко ном ску ак тив ност. 
Kао не спор но еко ном ске де лат но сти прак са је ока рак те ри са ла, из-
ме ђу оста лог, де лат ност јав них слу жби за за по шља ва ње ко ја се вр-
ши од стра не јав них аген ци ја8), упра вља ње тран спорт ном ин фра-
струк ту ром9), вр ше ње ме ди цин ских услу га у бол ни ци или ван ње10), 
обез бе ђе ње ин фра струк ту ре нео п ход не за со ци јал не ста но ве11) (на 
при мер, из град ња при ступ них са о бра ћај ни ца, из град ња шко ла, фа-
бри ка, пр о дај них обје ка та, пар ко ва, ме ста за ре кре а ци ју и слич но), 
али и де лат но сти сло бод них пр о фе си ја као што су адво кат ска или 
4)  Ca ses 118/85 Commission v. Italy [1987] ECR 2599, т. 7; C-35/96 Commission v. Italy 

[1998] ECR I-3851, т. 36; Jo in ted ca ses C-180/98 to C-184/98, Rec.2000,p.I6451.
5)  Jo i ned ca ses C-180/98 to C-184/98 PavlovandOthers [2000] ECR I-6451, т. 118.
6)  Ca se C-218/00 Cisal [2002] ECR I-691, т. 37.
7)  Ca se C-355/00 Freskot [2000] ECR I-5263.
8)  Ca se C-41/90, HöffnerandElser [1991] ECR I-197.
9)  Ca se C-82/01 P AéroportsdeParisv.Commission [2002] ECR I-9297.
10)  Ca se T-167/04 AsklepiosKlinikenGmbH [2007].
11)  Ca se Irelandv.Commission [2007] OJ C77.
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ле кар ска бу ду ћи да они пред ста вља ју ен ти те те ко ји оба вља ју еко-
ном ску ак тив ност12).

С дру ге стра не, тре ба ис та ћи да су ин сти ту ци је Уни је за од ре-
ђе не де лат но сти за у зе ле став да оне ни су еко ном ске при ро де, као 
што је био слу чај са де лат но сти ма ко је оба вља ју вој ска и по ли ци ја, 
ак тив но сти ма у ве зи са одр жа ва њем и по бољ ша њем без бед но сти 
ва зду шне на ви га ци је13), де лат но сти ма у ве зи са ца ри ном14), кон тро-
лом по мор ског пре во за15), из град њом же ле знич ке ин фра струк ту-
ре16), де лат но сти ма у ве зи са очу ва њем жи вот не сре ди не17) (на при-
мер, у ру дар ству) као и од ре ђе ним де лат но сти ма чи сто со ци јал не 
при ро де са на гла ском на си стем оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња18) 
или обра зов ну де лат ност19). Из ових при ме ра се мо же за кљу чи ти 
да у слу ча ју кад се ра ди о вр ше њу од ре ђе них де лат но сти од зна ча-
ја за др жа ву чла ни цу не ће би ти ре чи о еко ном ским ак тив но сти ма 
па са мим тим не ће до ћи до при ме не пра ви ла о др жав ној по мо ћи. 
У ве зи с тим, у ра ном слу ча ју Com mis sion v. Italy по ка за ло се да ће 
та ко би ти по сту пље но без об зи ра на то да ли др жа ва те ак тив но сти 
оба вља не по сред но или по сред но, пре ко те ла ко ме је од ре ђе ним 
ак том по ве ри ла од ре ђе на спе ци јал на или екс клу зив на пра ва20).

Да ље, у прак си се ја вио и пр о блем да ли ће се ра ди ти о еко ном-
ској ак тив но сти уко ли ко је реч о су бјек ту не про фит ног ка рак те ра, 
од но сно уко ли ко не ки ен ти тет оба вља исто вре ме но де лат но сти ко-
је су ка ко еко ном ског, та ко и не е ко ном ског ка рак те ра? Прак са је 
на ово пи та ње да ла по зи ти ван од го вор21), што се по ка за ло по себ но 
зна чај ним ка да се у кон крет ном слу ча ју ра ди ло о до бро твор ним 
орга ни за ци ја ма или њи хо вим асо ци ја ци ја ма. Ова кви слу ча је ви мо-
гу би ти осе тљи ви, бу ду ћи да ови су бјек ти мо гу има ти ка ко ал тру-
и стич ки, та ко и лу кра тив ни (чи тај: еко ном ски) ка рак тер. Сто га ће 
12)  Jo i ned ca ses C-180/98 to C-184/98, PavlovandOthers, [2000] ECR I-6451.
13)  Ca se-364/92, SAT/Eurocontrol[1994] ECR I-43.
14)  Ca se N 309/2002 of 19 March 2003, Aviationsecuritycompensationforcostsincurredfol

lowingtheattacksof11September2001, OJ C 148
15)  Ca se N 438/02 of 16 Oc to ber 2002, BelgiumAidtoportauthorities, OJ C284.
16)  N 478/2004-IrelandStateguaranteeforcapitalborrowingsbyCoràsLompairEirann(CIÉ)

forinfrastructureinvestment, OJ C 207
17)  Com mis sion De ci sion CZ 45/2004 and CZ 110/2004-CzechRepublicStateaid toPolish

CoalIndustry20032007, OJ C 87
18)  Ca se AOKBundesverband[2004] ECR I-2493.
19)  Ca se C-318/05 Commissionv.Germany [2007]
20)  Ca se 118/85 Commissionv.ItalianRepublic [1987] ECR 2599.
21)  Ca se C-244/94 FFSAandOthers [1995] ECR I-4013
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при ме на нор ми о др жав ној по мо ћи би ти оправ да на са мо у де лу 
њи хо ве де лат но сти ко ја је еко ном ског ка рак те ра, а не у де лу ко ји 
не ма та ква обе леж ја.  Та ко је би ло и у слу ча ју Glöckner22), где је 
вр ше ње јав не услу ге оба вља ња хит не по мо ћи и тран спор та па ци-
је на та од стра не не про фит не орга ни за ци је ока рак те ри са на као еко-
ном ска ак тив ност, иако би вр ше ње ових услу га од стра не по ме ну те 
орга ни за ци је би ло ма ње кон ку рент но у од но су на си ту а ци ју ка да 
би ове де лат но сти оба вља ли су бјек ти ко ји не би има ли та кву оба-
ве зу од стра не др жа ве.

На кон што је бли же раз ја шњен по јам еко ном ска ак тив ност, 
нео п ход но је од го во ри ти на пи та ње на ко ји на чин др жа ве чла ни-
це омо гу ћа ва ју пред у зе ћи ма да вр ше услу ге од оп штег еко ном ског 
ин те ре са? Оне то чи не пу тем од го ва ра ју ћих прав них ака та ко ји ма 
оба вља ње ове де лат но сти по ве ра ва ју од но сним су бјек ти ма. То су 
прав ни ак ти до не ти од стра не др жа ве и пред ста вља ју пред у слов за 
вр ше ње услу га од оп штег еко ном ског ин те ре са. Они има ју од го ва-
ра ју ћу прав ну сна гу и као та кви се мо гу ја ви ти у раз ли чи том об-
ли ку. Од мах тре ба на по ме ну ти да су ин сти ту ци је Уни је по пи та њу 
фор ме ових ака та за у зе ле до ста флек си би лан став, има ју ћи у ви ду 
раз ли чи тост прав них си сте ма и функ ци о ни са ња др жа ва чла ни ца 
по на о соб. Сто га не тре ба да чу ди чи ње ни ца да је др жа ва ма чла ни-
ца ма оста вље на сло бо да да са ме иза бе ру фор му прав ног ак та ко јим 
ће по ве ри ти вр ше ње услу га од оп штег еко ном ског ин те ре са. 

Ипак, од фор мал ног ак та ко јим се уста но вља ва и уре ђу је оба-
вља ње услу га од оп штег еко ном ског ин те ре са тре ба раз ли ко ва ти 
акт одо бре ња (ap pro val, пре вод ауто ра) од стра не над ле жног др жав-
ног орга на. Ова раз ли ка ни је та ко ве ли ка, али се ипак ма ни фе сту је 
и то кр оз ка рак тер де лат но сти ко ју оба вља да ти при вред ни су бјект. 
Кад је реч о ак ту др жа ве ко јим она по ве ра ва оба вља ње услу га од 
оп штег еко ном ског ин те ре са, та да по сто ји сво је вр сна оба ве за ком-
па ни је опе ра то ра да пру жа та кве услу ге, а у овом слу ча ју је реч 
о пр о стом одо бре њу за оба вља ње од ре ђе не еко ном ске ак тив но сти 
уко ли ко она за то ис пу ња ва уна пред пред ви ђе не усло ве.

Да кле, за вр ше ње услу га од оп штег еко ном ског ин те ре са нео-
п ход но је да се ра ди о фор мал ном ак ту орга на др жа ве чла ни це, а 
не о пр о стом ад ми ни стра тив ном ак ту ко јим се одо бра ва оба вља ње 
од ре ђе не де лат но сти. С дру ге стра не, ње го ва са др жи на мо же би ти 
са свим уоп ште на, али мо же би ти по ста вље на и мно го де таљ ни је, 
22)  Ca se C-475/99 Glöcknerv.Commission



стр:289310

- 295 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2010год.(XXII)IXvol=25

у сми слу да по ме ну ти акт мо же да са др жи и до дат не ин фор ма ци је, 
као што су бли же од ре ђе ње услу ге ко ја је пред мет ана ли зе, кри те-
ри ју ме под ко ји ма ће се она вр ши ти, раз ли чи те ме ха ни зме за евен-
ту ал не ка сни је ре ви зи је и слич но. Ја сно је да се по ме ну тим ак том 
мо ра ју де фи ни са ти тип услу ге, ње но вре мен ско тра ја ње, су бјек ти 
ко ји ће је вр ши ти, али и еле мен ти на осно ву ко јих ће др жа ва ка сни-
је да ком пен зу је по ме ну те ком па ни је за оба вља ње де лат но сти од 
оп штег еко ном ског ин те ре са23). Иако ин сти ту ци је Уни је при хва та ју 
ауто ном ност др жа ва чла ни ца у по гле ду опре де ље ња за фор му ак та 
о по ве ра ва њу, као и њи хо ву оп шту фор му ла ци ју, др жа ва ма чла ни-
ца ма је у ин те ре су да у ње му што де таљ ни је де фи ни шу пред мет ну 
услу гу од оп штег еко ном ског ин те ре са, бу ду ћи да ће на тај на чин 
би ти ма ња ве ро ват но ћа да ће се утвр ди ти су прот ност пред мет не 
ме ре са од ред ба ма о др жав ној по мо ћи. 

У по гле ду фор ме овог ак та, већ је по ме ну то да је то оста вље-
но у над ле жно сти др жа ва чла ни ца, има ју ћи у ви ду осо бе но сти и 
те ме ље по ли тич ког си сте ма сва ке од њих по на о соб. Та кав став ин-
сти ту ци ја Уни је по твр дио се и у прак си, при че му се мо же уочи ти 
чи та во бо гат ство раз ли чи тих фор ми ака та о по ве ра ва њу. Та ко, у 
слу ча ју RTVE24), акт ко јим је по ве ре но оба вља ње услу ге од оп штег 
еко ном ског ин те ре са био је у фор ми за ко на, док се у слу ча ју Ser vi zi 
Ausi li a ri Dot to ri Com mer ci a li sti25) ра ди ло о уред би (dec re es). По ред 
ових об ли ка, у прак си се мо гу сре сти и ак ти по ве ра ва ња у об ли ку 
уго во ра о кон це си ји26), јед но го ди шњих или ду го роч них уго во ра о 
оба вља њу ових услу га27) или пак, дру гих прав них ака та.

Да кле, ка да др жа ва фи нан си ра не ку ак тив ност ко ја има не е-
ко ном ски ка рак тер, у том слу ча ју не ће до ћи до при ме не нор ми о 
др жав ној по мо ћи за раз ли ку од си ту а ци је ка да је у пи та њу оба-
вља ње услу га од оп штег еко ном ског ин те ре са. Та да др жа ва, услед 
ва жно сти тих де лат но сти за гра ђа не ком пен зу је ком па ни је ко ји ма 
23)  Euro pean Com mis sion, CommissionStaffWorkingDocument,Frequentlyaskedquestions

inrelationwithCommissionDecisionof28November2005on theapplicationofArticle
86(2)oftheTreatytoStateaidintheformofpublicservicecompensationgrantedtocertain
undertakingsentrustedwiththeoperationofservicesofgeneraleconomicinterest,andof
theCommunityFrameworkforStateaidintheformofpublicservicecompensation(Accom
panyingdocumenttotheCommunicationon„Servicesofgeneralinterest,includingsocial
servicesofgeneralinterest:anewEuropeancommitment,COM(2007)1516final, стр. 23

24)  Ca se NN 8/2007-SpainFinancingofworkforcereductionmeasuresofRTVE, OJ C 109
25)  Ca se C-451/03 ServiziAusiliariDottoriCommercialisti [2006] ECR I-2941.
26)  Ca se N 562&2005/ItalyAllongmentdeladuréedesconcessionsdesociétésd’autoroutesdu

TunnelduMontBlanc(ATMB)etduTunnelMauriceLemaire, OJ C 90.
27)  Ca se C 24/2005 FranceLaboratorieNationald’Essai OJ L95/25
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је на осно ву вла сти тих прав них ака та по ве ри ла оба вља ње тих де-
лат но сти. Ту он да на сту па но ви пр о блем ко ји за слу жу је бли же ис-
пи ти ва ње, а ко ји се сво ди на пи та ње да ли је ком пен зо ва ње ком па-
ни ја оправ да но у да том слу ча ју. Пре ци зни је ре че но, ана ли за ће се 
сво ди ти на утвр ђи ва ње да ли су у да том слу ча ју сред ства до де ље на 
ком па ни ји ко јој је по ве ре но вр ше ње услу га од оп штег еко ном ског 
ин те ре са пре те ра на са еко ном ског аспек та или не. Уко ли ко би од-
го вор био по зи ти ван, та да би од но сна ме ра до шла под удар нор ми 
о др жав ној по мо ћи и обр ну то.

У том по гле ду, мо же се уочи ти да су ин сти ту ци је Уни је у по-
чет ку има ле до ста не из ба лан си ран став ко ји се ма ни фе сто вао у 
раз ли чи тим ре ше њи ма у сва ком по је ди нач ном слу ча ју, што је иза-
зи ва ло од ре ђе ну до зу прав не не си гур но сти. Узрок ле жи у чи ње ни-
ци да су се та ре ше ња ма ни фе сто ва ла пре ко два основ на при ла за 
овој пр о бле ма ти ци. Пр ви при лаз под ра зу ме ва опре де ље ње да фи-
нан сиј ска по др шка од стра не др жа ве ком па ни ји ко ја пру жа услу ге 
од оп штег еко ном ског ин те ре са, а чи ја вред ност не пре ла зи из нос 
ко ји по кри ва тр о шко ве пре тр пље не при ли ком оба вља ња тих де-
лат но сти, не ће пред ста вља ти др жав ну по моћ у сми слу од ре да ба 
Уго во ра о ЕУ („the com pen sa tion ap pro ach“). Дру ги при лаз је до ста 
оштри ји и тре ти ра др жав ну фи нан сиј ску ком пен за ци ју по ме ну тим 
ком па ни ја ма као др жав ну по моћ, чак иако њен из нос ни је ве ћи од 
тр о шко ва оба вља ња услу ге од оп штег еко ном ског ин те ре са. Уко-
ли ко се при ме ни овај прин цип, по моћ би се мо ра ла но ти фи ко ва ти 
Ко ми си ји, при че му она мо же би ти пр о гла ше на ком па ти бил ном са 
за јед нич ким тр жи штем на осно ву чла на 86(2) Уго во ра о ЕУ („Sta te 
aid ap pro ach“)28).

Да кле, мо же се при ме ти ти да по сто је два основ на при ла за у 
од но су на услу ге од оп штег еко ном ског ин те ре са и са мим тим њи-
хов од нос пре ма нор ма ма уго во ра о ЕУ ко је се од но се на др жав ну 
по моћ. У прак си се мо же на ћи чи тав низ си ту а ци ја ко је оправ да ва-
ју ова кав став. На при мер, у ра ном слу ча ју AD BHU (Wa ste Oils)29), 
ЕСП је за у зео став да ком пен зо ва ње пред у зе ћа ко ја има ју оба ве зу 
вр ше ња јав них услу га (чи тај: услу га од оп штег еко ном ског ин те-
ре са) не пред ста вља др жав ну по моћ, што је по твр ђе но и у слу ча ју 
Fer ring30), где је СПИ за у зео иден ти чан став и по но во при ме нио 
28)  О то ме ви ди ши ре у: Sa u ter, W., Sche pel, H., StateandMarketinEuropeanUnionLaw, 

2009, стр. 167-172; Jo nes, A., Su frin, B., ECCompetitionLaw, 2008, стр. 652-667
29)  Ca se 240/83, ADBHU [1985] ECR 531, т. 18.
30)  Ca se C-53/00, Ferringv.ACOSS [2001] ECR I-9067.
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ком пен за ци о ни прин цип. У по то њем слу ча ју ра ди ло се о по ре ском 
из у зе ћу на ку по ви ну ме ди цин ских пр о из во да у од но су на ди стри-
бу те ре фар ма це ут ских пр о из во да на ве ли ко ко ји су има ли оба ве-
зу да вр ше ову јав ну услу гу, при че му је то би ло нео п ход но ра ди 
обез бе ђе ња и по ди за ња ква ли те та здрав стве ног си сте ма. По је ди-
не ком па ни је из фар ма це ут ског сек то ра су сма тра ле да пред мет но 
по ре ско из у зе ће тр гов ци ма на ве ли ко пред ста вља др жав ну по моћ, 
што је на кра ју ре зул ти ра ло од лу ком ЕСП да је по ре ска ме ра од 
стра не фран цу ске др жа ве би ла оправ да на има ју ћи у ви ду при ро ду 
по ре ског си сте ма др жа ве чла ни це у пи та њу. Ова кав за кљу чак ЕСП 
је обра зло жио и ти ме да су тр гов ци на ве ли ко има ли оба ве зу вр ше-
ња услу ге од оп штег еко ном ског ин те ре са, што им је пр о у зр о ко ва-
ло тр о шко ве ко је њи хо ви кон ку рен ти ни су мо ра ли да сно се, па су 
са мим тим би ли из у зе ти од пла ћа ња по ре за на ку по ви ну ме ди цин-
ских пр о из во да. ЕСП је овом при ли ком сма трао да су пред мет ним 
из у зе ћем ди стри бу те ри би ли ком пен зо ва ни за по ме ну те (до дат не) 
тр о шко ве, али је исто вре ме но за у зео став да по ре ско из у зе ће мо ра 
би ти екви ва лент но и по ве за но са пре тр пље ним тр о шко ви ма по ме-
ну тих ком па ни ја. То би зна чи ло да уко ли ко спор но по ре ско из у зе ће 
не би би ло ве ће од из но са до дат них тр о шко ва на ста лих као ре зул-
тат оба вља ња де лат но сти од оп штег еко ном ског ин те ре са, та да се 
оно не би мо гло тре ти ра ти као др жав на по моћ у сми слу чла на 87(1) 
Уго во ра о ЕУ. 

Ова квом ста ву ЕСП се мо гу упу ти ти од ре ђе не кри ти ке. Пр во, 
тач но је да су по ме ну те ком па ни је ко је су има ле оба ве зу вр ше ња 
ове услу ге сно си ле од ре ђе не тр о шко ве, али су исто та ко има ле и 
од го ва ра ју ће еко ном ске ко ри сти на осно ву до би ти оства ре не пла-
ћа њем за по ме ну те услу ге. По ред то га, мо ра се при ли ком пр о це-
не узе ти у об зир и чи ње ни ца да се у овом слу ча ју па жња не сме 
огра ни чи ти са мо на фи нан сиј ску ко рист ко ја је оства ре на вр ше-
њем ових услу га, већ се мо ра ју узе ти у об зир и дру ге по год но сти 
ко је су тр гов ци на ве ли ко сте кли при ли ком оба вља ња ове де лат но-
сти. Да ље, по ста вља се пи та ње шта би се де си ло ка да др жа ва не 
би ком пен зо ва ла тр гов це на ве ли ко за оба вља ње од но сних услу га. 
Да ли би они би ли у ста њу да и да ље оба вља ју те де лат но сти и под 
ко јим усло ви ма? Нај зад, мо же би ти спор но и ка кви ће би ти ефек-
ти фи нан си ра ња вр ше ња услу ге од оп штег еко ном ског ин те ре са, 
има ју ћи у ви ду да се не ке пред но сти сте че не на овај на чин не мо гу 



- 298 -

ПОЛИТИКАКОНКУРЕНЦИЈЕЕВРОПСКЕУНИЈЕ...СинишаС.Домазет

ег закт но утвр ди ти у фи нан сиј ском сми слу. Ја сно, би ло је још кри-
ти ка у по гле ду при ме не прин ци па ком пен за ци је31).

Ипак, пре крет ни цу у при ме ни прин ци па ком пен за ци је пред-
ста вљао је слу чај Alt mark32) у ко ме је вла да јед не од не мач ких по-
кра ји на да ла ли цен цу ком па ни ји Alt mark за оба вља ње ли ниј ског 
ауто бу ског пре во за у ре ги о ну Sten dal, уз исто вре ме но суб вен ци о-
ни са ње за оба вља ње ових услу га. Кон ку рент ске ком па ни је су сма-
тра ле да се на овај на чин ком па ни ја Alt mark ста вља у по вољ ни ји 
по ло жај и да та кав по сту пак јав не вла сти пред ста вља др жав ну по-
моћ у сми слу чла на 87(1) Уго во ра о ЕУ ко ја је не спо ји ва (ин ком-
па ти бил на) са за јед нич ким тр жи штем. У овом слу ча ју ЕСП је, као 
и у слу ча ју Fer ring, при ме нио прин цип ком пен за ци је али је исто-
вре ме но у сво јој од лу ци на вео и че ти ри усло ва ко ја мо ра ју би ти 
ку му ла тив но ис пу ње на ка ко се не би ра ди ло о др жав ној по мо ћи. 

Пр ви услов под ра зу ме ва да ком па ни ја ко јој ће се из вр ши ти 
ком пен зо ва ње за оба вља ње услу ге од оп штег еко ном ског ин те ре-
са има оба ве зу да је вр ши, при че му пред мет на услу га мо ра би ти 
ја сно и пре ци зно де фи ни са на. Дру го, кри те ри ју ми на осно ву ко јих 
ће се ка сни је из вр ши ти ком пен за ци ја за оба вља ње ових услу га мо-
ра ју би ти од ре ђе ни уна пред, на објек ти ван и тран спа рен тан на чин. 
Тре ће, ви си на ком пен за ци је не сме пре ла зи ти из нос ко ји је нео п-
хо дан за по кри ће свих или де ла тр о шко ва пре тр пље них у ве зи са 
оба ве зом вр ше ња услу ге од оп штег еко ном ског ин те ре са, има ју ћи 
у ви ду ра зум ну до бит оства ре ну ње ним оба вља њем. Нај зад, че твр-
то, уко ли ко не по сто ји тен дер ски си стем за из бор ком па ни је ко ја 
би оба вља ла услу ге од оп штег еко ном ског ин те ре са, та да ће се ви-
си на ком пен за ци је од ре ди ти с об зи ром на ви си ну тр о шко ва ти пич-
ног пред у зе ћа (typi cal un der ta king) ко је је оно пре тр пе ло при ли ком 
оба вља ња пред мет не оба ве зе, узи ма ју ћи при том у об зир и ра зум ну 
до бит. Ти пич но пред у зе ће, пре ма ста ву ЕСП, пред ста вља ком па ни-
ју ко ја до бро по слу је и ко ја је у ста њу да ис пу ни нео п ход не усло ве 
за вр ше ње јав не услу ге33).

Уко ли ко по сма тра мо на ве де не усло ве, мо же се при ме ти ти да 
се пр ви од њих од но си на пред у зе ће ко је ће би ти ком пен зо ва но за 
вр ше ње услу га од оп штег еко ном ског ин те ре са. Сле де ћа два усло-
ва има ју пр о це ду рал ни ка рак тер и ти чу се из ра чу на ва ња ви си не 
31) Szyszczak, E., TheRegulationoftheStateinCompetitiveMarketsintheEU, Hart Pu blis-

hing, 2007, стр. 226-228.
32) Ca se C-280/00, Altmark [2003] ECR I-7747.
33) Ibidem,т. 95.
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ком пен за ци је, док се по след њи услов по ста вљен по ме ну том од лу-
ком ба зи ра на на чин ода би ра ком па ни је ко ја ће вр ши ти услу ге од 
оп штег еко ном ског ин те ре са, што зна чи да и он има у од ре ђе ној 
ме ри пр о це ду рал на обе леж ја. Упра во се у ве зи с по ме ну тим пр о-
це ду рал ним обе леж ји ма мо гу уочи ти од ре ђе ни пр о бле ми, бу ду ћи 
да ће у од ре ђе ним слу ча је ви ма би ти те шко ег закт но утвр ди ти из-
нос тр о шко ва пре тр пље них при ли ком вр ше ња услу га од оп штег 
еко ном ског ин те ре са. По себ но мо же би ти пр о бле ма ти чан тер мин 
„ра зум на до бит“ (re a so na ble pr o fit, пре вод ауто ра). Спо соб ност да 
се пр о из во ди по ни жим це на ма до но си ауто мат ски ве ћу до бит што, 
чак и у усло ви ма са вр ше не кон ку рен ци је на тр жи шту, пред ста вља 
пра ве дан по вра ћај за су пер и ор не пр о из вод не чи ни о це од но сне ком-
па ни је. Ипак, кад је реч о услу га ма од оп штег еко ном ског ин те ре-
са, спо соб ност пр о из вод ње по ни жим це на ма мо же би ти ре зул тат 
кон тро ле над мре жа ма по ста вље ним од стра не јав них вла сти, па се 
по ста вља пи та ње да ли се еко ном ске рен те у ве зи са овим мре жа-
ма мо гу тре ти ра ти као ра зум на до бит? По је ди ни ауто ри оправ да но 
сма тра ју да се ов де не ра ди о ра зум ној до би ти34). 

Да ље, по себ но мо же би ти спо ран че твр ти услов са др жан у од-
лу ци у слу ча ју Alt mark, а ко ји се од но си на из бор пред у зе ћа ко је ће 
вр ши ти услу ге од оп штег еко ном ског ин те ре са. Уко ли ко се од но-
сно пред у зе ће би ра на осно ву тен дер ске пр о це ду ре, ни је си гур но 
да ће увек и у сва кој при ли ци би ти иза бра на она ком па ни ја ко ја би 
да ту услу гу вр ши ла уз нај ни жи мо гу ћи тр о шак за за јед ни цу. Ова-
кав став је на ме сту, бу ду ћи да са ма тен дер ска пр о це ду ра ни је без 
не до ста та ка и мо гу јој се упу ти ти од ре ђе ни при го во ри. На при мер, 
по себ но је опа сна си ту а ци ја ка да се уче сни ци тен де ра уна пред до-
го во ре о це ни ко ју ће по ну ди ти и ко ће би ти „по бед ник“ на тен де ру 
(у овом слу ча ју би се, прак тич но, ра ди ло о си му ло ва ном тен де ру). 
Исто та ко је осе тљив слу чај ка да ре ги о нал на власт рас пи ше тен дер 
за пр о из вод њу од ре ђе них ро ба или вр ше ње услу га на сво јој те ри-
то ри ји, при че му да је суб вен ци је у ци љу при вла че ња нео п ход них 
ин ве сти ци ја ко је су на осно ву усло ва тен де ра све де не на ми ни мум. 
Ов де се по ста вља ло гич но пи та ње да ли ће по бед ник тен де ра ужи-
ва ти пред ност у од но су на кон ку рен те на тр жи шту, од но сно да ли 
ће се ра ди ти о др жав ној по мо ћи? Прак тич но гле да но, ово по ка зу је 
да ће ре зул та ти тен де ра у мно го ме за ви си ти од на чи на на ко ји је 
орга ни зо ван, од но сно од пра ви ла ко ја се у тој при ли ци при ме њу-
34) San ta ma to, S., „Com pen sa tion for ser vi ces of ge ne ral eco no mic in te rest: so me tho ughts on 

the Alt mark ru ling“, CompetitionPolicyNewsletter, 1/2004, стр. 19.
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ју35). На ро чи то је осе тљи ва си ту а ци ја ка да се као уче сни ци тен де ра 
по ја ве ком па ни је из дру гих др жа ва чла ни ца, па би од ре ђе ни не до-
ста ци или зло у по тре бе при ли ком спро во ђе ња тен дер ске пр о це ду ре 
мо гли да угро зе тр го ви ну ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма

По ред ових не до у ми ца у ве зи с прак тич ном при ме ном че твр-
тог усло ва, мо же се уочи ти још је дан кру пан не до ста так ко ји се од-
но си на из бор ком па ни је. На и ме, већ је по ме ну то да ће, у од су ству 
тен дер ске пр о це ду ре, ни во нео п ход не ком пен за ци је би ти утвр ђен 
на осно ву ана ли за тр о шко ва ти пич ног пред у зе ћа ко је до бро по слу-
је и ко је је у ста њу да ис пу ни нео п ход не усло ве за вр ше ње јав не 
услу ге. У ве зи с тим, по ста вља се пи та ње на ко ји на чин ће се од-
ре ди ти ко је је пред у зе ће „ти пич но“ за по тре бе ре ша ва ња слу ча ја 
у пи та њу, ме то до ло ги је ко ја ће се при том при ме ни ти, али и те-
шко ћа у ве зи са при ме ном овог стан дар да у не ким обла сти ма где 
не ма пред у зе ћа у од но су на ко је би се мо гло из вр ши ти по ре ђе ње. 
Све у све му, ови пр о це ду рал ни усло ви но се са со бом бр ој не ма не 
и мо гу да до ве ду Ко ми си ју у ве о ма не за ви дан по ло жај у по гле ду 
утвр ђи ва ња чи ње нич ног ста ња у сва ком слу ча ју по на о соб. Мо же 
се ре ћи да је ЕСП су ге ри сао Ко ми си ји да би тре ба ло да обра ти ви-
ше па жње на ефи ка сност на чи на на ко ји се вр ше услу ге од оп штег 
еко ном ског ин те ре са36). 

По ред ових не до ста та ка, ре ше њи ма у слу ча ју Alt mark мо гу се 
упу ти ти још не ки при го во ри. На при мер, на ве де ном од лу ком ни-
је бли же уре ђе на си ту а ци ја ка да се др жа ва чла ни ца не при др жа ва 
усло ва са др жа них у пред мет ној од лу ци или уко ли ко их не за до во-
љи на на чин пред ви ђен од лу ком. Пр о блем у ве зи с овим си ту а ци-
ја ма ле жи у то ме што се мо же де си ти да пред у зе ће вр ши услу гу од 
оп штег еко ном ског ин те ре са по ни жим тр о шко ви ма од пред ви ђе-
них за да ту вр сту услу ге (да кле, оства ру је ве ћи сте пен еко ном ске 
ефи ка сно сти) а да исто вре ме но не за до во љи не ки од ку му ла тив но 
од ре ђе них усло ва. Та да би се, по ми шље њу ауто ра, по сту пак др жа-
ве чла ни це нео прав да но ока рак те ри сао као др жав на по моћ, а уз то 
би се у ве ли кој ме ри ума њи ли под сти ца ји за ве ћу еко ном ску ефи-
ка сност ком па ни ја. По ред то га, не ја сно је ка ко тре ба да по сту па ју 
др жа ве чла ни це у слу ча ју зна чај ни јих тур бу лен ци ја на тр жи шту. 
Та да би кру то осла ња ње на ку му ла тив не усло ве у слу ча ју Alt mark 
35)  San ta ma to, S., op.cit., стр. 19-20; Klem pe rer, P., „What Re ally Mat ters in Auc tion De sign“, 

JournalofEconomicPerspectives, Vol. 16, No 1/2002, стр. 169-189.
36)  Szyszczak, E., „Fi nan cing Ser vi ces of Ge ne ral Eco no mic In te rest“,ModernLawReview, 

Vol. 67, Is sue 6, стр. 1007-1011.
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(не узи ма ју ћи при том у об зир из у зет не окол но сти) би ло кон тра-
про дук тив но и мо гло би да иза зо ве бр ој не пр о бле ме, на при мер у 
ве зи са по вра ћа јем не за ко ни то до де ље не по мо ћи. Нај зад, по ме ну-
тој од лу ци се при го ва ра и да је не кон зи стент на са слу ча јем Chro-
no post37) у ко ме је ЕСП по ни штио од лу ку СПИ на осно ву то га да се 
у пред мет ном слу ча ју ни је мо гао при ме ни ти прин цип при ват ног 
ин ве сти то ра бу ду ћи да ни ко ни је оба вљао по сло ве у обла сти по-
штан ских услу га из у зев ком па ни је La Po ste, док је с дру ге стра не 
у слу ча ју Alt mark по сту пље но дру га чи је има ју ћи у ви ду че твр ти 
услов ко ји се осла ња на ти пич но пред у зе ће ко је до бро по слу је и 
ис пу ња ва стан дар де (усло ве) за оба вља ње де лат но сти од оп штег 
еко ном ског ин те ре са38). Слич но се мо же твр ди ти и за пр о блем ди-
рект не при ме не чла на 86(2) Уго во ра о ЕУ, бу ду ћи да он мо же по-
слу жи ти као основ за из у зе ће од при ме не пра ви ла о др жав ној по-
мо ћи, на ро чи то уко ли ко усло ви из од лу ке у слу ча ју Alt mark ни су 
ис пу ње ни39).

Да кле, ова од лу ка ЕСП иза зва ла је бр ој не кон се квен це, ко мен-
та ре и би ла пред мет ка ко оспо ра ва ња, та ко и кри ти ка. То ипак не 
зна чи да она ни је до не ла ни ка кве по зи тив не ефек те. Пре све га, од-
лу ком у слу ча ју Alt mark раз ја шње но је да ка да из нос ком пен за ци је 
ни је ви ши од ми ни му ма тр о шко ва нео п ход них за вр ше ње услу га 
од оп штег еко ном ског ин те ре са, та да се не ће ра ди ти о др жав ној 
по мо ћи. Иако усло ви по ста вље ни у овом слу ча ју са др же у се би од-
ре ђе ну до зу не до ре че но сти, они ипак пред ста вља ју по ку шај да се 
по ста ве од ре ђе ни стан дар ди по сту па ња кад је реч о вр ше њу услу га 
од оп штег еко ном ског ин те ре са, што сва ка ко до при но си прав ној 
си гур но сти. Дру го, овом од лу ком су по ста вље ни од ре ђе ни пр о-
це ду рал ни зах те ви у по гле ду ком пен за ци је. Без об зи ра на то што 
они са со бом но се од ре ђе не те шко ће у по гле ду ег закт не при ме не, 
њи хо во уво ђе ње омо гу ћа ва оства ри ва ње кон тро ле од стра не Ко ми-
си је, по себ но због то га што су пр о це ду рал ни зах те ви уна пред де-
фи ни са ни. Слич на си ту а ци ја је и са че твр тим усло вом ко ји та ко ђе 

37)  Jo i ned Ca ses C-83/01 P, C-93/01 P & C-94/01 P ChronopostSA,LaPosteandFrenchRe
publicvUnionfrancaisedel’express(UFEX),DHLInternational,Federalexpressinterna
tional(France)andCRIE [2003] ECR I-6993.

38)  Од ре ђе ни ауто ри по ку ша ли су да да ју ре ше ња за овај пр о блем не кон зи стент но сти. О 
то ме ви ди ви ше у: Bar tosch, A., „Cla ri fi ca tion or Con fu sion? How to Re con ci le the ECJ’s 
rul lings in Alt mark and Chro no post?“, WorkingPaper2,ClasfWorkingPaperSeries, 2003, 
стр. 11-18; Dra ga nic, I., „Sta te Aid or Com pen sa tion for Ex tra Costs: Tu ning the Test of Pr-
o por ti o na lity in EC Com pe ti tion Law“, EuropeanStateAidLawQuarterly, 683, 2006.

39)  Szyszczak, E.,TheRegulationoftheStateinCompetitiveMarketsintheEU, Hart Pu blis-
hing, 2007, стр. 234.
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има у од ре ђе ној ме ри пр о це ду рал ни ка рак тер, а од но си се на из бор 
опе ра то ра услу ге од оп штег еко ном ског ин те ре са. С тим у ве зи, мо-
же се при хва ти ти да тен дер ска пр о це ду ра ни је са вр ше на и да но си 
са со бом од ре ђе не не до стат ке, али ипак омо гу ћа ва да се (ба рем у 
нај ве ћем бр о ју слу ча је ва) иза бе ре нај бо љи „играч“ ко ји ће вр ши ти 
услу ге од оп штег еко ном ског ин те ре са, а исто вре ме но мо же омо-
гу ћи ти и да ком пен за ци ја за оба вља ње ових услу га не бу де пре те-
ра на. Ово по себ но до би ја на зна ча ју уко ли ко се на тен де ру по ја ве 
уче сни ци из дру ге др жа ве чла ни це, јер би оне мо гу ћа ва ње по то-
њим су бјек ти ма да по бе де на тен де ру био из раз др жав не по мо ћи. 
За кљу чак је да су пр о це ду рал ни зах те ви оправ да ни кад се узму у 
об зир ка ко њи хо ви по зи тив ни, та ко и њи хо ви не га тив ни ефек ти. 

Ге не рал но узев ши, мо же се за кљу чи ти да је слу чај Alt mark 
пред ста вљао по ку шај да се уста но ве ка кви-та кви прин ци пи при-
ли ком утвр ђи ва ња да ли ком пен за ци ја за вр ше ње услу га од оп штег 
еко ном ског ин те ре са пред ста вља др жав ну по моћ или не. Не мо же 
се твр ди ти да су ре ше ња у овој од лу ци са вр ше на, али ипак пру жа-
ју осно ву за по сту па ње у бу ду ћим си ту а ци ја ма. На рав но, мо ра се 
би ти до ста опре зан при ли ком утвр ђи ва ња да ли су ис пу ње ни сви 
усло ви на ве де ни у овој од лу ци, при че му ће се ин сти ту ци је Уни је 
вр ло че сто су сре та ти с мно гим не до у ми ца ма у ве зи с тим.

На рав но, овај слу чај ути цао је на прак су ин сти ту ци ја Уни је 
у бу дућ но сти. Та ко, прин ци пи из слу ча ја Alt mark при ме ње ни су 
ка сни је у слу ча ју Eni ri sor se40), где је ЕСП утвр дио да се ра ди о др-
жав ној по мо ћи, ци ти ра ју ћи при том по ме ну те усло ве. С дру ге стра-
не, у слу ча ју Ire land v. Com mis sion41) би ло је ре чи о фи нан си ра њу 
пр о мо ви са ња си гур но сти снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом, при 
че му је Ко ми си ја утвр ди ла да су усло ви из слу ча ја Alt mark ис пу-
ње ни, као и да је при ме ње на тран спа рент на и не ди скри ми на тор-
ска пр о це ду ра, што је би ло до вољ но да се из ве де по зи ти ван став 
о ис пу ње но сти истих. Слич но је би ло и у слу ча ју Dor sal42), где је 
Ко ми си ја за кљу чи ла да је услов из слу ча ја Alt mark у по гле ду пр о-
це не из но са ком пен за ци је на ба зи тр о шко ва „ти пич ног“ пред у зе ћа 
ко је до бро по слу је и ко је је аде кват но опре мље но ис пу њен. Ме ђу-
тим, у слу ча ју De utsche Post43) Ко ми си ја је за у зе ла став да су ме ре 
не мач ке вла де у ве зи са услу га ма не мач ке по ште би ле ин ком па ти-
40)  Ca se C-34/01 Enirisorse [2003] ECR I-14243
41)  Ca se N 475/2003 Irelandv.Commission OJ C 34/8
42)  Ca se N 382/2004 Francev.Commission(Dorsal) OJ 230/06
43)  Ca se T-266/02 DeutschePostv.Commission, 1 July 2008
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бил не са за јед нич ким тр жи штем, а СПИ је пред мет ну од лу ку по-
ни штио на ба зи чи ње ни це да ком пен за ци ја опе ра то ру за оба вља ње 
по штан ских услу га ни је би ла пре те ра на, од но сно њен из нос ни је 
пре ма ши вао ми ни мал не тр о шко ве ко ји су пре тр пље ни у оба вља њу 
по штан ских услу га. Сто га је СПИ ис прав но за кљу чио да се ов де 
ни је ра ди ло о др жав ној по мо ћи у сми слу чла на 87(1) Уго во ра о ЕУ.

По ред прин ци па ком пен за ци је, тре ба се украт ко освр ну ти и 
на прин цип др жав не по мо ћи („the Sta te aid ap pro ach“) ко ји је го ре 
су мар но по ме нут. У том сми слу, сма тра ће се да фи нан сиј ска по-
др шка др жа ве за ис пу ња ва ње оба ве зе вр ше ња услу га од оп штег 
еко ном ског ин те ре са пред ста вља др жав ну по моћ, ма кар из нос ком-
пен за ци је не пре ла зио ви си ну пре тр пље них тр о шко ва ком па ни је 
ко ја оба вља пред мет ну де лат ност. Та ко је по сту пље но још у ра ним 
слу ча је ви ма FFSA44) и SIC45), ко ји су у пр ви план по ста ви ли од-
ре ђе на пи та ња у по гле ду оба ве зе но ти фи ка ци је по мо ћи Ко ми си ји, 
али и пи та ња у ве зи са при ме ном чла на 86(2) Уго во ра о ЕУ. У по-
гле ду при ме не чла на 86(2) Уго во ра о ЕУ, др жа ве чла ни це не ма ју 
овла шће ње да са ме при ме не по ме ну ти члан, јер је та уло га ре зер-
ви са на за Ко ми си ју. Да кле, Ко ми си ја је та ко ја ће вр ши ти пр о це ну 
ком па ти бил но сти др жав не по мо ћи у сва ком по је ди нач ном слу ча ју 
са за јед нич ким тр жи штем, а не др жа ве чла ни це. Иако је Ко ми си ја 
те жи ла да у прак си убла жи овај став46), ипак је ис так ну та оба ве за 
др жа ва чла ни ца да се при др жа ва ју пр о це ду рал них пра ви ла и но ти-
фи ку ју по моћ. Све у све му, слу чај Alt mark у мно го ме је раз ре шио 
вр ло де ли кат ну си ту а ци ју у по гле ду опре де ље ња за је дан или дру-
ги при лаз (што је ра ни је ства ра ло ве ли ку до зу прав не не си гур но-
сти) а чи ни се и да је по ста вио сво је вр сне те ме ље за по сту па ње 
ин сти ту ци ја Уни је у бу дућ но сти.

Да кле, ова од лу ка је оста ви ла зна ча јан траг у прак си, па (сто-
га) не тре ба да чу ди што је на осно ву ње Ко ми си ја усво ји ла сво је-
вр сни „па кет“ ака та ко јим је те жи ла да бли же утвр ди усло ве под 
ко ји ма ће др жав на по моћ у ви ду ком пен за ци је за вр ше ње услу га 
од оп штег еко ном ског ин те ре са би ти ком па ти бил на са за јед нич ким 
тр жи штем (та ко зва ни „a re gu la tory ap pro ach“). Ту тре ба спо ме ну ти 
Од лу ку Ко ми си је о при ме ни чла на 86(2) Уго во ра о ЕУ-са да чла на 
44)  Ca se T-106/95 FFSA [1997] ECR II-229
45)  Ca se T-46/97 SIC [2000] ECR II-2125
46)  Та ко је, на при мер, би ло у слу ча ју SpanishBanks-Ca se C-387/92 BancoExteriordeEspa

navAyuntamientodeValencia [1994] ECR I-877 и слу ча ју Francev.Commission-Ca se 
C-332/98 [2000] ECR I-4833.
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106(2) на др жав ну по моћ у об ли ку ком пен за ци је за јав ну услу гу 
да ту не ким пред у зе ћи ма ко ји ма је по ве ре но вр ше ње услу га од оп-
штег еко ном ског ин те ре са (у да љем тек сту: Од лу ка)47), Оквир за 
др жав ну по моћ у об ли ку ком пен за ци је за јав не услу ге (у да љем 
тек сту: Оквир)48) и Ди рек ти ву о тран спа рент но сти фи нан сиј ских 
од но са из ме ђу др жа ва чла ни ца и јав них пред у зе ћа као и фи нан сиј-
ској тран спа рент но сти уну тар из ве сних пред у зе ћа (у да љем тек-
сту: Ди рек ти ва о тран спа рент но сти)49). Мо же се ре ћи да су ови ак-
ти до не ти као ре зул тат же ље Ко ми си је да ума њи те шко ће у по гле ду 
но ти фи ка ци је и пру жи сво је вр сне смер ни це у том по гле ду.

Кад го во ри мо о од но су из ме ђу Од лу ке и Окви ра, тре ба на-
по ме ну ти да је су штин ска раз ли ка из ме ђу њих у то ме што но ти-
фи ка ци ја ком пен за ци је за вр ше ње услу га од оп штег еко ном ског 
ин те ре са ни је нео п ход на кад је у пи та њу Од лу ка, уко ли ко су ис-
пу ње ни од ре ђе ни уна пред де фи ни са ни кри те ри ју ми у по гле ду из-
но са ком пен за ци је, при хо да пред у зе ћа и слич но (30 ми ли о на евра 
из нос ком пен за ци је, а 100 ми ли о на евра пр о мет). С дру ге стра не, 
уко ли ко нов ча ни пра го ви по ста вље ни Од лу ком ни су ис пу ње ни, у 
том слу ча ју је но ти фи ка ци ја ком пен за ци је оба ве зна и она се мо ра 
из вр ши ти уна пред Ко ми си ји ка ко би се на кра ју утвр ди ло да ли је 
она ком па ти бил на са за јед нич ким тр жи штем-то ће се из вр ши ти у 
скла ду са Окви ром. За јед нич ка ка рак те ри сти ка и јед ног и дру гог 
ак та је у то ме што оба пр о пи су ју усло ве под ко ји ма ће се сма тра ти 
да је ком пен за ци ја за вр ше ње услу га од оп штег еко ном ског ин те ре-
са ком па ти бил на са за јед нич ким тр жи штем. 

Уко ли ко го во ри мо о Ди рек ти ви о тран спа рент но сти, ту је та-
ко ђе до шло до из ве сних пр о ме на и то са ци љем да се оси гу ра ја-
сно одва ја ње тр о шко ва ко ји су на ста ли као ре зул тат оба вља ња по-
слов них ак тив но сти ком па ни је не по ве за них са вр ше њем услу ге од 
оп штег еко ном ског ин те ре са у пи та њу од оних на ста лих упра во 
услед оба вља ња пред мет не де лат но сти. Ја сно, су шти на је да се 
обез бе ди ме ха ни зам за што пре ци зни је од ре ђи ва ње тр о шко ва оба-
вља ња ових услу га ка ко би се мо гло ка сни је пр о це ни ти да ли из нос 
47) CommissionDecisionof28November2005ontheapplicationofArticle86(2)oftheECTre

atytoStateaidintheformofpublicservicecompensationgrantedtocertainundertakings
entrustedwiththeoperationofservicesofgeneraleconomicinterest,OJ 2005/L 312/67

48) CommunityframeworkforStateaidintheformofpublicservicecompensation, OJ 2005/C 
297/04

49) CommissionDirective2006/111/ECof16November2006onthetransparencyoffinancial
relationsbetweenMemberStatesandpublicundertakingsaswellasonfinancialtranspa
rencywithincertainundertakings(consolidatedversion).
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ком пен за ци је пред ста вља др жав ну по моћ или не, као и да се из бег-
не укр ште но суб вен ци о ни са ње.

На ро чи то је у Од лу ци ис так ну то да су бол ни це ко је оба вља ју 
де лат но сти пру жа ња хит не ме ди цин ске не ге и дру гих по моћ них 
услу га, као и пред у зе ћа ко ја вр ше де лат ност у обла сти со ци јал ног 
ста но ва ња за си ро ма шне гра ђа не у пот пу но сти из у зе ти од оба ве зе 
но ти фи ка ци је Ко ми си ји, чак и уко ли ко је из нос ком пен за ци је ко је 
при ма ју ви ши од пра го ва ко ји су утвр ђе ни Од лу ком и ако су пред-
мет не услу ге од стра не др жа ве чла ни це оква ли фи ко ва не као услу-
ге од оп штег еко ном ског ин те ре са. То ипак не зна чи да др жа ве чла-
ни це мо гу без ика квих огра ни че ња да да ју по моћ овим су бјек ти ма, 
јер пред мет но из у зе ће од но ти фи ка ци је се при ме њу је ис кљу чи во 
уко ли ко су ис пу ње ни сви пред у сло ви ко ји се пре вас ход но од но се 
на од су ство пре те ра ног из но са ком пен за ци је и по сто ја ње ја сне де-
фи ни ци је услу ге од оп штег еко ном ског ин те ре са у пи та њу50). Ово 
пи та ње до би ја на зна ча ју на ро чи то уко ли ко се узме у об зир да ове 
де лат но сти ви ше не оба вља ис кљу чи во др жа ва, не го се њи хо во вр-
ше ње мо же по ве ри ти и при ват ним су бјек ти ма. 

Од лу ком су од оба ве зе но ти фи ка ци је Ко ми си ји та ко ђе из у зе те 
ком пен за ци је по осно ву оба вља ња услу га по мор ског и ва зду шног 
пре во за ка остр ви ма у слу ча ју ка да го ди шњи са о бра ћај не пре ла зи 
300.000 пут ни ка, као и у по гле ду ком пен за ци ја за аеро дро ме и лу ке 
где је го ди шњи са о бра ћај ма њи од ми ли он пут ни ка за аеро дро ме, 
од но сно 300.000 пут ни ка за лу ке.

Ло гич но, по ме ну ти из у зе ци од оба ве зе но ти фи ка ци је ће се мо-
ћи при ме ни ти са мо уко ли ко по сто ји акт др жа ве ко јим се по ве ра-
ва вр ше ње од ре ђе не услу ге од оп штег еко ном ског ин те ре са, ако 
ви си на ком пен за ци је ни је ве ћа од ви си не тр о шко ва пре тр пље них 
при ли ком оба вља ња по ме ну те де лат но сти, као и уко ли ко по сто-
је кон трол ни ме ха ни зми од стра не др жа ве ко ји ће омо гу ћи ти да 
ком па ни ја при ма лац не ће до би ти из нос ком пен за ци је ко ји је ве-
ћи не го што је по треб но (чла но ви 4-6 Од лу ке). У по гле ду ви си не 
ком пен за ци је, Ко ми си ја је овим ак том по ку ша ла да бли же раз ја сни 
по ме ну ти прав ни стан дард, па је у чла ну 5. Од лу ке на ве ла да ће се 
под пој мом ра зум на до бит под ра зу ме ва ти из нос по вра ћа ја ка пи та-
ла узев ши у об зир ри зик пре тр пљен од стра не ком па ни је по мо ћу 
ин тер вен ци је др жа ве чла ни це, а ко ји не сме пре ла зи ти пр о се чан 
50)  Sva ne, L.P., „Pu blic ser vi ce com pen sa tion in prac ti ce: Com mis sion pac ka ge on Sta te aid for 

Ser vi ces of Ge ne ral Eco no mic In te rest“, CompetitionPolicyNewsletter, 3, 2005, стр. 35.
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из нос за од но сни сек тор при вре де у ско ра шњим го ди на ма. С дру ге 
стра не, уко ли ко у од ре ђе ном сек то ру не по сто је ком па ни је упо ре-
ди ве са ком па ни јом ко ја вр ши услу ге од оп штег еко ном ског ин те-
ре са, по ре ђе ње ће се из вр ши ти са ком па ни ја ма из дру гих др жа ва 
чла ни ца, или (ако је нео п ход но) из дру гих сек то ра, при че му ће се 
узе ти у об зир на ро чи те ка рак те ри сти ке сва ког сек то ра ко ји је узет 
у раз ма тра ње. У скла ду са Од лу ком, др жа ве чла ни це има ју мо гућ-
ност да, при ли ком од ре ђи ва ња шта пред ста вља ра зум ну до бит, 
при ме не под сти цај не кри те ри ју ме, на при мер у по гле ду ква ли те та 
пру же них услу га или до би та ка у пр о из вод ној ефи ка сно сти.

Би ло ка ко би ло, до при ме не ових ака та до ћи ће он да ка да не 
до ђе до ис пу ња ва ња усло ва по ста вље них у од лу ци у слу ча ју Alt-
mark51), али уко ли ко се из не ког раз ло га не при ме не ни ови ак ти, 
та да на сце ну сту па ју пре о ста ла пра ви ла о др жав ној по мо ћи. На 
др жа ва ма чла ни ца ма је, као што је већ ра ни је по ме ну то, да са ме 
од ре де шта ће се сма тра ти услу гом од оп штег еко ном ског ин те ре са 
као и са др жи ну те услу ге. Оне по ме ну те услу ге мо гу вр ши ти са ме 
или их по ве ри ти при ват ним ком па ни ја ма, па уко ли ко се од лу че за 
по то њу ва ри јан ту, та да се мо гу опре де ли ти да иза бе ру (нај бо љег?) 
опе ра то ра пу тем тен де ра (ко ји сва ка ко ни је са вр ше но ре ше ње) или 
на не ки дру ги на чин, ко ри шће њем стан дар да „ти пич ног пред у зе ћа 
ко је до бро по слу је“. То је на ро чи то бит но, има ју ћи у ви ду ком-
пен за ци ју за вр ше ње услу га од оп штег еко ном ског ин те ре са чи ји 
из нос не сме би ти ви ши од тр о шко ва учи ње них при ли ком вр ше ња 
ових услу га. Чи ни се да је Ко ми си ја по ку ша ла на ве де ним ак ти ма 
да по јед но ста ви и сма њи бр ој по сту па ка ко ји се пред њом во де, 
при че му је па жњу усме ри ла на ва жни је слу ча је ве вр ше ња услу га 
од оп штег еко ном ског ин те ре са (има ју ћи у ви ду по ста вље не пра-
го ве) док  се у слу ча је ви ма ло кал ног или ре ги о нал ног ка рак те ра 
оправ да но (али не без из у зет ка) сма тра да не пред ста вља ју опа-
сност по кон ку рент ски пр о цес па са мим тим ни др жав ну по моћ. 
У том по гле ду, јед ну од кључ них уло га у обла сти вр ше ња услу га 
од оп штег еко ном ског ин те ре са игра ће на ци о нал ни пр о пи си сва ке 
др жа ве чла ни це о јав ним на бав ка ма (pu blic pr o cu re ment ru les) има-
ју ћи у ви ду све ве ћи бр ој по сло ва, од но сно де лат но сти ко је др жа ве 
чла ни це пре но се на при ват ни сек тор.
51)  О овој од лу ци ви ди ви ше у: Lynskey, O., „The Ap pli ca tion of Artic le 86(2) EC to Me a su-

res that do not ful fil the Alt mark Cri te ria: In sti tu ti o na li sing In co he ren ce in the Le gal Fra me-
work Go ver ning Sta te Com pen sa tion of Pu blic Ser vi ce Obli ga ti ons“, WorldCompetition, 31, 
2007, стр. 153-169.
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***
Из на ве де ног се мо же за кљу чи ти да ин сти ту ци је Уни је при да-

ју ве ли ки зна чај вр ше њу услу га од оп штег еко ном ског ин те ре са. 
Су шти на је у же љи да се гра ђа ни ма Уни је омо гу ћи ви ши жи вот ни 
стан дард и ква ли тет ни је услу ге ко је су за њих од ви тал ног зна-
ча ја, при че му је по моћ др жа ве нео п ход на у ци љу њи хо вог успе-
шног оба вља ња. Спек тар по ме ну тих услу га је ве о ма ши рок, што за 
со бом ву че од ре ђе на спор на пи та ња и са мим тим, пр о бле ме. Пре 
све га, нео п ход но је пре ци зно де фи ни са ти шта се под овим пој мом 
под ра зу ме ва, од ре ди ти да ли се у да том слу ча ју ра ди о оба вља њу 
не ке еко ном ске ак тив но сти (на ро чи то у „гра нич ним“ слу ча је ви ма, 
где се ра ди о де лат но сти со ци јал ног ка рак те ра или ка да не ки ен ти-
тет оба вља исто вре ме но де лат но сти ко је су ка ко еко ном ског, та ко и 
не е ко ном ског обе леж ја). На сва ова пи та ња од го вор је да ла прак са, 
али оста је не до у ми ца да ли ће се увек и у сва ком слу ча ју јед на ко 
по сту па ти, има ју ћи у ви ду раз вој при вре де и си ту а ци ју на тр жи-
шту. Не кон зи стент ност по сту па ња ин сти ту ци ја Уни је се на ро чи-
то ма ни фе сто ва ла пре ко два основ на при ла за у од но су на услу ге 
од оп штег еко ном ског ин те ре са-sta te aid ap pro ach и com pen sa tion 
ap pro ach. Та кву не до след ност је де ли мич но раз ре ши ла од лу ка у 
слу ча ју Alt mark, ко ја је по ста ви ла од ре ђе не усло ве ко ји се мо ра ју 
ис пу ни ти ка ко се не би ра ди ло о др жав ној по мо ћи. Из раз „де ли-
мич но“ ко ри сти мо услед од ре ђе них за мер ки ко је се мо гу упу ти ти 
усло ви ма на ве де ним у чу ве ној од лу ци, при че му се не же ли оспо-
ри ти њен не сум њи ви до при нос за бу ду ћу прак су ин сти ту ци ја Уни-
је. Њен зна чај је сва ка ко уве ћан и тим што су на осно ву ње до не ти 
од ре ђе ни ак ти од стра не Ко ми си је, а све у ци љу бли жег раз ја шње-
ња основ них цр та по ли ти ке кон ку рен ци је ЕУ у обла сти вр ше ња 
услу га од оп штег еко ном ског ин те ре са.

SinisaDomazet
COMPETITIONPOLICYOFEUROPEANUNION

ANDSERVICESOFGENERALECONOMICINTEREST

Summary
Theauthorofthisarticlehaveavailedhimselfsoftwodif
ferentmethodsinhiswork.Thefirstofthemisthepositive
legalmethod,whichisutilizedtoanalyzethepositiveru
lesofEUcompetitionlawinareaofServicesofGeneral
EconomicInterest(SGEIs).Thesecondofthemisthelegal
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andlogicalmethodofinductionanddeduction,whichis
appliedinaddressingamanylegalandlogicalproblems
inconnectionwithSGEIs.Manyquestionsarisewhenwe
aretalkingaboutSGEIs:whatisthedefinitionofSGEIs,
whendoesanactivityqualifyaseconomicforthepurpo
sesofcompetitionrules,whenisanactivitynoneconomic,
maytheTreatyrulesonStateaidapplytononprofitservi
ceprovidersandsoon.TheAltmarkjudgementestablishes
someguidingprinciples,butweconsiderthatfurtherde
velopmentsonthedefinitionofSGEIwouldbedesirable.
KeyWords:EU,competitionlaw,stateaid,ServicesofGe
neralEconomicInterest
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Abstract
ServicesofGeneralEconomicInterest(SGEI)aredefined
inEUcompetitionlawaseconomicactivitiesthatpublic
authorities identifyasbeingofparticular importance to
citizensandthatwouldnotbesuppliediftherewerenopu
blicintervention.Thequestionswhichariseinthepresent
contextarewhetherfinancialassistancegivenbytheState
toundertakingsentrustedwithSGEIsamountstoStateaid
and, if itdoes,whetherorhow itcanbeexempted from
Article 87 (now107). There are twoways of looking at
this.Thefirstistoconsiderthatassistanceprovidedbythe
Statetofinanceanundertaking’spublicserviceobligati
onsisStateaidevenif theundertakingisnotovercom
pensatedforthecostsofprovidingtheservice(TheState
aid approach). The secondapproach is to consider that
financial assistance not going beyond compensation for
thecostsofprovision isnotStateaid(thecompensation
approach).However,theEUhasnotmaintainedaconsi
stentapproach,andovertimetheECCommissionandthe
EuropeanCourtshaveoscillatedbetweenastateaidand
acompensationapproach.TherulinginAltmarkattemp
ted tosettle the issuebysettingoutasetofprescriptive
conditionswherebyMemberStatescouldfinanceapublic
serviceobligationwithoutfoulofthestateaidrules.Ifthe
Altmarkconditionsarenotcompletelysatisfiedthecom
pensationforfulfillingpublicserviceobligationswillcon
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stituteStateaidunderArticle87(1).Ofcourse,theruling
inAltmarkwasnotaperfect.Thereareanumberoflegal
and economic criticisms which can be directed against
thisruling,especiallywiththefourthconditionwhichde
mandseitherapublicprocurementprocedureorthatthe
benchmarkofa’typicalefficientundertaking’ismet.One
obviousproblemisthatinmanyinstancesofundertakings
providingSGEIs there isnocomparable ’typical’under
taking.Someotherquestionsare:Whendoesanactivity
qualifyaseconomicforthepurposesofcompetitionrules,
when is an activity non economic,may the Treaty rules
onStateaidapplytononprofitserviceprovidersandso
on.Ansawersonthesequestionswasgiveninpracticeof
EuropeanCommision,CourtofFirstInstanceandEuro
peanCourtofJustice.Inordertoreducetheburdenofno
tificationandprovideguidance,theCommissionadopted
apackageofmeasuresusinganECCommissionDecision
andaFrameworkdrawnupaspartoftheStateAidAction
Plan,which rely upondeminimis principles.Where the
publicserviceobligationdoesnotfallundertheconditions
ofAltmark, theDecisionortheFramework, theresidual
stateaidrulesmaystillapply.WeconsiderthatAltmark
decisionisofthegreatimportanceforlegalcertaintyand
forafuturepractice,butalsofurtherdevelopmentsonthe
definitionofSGEIwouldbedesirable.

 Овај рад је примљен 5. маја 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 12. 
августа 2010. године.
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* До цент, Фа кул тет за европ ске прав но-по ли тич ке сту ди је, Уни вер зи тет Син ги ду нум, 
Но ви Сад

** Ис тра жи вач у Ин сти ту ту за по ли тич ке сту ди је, 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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УВОД

Kа да се за не ки кон цепт, по пут стра те шке кул ту ре, кон ста ту је 
да га, по ред ње го ве при род не не про зир но сти, ре ци мо: „са знај-

не не у хва тљи во сти“, они ко ји се њи ме ба ве чи не још „ма гло ви ти-
јим“, ева зив ни јим или „за му ће ни јим“ за ана ли тич ко раз ма тра ње, 
он да је он ван сва ке сум ње ис тра жи вач ки иза зов par ex cel len ce.1) 
Прет ход но је нај ви ше по ве за но са апри ор ни ом уз др жа но шћу ака-
дем ског дис кур са дру штве них на у ка пре ма сфе ри кул ту ре, ко ја је 
си мул та но и „прет по ста вље ни узрок“ и „прет по ста вље на по сле ди-
ца“, и „ула зно“ и „из ла зно“ ана ли тич ко по ље са из ра же но не ја сним 
гра ни ца ма.2) У том сми слу, гро од но сних пу бли ка ци ја ста ње срп-
ске без бед но сно-од брам бе не по ли ти ке и ње не мо гу ће про јек ци је 
про пи ту ју пре ко струк ту ре на ци о нал них ин те ре са и ма те ри јал них 
фак то ра, док, и по ред ла ко уоч љи вих иде а ци о них атри бу та, ње на 
цен три пе тал на кул ту ро ло шка ло ги ка ана ли тич ки оста је пот пу но 
ма ри ги на ли зо ва на. Про блем ко је се на ме ће је пре ци зи ра ње нор-
ма тив них и вред но сних кул ту ро ло шких ни воа ко ји ди рект но или 
ин ди рект но ути чу на то ка ко од ре ђе ни „ло кал ни“, срп ски по ли тич-
ки ен ти те ти, по зи ци о ни ра ни од ре ђе ним идеј ним, ге о по ли тич ким, 
исто риј ским, вој но-ци вил ним и гра ђан ско-де мо крат ским атри бу-
ти ма, су де о мо гу ћој кон фликт ној пре лом ни ци за ан га жо ва ње вој не 
си ле, на чи ну ње не упо тре бе то ком кон флик та и окол но сти окон-
ча ва ња кон фликт них си ту а ци ја у да том ме ђу на род ном окру же њу.3) 
Исто та ко, сва ко раз ма тра ње кул ту ро ло шких аспе ка та осе тљи вих 
без бед но сно-од брам бе них пи та ња још увек „фра гил ног и не до вр-
ше ног“, по ли тич ког про јек та ка кав је ЕУ, чи ја је по ли тич ка ор га-
ни за ци ја да ле ко од кла сич ног фе де ра ли зма (ка рак те ри стич ног, ре-
ци мо, за САД и Ру си ју) и про це са (струк ту рал но ком плек сне и не 
са мо pro for ma ко зме тич ке) ре кон фи гу ра ци је гло бал не ме ђу на род-
не за јед ни це, ре зул ту је јед ном ви ше слој ном и зах тев ном ис тра жи-
вач ком це ли ном, ко ја пред ста вља но се ћи те мат ово га ра да.
1) Gray, S. C. OutoftheWilderness:PrimeTimeforStrategicCulture, Fort Bel vo ir, De fen se 

Thre at Re duc tion Agency, 2006, стр. 9.
2) Loc. cit.
3) Не до во де ћи у пи та ње кон цеп ту ал ну су пре ма ти ју на ци о нал не по ли тич ке кул ту ре, фо-

ку си ра ност на ши ре иден ти фи ко ва ње „ак си о ма ти зо ва них про то-вред но сти“ аутен тич-
ног по ли тич ког по ља срп ске стра те гиј ске кул ту ре и њи хо вог иде ал-тип ског дис кур зив-
ног раз ме шта ја су ге ри ше си мул та но по сто ја ње две хе те ро ге не фор ме (гра ђан ског по ла 
и на ци о на лог по ла) срп ског „стра те гиј ско-кул тур ног кон струк та“.
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1.Концептуалнаеволуцијафеноменастратешкекултуре

Пре све га, за рад што пот пу ни јег тер ми но ло шког раз у ме ва ња 
син таг ме стра те шка кул ту ра, по треб но је да ти „кон ту рал не“ пој-
мов не од ред ни це кул ту ре и по ли тич ке кул ту ре, те нор ми, иден ти-
те та и стра те шких од лу ка и ста во ва. Кул ту ра се, да кле, мо же де-
фи ни са ти као сим бо лич ки пре но сник зна че ња, укљу чу ју ћи ка ко 
уве ре ња, ри ту а ле, умет нич ке фор ме и це ре мо ни је, та ко и не фор-
мал ну прак су сва ко днев ног жи во та (је зик, „ма те о ло ги ју“, на ра ти-
ве итд.),4) пу тем ко јих љу ди ко му ни ци ра ју, одр жа ва ју (ста би ли зу ју) 
и раз ви ја ју сво је зна ње и ста во ве о со ци јал ним аспек ти ма та ко-
зва не „објек тив не ре ал но сти“.5) Осим ма те ри јал ног об ли ко ва ња 
дру штва и ор га ни за ци ја, ши ро ко под руч је кул ту ре об у хва та и сет 
ева лу тив них стан дар да, по пут нор ми и вред но сти, те сет ког ни-
тив них стан дар да, по пут пра ви ла и мо де ла, ко ји де фи ни шу ак те ре 
дру штве ног си сте ма, те њи хо во деј ство ва ње и на чин уну тар-си-
стем ског оп хо ђе ња.6) Она је „ко лек тив на свест“7) (схва ће на и као 
тра ди циј ска кул тур на ма три ца ко лек ти ви те та) ко ја се пре но си са 
ге не ра ци је на ге не ра ци ју пу тем ме ха ни за ма со ци ја ли за ци је.8) Хе-
у ри стич ка ди мен зи ја кул ту ре, на ни воу ко лек тив не пер цеп ци је, 
ре зо но ва ња и по на ша ња, је ана лог на уло зи те о рет ских па ра диг ми 
у про фи ли са њу ин ди ви ду ал них ше ма ми шље ња.9) Кул тур но фор-
ма ти зо ва ње на ги ње ка дис ква ли фи ка ци ји чи ње ни ца из окру же ња 
ко је су у су прот но сти са пре ми са ма од ре ђе ног кул тур ног си сте ма, 
оно тен ди ра ка ге не ри са њу за кљу ча ка ко ји не кри тич ки осна жу ју 
по сто је ћа уве ре ња. Зна ко ви и сим бо ли ни су је ди на ком по нен та 
кул ту ре, њу за пра во тре ба раз ма тра ти кроз ком би на ци ју прак се, 
на чи на ме ђу соб ног ан га жо ва ња и ре а го ва ња дру штве них ак те ра у 
сфе ри со ци јал ног ак ти ви те та, и дис кур са, си сте ма у ко ме зна ко-
ви за до би ја ју зна че ње и вред но сти са мо ка да су ин тер пре ти ра ни 
4)  Swi dler, A. „Cul tu re in Ac tion: Symbols and Stra te gi es“, AmericanSociologicalReview, 

51(2), 1986, стр. 273.
5)  Ви ди Ge ertz, C. TheInterpretationofCultures:SelectedEssay,.Har per & Fon ta na Pu blis-

hers, Lon don, 1973.
6)  Kat zen stein, P. J. „In tro duc tion: Al ter na ti ve Per spec ti ve on Na ti o nal Se cu rity“, у Kat zen-

stein, P. J. (ур.) TheCulture ofNational Security:Norms and Identity inWorldPolitics,
Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1996, стр. 5-6.

7)  Ви ди Dir kem, E. Pravilasociološkemetode, Sa vre me na ško la, Be o grad, 1963.
8)  Ber ger, T. U. CulturesofAntimilitarism:NationalSecurityinGermanandJapan, The Johns 

Hop kins Uni ver sity Press, Bal ti mo re, 1998, стр. 3.
9)  Ви ди Ge or ge, A. L. „The Ope ra ti o nal Co de: A Ne glec ted Ap pro ach to the Study of Po li ti cal 

Le a ders and De ci sion-Ma king“, InternationalStudiesQuarterly, 13(2), 1969, стр. 190-222.
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у ре ла ци ји је дан пре ма дру го ме.10) При то ме, прак су не тре ба ре-
ду ко ва ти на се ри ју ру тин ских ак тив но сти или на збир по је ди на ца 
ко ји де ле исте на ви ке. Она је пре, ка ко то сма тра Бе ри Барнс (Ba-
rry Bar nes), ан га жман не за ви сних ак те ра (по ве за них вер ти кал ном, 
ду бин ском уза јам но шћу), ко ји стал но ме ња ју сво је (ре фор ма ти зу-
ју) ин ди ви ду ал не на ви ке у ме ђу соб ној ин тер ак ци ји, а за рад из на-
ла же ња ње ног оп ште при хва тљи вог мо да ли те та.11) Иако се ак те ри 
мо гу слу жи ти раз ли чи тим ре ше њи ма за пер пе ту и ра ње за јед нич ке 
прак се, за прет по ста ви ти је да кван ти тет и ква ли тет тих ре ше ња 
кул ту ро ло шки огра ни чен (то јест: да ни су бес ко нач на и пот пу но 
про из вољ на). 

По ли тич ка кул ту ра је део кул ту ре ко ји об у хва та ис хо ди шна 
уве ре ња, (про то) вред но сти и „ка но не“ по на ша ња (спе ци фич ног) 
дру штва у по во ду по ли тич ког си сте ма (по ли тич ке за јед ни це) и ње-
го вих мно го број них еле ме на та, те си стем ског по ло жа ја по је дин-
ца.12) Дру гим ре чи ма, по лит-кул ту ро ло ши при ступ по ла зи од то га 
да кул тур на зна че ња, без об зи ра на еви дент не по те шко ће са њи-
хо вом (не)мер љи во сти и из ра же ном ап стракт но сти, пред ста вља ју 
осно ву за раз у ме ва ње дру штве не и по ли тич ке ин тер ак ци је ак те ра 
у сме ру ин сти ту ци ја, др жа ве и дру штва, те на чи на ка ко тај од нос 
ути че на ко лек тив не ак ци је.13) С об зи ром на чи ње ни цу да је кул тур-
не ва ри ја бле те шко де фи ни са ти и опе ра ци о на ли зо ва ти, по ред то га 
што има ју ве ли ки ути цај на струк ту ру и по на ша ње дру штва (гру-
па и по је ди на ца), екс пла на тор ни по тен ци јал по ли тич ке кул ту ре се 
нај бо ље мо же илу стро ва ти не кроз по ку шај об ја шње ња за што је 
оп ци ја А над ја ча ла оп ци ју Б, већ за што су оп ци је А и Б раз ма тра не 
док су дру ге оп ци је иг но ри са не.14) Та кав ана ли тич ки при ступ, „ло-
ги ка аде кват но сти“, пред ста вља су прот ност „ло ги ци кон се квен ци-
10)  Swi dler, A. „What An chors Cul tu ral Prac ti ces?“, у Schat zki, T. R., Kno rr-Ce ti na, K., Sa-

vigny, E. von (ур.) ThePracticeTurninContemporaryTheory.Ro u tled ge, Lon don, 2001, 
стр. 74-75.

11)  Bar nes, B. „Prac ti ce as Col lec ti ve Ac tion“, у Schat zki, T. R., Kno rr-Ce ti na, K., Sa vigny, E. 
von (ур.) ThePracticeTurninContemporaryTheory,Ro u tled ge, Lon don, 2001, стр. 24.

12)  Al mond, G., Ver ba, S. TheCivicCulture:PoliticalAttitudesandDemocracyinFiveNations, 
Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin cteon, 1963, стр. 13.

13)  Ви ди Ма тић, М. Српскаполитичкатрадиција,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе-
о град, 1998.; Вук че вић, Д. „Спољ на и без бед но сна по ли ти ка ЕУ у све тлу со ци јал ног 
кон струк ти ви зма.”, Српскаполитичкамисао, 28(2), 2010, стр. 197-215.; и In gle hart, R.
ModernizationandPostmodernization:Cultural,EconomicandPoliticalChangein43So
cieties,,Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 1997.

14)  El kins, D. J., Si meon, R. „A Ca u se in Se arch of its Ef fect, or What do es Po li ti cal Cul tu re 
Ex pla in“, ComparativePolitics, 11(2), 1979, стр. 142.
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ја“ ка рак те ри стич ној за по зи ти ви зам ра ци о нал ног из бо ра.15) На тој 
ли ни ји, Ко лин Греј и Кен Бут (Co lin Gray и Ken Bo oth) су ге ри шу 
ка ко кул ту ра не обез бе ђу је ри гид не де тер ми нан те већ до бро по-
ен ти ра не тен ден ци је, она ре зул ту је суп си стент ним и хо ли стич ким 
„кон тек стом“ у окви ру ко га ак те ри (као про из вод и про из во ђа чи 
вла сти те кул ту ре) кон сти ту и шу и да ју зна че ње нај ра зли чи ти јим 
ма те ри јал ним фак то ри ма.16)

Апо стро фи рај мо и, за овај рад из у зет но ре ле вант ну, би по лар-
ну фор му ла ци ју кул тур ног ути ца ја Ен Сви длер (Ann Swi dler) ко ји 
се мо же раз ма тра ти као пи та ње: (1) екви ли бри ју ма со ци јал ног кон-
ти ну и те та- ин те гри са но сти кул ту ре и ак ци ја, ви ђе ња вред но сти 
кроз ор га ни зо ва не, кон зи стент не и ста би ли зо ва не ша бло не де ло-
ва ња, где се кул ту ра и струк ту рал не окол но сти му ту ал но осна жу ју, 
те је по при лич но те шко ре а ли зо ва ти ње ну ди фе рен ци ја ци ју од са-
мог ак ти ви те та; и (2) ди на ми ке со ци јал ног дис кон ти ну и те та- вре-
ме на со ци јал них тур бу лен ци ја ка да се кул ту ра не ма ни фе сту је као 
усме ра ва ју ћи фак тор устро јен од хо мо ге них вред но сти и уве ре ња, 
већ као фраг мен ти ра ни ен ти тет ком по но ван од ком пе те тив но ра-
зно ли ких пу та ња мо гу ћег де ло ва ња.17) Ста ње дру штве них пре ви-
ра ња, на из глед обе ле же но кон гло ме ра том кул тур них ци ље ва, пред-
ста вља по ли гон за су ко бља ва ње раз ли чи тих иде о ло ги ја, у сми слу 
ар ти ку ли са них, екс пли цит них и ви со ко ор га ни зо ва них зна чењ ских 
си сте ма.18) Мо гу ће раз ре ше ње та кве кон сте ла ци је ни је ну жно ства-
ра ње пот пу но но ве кул ту ре, већ и пре у де ша ва ње, пре у стро ја ва ње 
или при ла го ђа ва ње дис кур са но вој прак си (што се мо же ока рак-
те ри сти као нај че шћа си ту а ци ја).19) На кра ју, ре ци мо да нор ме мо-
же мо од ре ди ти као ета бли ра на уве ре ња о по сто ја њу и по на ша њу 
од ре ђе них ак те ра у спе ци фич ном окру же њу: оне опи су ју (кон сти-
ту и шу) иден ти те те или про пи су ју (ре гу лу шу) од ре ђе ни на чин по-
на ша ња,20) док се (дру штве ни) иден ти тет ре фе ри ра на се па ра ци ју 
„соп ства“ (нас) у од но су на „дру гост“ (њих), на нор ме, вред но сти, 
15) . Bar nett, M. N., Fin ne mo re, M. „The Po li tics, Po wer and Pat ho lo gi es of In ter na ti o nal Or ga-

ni za ti ons“, InternationalOrganization, 53(4), 1999, стр. 699-732.
16)  Gray, C. S. NuclearStrategyandNationalStyle. Ha mil ton Press, Lan ham, 1986, стр. 35-39. 

и Bo oth, K. „The Con cept of Stra te gic Cul tu re Af fir med“, у Ja cob sen, C. G. (ур.) Strategic
PowerUSA/USSR, Mac mil lan Press, Lon don, 1990, стр. 121-130.

17)  Swi dler, A. „Cul tu re in Ac tion: Symbols and Stra te gi es“, op. cit., стр. 278-279.
18)  Ibi dem, стр. 278.
19)  Ibi dem, стр. 279.
20)  Jep per son, R. L., Wendt, A., Kat zen stein, P. J. „Norms, Iden tity and Cul tu re in Na ti o nal Se-

cu rity“, у Kat zen stein, P. J. (ур.): TheCultureofNationalSecurity:NormsandIdentityin
WorldPolitics.Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1996, стр. 54.
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уве ре ња, ста во ве и уло ге ко је се ко ри сте као гра ни ца из ме ђу „уну-
тар-груп ног“ и „ван-груп ног“ со ци јал ног аре а ла.21) Стра те шки ста-
во ви и од лу ке се тра ди о ци о нал но ти чу (по ли тич ке) упо тре бе вој не 
мо ћи од стра не вла да ју ће струк ту ре за рад за до во ље ња ње них ин-
те ре са.22)

Али стер Џон стон (Ala sta ir Johnston) је раз у ме ва ње те о рет ског 
раз во ја и кри тич ке оп сер ва ци је ком плек сног по ља стра те шке кул-
ту ре ре а ли зо вао пре ко три пар тит не ше ме „ге не ра циј ске“ ди фе рен-
ци ја ци је у при сту пи ма ње ној кон цеп ту а ли за ци ји.23) У том сми слу, 
за ини ци јал но од ре ђе ње стра те шке кул ту ре, као де ла по ли тич ке 
кул ту ре, мо же се ре ћи да је гра ви ти ра ло ка де тер ми ни стич кој по-
зи ци ји у де фи ни са њу ути ца ја кул тур них фак то ра на др жав ну по-
ли ти ку на ци о нал не без бед но сти. Хи по те тич ко ис хо ди ште је би ло 
да ути цај кул ту ре на стра те шке ста во ве и од лу ке екс пла на тор но 
над ма шу је па ра диг му ра ци о нал них ак те ра и мо де ла за сно ва них 
на те о ри ји ига ра у сфе ри по ли тич ког по на ша ња ка рак те ри стич ног 
за без бед но сне ак тив но сти.24) У том сми слу, тра жио се про стор за 
„ху ма ни зо ва ну“ стра те ги ју, ону ко ја ће пре би ти са гле да ва на пре ко 
кон тек сту ал них, а не уни вер зал них (ахи сто рич них), од ред ни ца, то 
јест ону ко ја ће би ти из ра же на пре ко (аутен тич но сти и спе ци фич-
но сти) ори ги нал них на ци о нал них обе леж ја (сти ло ва) у при сту пу 
без бед но сти. Но се ћи мо ме нат за ова ква раз ма тра ња, ко ја мо же мо 
ло ци ра ти у 70-те го ди не про шлог ве ка, ма ни фе сто ван је прет по-
став ком да ће та да шњи СССР од го во ри ти на уза јам но за тра ши ва ње 
на че лом пре сли ка ва ња вред но сних кли шеа САД, што је пре не бре-
га ва ло чи ње ни цу да је СССР имао пот пу но дру га чи ји исто риј ски, 
кул тур ни и по ли тич ки раз вој, те да ни је де лио мно ге иде је ко је су 
пред ста вља ле те жи ште аме рич ког схва та ња свет ског по рет ка.

По Џе ку Снај де ру (Jack Snyder), ро до на чел ни ку са вре ме ног 
схва та ња стра те шке кул ту ре, она пред ста вља „збир иде ја, усло-
вље них емо ци о нал них ре ак ци ја и обра за ца по на ша ња, ко је чла но-
ви на ци о нал не стра те шке за јед ни це сти чу и ме ђу соб но де ле пре ко 
21)  Ro us se au, D. L. IdentifyingThreatsandThreateningIdentities:TheSocialConstructionof

RealismandLiberalism, Stan ford Uni ver sity Press, Stan ford, 2006, стр. 12.
22)  Gar nett, J. „Stra te gic Stu di es and its As sump ti ons“, у Baylis, J. et al(ур.):Contemporary

Strategy:TheoriesandPolicies, Hol mes and Me i er Pu blis hers, New York, 1975, стр. 3.
23)  Johnston, A. I. „Thin king abo ut Stra te gic Cul tu re“, InternationalSecurity,19(4), 1995, стр. 

36.
24)  Johnston,A. I. CulturalRealism:StrategicCultureandGrandStrategyinChineseHistory, 

Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 1995, стр. 5-15.
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ин струк ци ја или ими та ци је, а у по во ду ну кле ар не стра те ги је“.25) 
Та ква кон цеп ту ал на ко њунк ци ја је су ге ри са ла ге не ра ли за ци ју да 
др жа ве (или у нај ма њу ру ку њи хо во вођ ство у сфе ри без бед но сти) 
има ју пра во на аутен тич ност у пер цеп ци ји, ева лу а ци ји и ре а го ва-
њу на од ре ђе не ме ђу на род но про фи ли са не без бед но сне си ту а ци је. 
Сва ка по ли ти ка то га ран га за пра во де фи ни ше на ци о нал ни мо дус 
ра то ва ња као део на ци о нал ног ето са или по ли тич ке кул ту ре и пре-
ва зи ла зи ра ци о нал не ин те ре сне ра чу ни це уте ме ље не де ли мич но 
или са свим на ма те ри јал ним фак то ри ма. Исто вре ме но, Снај дер је 
стра те шку кул ту ру свео на на ци о нал ну стра те шку за јед ни цу, на 
ели те у про це су до но ше ња од лу ка, и уочио ме то до ло шку сла бост 
кон цеп та пре ко ли ми та на мет ну тих ар би трар ном (су бјек тив ном) 
се лек ци јом ва ри ја бли ко је ути чу на др жав ну по ли ти ку.26) У истом 
ма ни ру, Ко лин Греј стра те шку кул ту ру спе ци фи ку је као под руч је 
ко је се од но си на об ли ке ми шље ња и ак тив но сти у од но су на си лу, 
за сно ва ну на пер цеп ци ји на ци о нал ног исто риј ског ис ку ства у сми-
слу од го вор ног по на ша ња у на ци о нал ним окви ри ма.27)

Не сум њи ви до при нос ово га кру га те о ре ти ча ра је сте тај што 
је ус пео да, про у ча ва њем ре ле вант но сти, ста ту са и при ро де ен-
до ге них на ци о нал них спе ци фич но сти у сфе ри стра те шких од лу-
ка, обез бе ди ана ли тич ки кре ди би ли тет стра те шко-кул тур ног при-
сту па без бед но сти и на пра ви сиг ни фи кан тан те о рет ски от клон од 
уни вер зал но сти и су пре ма ти је дик та та тех но ло шке ло ги ке ну кле-
ар не ере. По Џон сто ну, кри ти ка овог при сту па по чи ва на по гре-
шно од ре ђе ном од но су из ме ђу стра те шке кул ту ре и по на ша ња, на 
чи ње ни ци да се стра те шка кул ту ра и ње на упо тре ба тре ти ра ју као 
не за ви сна ва ри ја бла ко ја об у хва та и ша бло не по на ша ња.28) На и ме, 
по ње му, кул тур не ма три це и ма три це понaшањa ни су иден тич не, 
а кул ту ра ути че на по на ша ње са мо до оне ме ре до ко је огра ни ча ва 
број до ступ них оп ци ја и про фи ли ше про цес уче ња при пад ни ка од-
ре ђе не кул ту ре у ин тер ак ци ји са спе ци фич ним окру же њем.29) По-
тен ци ра ње по на ша ња као од ре ђу ју ће ком по нен те стра те шке кул ту-
ре под ра зу ме ва ло је да стра те шко ми шље ње стал но во ди ка јед ном 
25)  Synder, Ј. L. TheSovietStrategicCulture: Implications forLimitedNuclearOperations,

Rand Cor po ra tion R-2154-AF, San ta Mo ni ca, 1977, стр. 8.
26)  Ibi dem, стр. 16.
27)  Gray, C. S. „Na ti o nal Style in Stra tegy: The Ame ri can Exam ple“, InternationalSecurity,

6(2), 1981, стр. 35.
28)  Johnston, A. I. „Thin king abo ut Stra te gic Cul tu re“, op. cit., стр. 37.
29)  Ibi dem, стр. 45.
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со ци јал но пе три фи ко ва ном ти пу понашaња.30) Пр ва ге не ра ци ја 
те о ре ти ча ра је те жи ла ка то ме да иден ти фи ку је јед ну или ви ше 
кул тур них тра јек то ри ја, ко је су осло бо ђе не вре мен ске ди мен зи је 
и по диг ну те на ни во ме та-кон стан ти. Са јед не стра не, уло га стра-
те шке кул ту ре је је по ста вљен та ко да ри гид но де тер ми ни стич ки 
ути че на стра те шко по на ша ње др жа ве in to to.31) Са дру ге стра не, 
стра те шка кул ту ра ин кор по ри ра пре ши рок спек тар, по тен ци јал но 
ком пе те тив них, ва ри ја бли у ре а ли за ци ји вла сти те аутен тич но сти и 
по сто ја но сти, без има ло про сто ра за те сти ра ње мо де ла ко ји ни су 
уте ме ље ни на ана ли тич ким пре ми са ма стра те шке кул ту ре. На тој 
ли ни ји, Да вид Џонс (Da vid Jo nes) у сво ме ис тра жи ва њу со вјет ске 
стра те шке кул ту ре прет по ста вља три ни воа ула зних еле ме на та (ва-
ри ја бли) ре ле вант них за др жав ну стра те шку кул ту ру (од ко јих би 
сва ки мо гао да фи гу ри ра као до вољ но об ја шње ње per se): (1) ни во 
ма кро-окру же ња об је ди њу је ге о гра фи ју, ет но-кул тур не и исто риј-
ске ка рак те ри сти ке; (2) дру штве ни ни во об је ди њу је дру штве но-
еко ном ску и по ли тич ку струк ту ру дру штва; и (3) ми кро ни во ко ји 
об је ди њу је вој не ин сти ту ци је и при ро ду ци вил но вој них од но са.32) 
Та ква ис тра жи вач ка по став ка, ис тра жи ва ње у сме ру пре по зна ва ња 
јед ном за сваг да да тих „он то ло шких“, пер си стент них и је дин стве-
них атри бу та стра те шке кул ту ре не ке др жа ве, за не ма ри вао ка ко ег-
зи стен ци ју хе те ро ге них еле ме на та мо дер них дру шта ва (стра те шке 
од лу ке че сто ре флек ту ју амал гам раз ли чи тих кул тур них тра ди-
ци ја), та ко и за јед нич ке пси хо ло шке ва ри ја бле људ ских дру шта ва 
(стра те шке од лу ке че сто пред ста вља ју ре зул тат уни со них со ци ал-
пси хо ло шких ме ха ни за ма).

Кри тич ке оп сер ва ци је Џон сто на ин кор по ри ра не су у ње го вој 
кон цеп ци ји стра те шке кул ту ре схва ће не по пут ин те гри са ног си-
сте ма сим бо ла (нпр. ар гу мен та ци о не струк ту ре, је зи ци, ана ло ги је, 
ме та фо ре) ко ји де лу је у сме ру уста но вље ња про жи ма ју ћих и ду-
го трај них пре фе рен ци ја пре ко фор му ли са ња кон це па та о уло зи и 
ефи ка сно сти вој не сна ге у ме ђу др жав ним по ли тич ким ре ла ци ја-
ма.33) Ово зна чи да уну тар по ли тич ких из бо ра и стра те шких пре-
фе рен ци ја по сто ји чи тав низ об ја шње ња и ве за из ме ђу њих, те да 
по зи ци ја стра те шке кул ту ре као од ре ђе ног си сте ма су ге ри ше огра-
30)  Ibi dem, стр. 37.
31)  Ibi dem, стр. 33, 37.
32)  Jo nes, D. R. „So vi et Stra te gic Cul tu re“, у Ja cob sen, C. G. (ур.) StrategicPower:USA/USSR. 

Mac mil lan Press Ltd, Lon don, 1990, стр. 35.
33)  Johnston, A. I. „Thin king abo ut Stra te gic Cul tu re,“ op. cit., стр. 46.
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ни че ност ши рим по ли тич ким и дру штве ним си сте мом. Ста но ви-
ште ко је стра те шку кул ту ру про фи ли ше као иде а ци о ни ми ље ко ји 
огра ни ча ва из бор од ре ђе ног ти па по на ша ња под ра зу ме ва мо гућ-
ност пред ви ђа ња на ње му про и за шлог на ци о нал ног стра те шког 
оп ти ра ња.34) По сто ја ње од ре ђе них иде ја по се би ни је до вољ но да 
раз ја сни раз вој од ре ђе ног по ли тич ког окру же ња, оне, на рав но, мо-
ра ју би ти фор му ли са не, апли ци ра не и по др жа ва не у ду жем вре-
мен ском пе ри о ду од стра не од ре ђе них по ли тич ких ак те ра. Ова кав 
при ступ не дво сми сле но ди фе рен ци ра стра те шку кул ту ру као не-
за ви сну ва ри ја блу у од но су на по на ша ње ко је тре ти ра као за ви сну 
ва ри ја блу.

Од го ва ра ју ћи на кри ти ке усме ре не ка схва та њи ма ко ја ка рак-
те ри шу пр ву ге не ра ци ју, Греј про мо ви ше но во схва та ње по ко ме 
стра те шка кул ту ра пред ста вља кон текст ко ји окру жу је и да је сми-
сао стра те шком по на ша њу.35) Стра те шку кул ту ру од ре ђу је као трај-
не (али не не про мен љи ве) дру штве но пре не те иде је, ста во ве, тра-
ди ци је, обра сце ми шље ња и пре фе ри ра не ме то де де ла ња, ко ји су 
то ма ње или ви ше ка рак те ри стич ни за не ку пар ти ку лар ну ге о граф-
ски од ре ђе ну без бед но сну за јед ни цу са је дин стве ним исто риј ским 
ис ку ством.36) Про стор стра те шке кул ту ре об у хва та и оно што се на-
ла зи спо ља и оно што је ло ци ра но уну тар нас, јер ми, на ше ин сти-
ту ци је и на ше по на ша ње пред ста вља мо (фор ми ра мо) кон текст.37) 
In nu ce, с об зи ром на чи ње ни цу да је стра те шка кул ту ра про дукт 
ин ди ви дуа ко је су ну жно кул ту ро ло шки про фи ли са не, не по сто-
ји ни шта уну тар стра те шког под руч ја што се мо же по зи ци о ни ра ти 
ван под руч ја кул ту ре. Ер го, не за о би ла зна кул тур на ди мен зи ја по-
сред ни ка, ор га ни за ци ја, про це ду ра и упо тре бе оруж ја ну жно ути че 
на по на ша ње стра те шке за јед ни це. За раз ли ку од Џон сто на, Греј 
од ба цу је кон цеп ту ал ни ста тус стра те шке кул ту ре као јед не из дво-
је не, у ма си су про ста вље них екс пли ка ци ја, стра те шке се лек ци је: 
об ја шње ње по на ша ња ни је мо гу ћа ван стра те шке кул ту ре. Ова кво 
си ту и ра ње стра те шке кул ту ре чи ни да је Греј тре ти ра и као за ви-
сну и као не за ви сну ва ри ја блу. Ре ци мо на кра ју да је Греј пре ба-
цио ка ко се би та ко и це лој на уч ној за јед ни ци за хи пер тро фи ра ну 
34)  Johnston,A. I. CulturalRealism:StrategicCultureandGrandStrategyinChineseHistory, 

op. cit., стр. 36.
35)  Gray, C. S. „Stra te gic Cul tu re as Con text: The First Ge ne ra tion of The ory Stri kes Back“, 

ReviewofInternationalStudies, 25(1), 1999, стр. 50.
36)  Ibi dem, стр. 51.
37)  Ibi dem, стр. 53.
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кон цеп ту а ли за ци ју стра те шке кул ту ре, ко ја је чи та ву де ба ту до ве ла 
до ни воа ап сур да. Пи та ње де фи ни са ња стра те шке кул ту ре пре ко 
рас пра вља ња о ин клу зи ји и иде а ци о них еле ме на та и фе но ме на по-
на ша ња тре ба за ме ни ти „здра во ра зум ском“ при ме ном кул ту ра ли-
стич ког при сту па у схва та њу на ци о нал них стра те шких из бо ра.38)

Нај ин три гант ни ја не до у ми ца ка рак те ри стич на за де тер ми ни-
стич ки при ступ стра те шкој кул ту ри је, да кле, ва лид ност ус по ста-
вља ња не дво сми сле не узроч но-по сле дич не коп че из ме ђу ста во ва 
и ре зул тант ног по на ша ња. На и ме, де тер ми ни стич ка и „екс тер на“ 
по зи ци ја стра те шке кул ту ре је под ра зу ме ва ла генерисaње ја сно 
про фи ли са ног, мо но лит ног, ауто ном ног и не за о би ла зног ка у зал-
ног ути ца ја на по на ша ње свих по тен ци јал них ак те ра.39) Про блем 
на ста је у не пре по зна ва њу по тен ци јал не дис кре пан ци је на ни воу 
ре ла ци је стра те шке кул ту ре и по на ша ња, у иде ји да се стра те шком 
кул ту ром мо же ма ни пу ли са ти за рад ус по ста вља ња стра те шких из-
бо ра ко ји ин тен зи фи ку ју или ста вља ју у пр ви план од ре ђе не пар-
ти ку лар не ин те ре се. Да кле, док је пр ви круг те о ре ти ча ра тре ти рао 
стра те шку кул ту ру кроз при зму об ја шње ња др жав них раз ло га и 
на чи на во ђе ња ра та, дру га ге не ра ци ја је по ла зи ла од прет по став-
ке да стра те шка кул ту ра а при о ри слу жи ин стру мен та ли зо ва ним 
ци ље ви ма од ре ђе ног ин те ре сног кор пу са. Ако ова кву по став ку за-
о штри мо до кра ја, мо гло би се ре ћи да стра те шка кул ту ра мо же 
би ти по зи ци о ни ра на као „ис ку пљу ју ћи“ мит за од но сне по ли тич ке 
ели те (удру же не са пан да ном из вој но-ин ду стриј ског ком плек са) у 
сме ру кул ту ро ло шког по зи ци о ни ра ња ак тив но сти про ис те клих на 
пар ти ку лар ним ин те ре сним ра чу ни ца ма, гло бал ним ка пи та ли стич-
ким про це си ма и исто риј ским ис ку ством суи ге не рис.

То ме ком па та бил но, стра те шка кул ту ра се од ре ђу је као про-
стор за ма ни пу ли са ње, за ства ра ње оправ да ња ан га жма на хе ге мо-
ни стич ке др жа ве. Та ко ђе, она мо же би ти ис ко ри шће на и за оправ-
да ње ути ца ја вој но-ин ду стриј ског ком плек са у ме ђу на род ном 
си сте му су пер и ор ној др жа ви и за ди ри го ва ње дру штвом пре ко кла-
сно ба зи ра ног ути ца ја. Та ква кон сте ла ци ја отва ра про стор ели ти да 
ге не ри ше спе ци фи чан кул тур ни про стор, где се по мо ћу про па ганд-
них ак тив но сти ин те ре си ми ли та ри стич ких кру го ва иден ти фи ку ју 
као вред но сти дру штва.40) По Бре дли ју Клај ну (Bra dley S. Klein), да 
38)  Gray, C. S. OutoftheWilderness:PrimeTimeforStrategicCulture, op. cit, стр. 1-13.
39)  Johnston, A. I. „Thin king abo ut Stra te gic Cul tu re”, op. cit., стр. 38.
40)  Po o re, S. „Stra te gic cul tu re”, у Glenn, J., How lett, D., Po o re, S. (ур.) Neorealismversus

StrategicCulture,As hga te Pu blis hing Com pany, Bur ling ton, 2004, стр. 55-57.
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би се ло ци ра ла стра те шка кул ту ра по треб но је по зна ва ње ин фра-
струк ту ре тех но ло шког и вој ног сек то ра др жа ве: стра те шка кул ту-
ра ни је ни шта дру го до про у ча ва ње кул тур не хе ге мо ни је др жав не 
ре пре си је.41) На тој ли ни ји, Клајн хлад но ра тов ску док три ну за стра-
ши ва ња, због ком би но ва ња две су про ста вље не стра те шке фор ме: 
де кла ра тив не и опе ра тив не, од ре ђу је као мак си мал но по год ну за 
САД. Де кла ра тив на стра те ги ја, уте ме ље на на од бра ни, ре та ли ја-
ци ји и за стра ши ва њу, је ин стру мен та ли зо ва на од стра не ели та за 
кул тур но по кри ва ње (та ко ре ћи грам ши јев ске про ве ни јен ци је)42) 
опе ра тив не стра те ги је, уте ме ље не на агре сив ној спољ ној по ли ти-
ци са офан зив но по ста вље ним вој ним сна га ма.43)

Прет ход но ре че но на ме ће не до у ми цу да ли је по ли тич ка или 
вој на ели та из над усло вље но сти про фи ли са них стра те шком кул-
ту ром или је со ци ја ли зо ва на уну тар ин стру мен та ли зо ва них ми то-
ло шких кон струк ци ја. Та ко се Снај дер у но вом са гле да ва њу сво-
га ис хо ди шног ра да за ла же за уже („кон се квен циј ско“) од ре ђе ње 
стра те шке кул ту ре, ко ја је вред на про пи ти ва ња са мо он да ка да 
се сва дру га об ја шње ња про ба ју и по ка жу као не тач на.44) Стра те-
шка кул ту ра, трет ман стра те ги је ма ни фе сто ван пре ко аутен тич них 
обра зов них „ал го рит ма“, ин сти ту ци ја и спе ци фич ног ста ту са си ле, 
по ста је ре ле вант на тек по што се раз ви је из ан те це дент них окол-
но сти ма те ри јал них ин те ре са од ре ђе них со ци јал них сна га по пут 
по ли тич ких ели та. У том сми слу, по Снај де ру, им пе ри ја ли зам је 
пред ста вљен као про дукт ко а ли ци је ма лог бро ја (не ли бе рал них) 
еко ном ских и по ли тич ких ин те ре сних гру па ко је су гра ви ти ра ле ка 
ге о граф ској екс пан зи ји и ко је су би ле спо соб не да осво је власт и 
ре а ли зу ју „по ли тич ку кар те ли за ци ју“ (слу ча је ви Не мач ке и Ја па на 
у кон тек сту 2. свет ског ра та).45) Те ели те су про ду ко ва ле „мит о им-
пе ри ји“, скуп ста во ва, иде ја, сим бо ла, оби ча ја и пред ста ва стра те-
шке кул ту ре, ко ји је пре ра стао пр во бит ну ин те ре сну за сно ва ност и 
ме та мор фо зи рао у кул тур ни иде ал. До шло је до по врат ног ефек та: 
41)  Klein, B. „He ge mony and Stra te gic Cul tu re: Ame ri can Po wer Pro jec tion and Al li an ce De-

fen se Po li tics“, ReviewofInternationalStudies, 14(2), 1988, стр. 133-148.
42)  Ви ди Sto ja no vić, Đ. Građanskodruštvo:istorijskirazvojkoncept, Me dij ska knji ža ra Кrug, 

Be o grad, 2006, стр. 134-151.
43)  Klein, B. „The Tex tu al Stra te gi es of the Mi li tary: Or, Ha ve you Read any Good De fen se 

Ma nu als La tely?“, у Der De rian, J., Sha pi ro, M. J. (ур.) International/IntertextualRelations:
PostmodernReadingsofWorldPolitics,Le xing ton Bo oks, Le xing ton, 1989, стр. 97-112.

44)  Synder,Ј. L. MythsofEmpire:DomesticPoliticsandInternationalAmbition,Cor nell Uni-
ver sity Press, It ha ca, 1991.

45)  Ibi dem, стр. 305-322.
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„са мо за ро бље не“ ели те су ин тер на ли зо ва ле стра те шко-кул тур ни 
са др жај ко је су осми сли ли и пла си ра ли у јав ност као оправ да ње за 
ин те ре сно ори јен ти са ну по ли тич ку се лек ци ју.

Стра те шка кул ту ра се не тре ти ра као екс клу зив ни про дукт фе-
но ме на ели та, већ и пре ко по ве за но сти и ства ра ња у од но су пре ма 
дру штву као це ли ни, пре ко прет по став ке тран спа рент не јав не ди-
мен зи је. У са гла сју са тим, Кен Бут (Ken Bo oth) на гла ша ва да се 
„стра те шка кул ту ра ре фе ри ра на на ци о нал ну тра ди ци ју, вред но сти 
ста во ве, обра сце по на ша ња, на ви ке, сим бо ле до стиг ну ћа и по себ-
не на чи не при ла го ђа ва ња и ре ша ва ња про бле ма у од но су на прет-
ње или упо тре бу вој не си ле.“46) Та кво ста но ви ште ре ак ци је др жа ве 
по пи та њу ра та и ми ра при мар но де те ре ми ни ше пре ко исто ри је 
и по ли тич ке кул ту ре, док пре фе рен ци је ели та има ју се кун дар ну 
по зи ци ју. Ана лог но то ме, Чарлс Куп чан (Char les Kupchan) сма тра 
да се стра те шка кул ту ра са сто ји од ап стракт них кон це па та по пут 
пред ста ва, сим бо ла и ста во ва ко ји ка рак те ри шу це ли ну спе ци фи-
ко ва ног дру штва (то јест по ли ти ке или на ци је): и ма се и ели ту у 
про це су до но ше ња од лу ка. Стра те шка кул ту ра об у хва та пред ста-
ве пу тем ко јих на ци је, као ко лек тив ни ен ти те ти, де фи ни шу сво је 
бла го ста ње и на пре дак, те схва та ју вла сти ту без бед ност.“47) Ипак, 
Куп чан ди фе рен ци ра стра те шку кул ту ру од уве ре ња ели та. Ње го ва 
по став ка тре ти ра уве ре ња ели та као ра ци о нал на, ло гич ки кон зи-
стент на и ба зи ра на на узроч ном за кљу чи ва њу, а под ути ца јем ка ко 
ди на ми ке ме ђу на род ног окру же ња та ко и фор ма тив ног ис ку ства 
ко је под ра зу ме ва и стра те шку кул ту ру.48)

Тре ћа ге не ра ци ја, ко ја се ја вља по чет ком 90-тих го ди на про-
шлог ве ка, са јед не странe, у сво ме по и ма њу не за ви сних иде а ци-
о них ва ри ја бли по ста је си мул та но стро жа и еклек тич ни ја, те, са 
дру ге стра не, уже усме ре на ка про пи ти ва њу спе ци фич них стра те-
гиј ских од лу ка као за ви сних ва ри ја бли.49) Не до во де ћи у пи та ње 
от клон пре ма ре а ли стич кој те о рет ској по зи ци ји, ова ге не ра ци ја те-
о ре ти ча ра, фо ку си ра на на про стор где струк ту рал но-ма те ри јал но 
ела бо ри ра ње ин те ре са не мо же да об ја сни по је ди нач не, „кон крет-
не“ стра те шке из бо ре, у „кон цеп ту ал ну игру“ уво ди, из ме ђу оста-
лог и ор га ни за ци о ну, вој ну или гло бал ну кул ту ру као ре ле вант не 
46)  Bo oth, K. StrategyandEthnocentrism,Hol mes & Me i er Pu blis hers Inc, New York, 1979, 

стр. 121.
47)  Kupchan, C. A. TheVulnerabilityofEmpire, Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, 1994, стр. 22.
48)  Ibi dem, стр. 491-492.
49)  Johnston, A. I. „Thin king abo ut Stra te gic Cul tu re“, op.cit., стр. 41.
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екс пла на тор не ин пу те (не за ви сне ва ри ја бле). Та ко за Ели за бет Ки-
ер (Eli za beth Ki er), ко ја по ла зи од прет по став ке да вој ска не мо ра 
ну жно да пре фе ри ра офан зив не док три не, ор га ни за ци о на кул ту ра 
ути че на то ка ко вој ска мо же да од ре а гу је на огра ни че ња на мет ну-
та од стра не ци вил них до но си о ца од лу ка. По њој, до ма ћи по ли тич-
ки ам би јент на ме ће ли ми те, вој на кул ту ра ин тер пре ти ра те ли ми те, 
а ор га ни за ци о на кул ту ра пред ста вља ин тер ве ни шу ћу ва ри ја блу из-
ме ђу ци вил них од лу ка и вој не док три не.50) Из тог угла, као ана ли-
тич ки по себ но ва жна се на ме ће „по ли тич ко-вој на суб кул ту ра“.51) 
По на ша ње ци вил них ли де ра и вој ске, то јест про ме не у сфе ри 
вој не док три не у сме ру офан зив не или де фан зив не ва ри јан те, се, 
на су прот струк ту рал ним или функ ци о нал ним ана ли за ма, нај бо ље 
мо гу раз у ме ти из кул тур ног ра кур са.52) Џе фри Ле гро (Jef frey Le gro) 
сма тра да та мо где су спе ци фич ни ин стру мен та ра то ва ња до ступ ни 
и са гла сни са пре ва лент ном кул ту ром ра то ва ња на ни воу др жав ног 
вој ног „стра ту ма“, та др жа ва гра ви ти ра ка по ступ ци ма ко ји ре зул-
ту ју еска ла ци јом кон флик та, док ако је по тен ци јал на вр ста ра то ва-
ња опо зит на др жав ној вој ној кул ту ри, он да је ве ро ват но ћа су ко ба 
ми ни ма ли зо ва на, чак и код из ра зи то про во ка тив не не при ја тељ ске 
ак тив но сти.53) И Ле го и Ки ер апо стро фи ра ју при ступ кул ту ри као 
ко лек тив ном фе но ме ну ко ји се не мо же ре ду ко ва ти на ин ди ви ду-
ал ни сте пен, без об зи ра да ли се ра ди о вој ној ели ти или си сте му 
уве ре ња ка рак те ри сточ ном за ели те у ши рем пој му стра те шке кул-
ту ре. По Џон сто ну, овај „круг“ те о ре ти ча ра, по ред то га што успе ва 
да пре ва зи ђе де тер ми ни зам пр ве ге не ра ци је (не при хва та њем по-
на ша ња као не за ви сне ва ри ја бле и ста вом да је кул ту ра не што што 
се ме ња) и што у сво јим на ла зи ма прак ти ку је упре ђи ва ње раз ли чи-
тих те о рет ских екс пла на ци ја, има три не до стат ка: (1) због то га што 
у нео ре а ли зму мо же мо сре сти др жав не пре фе рен ци је у ра спо ну од 
др жав ног оп стан ка до мак си ма ли зо ва ња мо ћи, до ла зи до про бле-
ма у фор му ли са њу за кљу ча ка при ли ком ком па ра ци је са кул тур ним 
мо де лом; (2) због то га што је по на ша ње за ви сна ва ри ја бла (а не 
спољ на по ли ти ка или вој на док три на), пре не бре га ва се мо гућ ност 
да сим бо лич ка стра те ги ја не ма ни ка кве ка у зал ни ути цај на опе ра-

50)  Ki er, E. „Cul tu re and Mi li tary Doc tri ne: Fran ce Bet we en the Wars“, InternationalSecurity,
19(4), 1995, стр. 68.

51)  Ibi dem, стр. 69.
52)  Ki er, E. „Cul tu re and French Mi li tary Doc tri ne“, у Kat zen stein P. (ур.) TheCultureofNati

onalSecurity, Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1996, стр. 186.
53)  Le gro, J. „Mi li tary Cul tu re and Ina dver tent Esca la tion in World War II“, InternationalSecu

rity, 18(4), 1994,стр. 109-110.
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тив ну стра те ги ју; и (3) због то га што је оста вље на мо гућ ност да 
до но си о ци стра те шких од лу ка у пот пу но сти не ре пре зен ту ју вред-
но сти вој не или стра те шке кул ту ре, про бле ма ти зу је се и ре ла ци ја 
из ме ђу тих вред но сти и са мог по на ша ња.54)

На кра ју тре ба ре ћи да све го ре из ло же не, ши ро ко по ста вље не, 
кон цеп ту ал не по став ке има ју огра ни че ну ана ли тич ку ко ри сност: 
за то што на не до во љан на чин раш чла њу ју ју фе но мен стра те шке 
кул ту ре (по пи та њу нор ма тив них, иде а ци о них и би хе ви о рал них 
ком по нен ти), оне су ма ло упо тре бљи ве на ин струк тив ном ни воу 
за ем пи риј ска ис тра жи ва ња стра те шке кул ту ре, ка рак те ри стич на 
за са вре ме ну ана ли тич ку ко њунк ци ју.55) Са тим на уму, овај рад ће 
ко ри сти ти де фи ни ци ју стра те шке кул ту ре Кри сто фа Ме је ра (Chri-
stoph Meyer) по ко јој она об у хва та дру штве но пре не те и са иден ти-
те том по ве за не (и/или про и за шле) нор ме, иде је и обра сце (оби ча је, 
сте ре о ти по ве или ри ту ал не ма три це) по на ша ња (укљу чу ју: ци ље ве 
упо тре бе си ле, при ро ду при нуд них сред ста ва, пре фе ри ра не мо де ле 
ко о пе ра ци је и ни во до ма ће или ме ђу на род не ауто ри за ци је), ко ји 
су за јед нич ки нај у ти цај ни јим по ли тич ким ак те ри ма и дру штве ним 
гру па ма уну тар не ке по ли тич ке за јед ни це и ко ји ути чу на из бор 
и фор му ли са ње се та од брам бе них и без бед но сних оп ци ја (ци ље-
ва) те исте за јед ни це.56) По ње му, ова ква по став ка има три ва жне 
од ли ке: (1) она се ди рект но ре фе ри ра на нор ме; (2) иде је, нор ме 
и прак са ни су изо ло ва не ва ри ја бле, оне се по сма тра ју као ин тер-
е ла ци о ни еле мен ти на ра ти ва иден ти те та спе ци фич не за јед ни це у 
од но су на спољ ни свет; и (3) су ге ри ше да стра те шка кул ту ра, као и 
на ци о нал ни на ра ти ви иден ти те та, мо гу би ти хе те ро ге ни и под ло-
жни оспо ра ва њу.57) У том кон тек сту, Ме јер је раз вио кон цеп ту ал ни 
оквир са че ти ри но се ће нор ме по пи та њу упо тре бе си ле, ко је има ју 
раз ли чи те вред но сти у раз ли чи тим на ци о нал ним по став ка ма, све 
нор ме су ска ли ра не на че ти ри ни воа и кре ћу се у ра спо ну од ни ског 
до ви со ког ан га жма на.58)

54)  Johnston, A. I. „Thin king abo ut Stra te gic Cul tu re”, op.cit., стр. 42-43.
55)  Meyer, C. „Con ver gen ce to wards a Euro pean stra te gic cul tu re? A con struc ti vist fra me work 

for ex pla i ning chan ging norms”, EuropeanJournalofInternationalRelations,11(4), 2005, 
стр. 529.

56)  Meyer, C. TheQuestforaEuropeanStrategicCulture:ChangingNormsonSecurityand
Defence in theEuropeanUnion,Pal gra ve, Ho und mills, 2006, стр. 20 и Meyer, C. „Con-
ver gen ce to wards a Euro pean stra te gic cul tu re? A con struc ti vist fra me work for ex pla i ning 
chan ging norms”, op. cit., стр. 528.

57)  Meyer, C. „Con ver gen ce to wards a Euro pean stra te gic cul tu re? A con struc ti vist fra me work 
for ex pla i ning chan ging norms”, op. cit., стр. 529.

58)  Ibi dem, стр. 530.
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Пр ва стра те шка нор ма се ти че ци ље ва упо тре бе си ле и ње на 
„уз ла зна гра ду а ци ја“ об у хва та: (1) од бра ну вла сти те те ри то ри је 
од не по сред ног на па да; (2) од бра ну гру па или др жа вља на у ино-
стран ству од без бед но сних прет њи; (3) про мо ци ју вред но сти, уве-
ре ња или иде ја у ино стран ству; и (4) екс тра-те ри то ри јал но ши ре-
ње по ли тич ке, еко ном ске или кул тур не кон тро ле. Дру га стра те шка 
нор ма се ти че на чи на упо тре бе си ле и ње на „уз ла зна гра ду а ци ја“ 
об у хва та: (1) рек ти ван ан га жман, сра зме рен ни во жр та ва; (2) ак ти-
ван ан га жман, ни зак ни во ка ко уну тар-груп них та ко и ван-груп них 
жр та ва; (3) ак ти ван ан га жман, ни зак ни во уну тар-груп них и ви сок 
ни во ван-груп них жр та ва; и (4) агре си ван ан га жман, не сра зме ран 
ни во жр та ва. Тре ћа стра те шка нор ма се ти че пре фе ри ра ног мо ду са 
ко о пе ра ци је и ње на „уз ла зна гра ду а ци ја“ об у хва та: (1) не у трал ност 
(не ме ша ње); (2) са рад њу на осно ву за ко на, спо ра зу ма и пра ви ла; 
(3) са рад њу на осно ву из бо ра из ме ђу пре фе ри ра них парт не ра, и 
(4) уни ла те ра ли зам (же ља за са мо стал ним де ло ва њем. Ко нач но, 
че твр та стра те шка нор ма се ти че ин тен зи те та до ма ће и ме ђу на род-
не ауто ри за ци је и ње на „уз ла зна гра ду а ци ја“ об у хва та: (1) ви со ку 
до ма ћу и ме ђу на род ну ауто ри за ци ју; (2) ви со ку до ма ћу и ни ску ме-
ђу на род ну ауто ри за ци ју; (3) ни ску до ма ћу и ви со ку ме ђу на род ну 
ауто ри за ци ју; и (4) ни ску до ма ћу и ме ђу на род ну ауто ри за ци ју.

2.СТРАТЕШКАКУЛТУРАЕУ

Син таг ма „те о рет ска не мо гућ ност“ је ду го вре ме на би ла уоби-
ча је на ква ли фи ка ци ја ре а ли стич ке ар гу мен та ци је ка да се ра до о 
европ ској без бед но сно-од брам бе ној ко о пе ра ци ји. Ком па ти бил-
но са прет по став ком о ба лан су прет њи, др жа ве фор ми ра ју вој не 
са ве зе са мо он да ка да де ле за јед нич ку прет њу (опа сност). У том 
кон тек сту, пад Бер лин ског зи да 1989. го ди не би во дио или ка по ли-
тич ки ре гре сив ним на ци о на ли стич ким оп ци ја ма, ка рак те ри стич-
ним за европ ску про шлост, или ка одр жа њу успе шне и про ве ре не 
са рад ње под окри љем НА ТО-а.59) Ре а ли стич ка ин тер пре та ци ја се 
сиг ни фи кант но про ме ни ла по сле 2000. ка да је са свим ја сно ре-
ги стро ва но да без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ЕУ (Европ ска 
без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка, Euro pean Se cu rity and De fen se 
59)  Ви ди Me ar she i mer, J „Back to the Fu tu re: In sta bi lity in Euro pe af ter the Cold War”, Interna

tionalSecurity,15(1), 1990, стр. 5-56.; Waltz, K. „The Emer ging Struc tu re of In ter na ti o nal 
Po li tics”, InternationalSecurity, 18(2), 1993, стр. 44-79.; и Gor don, P. „Euro pe’s Un com-
mon Fo re ign Po licy”, InternationalSecurity, 11, 1998, стр. 27-74.
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Po licy, ЕСДП60)) има да ле ко бо љу бу дућ ност од оне ко ја јој је пред-
ви ђа на. На и ме, ре а ли стич ка ар гу мен та ци ја је сво ју кон цен три са-
ност на ба ланс прет њи по ме ри ла на ба ланс мо ћи.61) У скла ду са 
та квом по став ком, ЕСДП је, као ре а ли за ци ја же ље европ ских др-
жа ва за стра те шком ауто но ми јом, био од го вор на уни по лар ну су-
пре ма ти ју САД у свет ској по ли ти ци и мул ти по лар ност у Евро пи, 
где се ре ак ти ви ра ла стра те шка ком пе ти тив ност из ме ђу Не мач ке, 
Фран цу ске и Ве ли ке Бри та ни је. Ер го, ЕСДП, са јед не стра не, по сле 
за вр шет ка Хлад ног ра та и по вла че ња САД из Евро пе, мо же слу жи-
ти да би се стра те ги јом ме ког ба лан си ра ња, упо тре бом не-агре сив-
них сред ста ва у опи ра њу свет ској до ми на ци ји САД, ин тен зи фи ко-
вао по ли тич ки ути цај Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске у НА ТО.62) 
Са дру ге стра не, ЕСДП се мо гао од ре ди ти као про дукт тра ди ци о-
нал ног ри вал ства из ме ђу Не мач ке и Фран цу ске, као по ку шај ја чег 
ве зи ва ња Не мач ке за Евро пу и, кон се ке вент но, по ве ћа ње из гле да 
за мир на це ло куп ном европ ском кон ти нен ту.63)

На су прот ре а ли сти ма, кон струк ти ви сти сма тра ју да пер ма нет-
на ево лу ци ја ЕСДП-а, о че му ће ка сни је би ти ре чи, ма ни фе сту је 
фраг мент ши ре рас пра ве о ме ђу на род ном иден ти те ту ЕУ, о то ме да 
ли ће се Евро па (са мо)од ре ди ти пре ко свој ста ва вој не, ци вил не или 
нор ма тив не мо ћи.64) Дру гим ре чи ма, ЕСДП за ви си од ко му ни ка тив-
них и сим бо лич ких про це са ка рак те ри стич них за Евро пу, то јест 
од то га ка ко Евро пља ни ви де се бе и дру ге. Ко нач ни об лик ко ји ће 
узе ти европ ска од бра на за ви си ће, да кле, од ства ра ња за јед нич ке, 
стра те шке кул ту ре ЕУ. По ли тич ка кул ту ра ЕУ у свом ла кон ском и 
ру ди мен тар ном об ли ку се мо же пред ста ви ти као за јед нич ко схва-
та ње по пи та њу ре гу лар но сти упо тре бе од ре ђе них вр ста ЕСДП-
ом про фи ли са них де ло ва ња (осим вој них и ци вил них ка па ци те та, 
под ра зу ме ва и нор ме, уве ре ња и иде је у од но су на сред ства и ци-
ље ве од брам бе не по ли ти ке). Пол Кор ниш и Џе фри Едвардс  (Paul 
Cor nish и Ge of frey Ed wards) де фи ни шу европ ску стра те шку кул ту-
60)  Сви акро ни ми ће би ти ћи ри лич не ва ри јан те ен гле ских ори ги на ла.
61)  Ви ди Art, R. „Euro pe Hed ges Its Se cu rity Bets”, у Paul, T. V., Wirtz, J. J. и Fort man M. 

(ур.) BalanceofPower:TheoryandPracticeinthe21stCentury, Stan ford Uni ver sity Press, 
Stan ford, 2004, стр. 179-214.; Po sen, B. „Euro pean Union Se cu rity and De fen se Po licy: Re-
spon se to Uni po la rity?“, SecurityStudies, 15(2), 2006, стр. 149-186.; и Jo nes, S. TheRiseof
EuropeanSecurityCooperation, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2007.

62)  Art, R. „Euro pe Hed ges Its Se cu rity Bets”, op. cit., стр. 199.
63)  Jo nes, S. TheRiseofEuropeanSecurityCooperation, op. cit., стр. 11.
64)  Ви ди An der son, S. иTho mas, S. „Euro pean Se cu rity and De fen se Po licy Demysti fied”, Ar

medForces&Society,33(1), 2006, стр. 24-42.; Man ners, I. „Nor ma ti ve Po wer Re con si de-
red: Beyond the Cros sro ads”, JournalofEuropeanPublicPolicy, 13(2), 2006, стр. 182-199.



стр:311344

- 327 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2010год.(XXII)IXvol=25

ру као ин сти ту ци о нал но по ве ре ње и про це се ан га жо ва ња и упра-
вља ња вој ном си лом као де лом при хва ће ног кван ту ма ле ги тим них 
и ефи ка сних по ли тич ких ин стру ме на та, за јед но са оп штим при-
зна ва њем ЕУ као ме ђу на род ног ак те ра са вој ним ка па ци те ти ма.65) 

За по че так, ни је на од мет на по ме ну ти ка ко у ова квој по став-
ци ег зи сти ра про блем кон вер ген ци је из ме ђу од ре ђе них на ци о нал-
них кул тур них кор пу са по пи та њу ЕУ стра те шке кул ту ре. Ја сно је 
уоч љи во кон цеп ту ал на ди со нан ца из ме ђу „атлан ти ста“ и „евро пи-
ста“, „ауто но ми ста“ и „ко о пе ра ти ви ста“, из ме ђу оних ко ји се за ла-
жу за тра ди ци о нал не мо да ли те те од бра не и оних ко ји фор си ра ју 
пер спек ти ву мо ћи (си ле и сна ге).66) У том сми слу, Жо ли он Хо ворт 
(Jolyon Ho worth) ко ри сти се дам ди хо то ми ја да би ука за ла на раз-
ли ке из ме ђу на ци о нал них стра те шких кул ту ра, то јест др жа ва, у 
Евро пи: (1) са ве зни ка и не у трал них; (2) „атлан ти ста“-„евро пе и-
ста“; (3) оних ко ји ма је при о ри тет про јек ци ја мо ћи и оних ко ји ма 
је при о ри тет те ри то ри јал на од бра на; (4) оних ко ји по тен ци ра ју вој-
ску за раз ли ку од оних ко ји ма су ва жни ји ци вил ни ин стру мен ти; 
(5) ве ли ких др жа ва и ма лих др жа ва; (6) про из во ђа ча ору жа них си-
сте ма и ку па ца истих; те (7) др жа ва ко је рас по ла жу са ну кле ар ним 
ар се на лом и др жа ва ко је не ма ју ну кле ар но на о ру жа ње.67) Ме ђу тим, 
и по ред све га мо же се го во ри ти о за јед нич ким мо мен ти ма, ко ји су 
нај ве ћом ме ром про ис те кли из за јед нич ког уче ња (о че му ће ка сни-
је би ти ви ше ре чи) про ду ко ва ног про ме ном пер цеп ци је прет ње или 
опа сно сти по европ ске др жа ве, струк ту ром ЕСДП-а, те свет ским 
кри за ма и за пад ним ин тер вен ци ја ма (а по себ но ору жа ним рас па-
дом бив ше СФРЈ). Ба зи ра ју ћи се на тим „еду ка тив ним“ еле мен ти-
ма, ЕСДП за Фран цу ску пред ста вља об лик ауто но ми је у од но су на 
НА ТО (из раз суп си стен ци је де го ли стич ке тра ди ци је), за Бри тан це 
по тре бу да се „по себ ни од но си“ са САД до пу не са ин тен зив ни јим 
европ ским иден ти те том, а за Нем це по мак од па сив не ме ке од бра-
не и без бед но сног осла ња ња на НА ТО ка ин тер вен ци о ни стич кој 
стра те шкој по став ци.

Ка да го во ри мо о исто ри ји као фак то ру фор му ли са ња стра те-
шке кул ту ре ЕУ, он да се мо ра кон ста то ва ти да Евро па пред ста вља 
65)  Cor nish, P. и Ed wards, G. „Beyond the EU/NA TO Dic ho tomy: The Be gin nings of a Euro-

pean Stra te gic Cul tu re”, InternationalAffairs,77(3), 2001, стр. 587.
66)  Ви ди Gi e ge rich, B EuropeanSecurityandStrategicCulture:NationalResponses to the

EU’sSecurityandDefencePolicy,No mos, Ba den-Ba den, 2006.
67)  Ho worth, J. „The CESDP and the For ging of a Euro pean Se cu rity Cul tu re”, PolitiqueEuro

peenne,8, 2002, стр. 89.
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део све та ко ји је мо жда нај ин тен зив ни је де фи ни сан пре ко исто-
риј ских пре ми са и ком по нен ти ло ци ра них у по при лич но ду бо-
кој про шло сти (не рет ко се жу чак и до ан тич ких вре ме на). Иако 
та исто риј ско се ћа ње има ве ли ку ва жност, до ста је те шко ус по-
ста ви ти не ку пан-европ ску исто риј ску зо ну ко ја би по слу жи ла 
као по ста мент за јед нич кој европ ској стра те шкој кул ту ри, то јест 
европ ска исто риј ска пер спек ти ва је обич но по ве за на са исто риј-
ском „екс клу зив но шћу“ за себ них европ ских др жа ва (иден ти те та). 
Ем бри о нал ни исто риј ски по ку шај ин сти ту ци о нал ног ре гу ли са ња 
ме ђу на род не без бед но сти у Евро пи пред ста вља Вест фал ски мир 
из 1648. го ди не ко јим су пла си ра на че ти ри ва жна прин ци па: (1) 
прин цип су ве ре ни те та на ци о нал них др жа ва и фун да мен тал но пра-
во на са мо о пре де ље ње; (2) прин цип оба ве зу ју ћих ме ђу на род них 
др жав них уго во ра; (3) прин цип прав не јед на ко сти на ци о нал них 
др жа ва; и (4) прин цип ме ђу др жав ног не ме ша ња у сфе ри уну тра-
шње по ли ти ке. За ЕУ не сум њи во ва жно исто риј ско ис ку ство пред-
ста вља и хри шћан ска тра ди ци ја др жа ва чла ни ца, до из ве сне ме ре 
по кре ти ка кви су Ре не сан са и Ре фор ма ци ја, те кон ти ну и тет де ва-
сти ра ју ћих ра то ва, ко ји су сва ка ко не за о би ла за на вред но сна под-
ло га за фор му ли са ње европ ске стра те шке кул ту ре (не са мо да др-
жа ве во де ра то ве, већ и ра то ви, по ма ло па ра док сал но, кон стру и шу 
и оправ да ва ју са ме др жа ве).68) Не мо гућ ност ре а ли за ци је ста бил ног 
ме ђу на род ног по рет ка и те жња ка кон сти ту и са њу ме ђу на род не ор-
га ни за ци је чи ји би при мар ни по ли тич ки фо кус био очу ва ње свет-
ског ми ра до ве ле су по сле 1. свет ског ра та до ства ра ња Ли ге на ро-
да. Ли га на ро да ни је ус пе ла да ис пу ни циљ за рад ко га је осно ва на, 
што је усло ви ло низ се ри о зних кри за и, на кра ју, до ве ло до но вог 
пла не тар ног су ко ба- 2. свет ског ра та. У том сми слу, за исто риј ско 
про фи ли са ње ЕУ стра те шке кул ту ре по себ ну ва жност има пе ри-
од од пе де сет го ди на ми ра по за вр шет ку 2. свет ског ра та, те про-
бле ми ко ји су на ста ли услед не мо гућ но сти ауто ном ног ан га жма на 
ис про во ци ра ног рат ним рас па дом бив ше СФРЈ. Та ква ка рак те ри-
за ци ја, у ци љу из бе га ва ња не по треб ног упро шћа ва ња, ипак тре ба 
ин кор по ри ра ти свест о то ме да су (еx-им пе ри је) Ве ли ка Бри та ни ја 
и Фран цу ска иза шле као по бед ни це из 2. свет ског ра та, док су Не-
мач ка и Ита ли ја би ле по ра же не и пот пу но де ва сти ра не, те да су 
не ке др жа ве са раз ли чи тим ис хо ди ма би ле вој но ан га жо ва не ван 
68)  Ви ди Tilly, C. „War Ma king and Sta te Ma king as Or ga ni zed Cri me”, у Evans, P., Ru esche-

meyer, D., Skoc pol, T. (ур.) BringingtheStateBackIn.Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, 1985, стр. 169-191.
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европ ског кон ти нен та (Бел ги ја у Кон гу, Фран цу ска у Ин до ки ни и 
Ал жи ру, а Ве ли ка Бри та ни ја у су ко бу за Фо кланд ска остр ва). За 
вре ме тра ја ња Хлад ног ра та са обе стра не „гво зде не за ве се“, и на 
стра ни НА ТО-а и на стра ни Вар шав ског уго во ра, са да шње чла ни це 
ЕУ би ле су из ло же не до ми на ци ји су пер-си ла. Ако то ме до да мо и 
про цес де ко ло ни за ци је ко ји су по др жа ва ле и САД и СССР, он да је 
са свим ја сно да су европ ски ин те ре си по пи та њу мо ћи би ли ре ду-
ко ва ни, а ти ме и по тре ба за фор му ли са њем не за ви сног стра те шког 
под руч ја. In sum ma, за европ ску исто риј ску ди мен зи ју (као јед ну 
од ре ле вант них ком по нен ти европ ске стра те шке кул ту ре) се мо же 
ре ћи да про ду ку је спе ци фи чан от клон пре ма упо тре би си ле (осим 
ка да се ра ди о по след њем сред ству). Ова ква кон сте ла ци ја је ла ко 
пре по зна тљи ва и у стра те шком во ка бу ла ру ЕУ, где је тра ди ци о нал-
на тер ми но ло ги ја за ме ње на ма ње ра то бор ним је зи ком (нпр. ЕУ не 
на па да, она ин тер ве ни ше).

ЕСДП, да кле, пред ста вља ком по нен ту „дру гог сту ба“ ЕУ: За-
јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке (Com mon Fo re ign and 
Se cu rity Po licy, ЦФСП). При мар на циљ на ди мен зи ја ЕСДП-а је 
ин тен зи фи ко ва ње аутен тич ног спољ но по ли тич ког ан га жма на ЕУ 
кроз раз вој ауто ном них ци вил них и вој них по тен ци ја ла за ме ђу-
на род ну пред у пре ду су ко ба и де ло ва ње на ни воу кри зног ме наџ-
мен та. Прав ни оквир за ре а ли за ци ју за јед нич ке без бед но сне и од-
брам бе не по ли ти ке је дат 1991. го ди не Уго во ром из Ма стрих та, 
ко ји уво ди ЦФСП и ин кор по ри ра од ред бе о од го вор но сти ЕУ за 
сва пи та ња ко ја се ти чу ње не без бед но сти, "укљу чу ју ћи евен ту ал-
но фор ми ра ње за јед нич ке од брам бе не по ли ти ке, ко ја с вре ме ном 
мо же во ди ти за јед нич кој од бра ни" (Члан Ј.4).69) Та ква ре гу ла тив на 
кон сте ла ци ја се мо же од ре ди ти као зна чај ни но вум, јер су до та да 
сва ва жни ја пи та ња европ ске вој не без бед но сти би ла упу ће на на 
НА ТО. Ако из у зме мо НА ТО (осно ван 1949. го ди не),70) тре ба на по-
69)  Ви ди TreatyonEuropeanUnion,TitleV–ProvisionsonaCommonForeignandSecurity

Policy,ArticleJ.
4.[наведено 15. 11. 2009.]. До ступ но на адре си: http://www.hri.org/docs/Ma a stricht92/mt_ti-

tle5.html
70)  Чла ни це НА ТО-а су: Бел ги ја (1949), Бри та ни ја (1949), Дан ска (1949), Фран цу ска 

(1949), Хо лан ди ја (1949), Исланд (1949), Ита ли ја (1949), Ка на да (1949), Лук сем бург 
(1949), Нор ве шка (1949), Пор ту гал (1949), САД (1949), Грч ка (1952), Тур ска (1952), 
Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка (1955), Шпа ни ја (1982), Че шка (1999), Ма ђар ска (1999), 
Пољ ска (1999), Бу гар ска (2004), Есто ни ја (2004), Ле то ни ја (2004), Ли тва ни ја (2004), 
Ру му ни ја (2004), Сло вач ка (2004), Сло ве ни ја (2004); Ал ба ни ја (2009) и Хр ват ска 
(2009). Чла ни це НА ТО-а ко је ни су чла ни це ЕУ су: Аустри ја, Фин ска, Ир ска, Ки пар, 
Мал та, Швед ска.
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ме ну ти да су европ ске зе мље пред у зи ма ле чи тав низ не у спе шних 
ини ци ја ти ва по пи та њу без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке од ко-
јих из два јам: (1) Бри сел ски уго вор (Уго вор о при вред ној, со ци јал-
ној и кул тур ној са рад њи и ко лек тив ној са мо од бра ни, 1948. го ди на) 
ус по ста вља од брам бе но са ве зни штво из ме ђу др жа ва пот пи сни ца 
(Фран цу ска, Ве ли ка Бри та ни ја, Бел ги ја, Хо лан ди ја и Лук сем бург); 
(2) Европ ска од брам бе на за јед ни ца (Euro pean De fen ce Com mu nity, 
ЕДЦ) i Европ ска по ли тич ка за јед ни ца (Euro pean Po li ti cal Com mu-
nity, EПЦ) су осно ва не 1952. го ди не, глав ни ци ље ви ЕДЦ-а су би ли 
по ку шај фор ми ра ња европ ске вој ске под је дин стве ном ко ман дом и 
отва ра ње про сто ра за на о ру жа ва ње СР Не мач ке као по тре бе иза-
зва не прет њом од СССР-а, док је глав ни циљ ЕПЦ-а би по ку шај 
ус по ста вља ње фе де ра ци је европ ских др жа ва; (3) За пад но е вроп ска 
уни ја (We stern Euro pean Union) је осно ва на 1954. го ди не, пот пи-
сни ца ма Бри сел ског уго во ра су се при дру жи ле СР Не мач ка и Ита-
ли ја, ње ни но се ћи за да ци су би ли по ве за ни са пру жа њем пот пу не 
по мо ћи у слу ча ју на па да на Евро пу, те очу ва ње ми ра и без бед но-
сти у Евро пи. На по кон, ис хо ди шна тач ка за фор му ли са ње ак ту ел-
ног ЕСДП-а пред ста вља бри тан ско-фран цу ски са мит одр жан у Сен 
Ма лоу 1998. го ди не. Са мит се за вр шио пред ста вља њем Де кла ра-
ци је из Сен Ма лоа, ко јом се, из ме ђу оста лог, апо стро фи ра да ЕУ 
мо ра да раз ви је по тен ци ја ле за са мо стал но де ло ва ње, по др жа не од 
по у зда не вој не сна ге, са ја сним и ефи ка сним си сте мом од лу чи ва ња 
о ње ној упо тре би, те са не дво сми сле ном спрем но шћу да се ан га-
жу је за рад ре а го ва ња на ме ђу на род не кри зе.

Пр ви ре ле вант ни по тез у сми слу ства ра ња европ ских вој них 
је дин ца ко је би де ло ва ле ван на ци о нал них ору жа них сна га, ре зул-
тат је фран цу ско-не мач ке ини ци ја ти ве из 1992. го ди не (са ста нак 
одр жан у Ла Ро ше лу) ма те ри ја ли зо ва не у фор ми ра њу Евро кор пу са 
(Euro corps). Евро кор пус се мо гао ан га жо ва ти на три ни воу у УН, 
НА ТО, ЕУ и ОСЦЕ (Ор га ни за ци ја за европ ску без бед ност и са рад-
њу, The Or ga ni za tion for Se cu rity and Co-ope ra tion in Euro pe, ОСЦЕ) 
опе ра ци ја ма: (1) на ни воу при пре ме и ре а ли за ци је ху ма ни тар них 
ми си ја; (2) на ни воу ус по ста вља ња и одр жа ва ње ми ра под окри-
љем УН или ОСЦЕ; те (3) на ни воу пар ти ци па ци је у ору жа ним 
ак ци ја ма с ци љем за јед нич ке од бра не НА ТО са ве зни ка у скла ду са 
чл. 5 Се вер но-атлант ског спо ра зу ма.71) Евро кор пус је 1999 го ди не 
71)  „Пот пи сни це су са гла сне да ће се ору жа ни на пад на јед ну или ви ше њих, у Евро пи 

или у Се вер ној Аме ри ци, сма тра ти на па дом на све њих, па се за то сла жу да ће у слу-
ча ју та квог ору жа ног на па да, сва ка од њих, по зи ва ју ћи се на пра во по је ди нач не или 
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пре о бли ко ван (тран сфор ми сан) у Европ ске сна ге за бр зо ре а го ва-
ње (Euro pean Ra pid Re spon se For ce, ЕРРФ). Исте го ди не, на са ми ту 
у Хел син ки ју, Европ ски са вет је као је дан од глав них ци ље ва (He-
a dli ne Go als) ЕУ про кла мо вао оси гу ра ва ње вој не сна ге од 60 000 
хи ља да вој ни ка у ро ку од 60 да на, нај ма ње опе ра тив не у пе ри о ду 
од јед не го ди не, за рад успе шне им пле мен та ци је та ко зва них „Пе-
терс бер шких за да та ка“ (по ста вље ни 1992. го ди не, ин кор по ри ра ни 
у Уго вор из Ам стер да ма 1997. го ди не): (1) ху ма ни тар них опе ра ци-
ја и за да та ка спа ша ва ња; (2) за да та ка очу ва ња ми ра; и (3) бор бе них 
за да та ка (ору жа них ак ци ја) у са вла да ва њу кри за, укљу чу ју ћи ме ре 
за на ме та ње ми ра.72) 

У Хел син ки ју су на ни воу Европ ског са ве та кон сти ту и са на и 
три стал на ор га на: (1) Од бор за по ли ти ку и без бед ност (The Po li-
ti cal and Se cu rity Com mit tee, ПСЦ)- (а) де фи ни ше сна гу и мо да ли-
тет ре а го ва ња ЕУ на не ку но во на ста лу кри зу, (б) ка да је кон крет на 
опе ра ци ја стар то ва на обез бе ђу је по ли тич ки над зор и стра те шке 
ори јен ти ре, те (ц) функ ци о ни ше као ко ор ди на тив но-кон сул та тив-
но ору ђе за ЕСДП-у, дру ге ЕУ ор га не, НА ТО и тре ће др жа ве (ПСЦ 
чи не пред став ни ци др жа ва-чла ни ца са ран гом ам ба са до ра); (2) 
Вој ни од бор ЕУ (EU Mi li tary Com mi tee, ЕУМЦ)- (а) да је са ве те и 
пре по ру ке ПСЦ-у о вој ним пи та њи ма, (б) од го во ран је за одр жа ва-
ње вој них од но са са др жа ва ма ко је ни су чла ни це ЕУ и (ц) усме ра-
ва рад ЕУМС-а (Вој ни од бор ЕУ чи не на чел ни ци ге не рал шта бо ва 
др жа ва чла ни ца ЕУ, ко је за сту па ју вој ни пред став ни ци); (3) Глав ни 
вој ни штаб ЕУ (EU Mi li tary Staff, ЕУМС)- (а) за ду жен за пра ће ње 
и про це ну без бед но сне си ту а ци је, (б) стра те шко пла ни ра ње и (ц) 
одр жа ва ње ве зе с на ци о нал ним и мул ти на ци о нал ним вој ним шта-
бо ви ма (чи ни га око 200 офи ци ра).

Кон ста туј мо и по сто ја ње Од бо ра за ци вил не аспек те упра вља-
ња кри за ма (Com mit tee for Ci vi lian Aspects of Cri sis Ma na ge ment, 

за јед нич ке са мо од бра не из чла на 51. По ве ље Ује ди ње них на ци ја, по мо ћи пот пи сни ци 
или пот пи сни ца ма ко је су на пад ну те, пред у зи ма ју ћи од мах, са ме и у скла ду с дру гим 
пот пи сни ца ма, ко ра ке ко ји се сма тра ју по треб ним, об у хва та ју ћи упо тре бу ору жа не си-
ле, ка ко би по вра ти ле и одр жа ле без бед ност се вер но-атлант ског под руч ја. Сва ки та кав 
ору жа ни на пад и ме ре пред у зе те као ре зул тат тог на па да од мах ће би ти при ја вље ни 
Са ве ту без бед но сти. Та кве ме ре ће би ти об у ста вље не ка да Са вет без бед но сти пре ду зме 
ме ре по треб не за по нов но фор ми ра ње и одр жа ва ње ме ђу на род ног ми ра и си гур но сти.“ 
Ви ди North Atlan tic Tre aty Or ga ni sa tion (NA TO)web si te, TheNorthAtlanticTreaty, NA TO 
He a dqu ar ters, Brus sels [наведено 19. 11. 2009.]. До ступ но на адре си: http://www.na to.int/
do cu/ba sictxt/tre aty.htm

72)  Vaj den feld, V., Ve sels, V. (ur.): EvropaodAdoŠ,Fon da ci ja Kon rad Ade na u er, Be o grad, 
2003, стр. 93.
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ЦИВ ЦОМ) i Европ ске од брам бе не аген ци је (Euro pean De fen ce 
Agency, ЕДА), осно ва ну 2004 го ди не. ЦИВ ЦОМ, ко ји пред ста-
вља рад ну гру пу са са ве то дав ном уло гом, обез бе ђу је ин фор ма ци је, 
пре по ру ке и са ве те о ци вил ним аспек ти ма упра вља ња кри за ма, те 
кон тро ли ше упра вља ње ци вил ним опе ра ци ја ма (чи не га пред став-
ни ци др жа ва и слу жбе ни ци Европ ске ко ми си је и се кре та ри ја та Са-
ве та ЕУ). Глав не функ ци је ЕДА-е су: (1) по бољ ша ва ње од брам бе-
них спо соб но сти ЕУ, са на гла ском на бу ду ће кри зне си ту а ци је; (2) 
про мо ви са ње са рад ње из ме ђу др жа ва чла ни ца по пи та њу на о ру жа-
ва ња (раз ме на ин фор ма ци ја о по сто је ћим про гра ми ма и бу ду ћим 
по тре ба ма); (3) ин тен зи фи ко ва ње тех но ло шко-ин ду стриј ске осно-
ве европ ске од бра не; (4) ства ра ње за јед нич ког европ ског тр жи шта 
вој не опре ме; те (5) уна пре ђе ње од брам бе них ис тра жи ва ња и но-
вих тех но ло ги ја. По пи та њу да љег на пре до ва ња у сфе ри од брам бе-
них ис тра жи ва ња и но вих тех но ло ги ја, ЕДА је фор му ли са ла че ти-
ри смер ни це: (1) ства ра ње ис прав не ба зе по да та ка; (2) раз вој пла на 
за ре а ли за ци ју ис тра жи вач ких ци ље ва; (3) раз вој стра те ги је за ис-
тра жи ва ње и раз вој но вих тех но ло ги ја у од брам бе не свр хе на ни-
воу ЕУ; и (4) до го вор о фи нан си ра њу од брам бе них ис тра жи вач ких 
про је ка та и про је ка та за раз вој но вих тех но ло ги ја. На вр ху ЕДА-е 
се на ла зи Ви со ки пред став ник за ЕСДП ко ји ру ко во ди Управ ним 
од бо ром ЕДА-е, чи не га пред став ни ци свих др жа ва чла ни ца ЕУ, 
осим Дан ске, и у ње му се од лу ке до но се кон сен зу сом.

На са стан ку Европ ског са ве та 2003. го ди не у Бри се лу усво-
је на је Европ ска без бед но сна стра те ги ја (Euro pean Se cu rity Stra-
tegy, EСС), ва жан акт ко ји не са мо да је пред ста вљао про јек то ва ње 
пла не тар не по зи ци је ЕУ, већ и ана ли зу и иден ти фи ко ва ње без-
бед но сних прет њи и при мар них стра те шких ци ље ва ко ји се же-
ле оства ри ти, те скуп ин струк ци ја др жа ва ма чла ни ца ма у сме ру 
што ефи ка сни јег спро во ђе ња европ ске без бед но сне по ли ти ке.73) 
Као што је већ ре че но, у ње му екс пли цит но сто ји да ЕУ тре ба раз-
ви ја ти стра те шку кул ту ру ко ја „пот сти че ра не, жу стре и, ка да је 
то по треб но, же сто ке ин тер вен ци је.“74) Као но се ће мо мен те ЕСС-а 
мо же мо да од ре ди мо: (1) апо стро фи ра ње да ЕУ тре ба уве ћа ва ти 
сво ју уло гу у ме ђу на род ним од но си ма; (2) озна ча ва ње као глав них 
прет њи ЕУ (а) те ро ри зма, (б) про ли фе ра ци је оруж ја за ма сов но 
уни ште ње, (ц) ре ги о нал них кон флик та, (д) сла бих („кло ну лих или 

73)  So la na, J. ASecureEuropeinaBetterWorld:EuropeanSecurityStrategy, The Euro pean 
Union In sti tu te for Se cu rity Stu di es, Pa ris, 2003.

74)  Ibi dem, стр. 17.
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ко ла би ра лих“) др жа ва и (е) ор га ни зо ва ног кри ми на ла; (3) озна ча-
ва ње као глав них иза зо ва ЕУ (а) су ко бе, (б) си ро ма штво, (ц) глад, 
(д) бо ле сти, (е) над ме та ње за при род не ре сур се, (ф) гло бал но за-
гре ва ње и (г) енер гет ску за ви сност; (4) на гла ша ва ње да европ ска 
без бед ност пр во мо ра би ти по ве ћа на пре ко ста би ли зо ва ња про бле-
ма у вла сти том окру же њу, а он да про ши ре њем ко о пе ра тив но сти 
и без бед но сти на ис ток и југ (до ла зи до ди стинк ци је из ме ђу три 
без бед но сна „кру га“: ЕУ, као без бед но сне за јед ни це са ја ко ма лим 
шан са ма за ору жа ни су коб, бли жег окру же ња као ин те грал ног сег-
мен та европ ске без бед но сне ар хи тек ту ре и остат ка све та); (5) ар-
ти ку ли са ње на че ла ефек тив ног мул ти ла те ри зма као ела бо ри ра ње 
ме ђу на род них про бле ма пре ко за јед нич ког ан га жма на ме ђу на род-
не за јед ни це, ин сти ту ци ја и пра ва; (6) ука зи ва ње на то да ЕУ ре а-
го ва ње на спе ци фич не без бед но сне про бле ме и прет ње тре ба би ти 
пре вен тив но и кроз пру жа ње по мо ћи за њи хо во са ни ра ње, те да 
тре ба осим вој них ка па ци те та ан га жо ва ти и ци вил не ре сур се (под-
ра зу ме ва, да кле, ди пло мат ске ак тив но сти, тр го вин ско-еко ном ске 
ме ре, раз вој ну ко о пе ра ци ју и ху ма ни тар ну по моћ); и (7) про фи-
ли са ње са рад ње са САД и НА ТО као нео п ход не, али за сно ва не на 
де ло твор ни јем и из ба лан си ра ни јем парт нер ству. Фор мал ни оквир 
за са рад њу из ме ђу ЕУ и НА ТО је ре а ли зо ван 2003. (по сле ше сто го-
ди шњег пре го ва ра ња) и по знат је као Бер лин-плус аран жман. Овај 
до ку мент об у хва та ре гу ли са ње сле де ћих под руч ја: (1) ко ри шће-
ње НА ТО вој них по тен ци ја ла у опе ра ци ја ма под вођ ством ЕУ; (2) 
омо гу ћа ва ње при сту па ЕУ опе ра тив ном пла ни ра њу НА ТО-а; (3) 
ан га жман Вр хов не ко ман де са ве знич ких сна га у Евро пи (Su pre me 
He a dqu ar ters Al lied Po wers Euro pe, СХА ПЕ) за по тре бе опе ра ци ја 
под ли дер ством ЕУ; и (4) адап та ци ја си сте ма пла ни ра ња од бра не 
НА ТО, на на чин да НА ТО сна ге бу ду на рас по ла га њу и за опе ра-
тив не по тре бе под ру ко вод ством ЕУ.

Глав ни ци ље ви до 2010. го ди не (плус Кон цепт бор бе них гру-
па, Bat tle gro up con cept) су усво је ни 2004. и пред ви ђа ју да др жа ве 
чла ни це до пред ви ђе ног ро ка ор га ни зу ју 13 бор бе них гру па. Ме-
ђу тим, до са да је већ ор га ни зо ва но 18 та квих фор ма ци ја, та ко да 
је циљ до стиг нут и пре ма шен. Бор бе не гру пе пред ста вља ју вој не 
је ди ни це спрем не да се ан га жу ју у ре ша ва њу ме ђу на род них кри за 
у нај кра ћем мо гу ћем ро ку. Јед на бор бе на гру па рас по ла же са 1500 
вој ни ка, те аде кват ном ло ги стич ком, ва зду шном и по мор ском по-
др шком. Бор бе не гру пе су спо соб не за ре а ли за ци ју са мо стал них 
опе ра ци ја или за уло гу прет ход ни це ши рих вој них за хва та и тре ба 
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да бу ду опе ра тив но спо соб не у ро ку од 10 да на по сле од го ва ра ју ће 
од лу ке ЕУ. Пет бор бе них гру па су са ста вље не од при пад ни ка јед-
не на ци је, оста лих три на ест су са ста вље не од при пад ни ка од две 
до че ти ри др жа ве, укљу чу ју ћи две др жа ве ко је ни су чла ни це ЕУ: 
Нор ве шке и Тур ске. На овај или онај на чин, све не у трал не др жа ве 
чла ни це ЕУ су при хва ти ле ан га жман у бор бе ним гру па ма, док јед-
на од њих (Швед ска) има ка ко сво ју вла сти ту гру пу та ко и пред во-
ди Нор диј ску бор бе ну гру пу. На ово ме по љу ни су ан га жо ва не са мо 
Дан ска и Мал та. Су штин ски по сма тра но, бор бе не гру пе су у функ-
ци ји оства ри ва ња „Пе терс бер шких за да та ка“ и ЕСС-а у де фи ни са-
ном ра спо ну од пру жа ња ху ма ни тар не по мо ћи и одр жа ва ња ми ра, 
до вој ног ан га жма на ви со ког ин тен зи те та у би ло ком де лу све та.

Ка да је у фо ку су ре а ли за ци ја „Пе терс бер шких за да та ка“ из-
у зет но ва жно ме сто има ју и аутен тич не без бед но сне опе ра ци је и 
раз ли чи те ми си је ЕУ од ко јих из два ја мо: (1) вој на опе ра ци ја Кон-
кор ди ја- ста би ли за ци ја си ту а ци је у Ма ке до ни ји, пр ва вој на опе ра-
ци ја ЕУ, март-де цем бар 2003. го ди не, 350 вој ни ка; (2) вој на опе-
ра ци ја Ар те мис- ан га жман у Де мо крат ској ре пу бли ци Кон го, пр ва 
вој на опе ра ци ја ван под руч ја Евро пе, ста би ли за ци ја без бед но сне 
си ту а ци је и по бољ ша ње ху ма ни тар ног ста ња, јун-сеп тем бар 2003. 
го ди не, 1800 вој ни ка; (3) вој на опе ра ци ја Ал теа - сме на СФОР-а са 
ЕУФОР-ом у Бо сни и Хер це го ви ни, обез бе ђе ње по што ва ња Деј-
тон ско-па ри ског ми ров ног спо ра зу ма, до са да нај о бим ни ја вој на 
опе ра ци ја ЕУ, 2004. го ди на-до да нас, стар то ва но са 7000 вој ни ка, 
а са да их има 2200; (4) по ли циј ска ми си ја у Бо сни и Хер це го ви-
ни- на сто ји ус по ста ви ти про фе си о нал ну и мул ти ет нич ку по ли-
циј ску слу жбу ко ја функ ци о ни ше са о бра зно европ ским и ме ђу на-
род ним стан дар ди ма, ја ну ар 2002.-ман дат ис ти че де цем бра 2009. 
го ди не, стар то ва на са 540 ме ђу на род них слу жбе ни ка, а њи хов број 
са да из но си 175; (5) по ли циј ска ми си ја Прок си ма 1. и Прок си ма 
2.- на сле ђу је ми си ју Кон кор ди ја у Ма ке до ни ји, глав ни ци ље ви су 
учвр шћи ва ње пра ва и по рет ка и спро во ђе ње ре фор ме Ми ни стар-
ства уну тра шњи по сло ва Ма ке до ни је, Прок си ма И је тра ја ла од 
де цем бра 2003 до де цем бра 2004. го ди не, а Прок си ма 2. од де цем-
бра 2004. до де цем бра 2005. го ди не, Прок си ма 1. је ре а ли зо ва на са 
186 по ли ца ја ца, а Прок си ма 2. са 169 ме ђу на род них слу жбе ни ка; 
(6) по ли циј ска ми си ја у Ав га ни ста ну- по др жа ва ње про це са ре фор-
ми у прав цу ефи ка сне и по у зда не по ли циј ске слу жбе, ко ја ра ди у 
скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма, у окви ру вла да ви не пра ва 
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и по што ва ње људ ских пра ва, 2007. го ди на-до да нас, стар то ва на са 
400 ме ђу на род них слу жбе ни ка, а њи хов број са да из но си 225; (7) 
ми си ја ЕУ за ре а ли за ци ју вла да ви не пра ва на Ко со ву (ЕУЛЕКС Ко-
со во)- по моћ ко сов ским ин сти ту ци ја ма, пра во суд ним ор га ни ма и 
аген ци ја ма у спро во ђе њу за ко на и раз во ју не за ви сног мул ти ет нич-
ког суд ског си сте ма и мул ти ет нич ке по ли ци је и ца рин ске слу жбе, 
сло бод не од по ли тич ког ме ша ња и ба зи ра не на  по што ва њу ме-
ђу на род них стан дар да и нај бо ље европ ске прак се, опе ра ци о нал на 
фа за по че ла де цем бра 2008. го ди не, до са да ан га жо ва но 1650 ме-
ђу на род них слу жбе ни ка и 1000 до ма ћих слу жбе ни ка, а пла ни ра се 
ан га жо ва ње 1900 ме ђу на род них слу жбе ни ка и 1100 до ма ћих слу-
жбе ни ка итд.75)

Да би се што бо ље ела бо ри ра ла стра те шка кул ту ра ЕУ, по-
треб но је од ре ди ти и не ке ре ле вант не пој мо ве ко ји се мо гу тре-
ти ра ти као ва ља но кон цеп ту ал но ору ђе у сми слу схва та ња ви со ке 
ком плек сно сти ре ла ци је на ци о нал на стра те шка кул ту ра др жа ва 
чла ни ца-стра те шка кул ту ра ЕУ. Пре све га, тре ба од ре ди ти по јам 
евро пе и за ци је и де фи ни са ти ње го ву спе ци фич ност у од но су на 
дру ге слич не тер ми не ко ји су у оп ти ца ју. Ер го, евро пе и за ци ја се 
нај ши ре мо же од ре ди као скуп уну тра шњих (до ма ћих) тран сфор-
ма ци ја узро ко ва них европ ском ин те гра ци јом. Пре ци зни је, кон цепт 
евро пе и за ци је пред ста вља про цес кон струк ци је, ди фу зи је и ин-
сти ту ци о на ли за ци је фор мал них и не фор мал них пра ви ла, про це ду-
ра, упра вљач ких па ра диг ми, сти ло ва, на чи на чи ње ња и при сту па 
stva ri ma, те за јед нич ких уве ре ња и нор ми, ко ји се пр во од ре ђу ју и 
учвр шћу ју на ЕУ ни воу до но ше ња од лу ка, а за тим по ста ју део ло-
ги ке до ма ћих дис кур са (на на ци о нал ном или суб-на ци о нал ном ни-
воу), иден ти те та, по ли тич ких струк ту ра и јав не по ли ти ке.76) Ра ди 
се, да кле, о дво смер ном про це су са: (1) ди мен зи јом од о зго-на до ле, 
где се ути че на на ци о нал не по ли тич ке си сте ме услед пар ти ци па-
ци је у ЕУ; и (2) ди мен зи јом од о здо-на го ре, где др жа ве чла ни це ЕУ 
об ли ку ју по ли тич ке ре зул та те и ин сти ту ци је на европ ском ни воу. 
Евро пе и за ци ју тре ба ди фе рен ци ра ти од кон вер ген ци је, хар мо ни-
за ци је или ин те гра ци је.77) На и ме: (1) кон вер ген ци ја мо же би ти по-

75) О свим опе ра ци ја ма ЕУ ви ди ши ре у: Gre vi, G., Helly, D., Ke o ha ne, D. (ур.) European
SecurityandDefencePolicy:thefirsttenyears(19992009), The Euro pean Union In sti tu te 
for Se cu rity Stu di es, Pa ris, 2009, стр. 159-403.

76) Ra da el li, C. „Whit her Euro pe a ni za tion? Con cept Stretching and Sub stan ti ve Chan ge”, Euro
peanIntegrationOnlinePapers, 4(8), 2000 [наведено 18. 11. 2009.], стр. 4. До ступ но на 
адре си: http://eiop.or.at/eiop/tex te/2000-008a.htm.

77) Ibi dem, стр. 5.
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сле ди ца европ ске ин те гра ци је, али она ни је иден тич на са евро пе и-
за ци јом, јер по сто ји ја сна ди стинк ци ја из ме ђу про це са и ње го вих 
кон се квен ци; (2) ма да европ ске ди рек ти ве ци ља ју на то да хар мо-
ни зу ју и ма да евро пе и за ци ја мо же по ве ћа ти за јед нич ке ка па ци те-
те за ре ша ва ње про бле ма, оста је до ста про сто ра за про ду жа ва ње 
раз ли чи тих на ци о нал них ре ше ња по од ре ђе ним пи та њи ма; те (3) 
по сто ји уоч љи ва ди стинк ци ја из ме ђу он то ло шког ни воа европ ске 
ин те гра ци је, у сми слу те о рет ске усред сре ђе но сти на ја ча ње др жа-
ве, ње но сла бље ње или ви ше слој ни мо дел упра вља ња, и пост-он-
то ло шког ни воа евро пе и за ци је за о ку пље ног уло гом уну тра шњих 
(аутох то них) ин сти ту ци ја у про це су при ла го ђа ва ња Евро пи.78)

Као дру го, због то га што су ис тра жи ва ња по ве за на за стра те-
шком кул ту ром ефи ка сни ја по пи та њу од ре ђи ва ња ши рих по ли-
тич ких ди рек ци ја (не го кон крет ног по на ша ња), зна ча јан ана ли тич-
ки ин стру мент се мо же ло ци ра ти у кон цеп ту ал ним од ред ни ца ма 
те о ри је (на ци о нал них) уло га. Уло ге мо же мо да схва ти мо као ко лек-
тив но де фи ни са не др жав не ма три це по на ша ња ре а ли зо ва не пре ко 
по је ди на ца. По Ва ле ри Хад сон (Va le rie Hud son) кон цеп ци је уло га 
пред ста вља ју „ви зи ју на ци о нал не уло ге у свет ским по сло ви ма ко ја 
ко ре спон ди ра са ду бо ким, кул тур ним уве ре њи ма о на ци ји.“79) Но-
се ћа иде ја је да ре ла тив но ста бил ни сет нор ми и вред но сти, ко је 
са др жин ски од ре ђу ју стра те шку кул ту ру, у иден тич ној си ту а ци ји 
усло вља ва ју раз ли ке у по на ша њу (опе ра ци о на ли зу је се од нос из-
ме ђу кул ту ре и по на ша ња). Уло ге, да кле, ге не ри шу од ре ђе ну вр сту 
пре ди спо ни ра но сти за спе ци фич ну вр сту по на ша ња, ко је је уте ме-
ље но на на ци о нал ном иден ти те ту и кул ту ри, оне тран сфор ми шу 
ак си о мат ска на ци о нал на уве ре ња у од ре ђе ну фор му по на ша ња, а 
да се при том не ра ди о узроч ном од но су већ о де фи ни са њу па ра-
ме та ра за мо гу ће ан га жма не. Др жа ве мо гу си мул та но има ти ви ше 
кон фликт них или не кон фликт них уло га, а да се не на ру ши ње на 
но се ћа, „об је ди њу ју ћа“ уло га.80) На рав но, на уло ге ути чу и спољ-
ни зах те ви и оче ки ва ња дру гих ак те ра у ме ђу на род ном си сте му, то 
јест и европ ски ин те гра тив ни про цес per se.

У од но су на кон цепт евро пе и за ци је, без бед но сна и од брам бе-
на по ли ти ка ЕУ је, по сво јој при ро ди, ви ше ре зул тат ко о пе ра тив-
78)  Ibi dem, стр. 6.
79)  Hud son, V. „Cul tu re and Fo re ign Po licy: De ve lo ping a Re se arch Agen da”, у Hud son, V. 

(ур.) CultureandForeignPolicy, Lynne Ri en ner Pu blis hers, Bo ul der, 1997, стр. 13.
80)  Ag ge stam, L. „A Com mon Fo re ign and Se cu rity Po licy: Ro le Con cep ti ons and the Po li tics 

of Iden tity in the EU”, у Ag ge stam, L., Hyde-Pri ce, A. (ур.) NewPerspectivesonSecurity
andIdentityinEurope. Mac mil lan Press Ltd, Lon don, 2000, стр. 96.
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них ме ђу др жав них аспе ка та ЕУ не го ње не ин те гра тив не ди мен зи-
је. Про блем ско је згро ЕСДП-а је сте зо на др жав ног су ве ре ни те та, 
ко ја је тра ди ци о нал но схва ће на као не по вољ на за би ло ка кав дру ги 
кон текст до оно га про и за шлог на ме ђу др жав ној (ме ђу вла ди ној) са-
рад њи. По ред то га, ЕСДП је под ре ђен ло ги ци пот пу но раз ли чи тој 
од оне ко ја се ко ри сти за еко ном ске про јек те ЕУ. На и ме, да би био 
успе шан, кри зни ме наџ мент зах те ва бр зо, по сто ја но, одр жи во и 
ефи ка сно до но ше ње од лу ка у сме ру ре ша ва ња од ре ђе них про бле-
ма. Мо же се, да кле ре ћи да успе шно ре ша ва ње про бле ма за ви си од 
нор ми ко је ре гу ли шу при ро ду ко о пе ра ци је у под руч ју ЕСДП-а. Те 
нор ме се мо гу иден ти фи ко ва ти као: (1) уоби ча је на ко му ни ка ци ја 
и ре дов не кон сул та ци је; (2) ди ску си је ба зи ра не на по ве ре њу (др-
жа ве не мо гу да ко ри сте ин фор ма ци је за де гра ди ра ње др жа ва ко је 
уче ству ју на са стан ци ма); (3) од лу ке се до но се кон сен зу сом (сва ка 
др жа ва мо же да бло ки ра рас пра ву са ја ко ма ло или без оправ да ња); 
и (4) при хва та ње по себ них ин те ре са по је ди них др жа ва у окви ру 
не ке де ба те.81) Су штин ски по сма тра но, про блем на ста је он да ка да 
се ја ви при ти сак за на ци о нал ном адап та ци јом у скла ду са ЕУ по-
ли ти ком, ко ји по ти че од ве ће или ма ње не а де кват но сти на ре ла ци-
ји на ци о нал не-ЕУ ин сти ту ци је, то јест на ци о нал на-ЕУ по ли ти ка. 
Овим се мо же об у хва ти ти и ди мен зи ја иде а ци о не не ус кла ђе но сти 
из ме ђу на ци о нал них пре фер нци ја и ЕУ нор ми ра ња упо тре бе ору-
жа не си ле. И ма да је од ре ђе ни об лик не ус кла ђе но сти ну жан услов 
за про ме не на на ци о нал ном ни воу, он, сам по се би, ни је до во-
љан. Про ме не иза зва не не ус кла ђе но шћу се мо гу ре а ли зо ва ти под 
усло вом да по сто ји и од ре ђе на „кон струк ти ви стич ка“ по др шка од 
стра не: (1) „про па га то ра“ нор ми (нпр. епи сте мо ло шка за јед ни ца), 
ко ри сте се мо рал на ар гу мен та ци ја и стра те шке кон струк ци је за-
рад убе ђи ва ња ак те ра да ре де фи ни шу сво је ин те ре се и иден ти те те 
(„увла че ћи“ их у про цес дру штве ног уче ња); те (2) чи ње ни це да 
што је по ли тич ка кул ту ра ви ше окре ну та ка кон сен зу ал ном до но-
ше њу од лу ка, то су ма ње шан се за ин сти ту ци о нал ну оп струк ци ју 
и не рав но мер ну ди стри бу ци ју по тен ци јал них бе не фи ци ја, ко ји би 
мо гли ста ја ти на пу ту про ме на.82) 

Ди на ми ка тран сфо ми са ња стра те шке кул ту ре је, са јед не стра-
не, вр ло спо ра, због то га што је уте ме ље на на нор ма ма, вред но-
81)  Smith, M. E. „Con for ming to Euro pe: The Do me stic Im pact of EU Fo re ign Po licy Co-Ope-

ra tion”, JournalofEuropeanPublicPolicy,7(4), 2000, стр. 615-617.
82)  Bor zel, T., Ris se, T. „Con cep tu a li zing the Do me stic Im pact of Euro pe”, у Fe at her sto ne, K., 

Ra da el li, C. (ур.) ThePoliticsofEuropeanization, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2003, 
стр. 67-68.



- 338 -

КОНЦЕПТСТРАТЕШКЕКУЛТУРЕ:...ЂорђеСтојановић,ПетарМатић

сти ма, пред ста ва ма и ап стракт ним сим бо ли ма. Не флек си бил на и 
„дог мат ска“, а до вољ но кон ти ну и ра на или по лу-трај на, ге не рал на 
при ро да стра те шке кул ту ре је чи ни до ста ста бил ном, али и по при-
лич но „хер ме тич ном“ по пи та њу про ме на и при ла го ђа ва ња, ка ко је 
уоста лом го ре и по ка за но. Та ко Ке ри Лонг харст (Ke rry Long hurst) 
др жи да стра те шка кул ту ра, иако ни је пот пу но ста тич на и пер ма-
нент на, мо же да на ста ви да тра је нео гра ни че на вре ме ном у ко ме је 
на ста ла, она је об ли ко ва на у не ком спе ци фич ном фор ма тив ном пе-
ри о ду и мо же да се про ме ни, ко ре ни то или де ли мич но, у кри зним 
мо мен ти ма ко лек тив ног ис ку ства.83) Дру гим ре чи ма, стра те шка 
кул ту ра мо же да се „фи но по де ша ва“ све док су ви тал ни на ци о нал-
ни ин те ре си не у гро же ни и док су те мељ не вред но сти ста бил не (не-
про ме ње не). Са дру ге стра не, про ме не се мо гу де си ти и под ути-
ца јем ван ред ног спле та окол но сти, ко је ме та мор фо зу стра те шке 
кул ту ре убр за ва ју, па је чак мо гу до ве сти и до ра ди кал ног за о кре та. 
На стра те шку кул ту ру мо гу „тру сно“ де ло ва ти из не над ни „спољ-
ни шо ко ви“ као ка та ли за тор за но ву ева лу а ци ју свој ста ва без бед-
но сног окру же ња. Та кве „тра у ме“ ути чу на без бед но сну по ли ти ку 
на са свим нов на чин и ре зул ту ју „стра те шко-кул тур ним ди ле ма ма“ 
по пи та њу се лек то ва ња нај а де кват ни јег од го во ра на но во на ста лу 
си ту а ци ју.84) Осим то га, без бед но сна кон сте ла ци ја то га ти па че сто 
би ва и „ини ци јал на кап сла“ тран фор ма ци је и за оста ле стра те шке 
кул ту ре ка ко на ре ги о нал ном та ко и на гло бал ном ни воу. Као нај ва-
жни је фак то ре ко ји мо гу усло ви ти про ме ну стра те шке кул ту ре мо-
же мо иден ти фи ко ва ти: (1) про ме не у ге о по ли тич кој струк ту ри; (2) 
гре шке у фор му ли са њу стра те ги је или ње на ана хро ност и, са тим 
по ве за не, тех но ло шке ре во лу ци је у вој ној ин ду стри ји; (4) при ро ду 
вој но-ци вил них од но са, по ли тич ке кул ту ре и спе ци фич них иде о-
ло ги ја; (5) тен зи је на уну тра шњем др жав ном пла ну (са по тен ци јал-
ном кул ми на ци јом у гра ђан ском ра ту) и (6) екс тер на ме ђу на род на 
де ша ва ња до вољ не сна ге да ста ве на про бу или ван сна ге по сто је ћа 
уве ре ња и до та да шње „исто риј ске лек ци је“. Про ме не мо гу би ти 
по ве за не са екс трем ним пси хо ло шким на пре за њи ма и мо гу зах-
те ва ти про цес ре со ци ја ли за ци је у ко ме уче ству ју раз ли чи те гру-
пе (на сто је ћи да по стиг ну ком про мис по пи та њу но вог сме ра да те 
по ли тич ке кул ту ре).85) Ре ци мо на кра ју да је стра те шка кул ту ра ЕУ 
83)  Long hurst, K. GermanyandtheUseofForce:TheEvolutionofGermanSecurityPolicy

1989–2003, Man che ster Uni ver sity Press, Man che ster, 2004, стр. 17.
84)  Ви ди Lan tis, J. S. StrategicDilemmasandtheEvolutionofGermanForeignPolicySince

Unification. Pra e ger, West port, 2002.
85)  Duf fi eld, J. „World Po wer For sa ken: Po li ti cal Cul tu re, In ter na ti o nal In sti tu ti ons, and Ger-

man Se cu rity Po licy”, Stan ford Uni ver sity Press, Stan ford, 1998, стр. 14.
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„упу ће на“ на три ме ха ни зма уче ња, ко ја мо жда не ће ре зул то ва ти са 
ко ре ни том тран сфор ма ци јом на ци о нал них без бед но сних на ра ти ва 
и од брам бе них иден ти те та у „фу ри о зном тем пу“, али ће сва ка ко, 
на ду жи вре мен ски рок, учи ни ти да по ста ну за ни јан су „ма ње кон-
цен тро ва ни“ и ма ње за тво ре ни за но ве „оп ци је“ у јед ном сук це-
сив ном про це су ме ња ња: (1) пр ви ме ха ни зам се ти че уче ња кроз 
про ме ну пер цеп ци је прет њи; (2) дру ги ме ха ни зам се од но си на чи-
ње ни цу да ме ђу на род не ин сти ту ци је де лу ју на нор ме на ци о нал них 
пред став ни ка кроз про цес со ци јал ног ути ца ја; и  тре ћи ме ха ни зам 
се од но си на ме диј ски по сре до ва но уче ње о кри за ма.86)

ЗАКЉУЧАК

Мо же се, да кле, ре ћи да се по пи та њу при сту па ору жа ној си ли, 
ЕУ дис тан ци ра од ре а ли стич ког при сту па (ко ји, мар ги на ли зу ју ћи 
оста ле из во ре мо ћи, ипак у пр ви план ста вља вој ну си лу) у сле де-
ћим еле мен ти ма: (1) за ЕУ, на су прот при ма ту вој не си ле, у оп ти ца-
ју је чи тав спек тар раз ли чи тих из во ра мо ћи (еко ном ска моћ, „ме-
ка“, „гра ђан ска“, „етич ка“ или „нор ма тив на“ моћ, упо тре ба ма ње 
пре те ћих, по ли циј ских, ви до ва си ле, ком би на ци ја, са аде кват ном 
раз ме ром, раз ли чи тих фор ми мо ћи у за ви сно сти од спе ци фич но-
сти од но сних слу ча је ва итд.); (2) ЕУ кон ста ту је и при хва та ка ко 
ли ми ти ра ност вој не си ле у про це су раз ре ша ва ња сло же них без-
бед но сних про бле ма, та ко и мо гућ ност да вој не опе ра ци је овог или 
оног ран га мо гу по ста ти пре пре ка у ре ша ва њу са мих без бед но сних 
за да та ка; (3) по ред то га што да нас ЕУ вој ни до мен тре ти ра као (по-
след ње) сред ство у од ре ђе њу сво јих на че ла и вред но сти, у „игри“ 
је и ак тив ни ан га жман у сми сли ши рег про јек та европ ске ин те-
гра ци је пре ко: (а) ин сти ту ци о нал них ре фор ми (ЕСДП), (б) ало ка-
ци је ре сур са (раз ли чи ти „He a dli ne Go als“), (ц) за јед нич ког стра те-
шког пла на (ЕСС) и (д) след стве них по ли тич ких ини ци ја ти ва (нпр. 
Европ ска по ли ти ка су сед ства, Euro pean Ne ig hbor hood Po licy- ме ре 
и ин стру мен ти европ ске по ли ти ке са рад ње са су сед ним др жа ва-
ма).87) По ред то га, ЕУ, са сво јим по себ ним ге о граф ским по ло жа јем 
86)  Meyer, C. „Con ver gen ce to wards a Euro pean stra te gic cul tu re? A con struc ti vist fra me work 

for ex pla i ning chan ging norms”, op. cit., стр. 532-543.
87)  Ви ди Man ners, I. „Nor ma ti ve Po wer Euro pe: A Con tra dic tion in Terms?“ JournalofCom

monMarketStudies,40(2), 2002, стр. 234-258.; Youngs, R. „Nor ma ti ve Dyna mics and Stra-
te gic In te rests in the EU's Ex ter nal Iden tity”, Journal ofCommonMarket Studies,42(2), 
2004, стр. 415-436.; Me u ni er, S. и Ni co la i dis, K. „The Euro pean Union as a Con flic ted 
Tra de Po wer”, JournalofEuropeanPublicPolicy,13(6), 2006, стр. 906-925.; и We ber, K., 
Smith, M. i Baun, M. (ур.): GoverningEurope’sNeigbourhood: Partners or Periphery?
Man che ster Uni ver sity Press, Man che ster, 2007.
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и аутен тич ним ис ку ством, је кон сти ту и са на као во де ћи свет ски ре-
ги он по пи та њу уну тра шње ме ђу за ви сно сти и са рад ње, те је да ле ко 
ви ше по ве за на са про бле ми ма гло ба ли за ци је не го би ло ко ји дру ги 
ме ђу на род ни ак тер, што у сти ца ју ре зул ту је да ле ко ве ћим оби мом 
раз ли чи тих по ли тич ких ва ри јан ти у тра же њу аде кват них ре ше ња и 
мул ти ла те рар ним при сту пом за јед нич ким про бле ми ма. На тој ли-
ни ји, еви дент но је не ко ли ко ба зич них вред но сти ин кор по ри ра них 
у ЕУ до ку ме на та и уго во ре: (1) мир но раз ре ша ва ње кон фли ка та и 
пре вен тив не, про ак тив не, ан ти ци па тив не или про фи лак тич ке ме ре 
за рад пред у пре де кон фли ка та; (2) ре ги о нал но ре ша ва ње про бле ма 
пре ко еко ном ске ин те гра ци је и ин тен зи фи ко ва ња уло ге ци вил ног 
дру штва; (3) фор си ра ња ме ђу др жав ног по ли тич ког по ми ре ње; (4) 
про мо ци је де мо кра ти је; (5) по што ва ња и за шти те људ ских и пра ва 
ма њи на; (6) по што ва ња вла да ви не за ко на; и (7) за шти те еко ло шког 
и со ци јал ног окру же ња. У том сми слу, ап сол ви ра ње без бед но сне и 
стра те гиј ске аген де за ЕУ је по сле ди ца ин тен зив не, из ра зи то ин-
сти ту ци о на ли зо ва не, ви ше слој не и мул ти ла те рар не ко о пе ра ци ја 
из ме ђу др жа ва ко је је са чи ња ва ју.

DjordjeStojanovicandPetarMatic
THECONCEPTOFSTRATEGICCULTURE:THECASEOF

THEEU
Summary

Theprimaryresearchintentionofthispaperisanalyzing
ofideationalandbehavioralphenomenathatcharacteri
zetheformulatingprocessoftheEUstrategicagenda.In
thefirstpartofthepaper,theauthorsanalyzesthegeneral
theoretical problems indefining the conceptof strategic
cultureasarelationshipbetweenstrategiccultureandbe
haviorofpoliticalentitiesingenere.Inthesecondpartof
thepaper,theauthorsasaimportantstrategicqualitiesof
theEUidentify: inclination to thepeacefulresolutionof
conflictsand theprophylac ticuseofproactivemeasures
forthesakeofinitialconflictprevention,multilateralism
andrespectfortheruleofinternationallaw,weakeningof
thesupremacyNATOinthesphereofEuropeansecurity
anddefensecooperation,andtheuseofarmedforceasa
lastresort.
Key words: strategic culture, political culture, the EU
strategic culture, identity, securityanddefensepolicyof
theEU.
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УВОДНАРАЗМАТРАЊА–КОНФЛИКТИУОБЛАСТИРАДА

U то ку про це са ра да, из ме ђу све та ка пи та ла (по сло да ва ца) и све-
та ра да (за по сле них и њи хо вих ор га ни за ци ја), ус по ста вља ју се 

раз ли чи ти од но си. Иако и јед ни и дру ги као за јед нич ки циљ има-
ју што бо ље по слов не ре зул та те,  ве о ма че сто њи хов ме ђу соб ни 
од нос ка рак те ри ше су прот ста вље ност ин те ре са. Због то га њи хов 
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од нос ни је увек ста би лан, већ је по не кад обе ле жен спо ре њи ма и 
кон флик ти ма. Људ ско дру штво је по са мој сво јој при ро ди скло но 
кон флик ти ма. Ње гов кон фликт ни ка рак тер  се огле да у свим обла-
сти ма жи во та: еко но ми ји, по ли ти ци, спор ту... Са мим тим ни област 
рад них од но са ни је иму на на кон фликт ност, ко ја у слу ча ју за ка сне-
ле и по гре шне ре ак ци је има тен ден ци ју пре ла ска у  ра ди ка ли за ци-
ју уну тра шњих су ко ба. Ма да је по себ но из ра жен у не ста бил ним 
прав ним и еко ном ским си сте ми ма, у пе ри о ди ма дру штве них кри за 
и при вред них тур бу лен ци ја, тај про блем по сто ји и у сво јој те ри то-
ри јал ној и у вре мен ској ди мен зи ји. Ме ђу тим, гле да ње на кон флик-
те јед но стра но, са мо са њи хо вог не га тив ног аспек та,  је нај бла же 
ре че но по гре шно. Кон фликт има и сво ју по зи тив ну стра ну, он под-
сти че про ме не. Ка да се са њим по сту па кон струк тив но, кон фликт 
мо же да по слу жи као ка та ли за тор дру штве них, при вред них, еко-
ном ских...па и про ме на у обла сти рад них од но са. Кон флик ти са ми 
по се би ни су про блем. Про блем пред ста вља ју не раз ре ше ни кон-
флик ти1). Упра во због то га, кон флик ти у обла сти ра да пред ста вља-
ју ини ци ја то ра из град ње си сте ма ре ша ва ња рад них спо ро ва.

На пре дак   ин ду стриј ских од но са, на пу ту од уну тра шње ра-
ди ка ли за ци је као пра ви ла до та квог ста ња као из у зет ка, од кон-
фликт ног ста ња до со ци јал ног ми ра, од ме ђу соб не не тр пе љи во сти 
до ди ја ло га..., ни је усло вљен је ди но и ис кљу чи во  кул ту ро ло шким 
ни во ом  јед ног дру штва, већ  и   по сто ја њем и раз ви је но шћу ефи ка-
сних ме ха ни за ма за пре вен ци ју и ре ша ва ње су ко ба у обла сти ра да. 
Ви со ка це на рад них кон фли ка та опре де љу је ње го ве уче сни ке да 
пред ност да ју не на сил ним ме то да ма. За то су ме ха ни зми ре ша ва ња 
рад них спо ро ва глав не по лу ге сва ког си сте ма ин ду стриј ских од но-
са. Али до њих се ни је до шли ни од јед ном, ни слу чај но.

Кон флик ти у обла сти ра да су вер ни пра ти о ци рад ног од но са. 
Са по ја вом ка пи та ли зма и на стан ком рад них од но са у мо дер ном 
сми слу те ре чи, на ста ју и  пр ви рад ни спо ро ви, a као по сле ди ца 
то га ја ви ла се и по тре ба за ме ха ни зми ма за њи хо во не на сил но ре-
ша ва ње. Од пр вих ко ра ка ин ду стриј ског на чи на про из вод ње, од 
ме ха нич ког раз бо ја, а за тим пре ко пар не ма ши не, мо то ра са уну-
тра шњим са го ре ва њем, елек трич не енер ги је, ну кле ар не енер ги-
је,до ком пју тер ске ере, свет је про шао пет ин ду стриј ских ре во-
лу ци ја. Оне су су штин ски ути ца ле на це ло куп ни ток са вре ме не 
1)  Решавањеконфликта–приручникзаобуку, ЦЕ СИД, Бе о град 2004.
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ци ви ли за ци је, али по себ но на по зи ци ју све та ра да2), По ве ћан ни во 
екс пло а та ци је рад нич ке кла се је по стао ини ци јал на ка пи сла за раз-
вој оп ти мал них со ци јал них и дру штве них усло ва нео п ход них на 
на ста нак са вре ме ног рад ног спо ра. 

Про ме на еко ном ског си сте ма и на ра сла же ља вла сни ка ка пи-
та ла за уве ћа њем про фи та, до ве ли су до мул ти пли ци ра ња кр ше ња 
пра ва рад ни ка. Пр во бит ни од го вор рад ни ка је био нео р га ни зо ван и 
слаб.  Рад ни ци су се ин ди ви ду ал ним ак ци ја ма бо ри ли за за шти ту 
сво јих пра ва и то нај пре  пред ре дов ним су до ви ма, а за тим се по-
чет ком XIX ве ка ја вља ју и пр ви рад ни су до ви као спе ци ја ли зо ва ни 
ор га ни. Пр ви рад ни суд је осно ван у Фран цу ској  1806. го ди не (Са
ветправеднихљуди),а убр зо  и у зе мља ма Бе не лук са, Не мач кој, 
Аустри ји, Швај цар ској3). Ко лек тив ни рад ни спо ро ви на ста ју не што 
ка сни је. Раз во јем ко лек тив ног пре го ва ра ња и по ја вом пр вих ко лек-
тив них уго во ра  де фи ни ше се ко лек тив ни спор у свом да на шњем 
зна ча ју и ти ме се за о кру жу је по јам рад ног спо ра. Основ ни услов 
за по ја ву ко лек тив них спо ро ва је био ја ча ње све сти код рад ни ка 
о за ме ни спон та них и нео р га ни зо ва них про те ста, за јед нич ким и 
осми шље ним на сту пом ра ди бо ље за шти те сво јих пра ва4). По ја ва 
ко лек тив них спо ро ва ини ци ра ла је по тре бу за њи хо во ван суд ско 
ре ша ва ње мир ним пу тем. Оно што је за раз вој рад них су до ва пред-
ста вљао фран цу ски мо дел са ве та пра вед них љу ди, за ми ре ње је 
пред ста вљао бри тан ски си стем до бро вољ них ме шо ви тих од бо ра5). 
Овај мо дел ре ша ва ња спо ро ва мир ним пу тем је имао ути цај и био 
ко пи ран у ни зу зе ма ља.
2)  Д.  Ма рин ко вић, “Фи ло зо фи ја људ ског ра да пред иза зо ви ма но вог до ба”, Српскаполи

тичкамисао,   бр. 2, Бе о град 2009, стр. 286.
3)  Са вет пра вед них љу ди осно ван је у Ли о ну  и сма тра се пр вим рад ним су дом па ри тет-

ног са ста ва без про фе си о нал них су ди ја. Осно вао га је На по ле он на ини ци ја ти ву рад ни-
ка сви лар ске ин ду стри је. На оста ле др жа ве Са вет пра вед них љу ди се ши рио упо ре до са 
На по ле о но вим осва ја њем чи ме је тра си ран пут уво ђе њу ин ду стриј ских, рад них су до ва. 
Вид. ви ше: С. Ја ша ре вић, Решавањерадних спорова мирнимпутемутеоријиипракси, 
док тор ска ди сер та ци ја, Прав ни фа кул тет, Но ви Сад 2000.

4)  Д. Ко стић, Мирнорешавањераднихспоровауобразовању, Но ва на уч на, Бе о град 2007, 
стр. 13.

5)  Пр ви до бро вољ ни ме шо ви ти од бор је осно ван у Мак сес фил ду 1839. го ди не. У те о ри ји 
овај мо дел ре ша ва ња спо ро ва је по зна ти ји под на зи вом  „Мун де ли ни од бо ри“ по осни-
ва чу и пред сед ни ку но тин гем ског ме шо ви тог од бо ра А. Ј. Мун де ли. Вид. ви ше: An nie 
de Roo, Rob Jag ten berg, SettlingLabourDisputesinEurope, Klu wer Law and Ta xa ti on Pu-
blis hers, De ven ter-Bo ston 1984, стр. 58.  



- 348 -

ЕВРОПСКИКОНЦЕПТРЕШАВАЊАРАДНИХСПОРОВАДејанКостић

АКТУЕЛНОСТАЊЕРЕШАВАЊАРАДНИХСПОРОВАУ
ЕВРОПИ

Од фран цу ског Са ве та пра вед них љу ди до да нас, мо дер на дру-
штва су пре шла ве о ма дуг пут у раз во ју ме ха ни за ма ре ша ва ња рад-
них спо ро ва. Ин сти ту ци о на ли за ци ја си сте ма за не на сил но ре ша-
ва ње спо ро ва се раз ви ја ла од др жа ве до др жа ве. Да нас ско ро све 
др жа ве са раз ви је ним тр жи шним од но си ма има ју ус по ста вљен си-
стем ефи ка сног ре ша ва ња рад них спо ро ва. Са вре ме ни си стем ре-
ша ва ња рад них спо ро ва чи ни ком па ти бил ност ефи ка сних рад них 
су до ва, као још увек при мар ног мо де ла ре ша ва ња спо ро ва, и раз ви-
је ни и ши ро ко до ступ ни ме ха ни зми ал тер на тив ног ре ша ва ња.

Ме ђу тим, не мо гу се све др жа ве Евро пе по хва ли ти из гра ђе ним 
си сте мом ре ша ва ња рад них спо ро ва. По сто ји је дан број прав них 
си сте ма (по пра ви лу реч је о др жа ва ма ко је још увек ни су чла ни-
це Европ ске уни је) ко је у обла сти ре ша ва ња рад них спо ро ва и да-
ље ка рак те ри ше спо ро и не е фи ка сно суд ство и пот пу ни из о ста нак 
или не раз ви је ност ин сти ту ци ја за мир но ре ша ва ње рад них спо ро-
ва. По сто ја ње две гру па прав них си сте ма на тлу Евро пе, за ви сно 
од сте пе на раз ви је но сти ме ха ни за ма за ре ша ва ње рад них спо ро ва, 
мо же да ство ри ла жну сли ку о по сто ја њу два европ ска кон цеп та 
ре ша ва ња рад них спо ро ва. Тач ни је је ре ћи да се ту ра ди о јед ном 
кон цеп ту  ко је не ке др жа ве има ју, а дру ге не, од но сно у фа зи су 
ње го ве из град ње.

Оно што по ве зу је  др жа ве са раз ви је ним си сте мом ре ша ва ња 
рад них спо ро ва су ефи ка сно рад но суд ство и исти та кви ме ха ни-
зми за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва. Кон крет ни мо де ли ор га-
ни зо ва ња рад но прав ног суд ства и ал тер на тив ног (мир ног) ре ша ва-
ња рад них спо ро ва се раз ли ку ју од др жа ве до др жа ве. Прак тич но, 
не мо гу ће је на ћи два прав на си сте ма ко ја на иден ти чан на чин уре-
ђу ју ову област. Европ ски кон цепт ре ша ва ња рад них спо ро ва ка-
рак те ри ше  не у ни фор ми са ност.

Иако је јед но од обе леж ја са вре ме ног кон цеп та ре ша ва ња рад-
них спо ро ва све ве ћа упо тре ба ме ха ни за ма за мир но ре ша ва ње 
рад них спо ро ва, тра ди ци о нал но суд ско ре ша ва ње рад них спо ро ва 
и да ље има огром ну уло гу. Јед на од кључ них уло га суд ског ре ша-
ва ње спо ро ва је сте ре гу ли са ње тр жи шта ра да и ин ду стриј ских од-
но са и спре ча ва ње по је ди на ца да кр ше пра ви ла уста но вље на прав-
ним ме ра ма и спо ра зу ми ма. Глав не пред но сти суд ског ре ша ва ња 
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спо ро ва су мо гућ ност ре ви ди ра ња од лу ком су да ви ше ин стан це и 
лак ша ре ши вост про бле ма не по ви но ва ња јед не стра не по стиг ну-
том ре ше њу спор ног пи та ња. Рад ни су до ви се у прав ним си сте ми-
ма европ ског кон цеп та раз ли ку ју ме ђу соб но по сво јим струк ту ра-
ма и ко ри шће ним про це ду ра ма. 

По чи њу ћи са упо ре ђи ва њем прав ног си сте ма мо же да 
се ка же да су рад ни су до ви или ин те гри са ни у си стем гра-
ђан ских су до ва (као што су то у Аустри ји, Бел ги ји, Ита ли ји, 
Пор ту га лу или Шпа ни ји) или су одво је ни од њих (као што 
је то у Дан ској, Фин ској, Фран цу ској, Не мач кој или Ве ли кој 
Бри та ни ји). Дру гим ре чи ма, си стем рад них су до ва мо же да 
бу де део гра ђан ског пра во су ђа, као спе ци јал но суд ско оде ље-
ње или ал тер на тив но као спе ци јал но пра во су ђе ко је се при-
др жа ва по себ них пра ви ла6). 

Јед на од ка рак те ри сти ка рад них су до ва је спе ци фич на уло га 
ла ич ких су ди ја (су ди ја по рот ни ка). Ла ич ке су ди је се раз ли ку ју од 
про фе си о нал них су ди ја, јер не мо ра ју има ти прав нич ко обра зо ва-
ње. Оно што рад не су до ве раз ли ку је од гра ђан ских је чи ње ни ца да 
ла ич ке су ди је, у ве ли ком бро ју слу ча ја,  ре пре зен ту ју син ди ка те и 
ор га ни за ци је по сло да ва ца7). 

Рад ни су до ви се раз ли ку ју и по сво јој над ле жно сти, од но сно 
по то ме да ли су де са мо ин ди ви ду ал не, са мо ко лек тив не или обе 
вр сте рад них спо ро ва. Та ко у пр ву гру пу рад них су до ва спа да ју су-
до ви у Фран цу ској, Ита ли ји, Бел ги ји, Ве ли кој Бри та ни ји и Лук сем-
бур гу. Њи хо ва над ле жност је стрикт но огра ни че на на ре ша ва ње 
ин ди ви ду ал них рад них спо ро ва. Су про тан при мер пред ста вља ју 
рад ни су до ви у Фин ској и Дан ској ко ји се ба ве ис кљу чи во ко лек-
тив ним рад ним спо ро ви ма. Ком плет ну над ле жност у ре ша ва њу 
рад них спо ро ва (ре ша ва ње ка ко ин ди ви ду ал них, та ко и ко лек тив-
них рад них спо ро ва) има ју рад но пра во су ђе у Не мач кој, Аустри ји, 
Шпа ни ји, Пор ту га лу, Швед ској, Сло ве ни ји и Грч кој. Ипак, глав на 
пред ност ре ша ва ња рад ног спо ра пред спе ци ја ли зо ва ним рад ним 
пра во су ђем је у про це ду рал ним пра ви ли ма. Про це ду ре рад ног су-
6) W. Du vel,  “Си стем рад нич ких су до ва у Европ ској Уни ји и у ју го и сточ ној Евро пи - 

Ком па ра тив нипре глед”,Решавањеспороваураднимодносима,  Ин сти тут европ ског 
син ди ка та (Euro pean Tra de Union In sti tu te - ETUI), Бри сел 2005, стр. 34.

7) У  Грч кој, Шпа ни ји, Пор ту га лу и Ита ли ји, су де са мо про фе си о нал не су ди је. Са дру ге 
стра не, у Не мач кој, Аустри ји, Сло ве ни ји, Бел ги ји и скан ди нав ским др жа ва ма рад не 
спо ро ве у пр вом сте пе ну ре ша ва суд у три пар тит ном са ста ву ко ји се са сто ји од про фе-
си о нал них су ди ја и ла ич ких су ди ја-пред став ни ка рад ни ка и по сло да ва ца. Фран цу ска је 
из у зе так у ко јој су де са мо за ступ ни ци рад ни ка и по сло да ва ца.
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да су не фор мал ни је, бр же, ефи ка сни је, јеф ти ни је и јед но став ни је у 
по ре ђе њу са тра ди ци о нал ним гра ђан ским про це ду ра ма8).

Ме ђу тим, већ смо на гла си ли да не ма ју све др жа ве Евро пе раз-
ви јен си стем ре ша ва ња рад них спо ро ва. Иако и ме ђу њи ма има раз-
ли ка у уре ђе њу, пра ви ли ма и про це ду ра ма, па са мим тим и у ефи-
ка сно сти ре ша ва ња рад них спо ро ва, за јед нич ка осо би на свих тих 
прав них си сте ма је не по сто ја ње спе ци ја ли зо ва ног рад ног суд ства. 
Суд ско ре ша ва ње рад них спо ро ва се од ви ја по гра ђан ско прав ним 
про це ду ра ма  без ла ич ких су ди ја као пред став ни ка ин ду стриј ских 
стра на ка и са од су ством (или са за не мар љи вим из у зе ци ма) по себ-
них пра ви ла ко ја би ва жи ла за рад не спо ро ве. Су шти на про бле ма 
овог на чи на ре ша ва ња спо ро ва је што се спо ро ви из рад них од но са 
спро во де кроз си стем су до ва оп ште над ле жно сти ко ји је пре на тр-
пан. Дру ги кључ ни про блем је вре мен ски фак тор. Он је не при ме-
ре но дуг, че сто и пре ду га чак да би ре зул тат спо ра имао зна ча јан 
ути цај на ини ци јал ни про блем. Стра не у спо ру до би ју пра во, али 
ве о ма че сто не до би ју прав ду.  Све то до во ди до за гу ше ња су до ва 
рад ним спо ро ва и до ску пог суд ства, пре све га за др жа ву. Огро ман 
број рад них спо ро ва пред ста вља са мо ви дљив део про бле ма. Ве ли-
ки број слу ча је ва ни ка да не стиг не до су до ва због ши ро ког спек тра 
раз ло га ко ји пред ста вља ју пре пре ку за оства ри ва ње пра ва из рад-
ног од но са. Као по сле ди ца то га до ла зи до по ве ћа ног бро ја кр ше ња 
за кон ских про пи са, на ро чи то од стра не по сло да ва ца. Кр ше ње за-
ко на у та квим усло ви ма све ви ше по ста је стра те ги ја по сло да ва ца, 
јер је ве о ма че сто тро шак ле гал не про це ду ре ма њи од тро шка кр-
ше ња пра ва рад ни ка.

Aлтернативно ре ша ва ње рад них спо ро ва  је у зе мља ма Европ-
ске уни је на стао као ре зул тат по сте пе ног ува жа ва ња со ци јал не и 
ин ду стриј ске кул ту ре ко ја је на кло ње ни ја спо ра зу му и са рад њи, 
не го кон флик ти ма. Већ смо ис та кле глав не пред но сти суд ског ре-
ша ва ња спо ро ва. Пред но сти ал тер на тив ног ре ша ва ња спо ро ва су: 
бр зи на, флек си бил ност (ши ри спек тар мо гу ћих ре ше ња), не фор-
мал ност, не за ви сност и ни жи тро шко ви. Европ ски кон цепт ре ша-
ва ња спо ро ва, слич но суд ским, не ка рак те ри ше уни фор ми са ност 
пра ви ла и про це ду ра ал тер на тив ног ре ша ва ња рад них спо ро ва. 
Не где је нпр. из бор  и ула зак у ван суд ске про це ду ре пре пу штен 
во љи стра на у спо ру, а не где је оба ве зан. Ефе кат од лу ке на кон ре-
ше ног спо ра ал тер на тив ним ме то да ма, та ко ђе мо же би ти раз ли чит. 
8)  Вид. ви ше: W. Du vel, нав.  де ло, стр. 34.
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Не где је ње го ва прав на сна га ис кљу чи во у мо рал ном ауто ри те ту 
ор га на ко ји је уче ство вао у ре ша ва њу спо ра, а не где има сна гу ко-
лек тив ног уго во ра или суд ског по рав на ња. Ме ђу прав ним си сте-
ми ма по сто је и раз ли ке о мо гу ћим про це ду ра ма (ме ха ни зми ма) 
ал тер на тив ног ре ша ва ња спо ро ва, на чи на из бо ра и са ста ва ор га на 
за ре ша ва ње спо ра, вр сте спо ро ва ко је се мо гу ре ша ва ти, (не)за ви-
сно сти од др жа ве9).

МЕХАНИЗМИМИРНОГРЕШАВАЊАСПОРОВА

Ал тер на тив ни ме то ди ре ша ва ње спо ро ва су кре и ра ни са ци-
љем спре ча ва ња рад них спо ро ва и по сти за ња спо ра зу ма без пар-
ни ца, уво ђе њем про це ду ра ко је стра на ма у спо ру по ма жу да до 
обо стра но при хва тљи вог ре ше ња до ђу  мир ним пу тем, на рад ном 
ме сту. У до са да шњој те о ри ји и прак си ис кри ста ли са ла су се  три 
основ на ме ха ни зма мир ног  ре ша ва ња  рад них спо ро ва и то: ми ре-
ње, по сре до ва ње и  ар би тра жу. Оно што је за јед нич ко за  све  њих  
је уче шће  не у трал не тре ће стра не у ре ша ва њу спо ра. Кон цен зус 
из ме ђу стра на у спо ру пред ста вља основ ни услов ин тер вен ци је 
тре ће стра не, а сте пен те ин тер вен ци је раз ли ку је ова три мо де ла. 
Уло га тре ће стра не се кре ће од нај па сив ни је код ми ре ња, до нај ак-
тив ни је и нај од го вор ни је код ар би тра же. Ве ћи на  прав них си сте ма 
по зна је све три про це ду ре и при ме њу ју их у за ви сно сти од вр сте 
рад ног спо ра. Оне су ме ђу соб но не за ви сне. та ко да стра не у спо ру 
мо гу да по кре ну ар би тра жу без об зи ра да ли је по сту пак ми ре ња 
или по сре до ва ња за вр шен. Ме ђу тим,  по сто је прав ни си сте ми  ко ји 
не пра ве раз ли ку из ме ђу ми ре ња и по сре до ва ња и тре ти ра ју се као 
је дан по сту пак10).

Мирење  је по сту пак ре ша ва ња  рад них спо ро ва мир ним пу-
тем, код ко јег не у трал на тре ћа стра на, пру жа по моћ стра на ма у 
спо ру с ци љем да им по мог не да ре ше спор. Ми ре ње је нај бла жи 
сте пен ин тер вен ци је за стра не у спо ру. Он не ма  моћ од лу чи ва ња 
ни ти на ме та ња сво је во ље стра на ма у спо ру, већ  има за да так да им 
олак ша на ла же ње ре ше ња спо ра. Ње го во глав но и је ди но сред ство 
9)  Вид. ви ше: I. Scho mann, „Ал тер на тив но ре ша ва ње спо ро ва: по ми ре ње, по сре до ва ње, 

ар би тра жа“, Решавање спорова у радним односима,Ин сти тут европ ског син ди ка та 
(Euro pean Tra de Union In sti tu te - ETUI), Бри сел 2005, стр. 11-31.

10)  Нпр.  Швед ска, Ве ли ка Бри та ни ја, САД, Ср би ја. Ни Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да 
(МОР) ни је оста ла иму на на ме ша ње пој мо ва ми ре ња и по сре до ва ња. У Кон вен ци ји 
МОР-а бр. 150 о рад но прав ној ад ми ни стра ци ји из 1970. го ди не, ми ре ње и по сре до ва ње 
се  тре ти ра ју као два одво је на по ступ ка, док се у сту ди ји МОР-а о ре ша ва њу рад них 
спо ро ва из 1989. го ди не ове про це ду ре  тре ти ра ју као је дан по сту пак.
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ко је има на рас по ла га њу је ње го ва ди пло мат ска ве шти на и спо соб-
ност убе ђи ва ња. 

Посредовање је на чин ре ша ва ња, пре све га ко лек тив них, рад-
них спо ро ва код ко јег не у трал на тре ћа стра на пру жа стра на ма  у 
спо ру ак тив ну по моћ са ци љем да до ђу до ре ше ња спо ра, или да 
им пред ло жи ре ше ње спо ра у ви ду пре по ру ке ако са ме не до ђу до 
ком про ми са. По сре до ва ње се као на чин ре ша ва ња ко лек тив них 
спо ро ва на ла зи из ме ђу ми ре ња и ар би тра же и пред ста вља њи хо ву 
ком би на ци ју. По сред ник слич но ми ри те љу нај пре по ку ша ва да по-
ми ри стра не у спо ру, а ако у то ме не успе, до но си пре по ру ку, ко ја 
ако се при хва ти има слич но деј ство ар би тра жној од лу ци.  Ве ли ки 
број спо ро ва због сво је при ро де зах те ва ак тив ни ју ин тер вен ци ју са 
стра не у од но су на ми ре ње, а да се при том ре ше ње спо ра не пре-
пу сти то тал но у ру ке тре ћем су бјек ту као код ар би тра же. Ме ђу тим, 
ге о граф ски гле да но , по сре до ва ње је ма ње за сту пље но од ми ре ња 
и ар би тра же.

Арбитража је по сту пак ре ша ва ња ко лек тив них рад них спо-
ро ва код ко јег се не у трал ни ар би тар ан га жу је да уз по моћ стра-
на у спо ру до не се од лу ку на осно ву ко је се ре ша ва спор.. Основ-
на осо би на овог мо де ла ре ша ва ња рад них спо ро ва, по ко јој се он 
раз ли ку је од ми ре ња и по сре до ва ња, је ве ћи ути цај тре ће стра не 
(ар би тра), јер ар би тар са мо стал но до но си од лу ку о ре ше њу спо ра. 
Због то га се у прак си ар би тра жа  нај че шће  ко ри сти  ка да  ми ре ње  
и(ли) по сре до ва ње  ни су  да ли оче ки ва не ре зул та те  и обич но пред-
ста вља кул ми на ци ју си сте ма мир ног ре ша ва ња рад них спо ро ва11). 
Због мно го ве ће уло ге у са мом по ступ ку од ми ри те ља и по сред ни-
ка, за из бор ар би тра се по ста вља ју мно го стро жи ји усло ви.

ПРАВНИИЗВОРИРЕШАВАЊАРАДНИХСПОРОВА

Глав на ка рак те ри сти ка ре ша ва ња рад них спо ро ва у Евро пи је 
ње го ва те ри то ри јал ност. Ме ха ни зми  ре ша ва ња спо ро ва, у европ-
ским окви ри ма, у нај ве ћем бро ју су уте ме ље не на на ци о нал ном 
ни воу. Глав ни раз лог то ме је сла ба ефек тив ност ме ђу на род них 
ре зо лу ци ја о рад ним спо ро ви ма, на ро чи то у по ре ђе њу са дру гим 
обла сти ма гра ђан ског пра ва (пре свих тр го вач ко и по ро дич но пра-
во). Ини ци ја ти ва за ства ра ње ме ђу на род них пра ви ла и ал тер на-
тив них ме ха ни за ма за ре ша ва ње рад них спо ро ва на ме ђу на род ном 
11) С. Ја ша ре вић, Решавањераднихспоровамирнимпутемутеоријиипракси, док тор ска 

ди сер та ци ја, Прав ни фа кул тет, Но ви Сад  2000, стр.  122.
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пла ну је но ви јег да ту ма  и још увек не до вољ но раз ра ђе на. Ме ђу-
тим, по сто ји од ре ђе ни број ме ђу на род них прав них ака та ко ји су 
има ли, што ди рект ног што ин ди рект ног, ути ца ја на на ци о нал не 
си сте ме ре ша ва ња рад них спо ро ва. Са  нај ве ћим ути ца јем су Пре-
по ру ка бр. 92 Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да о до бро вољ ном ми-
ре њу и ар би тра жи из 1951. го ди не и Европ ска со ци јал на по ве ља, 
до не та  1961. го ди не од стра не Са ве та Евро пе.

Пре по ру ка МОР-а о до бро вољ ном ми ре њу и ар би тра жи је у 
сво јих три по гла вља ( До бро вољ но по ми ре ње, До бро вољ на ар би-
тра жа и Оп ште од ред бе) и укуп но се дам чла но ва, по ста ви ла те ме-
ље са вре ме ном кон цеп ту ал тер на тив ног ре ша ва ња рад них спо ро ва. 
Пр во део (чл. 1-5 пре по ру ке) да је основ не смер ни це за осни ва ње 
и са став ор га на за ми ре ње и по сту пак ми ре ња. Ор га ни за ми ре ње 
тре ба ју би ти при ла го ђе ни на ци о нал ним усло ви ма са ци љем пред-
у пре ђи ва ња и ре гу ли са ња рад них спо ро ва, уста но вље ни на ме-
шо ви тој осно ви са под јед на ким ути ца јем по сло да ва ца и рад ни ка. 
По сту пак би тре бао би ти бес пла тан и екс пе ди ти ван, са уна пред 
про пи са ним ро ком све де ним на нео п хо дан ми ни мум. На ци о нал на 
за ко но дав ства  са др же од ред бе ко ји ма се  да је мо гућ ност  по кре та-
ња по ступ ка ка ко стра на ма у спо ру, та ко и ор га ну за ми ре ње. Ако је 
по сту пак до бро вољ ног  ми ре ња у то ку,  стра не у спо ру тре ба ју би-
ти охра бре не да се уз др жа ва ју од штрај ко ва и ло ка у та за вре ме тра-
ја ња по ступ ка.  Сви по стиг ну ти спо ра зу ми тре ба ју би ти са ста вље-
ни у фор ми уоби ча је них уго во ра. Чл. 6 Пре по ру ке о до бро вољ ној 
ар би тра жи пред ви ђа охра бри ва ње стра на у спо ру код до бро вољ не 
ар би тра же за уз др жа ва ње од штрај ка и ло ка у та за вре ме тра ја ња 
по ступ ка, слич но до бро вољ ном ми ре њу. Оп шта од ред ба (чл. 7) је 
има ла огро ман ути цај на из ра ду и ту ма че ње на ци о нал них про пи-
са ве за них за ал тер на тив но ре ша ва ње рад них спо ро ва и да је об ја-
шње ње да се ни јед на од ред ба пре по ру ке не мо же ту ма чи ти та ко да 
огра ни ча ва на би ло ко ји на чин пра во на штрајк.

Пр ва пра ви ла кон крет но европ ског ни воа о ал тер на тив ном ре-
ша ва њу рад них спо ро ва пред ви ђе на су Европ ском со ци јал ном по-
ве љом. У де лу По ве ље ко ји се од но си на пра во на ко лек тив но пре-
го ва ра ње пред ви ђе но је да „унамеридасеобезбедиостваривање
праванаколективнопреговарање,странеуговорницесеобавезују:

1. да про мо ви шу за јед нич ке кон сул та ци је из ме ђу рад ни ка 
и за по сле них;
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2. да про мо ви шу, ка да је нео п ход но и аде кват но, ма ши-
не ри ју за до бро вољ не пре го во ре из ме ђу по сло да ва ца 
или ор га ни за ци ја по сло да ва ца и ор га ни за ци ја рад ни ка 
са ци љем да се ре гу ли шу усло ви за по шља ва ња пу тем 
ко лек тив них уго во ра;

3. да про мо ви шу ус по ста вља ње и упо тре бу од го ва ра ју-
ћих ме ха ни за ма за по ми ре ње и до бро вољ ну ар би тра жу 
за ре ша ва ње рад них спо ро ва; и при зна ју

4. пра во рад ни ка и по сло да ва ца на ко лек тив ну ак ци ју у 
слу ча ју су ко ба ин те ре са, укљу чу ју ћи пра во на штрајк, 
у скла ду са оба ве за ма ко је мо гу да про ис тек ну из ко-
лек тив них уго во ра ко ји ма су прет ход но при сту пи ли.“12)

Зна чај но је по ме ну ти и Европ ску по ве љу о фун да мен-
тал ним со ци јал ним пра ви ма рад ни ка из 1981. го ди не ко ја 
пред ви ђа фа во ри зо ва ње про це ду ре ми ре ња, по сре до ва ња и 
ар би тра же13), као и пре по ру ку МОР-а бр. 163 о ко лек тив ним 
уго во ри ма из исте го ди не ко ја пре по ру чу је пред у зи ма ње ме-
ра за ре ша ва ње ко лек тив них рад них спо ро ва  на ста лих у ве зи 
скла па ња, ту ма че ња или при ме не ко лек тив них уго во ра.

DejanKostic
EUROPEANCONCEPTSOLVINGLABOURDISPUTES

Summary
Thework analyses the systems of solving labour dispu
tesinEurope,aboveallmechanismsforcourtandother
alternative (peaceful) solutions, while solving disputes
throught the use of force (strike, lockout, picketing, and
boycott)wasnotapartoftheanalyses.Specialattention
wasgiventolegalsystemswithalongtraditionanddeve
lopedmechanisms, both for classical judicial andalter
native solutions of labour disputes. However, legal sys
tems(includingthatofSerbia),inwhichtheefficiencyof
solvinglabourdisputesisstillnotattheEuropeanlevel,
werenotneglected.Sincethefirstgroupmostlyincludes
thememberstatesoftheEuropeanUnion(exceptSwitzer
land),andthesecondincludes thecandidatestates, it is
inevitable toconclude that introducingefficientmethods
forsolvinglabourdisputeswillbe,ifnotformal,thenat
least an informal condition for the further procedure of
joiningtheEU.

12)  Члан 6. Европ ске со ци јал не по ве ље „Пра во на ко лек тив но пре го ва ра ње“.
13)  Вид. ви ше: Б. Лу бар да, Решавањеколективнихраднихспорова,Бе о град 1999, стр. 54.
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КОРУПЦИЈАКАООДРАЗСТАЊА
БЕЗБЕДНОСТИРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ**

Сажетак
Радсебавифеноменологијомкорупцијекојаимасвоју
релативнодугуисторијскутрадицију,какоудругим
земљама,тако и код нас.Корупција се разматра са
аспектаутицајанабезбедностдруштва,паотудаи
са аспекта националне безбедности у демократској
држави.Упркос чињеници да се безбедност, схваће
науњеномнајширемпојмовномзначењу,уквантита
тивномиквалитативномсмислусматрасавременом,
корупцијаидаљеегзистира.Обзиромнањенуучеста
лост,појавнеоблике,обимиинтензитетпроузроко
ванихпоследица,посебнодобијана значењууновије
време.Борбупротивкорупцијепратиразноликапро
блематикакојасеогледаунедостаткухомогенедефи
ниције,алиињенојповезаностисадржавномвлашћу,
односнодиректномугрожавањутемељамодернедр
жавеивладавинеправа,тј.институцијејавневласти
иуспостављеногсистемабезбедности.
Кључнеречи:корупција,безбедност,друштво,Репу
бликаСрбија

УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Kо руп ци ја је као ви рус ко ји мо же да уни шти сва ку др жа ву. Рас-
про стра ње на је, у ма њој или ве ћој ме ри, у свим зе мља ма све-

* Ви ши на уч ни са рад ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 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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та. Ко руп ци ја пред ста вља озбиљ ну пре пре ку бр жем и ефи ка сни-
јем раз во ју сва ке др жа ве. Јед на од нај зна чај ни јих ка рак те ри сти ка 
ко руп ци је је сва ка ко да не ма обла сти у ко јој се не мо гу уочи ти 
ефек ти ње ног ути ца ја. У ко руп ци ју је ди рект но или ин ди рект но 
укљу чен ка ко при ват ни та ко и др жав ни сек тор. Ко руп ци ја је та ко 
рас про стра ње на у сфе ри при ва ти за ци је, јав ног снаб де ва ња, по ре-
ских слу жби, кон тро ле уво за и из во за, пра во суд ног си сте ма, про-
све ти, спор ту. О раз ме ри ути ца ја ко руп ци је да нас је објек тив но 
те шко да ти ва лид ну про це ну не са мо код нас већ је то про блем и 
у дру гим де мо крат ским др жа ва ма. Ме ђу тим, и она по вр шна са зна-
ња о рас про стра ње но сти и ути ца ју ко руп ци је на при вре ду др жа ве 
упу ћу ју не дво сми сле но обес хра бру ју ће сиг на ле са да шњим и по-
тен ци јал ним стра ним ин ве сти то ри ма као и свим гра ђа ни ма БиХ. 
Са аспек та без бед но сти дру штва и др жа ве ин ди ка тив но је са зна ње 
да ко руп ци ја ја ча кри ми нал не ак тив но сти омо гу ћа ва ју ћи кри ми-
нал ним гру па ма да опе ри шу из ван или нај че шће на иви ци за ко на. 
Ко руп ци ја је да нас у по ра сту у Ре пу бли ци Ср би ји, али и у не ким 
су сед ним др жа ва ма (БиХ, Хр ват ској, Сло ве ни ји, Цр ној Го ри, Бу-
гар ској....) што сва ка ко обес хра бру је бор бу про тив исте. Не сум њи-
во је да ко руп ци ја знат но ути че на сма ње ње на ци о нал ног бру то 
дру штве ног про из во да у Ср би ји, али не са мо у њој, што се мо-
же и про цен ту ал но из ра зи ти. Из два ја ња по слов них љу ди за под-
ми ћи ва ње, пре све га, функ ци о не ра и ру ко во де ћег ка дра код нас се 
кре ће око 7 про це на та вред но сти по слов них тран сак ци ја. Су ма за 
под ми ћи ва ње се кре ће у ра спо ну од не ко ли ко сто ти на до не ко ли ко 
де се ти на хи ља да ди на ра или знат но ви ше у за ви сно сти од са мог 
ци ља под ми ћи ва ња. Од ових не ле гал них тран сак ци ја, ко је је по 
пра ви лу ве о ма те шко до ка за ти, др жа ва тр пи знат ну ште ту, од но-
сно бу џет др жа ве мо же би ти оште ћен за ви ше сто ти на хи ља да  или 
се та вред ност мо же из ра зи ти у ми ли о ни ма ди на ра. Овај де фи цит 
бу џе та се, пре ма то ме, од ра жа ва на све ко ри сни ке ко ји се фи нан си-
ра ју из др жав ног бу џе та (про све та, на у ка, кул ту ра итд). На ро чи то 
је ин ди ка тив на чи ње ни ца да су та ко оште ће не и оне др жав не ин-
сти ту ци је, од но сно ко ри сни ци бу џе та чи ја де лат ност је усме ре на 
на бор бу про тив ко руп ци је (по ли ци ја, суд ство, ца ри на ...) 

Ме ђу тим мно га ис тра жи ва ња ука зу ју на чи ње ни цу да је ре ла-
тив но ве ли ки број гра ђа на био у при ли ци да да је ми то за од ре ђе ну 
услу гу. Чи ње ни ца је да су и ве ће ко руп ци о на шке афе ре код нас 
ве о ма при сут не, ка ко у про шло сти та ко и у на ше вре ме. У по след-
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ње вре ме у Ре пу бли ци Ср би ји ко руп ци ја се све че шће ко ри сти као 
не га ти ван ар гу мент у од но си ма из ме ђу по ли тич ких пар ти ја и њи-
хо вих ли де ра итд.

Као нај ве ћи про бле ми, ко ји до во де до ова ко ло шег при вред ног 
па у крај њем слу ча ју и до не ста бил ног без бед но сног ам би јен та у 
на ци о нал ној др жа ви, на во де се: би ро кра ти ја у др жав ним ин сти ту-
ци ја ма, ло кал ној са мо у пра ви, по ли тич ка (не)ста бил ност, ко руп ци-
ја, кри ми нал, ве ли ки по ре зи те оте жан при ступ и не тран спа рент-
ност из во ри ма фи нан си ра ња.

ПОЈМОВНАОДРЕЂЕЊА

Сва ка др жа ва у сво јим за кон ским и од го ва ра ју ћим под за кон-
ским ак ти ма пред ви ђа низ пре вен тив них и ре пре сив них ме ра на 
пла ну на ци о нал не без бед но сти од но сно су прот ста вља њу ко руп-
ци ји и дру гим об ли ци ма кри ми на ли те та. Под дру штве ном без бед-
но шћу се нај че шће под ра зу ме ва спо соб ност дру штва да ис тра је у 
свом су штин ском ка рак те ру под из ме ње ним усло ви ма и мо гу ћим 
или ствар ним прет ња ма. Кон цепт дру штве не без бед но сти усред-
сре ђен је на на ци о нал не и ет нич ке ко лек ти ве, ре ли гиј ске и кул тур-
не аспек те ме ђу на род них од но са. У том сми слу на ро чи то је ва жно 
пи та ње одр жи во сти без при хва тљи вих усло ва за ево лу ци ју, тра ди-
ци о нал них обра за ца је зи ка, кул ту ре, удру же ња ре ли гиј ског и на-
ци о нал ног иден ти те та и оби ча ја. Дру штве на без бед ност оства ру је 
ди рек тан ути цај на ток на ци о нал не без бед но сти.

Ме ђу тим, без бед ност дру штва је да нас из ло же на пер ма нент-
ном угро жа ва њу раз ли чи тог ин тен зи те та, вр ста ма и об ли ци ма 
угро жа ва ња. Ме ђу го то во тра ди ци о нал на (пра те ћа) угро жа ва ња 
дру штва да нас се нај че шће убра ја и већ по ме ну та ко руп ци ја. Чи ни 
нам се не без раз ло га јер по сле ди це и обим угро жа ва ња без бед но-
сти ко руп ци јом при па да ју гру пи угро жа ва ча чи ји ути цај про жи-
ма све по ре др жав ног си сте ма и објек тив но го во ре ћи, мо же има ти 
фа тал не по сле ди це за да љи раз вој др жа ве и ње но на пре до ва ње у 
Европ ске ин те гра ци је.

Ко руп ци ја (cor rup tio - по ква ре ност, под ми тљи вост) у по јед но-
ста вље ном ту ма че њу озна ча ва зло у по тре бу слу жбе ног по ло жа ја 
ра ди оства ри ва ња лич не ко ри сти. Ме ђу тим, иако се нај че шће де-
фи ни ше као „зло у по тре ба по ве ре ног јав ног овла шће ња за сти ца-
ње при ват не ко ри сти“, за њу се мо же ка за ти да цве та у ри гид ним 
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си сте ми ма у ко ји ма по сто ји мно штво тзв. „уских гр ла“ и из во ра 
мо но пол ске мо ћи уну тар вла сти. У су шти ни, по јам ко руп ци ја под-
ра зу ме ва  зло у по тре бу јав не слу жбе ра ди лич не ко ри сти. Кла сич но 
схва та ње ко руп ци је у по ли тич кој на у ци по ла зи од иде је о то ме да 
је ко руп ци ја из раз ква ре ња мо рал них вред но сти дру штва (Ари сто-
тел, Мон те скје, Ма ки ја ве ли) 

Ко руп ци ја је па то ло шка по ја ва, си стем ска абе ра ци ја у ко јој 
вла да ју ћа по ли тич ка кла са, или чак по је ди ни стра нач ки ли де ри, 
лич ни ин те рес ста вља/ју из над ин те ре са по ли тич ке за јед ни це. Због 
то га је от кри ва ње ко руп ци је че сто успо ре но и спре ча ва но. Она се 
не сма тра са мо мо рал но штет ном, већ јед ним од узро ка не функ ци-
о нал но сти др жа ве. Ко руп ци ја је да кле по на ша ње ко је је де ви ја ци ја 
од нор мал ног оба вља ња јав не слу жбе ра ди лич не ко ри сти. Пре ма 
то ме, она је кр ше ње нор ми ра ди оства ре ња лич ног ин те ре са. То 
укљу чу је де лат но сти као што су под ми ћи ва ње, не по ти зам, те зло-
у по тре ба по ло жа ја за лич ну ко рист. Ко руп ци ја пред ста вља по ја ву 
дав на шњег по ре кла ко ја је има нент на свим др жав ним ор га ни за ци-
ја ма то ком сво је ду ге исто ри је. Ко руп ци ја, по себ но да нас, пред ста-
вља на гла шен и кон стан тан  еко ном ски (при вред ни) и по ли тич ки 
про блем. У кон тек сту озбиљ не про бле ма ти ке, ко руп ци ја је на ро-
чи то из ра же на и озбиљ на прет ња зе мља ма у раз во ју, зе мља ма у 
тран зи ци ји, а сва ка ко оним си ро ма шним зе мља ма. Не ки од об ли ка 
ко руп ци је, нпр. да ва ње ми та, у по је ди ним зе мља ма ег зи сти ра ју ве-
ко ви ма. Ег зи сти ра ње ко руп ци је је пер ма нент но али су раз ли чи ти 
оби ми и до стиг ну ти ни вои на ко ме се под ми ћи ва ње вр ши ло, од-
но сно и да нас вр ши. Оно што ко руп ци ју чи ни спе ци фич ном је сте 
чи ње ни ца да до са да ни је по сто ја ло дру штво ко је мо рал но или за-
кон ски при хва тљи вом др жи зло у по тре бу по ло жа ја. Ко руп ци ја се 
ма ни фе сту је у свим дру штве ним сло је ви ма и у свим де лат но сти ма 
у јед ној зе мљи, ма њак прет по став ки, дру штве них нор ми и вред-
но сти ко је су по треб не за нор мал но функ ци о ни са ње сло бод не тр-
жи шне при вре де. Са аспек та на ци о нал не без бед но сти др жа ве ко-
руп ци ја је ве о ма ком плек сна по ја ва јер не по сто ји ње на пре ци зна и 
је дин стве на де фи ни ци ја, не са мо код нас већ и у дру гим зе мља ма, 
што не дво сми сле но ука зу је на ње ну фун ди ра ност и у ме ђу на род-
ним од но си ма. Нај че шће је „де фи ни са на“ од ред ба ма Кри вич ног 
за ко на што је не до вољ но за на уч ни при ступ у из у ча ва њу ове по ја-
ве. Ова кво ста ње (не)мо гућ но сти је дин стве ног пој мов ног од ре ђе-
ња ко руп ци је про из и ла зи из чи ње ни це да се ко руп ци ја ис по ља ва 
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у раз ли чи тим об ли ци ма у мно гим др жа ва ма, а овом при ли ком од 
зна ча ја је да се иста ис по ља ва и у Ре пу бли ци Ср би ји  у за ви сно сти 
од еко ном ских, по ли тич ких, со ци јал них, мо рал них, исто риј ских и 
дру гих усло ва кроз ко је је Ср би ја про ла зи ла. 

Ин ди ка тив но је и са зна ње да се ко руп ци ја и у прав ном сми-
слу  де фи ни ше на раз ли чи те на чи не у ви ду раз ли чи тих ка зне них 
де ла, што та ко ђе са аспек та на ци о нал не без бед но сти пред ста вља 
огром ну про бле ма ти ку у бор би и су прот ста вља њу ис тој. Ме ђу тим, 
у из ве сном сми слу не ко де ло се мо же ока рак те ри са ти као акт ко-
руп ци је ако има не ка пре по зна тљи ва (свој стве на, за јед нич ка) обе-
леж ја - ка рак те ри сти ке, ко ја су ин ди ка тив на за сва ки акт ко ји се 
од но си на ко руп ци ју без об зи ра на област де лат но сти и без об зи ра 
на зе мљу у ко јој се ја вља. У том сми слу се ипак на шло ре ше ње, 
од огром ног зна ча ја за функ ци о ни са ње без бед но сти и по пи та њу 
ко руп ци је.

ПРЕПОЗНАТЉИВОСТКОРУПЦИЈЕ

Ко руп ци ју је у Ре пу бли ци Ср би ји мо гу ће иден ти фи ко ва ти у 
свим обла сти ма дру штве ног жи во та. Чи ни се да је по треб но по-
себ но ука за ти на чи ње ни цу да је да нас ко руп ци ја у не по сред ном 
кон так ту са по ли тич ким стран ка ма нпр. Не сме се пре не брег ну ти 
чи ње ни ца нпр. да је 90 % сту де на та (мла дих љу ди ко ји су   бу-
дућ ност др жа ве) са не ко ли ко уни вер зи те та у Ср би ји упо зна то са 
ко руп ци јом. Они ве ру ју да је ко руп ци ја и „ве за“ са  по ли тич ком 
пар ти јом по ста ла глав ни кри те ри јум за све, од по ла га ња ис пи та, 
за по шља ва ња до кри вич не од го вор но сти. Ово сва ка ко ука зу је на 
чи ње ни цу да ко руп ци ја оста вља ду бо ке тра го ве не са мо по пи та-
њу ста ња без бед но сти већ и по пи та њу из град ње мо ра ла мла дих 
љу ди ко ји се шко лу ју на ви со ко школ ским уста но ва ма код нас, што 
опет ис ти че пи та ње ко у ства ри вас пи та ва те мла де љу де или чак 
и пи та ње па три о ти зма тих љу ди итд. Да ли се у од го во ру на ова 
пи та ња на ла зи и од го вор на пи та ње за што мла ди ла ко при хва та ју 
но ве (ино стра не) вред но сти. Да кле за што је ин те рес мла дих нпр за 
вој не шко ле, ге не рал но по сма тра но, ис под не ка да шњег ин те ре со-
ва ња или за рад у ор га ни ма без бед но сти итд. Од го вор би се мо гао 
све сти на не ве ри цу у ор га не без бед но сти упра во због при сут но сти 
ко руп ци је и у тим ор га ни ма и слу жба ма. Ко руп ци ју је ре ла тив но 
ла ко пре по зна ти по не ко ли ко ка рак те ри стич них и нај че шћих осо-
би на као што су:
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- из да ја, суб вер зи ја, не за ко ни те ме ђу на род не тран сак ци је, 
кри јум ча ре ње

- клеп то кра ти ја, при ва ти за ци ја јав них фон до ва, раз бој ни-
штво, кра ђа

- не на мен ско тро ше ње, фал си фи ко ва ње и про не ве ра, на ду ва-
ва ње ра чу на и „ски да ње кај ма ка“ зло у по тре ба сред ста ва 

- зло у по тре ба овла шће ња, за стра ши ва ње, тор ту ра, до би ја ње 
не за слу же ног опро шта ја или олак ши ца

- об ма на и пре ва ра, ла жно пред ста вља ње, под ва љи ва ње и ва-
ра ње, уце њи ва ње

- из и гра ва ње прав де, кри ми нал но по на ша ње, при ка зи ва ње 
ла жних до ка за, не за ко ни то при тва ра ње, под ме та ње кри ви це

- не вр ше ње ду жно сти, на пу шта ње ду жно сти, па ра зи ти зам 
- под ми ћи ва ње, из ну да, на пла ћи ва ње не за ко ни тих так си, уз-

врат на да ва ња 
- на ме шта ње из бо ра, до го ва ра ње гла са ња, кро је ње из бор них 

је ди ни ца пре ма соп стве ним по тре ба ма
- зло у по тре ба уну тра шњих и тај них ин фор ма ци ја, фал си фи-

ко ва ње до ку ме на та  
- нео вла шће на про да ја др жав ног по слов ног про сто ра, др жав-

не имо ви не и пра ва  
- ма ни пу ла ци је при ли ком до но ше ња про пи са, спро во ђе ње 

на бав ки, за кљу чи ва ња  уго во ра зај мо ва
- из бе га ва ње пла ћа ња по ре за, сти ца ње пре ко мер ног про фи та 
- тр го ви на ути ца јем, по сре до ва ње при сти ца њу по вла сти ца, 

су коб ин те ре са 
- при хва та ње не при клад них по кло на, хо но ра ра, по ну да за бр-

зу за ра ду и бес плат не за ба ве 
- ве за са ор га ни зо ва ним кри ми на лом, опе ра ци је на цр ном тр-

жи шту 
- за ве ре
- не за ко ни то над гле да ње, зло у по тре ба те ле ко му ни ка ци ја и 

пи са ма 
- зло у по тре ба слу жбе них пе ча та, опре ме, ста но ва и при ви ле-

ги ја  
Нај че шћи при ме ри ко руп ци је у јав ним слу жба ма:
- ми ни стри „про да ју“ сво ја дис кре ци о на овла шће ња  
- слу жбе ни ци узи ма ју про це нат од уго во ра скло пље них са 

вла дом, ко ју пла ћа ју на ра чу не у стра ним бан ка ма 
- слу жбе ни ци до би ја ју пре те ра ну „го сто љу би вост“ од оних 

ко ји по слу ју са вла дом и бе не фи ци је по пут сти пен ди ја за 
стра не уни вер зи те те за сво ју де цу  
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- слу жбе ни ци са ми се би на ме шта ју по сло ве са вла дом пре ко 
ком па ни ја ко је слу же као ма ска и „парт не ра“ или чак отво-
ре но ан га жу ју ћи са ми се бе као „кон сул тан те“ 

- слу жбе ни ци на мер но пу ту ју у ино стран ство да би мо гли да 
при ме днев ни це ко је са ми се би од ре ђу ју у огром ним из но-
си ма 

- по ли тич ке пар ти је ко ри сте сво је из гле де да до ђу на власт 
или оста ну на вла сти да би на мет ну ли ве ли ке рен те, на ро чи-
то стра ним пред у зе ћи ма у за ме ну за уго во ре са вла дом (ко ји 
мо гу би ти при ка за ни као „до на ци је“ у „до бро твор не свр хе“ 
и слич но.) 

- слу жбе ни ци ца ри не и упра ве јав них при хо да се ба ве из ну-
ђи ва њем та ко што пре те да ће до дат но оп те ре ти ти по ре ске 
об ве зни ке или уво зни ке уко ли ко се не пла ти ми то, а та да се 
утвр ђу ју нео прав да но ни ске  про це не по ре за или се при уво-
зу  ро ба про пу шта без пла ћа ња би ло ка квих ца ри на  

- по ли цај ци из ну ђу ју но вац ра ди соп стве не ко ри сти пре те ћи 
са о бра ћај ним ка зна ма уко ли ко се не пла ти ми то (ко ји је че-
сто не знат но ма њи од ка зне уко ли ко би се за тај пре кр шај  
ишло на суд) 

- они ко ји пру жа ју јав не услу ге (нпр. они ко ји из да ју во зач ке 
до зво ле, на пла ћу ју пи јач ни не, оба вља ју па со шку кон тро лу ) 
ин си сти ра ју на пла ћа њу за услу ге у за ме ну за убр за ње про-
це са или спре ча ва ње оду го вла че ња  

- над ре ђе ни у јав ним слу жба ма узи ма ју „ре кет“ сво јим слу-
жбе ни ци ма тра же ћи од њих да са ку пе од ре ђе не су ме сва ке 
не де ље или ме се ца и да их про сле де ви шим ин стан ца ма 

- ства ра ју се „ду хо ви“  ко ји се уба цу ју на плат ни спи сак и 
пен зи о ну ли сту ка ко би се ство ри ле фик тив не ин сти ту ци је  
ко је би, да по сто је, има ле пра во на др жав не фон до ве.

Та ко ђе је по зна то да се ко руп ци ја нај че шће од ви ја у про це су 
при ва ти за ци је где се на ре ла тив но лак на чин мо гу уочи ти го то во 
стан дард ни (нај че шћи) об ли ци ко руп ци је као нпр.: ла жи ра ње до-
ку мен та ци је да би се при ка за ло да је пред мет аук ци је прет ход но 
дат у ли зинг јед ног од уче сни ка при ва ти за ци је, на осно ву че га он 
„има“ пра во пре че ку по ви не, уче шће стра них уче сни ка при ва ти-
за ци је ко ји не ма ју пра во ку по ви не пре ко до ма ћих ли ца, кр ше ње 
пра ви ла о по вер љи во сти по ну да (са зна ње за усло ве по ну де дру гих 
уче сни ка и до ста вља ње ин фор ма ци ја, нај че шће уз до бру на док на-
ду, дру гом уче сни ку, пред у зи ма ње не по сред них пре го во ра са мо са 
јед ним по ну ђа чем, од но сно из бе га ва ње тен де ра због на вод не хит-
но сти про да је, про це на и про да ја не ког објек та или ро бе знат но 
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ис под ре ал не це не, из ну ђи ва ње на кна де од стра не функ ци о не ра 
ко ји до но се од лу ке о из бо ру по ну ђа ча, не по што ва ње кри те ри ју ма 
од ре ђе них тен дер ском до ку мен та ци јом, узи ма ње ми та за од ре ђе не 
услу ге у про це су при ва ти за ци је, оне мо гу ћа ва ње уче шћа по тен ци-
јал ним по ну ђа чи ма по ста вља њем не при хва тљи вих прет ква ли фи-
ка ци о них усло ва итд. Све ово, об зи ром да за сва ку став ку се мо же 
на ћи на де се ти не при ме ра у ствар но сти, не дво сми сле но ука зу је 
на озбиљ ност и си стем ску уте ме ље ност ко руп ци је, као и на ње ну 
рас про стра ње ност на свим ни во и ма и у свим обла сти ма у раз во ју 
дру штва, не са мо код нас већ и у дру гим зе мља ма. Пре ци зни је ре-
че но, др жа ва сво јим (не)чи ње њем про ду ку је ко руп ци ју. Од по себ-
ног зна ча ја је и чи ње ни ца да се ови ма ни фест ни об ли ци ко руп ци је 
мо гу иден ти фи ко ва ти и у слу ча је ви ма при ва ти за ци је нпр. пред у-
зе ћа ко ја су у ди рект ној ве зи са снаб де ва њем вој ске, по ли ци је или 
дру гих су бје ка та си сте ма без бед но сти. Ово нам ди рект но ука зу је 
на мо гућ ност на стан ка не га тив них им пли ка ци ја на си стем без бед-
но сти, а са мим тим и на ста ње без бед но сти у БиХ..

БОРБАПРОТИВКОРУПЦИЈЕ

Го то во по пра ви лу у бор бу про тив ко руп ци је се по ла зи ло пом-
пе зним из ја ва ма по ли ти ча ра уз ука зи ва ње на дра ма тич ност ста ња 
и на ве о ма дра стич не ме ре ко је ће би ти при ме ње не у су прот ста-
вља њу ко руп ци ји. Исти не ра ди, бор ба про тив ко руп ци је по зна та 
је од дав ни на што са мо ука зу је на јед ну ди мен зи ју ко руп ци је ко-
ја се не сме за не ма ри ти Још је Пла тон у сво јим ''За ко ни ма'' ре као 
да узи ма ње ми та за слу жу је ''осра мо ћи ва ње''. Та ко ђе је, у древ ној 
Ати ни, ко рум пи ра ним зва нич ни ци ма од у зи ма но др жа вљан ство и 
пра во да уче ству ју у ра ду град ских и др жав них по ли тич ких ин сти-
ту ци ја. Ора тор Де мо стен је про гла шен кри вим због при ма ња ми та 
324. го ди не пре Хри ста и ка жњен са 50 та ле на та (да нас око 20 ми-
ли о на до ла ра). Ме ђу тим, ова Де мо сте но ва ка зна је би ла у су шти-
ни бла га јер су ње го ви су гра ђа ни, ни шта ма ње не по зна ти у јав ном 
жи во ту, би ли ка стри ра ни или по гу бље ни. У Ви зан ти ји (11. век) су 
ко рум пи ра не зва нич ни ке осле пљи ва ли, би че ва ли или ка стри ра ли 
а не рет ко су би ли и по гу бље ни. Ме ђу тим, ин те ре сант ни су слу-
ча је ви пр вих да на Аме ри ке ка да су они ко ји су при ма ли ми то или 
би ли скло ни ко руп ци ји мо гли да би ра ју ка зну за тво ра или нов ча-
ну ка зну. Им пе ра тор Ти бе ри је те жио је да за у зда грам зи ве ло кал не 
гу вер не ре ко ји су оти ма ли по рез од под ре ђе них али је ипак ло кал-
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ним зва нич ни ци ма оста вљао до вољ но про сто ра да узи ма ју по кло-
не. Ти бе ри је је ре као да же ли да ње го ве ''ов це бу ду оши ша не, а не 
да бу ду од ра не'' што зна чи да гра ђа ни тре ба да на ста ве да пла ћа ју, 
али да ло кал ни упра ви те љи не тре ба да бу ду пре ко мер но по хлеп ни 
ка да тра же но вац.1)    

Бор ба про тив ко руп ци је са став ни је део де мо кра ти за ци је, мо-
дер ни за ци је др жа ве и јав не упра ве, по ште них усло ва утак ми це у 
при вре ђи ва њу, де ло ва ња суд ства и за шти те пра ва и сло бо да гра-
ђа на. Ко руп ци ја је оп ште дру штве но зло ко је зах те ва си сте мат ски 
на пор и ви со ки сте пен мо би ли за ци је свих дру штве них сна га у ње-
го вом су зби ја њу. Глав ни ак те ри  под сти ца ња су зби ја ња ко руп ци је 
су ин сти ту ци је ци вил ног дру штва ко је тре ба да пре по зна ју по тре-
бе, ин сти ту ци је вла сти и упра ве ко је фор му ли шу ме ре и раз ли чи те 
ни вое др жав них ин сти ту ци ја  ко је но се од го вор ност. 

Сма тра мо да бор ба про тив ко руп ци је у БиХ мо же има ти за циљ 
и ди рект но до при но си ти ја ча њу по ве ре ња ме ђу гра ђа ни ма у БиХ.

Прет по став ка ових ме ра је ја сна по ли тич ка во ља по др шке 
бор би про тив ко руп ци је, и то не са мо у по др шци у за кон ском и 
си стем ским из ме на ма те по др шци ин сти ту ци ја ма, већ и у кон крет-
ним слу ча је ви ма. Ко руп ци ја је ре зул тат си сте ма, од но сно си стем-
ски иза зва на или ба рем не де ло твор ним де мо крат ским по ли тич ким 
си сте мом ин тен зи ви ра на по ја ва, а исто вре ме но и глав на пре пре-
ка ње го вом ме ња њу. Стра те ги ја бор бе про тив ко руп ци је због то-
га под ра зу ме ва и си стем ске и стра те шке ме ре укла ња ња усло ва у 
ко ји ма ко руп ци ја успе ва, као што су еко ном ска стаг на ци ја и дру-
штве но си ро ма штво, ни ски стан дард и ви со ка оче ки ва ња ма те ри-
јал ног до бит ка, чи ни о ци кул ту ре и тра ди ци је, ма сов на дру штве на 
не си гур ност, не за по сле ност, не е фи ка сност итд.

ПРЕВЕНЦИЈАКОРУПЦИЈЕ

Из ме не у еко ном ском си сте му тре ба да под стак ну при ва ти за-
ци ју др жав ног вла сни штва бу ду ћи да цен тра ли зо ва но упра вља ње 
и не ја сна струк ту ра вла сни штва под сти чу зло у по тре бу овла шће ња. 
Пре вен ци ја ко руп ци је усме ре на је на:

- по јед но ста вље ње и де ре гу ла ци ју ин тер вен ци ја и при вред ни 
жи вот,

- де ми сти фи ко ва ње вла сти,
1)  Оп шир ни је у: Ж. Ђу рић, Д. Јо ва ше вић, М. Ра кић, Корупција–изазовдемократији, 

ИПС, Бе о град, 2007, стр. 17-233.
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- под сти ца ње схва та ња да је слу жба у вла сти пре све га од го-
вор ност пре ма јав ном ин те ре су итд.

Ме ђу нај ва жни је за дат ке ко јим се ко руп ци ја тре ба сма њи ти су 
истин ске из ме не у по ли тич ком си сте му. Ово се пре све га од но си на 
из ме не ко је би до при не ле сма ње њу пот чи ња ва ња за јед нич ких ин-
те ре са  ин те ре си ма гру па и по је ди на ца. Ни шта ма ње ни је ва жан ни 
за да так у обла сти фи нан си ја тј. уре ђе ња обла сти фи нан си ра ња по-
ли тич ких стра на ка као и кон тро ла тро ше ња бу џет ских сред ста ва.

„У са гле да ва њу бор бе про тив ко руп ци је све за па же ни ју уло-
гу има ју на сто ја ња уна пре ђи ва ња стан дар да јав не упра ве ши ром 
све та, од но сно си стем ско и са ве сно ства ра ње си сте ма дру штве ног 
ин те гри те та“2).

Већ смо ис та кли да је ко руп ци ја ду бо ко утка на у си стем, а на 
њу на ро чи то ути че не де ло твор но де мо крат ско по ли тич ко уре ђе ње. 
Пре ци зни је ре че но, ова не де ло твор ност по ли тич ког уре ђе ња чак 
по ја ча ва по ја ву ко руп ци је. У том слу ча ју је ло гич но за кљу чи ти да 
сви су бјек ти др жав не вла сти, под јед на ко за ко но дав на, из вр шна и 
суд ска власт, но се од го вор ност не са мо за по ја ву ко руп ци је не го 
и за дру га кри вич на де ла. Мо жда нај зна чај ни ја осо би на ко руп ци је 
је да она по ве ћа ва ква ли тет и кван ти тет кри вич них де ла. За са да 
бор ба про тив ко руп ци је се, бар у те о ри ји, сво ди са мо на ње но су-
зби ја ње, а мно ге од пред у зе тих рад њи про тив ко руп ци је нај че шће 
по ста ју при вре ме не.

Од не ма лог зна ча ја, за бор бу про тив ко руп ци је је да је она 
про блем ко ји ва ри ра од зе мље до зе мље, од но сно и у Ре пу бли ци 
Ср би ји по сто ји спе ци фич ност ко руп ци је као кри ми нал ног де ла. 
То за по сле ди цу има да се у Ср би ји не мо гу ди рект но при ме ни ти 
(пре сли ка ти) сва ре ше ња, па и она успе шна, ко ја су се при ме њи-
ва ла у дру гим др жа ва ма а ко ја су се по ка за ла као ва ља на. У бор би 
про тив ко руп ци је че сто не до ста ју ма те ри јал ни до ка зи па би не сум-
њи во би ло нео п ход но че шће под се ћа ње да до каз тј. ар гу мент за 
ко руп ци ју тре ба да бу де и мо рал, кул ту ра и др. Но, за раз ли ку од 
не ких об ли ка кри ми нал них де ла ко ја су има нент ни ја раз ви је ним 
дру штви ма, ко руп ци ју тре ба су зби ја ти под јед на ко озбиљ но и у зе-
мља ма у тран зи ци ји, али и у оним си ро ма шним. Осим то га, успех 
у бор би про тив ко руп ци је за ви си и „мо ра се за сни ва ти на оба ве-
2)  Иби дем стр. 90.



стр:359378

- 369 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2010год.(XXII)IXvol=25

зном уче шћу јав но сти, од но сно оба ве зи укљу чи ва ња гра ђан ског 
дру штва и ме ди ја“3).

Чи ње ни ца је да раз ви је не зе мље има ју глав ну (во де ћу) уло гу 
у да ва њу нпр. ми та у ме ђу на род ним по слов ним тран сак ци ја ма, а 
у њи ма је и до ма ћа ко руп ци ја, на ро чи то по ли тич ка, очи глед но све 
ве ћи про блем. 

Нај ва жни ја  пи та ња у бор би про тив ко руп ци је тре ба да чи не 
раз ли чи те ме ре ко је тре ба да, пре све га, по кре не Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је.

У са гле да ва њу бор бе про тив ко руп ци је све за па же ни ју уло-
гу има ју на сто ја ња уна пре ђи ва ња стан дар да јав не упра ве ши ром 
све та, од но сно си стем ско и са ве сно ства ра ње си сте ма дру штве ног 
ин те гри те та. Су шти на је да се на ро чи то зе мље у раз во ју, осло бо-
де од си сте ма за сно ва них на хи је рар хи ји од но сно у ко јој је моћ 
дис пер зо ва на и где ни ко не ма мо но пол тј. где сва ко од го ва ра по-
себ но. Исти на је да ове усло ве нео п ход но мо ра да пра ти и сло бо да 
при сту па ин фор ма ци ја ма, сло бо да ме ди ја, не за ви сност суд ства и 
по ли ци је итд.

При ступ бор би про тив ко руп ци је мо ра се за сни ва ти на оба ве-
зном уче шћу јав но сти од но сно на оба ве зи укљу чи ва ња гра ђан ског 
дру штва и ме ди ја. Уоста лом овај прин цип бор бе про тив ко руп ци је 
се у зе мља ма са раз ви је ном де мо кра ти јом већ уве ли ко при ме њу је 
и пред ста вља оп ште при хва ће ну осно ву у бор би про тив ко руп ци је. 
Ово пре све га што јав ност тре ба би ти пра во вре ме но и  де таљ но 
оба ве ште на о бор би про тив ко руп ци је, а та ко ђе и због, још увек 
моћ не уло ге по ли тич ке во ље гра ђа на ко ја пред ста вља фак тор. Нај-
ма ње што се мо же учи ни ти у бор би про тив ко руп ци је бар у не ким 
сег мен ти ма дру штве ног жи во та, а у ци љу раз во ја мо дер ног и без-
бед ног дру штва и  др жа ве је сте: по ште ње и па три о ти зам у за по-
шља ва њу у др жав ној упра ви; рав но прав не мо гућ но сти у школ ству; 
јед на кост пред за ко ном; тран спа рент ност фи нан си ра ња из бу џе та, 
а на ро чи то ка да је у пи та њу;  фи нан си ра ње по ли тич ких стра на ка; 
до но ше ње нео п ход них за ко на ко јим се де таљ ни је ре гу ли шу од ре-
ђе не обла сти;  при вред ног по сло ва ња, ка ко у др жа ви та ко и оно 
ко је се од но си на спољ но  по сло ва ње; јед на ки усло ви за све ко-
ри сни ке со ци јал но здрав стве них услу га; пра вед ност у до де љи ва њу 
јав них функ ци ја и ман да та; ра ди ти на по ди за њу све сти код гра ђа на 
о по тре би бор бе про тив ко руп ци је и др.
3)  Иби дем стр. 91.
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Ре пу бли ка Ср би ја, иако је бре ме ни та мно го број ним про бле-
ми ма мо же да оства ру је све на ве де не усло ве са мо по сте пе но, што 
опет не иде у при лог по треб ној бр зи ни раз во ја на шег дру штва у 
од но су на дру ге др жа ве, пре све га, оне на ста ле рас па дом СФРЈ. 
Ово се мо же раз у ме ти јер се по ли тич ка функ ци ја још увек тре ти ра 
као пут за при ба вља ње бо гат ства, као сред ство лич не, а не оп ште 
ко ри сти. Но, објек тив но се мо же за кљу чи ти да је на сто ја ње мо дер-
ног раз во ја дру штва, др жа ве и без бед но сти код нас ипак ис пу нио 
део сво јих ци ље ва у ра зним обла сти ма дру штве ног жи во та па та ко 
и ка да се го во ри о бор би про тив ко руп ци је као смет ње том раз-
во ју. До са да шња ис ку ства нам ука зу ју да пут тран зи ци је дру штва 
ни ма ло ни је лак и брз. На про тив, он је нај че шће те жак и ду га чак 
и на том пу ту по сто је  мно ге пре пре ке, а ка да  ко руп ци ја по ста не 
си стем ски про блем (утка на у си стем), чи ни се да она он да пред ста-
вља и нај ве ћу пре пре ку на том пу ту раз во ја.

Због то га би из град ња кон крет ног де мо крат ског си сте ма дру-
штве ног ин те гри те та нај ви ше до при не ла да ко руп ци ја уоп ште не 
сту пи на сце ну. Ова кав кон цепт ор га ни зо ва ња дру штва до при но си 
одр жа њу по треб ног ква ли те та жи во та, вла да ви ни пра ва и раз во ју 
дру штва и др жа ве. Об зи ром да се код нас ра ди о си стем ској ко руп-
ци ји нео п ход но је ука за ти и на чи ње ни цу да до са да шња при ме на 
основ них ан ти ко руп циј ских и др. за ко на ко је је по треб но угра ди-
ти као ин стру мен те за су зби ја ње ко руп ци је, по ка зу је да у са мим 
за ко ни ма по сто је озбиљ ни не до ста ци ко ји оне мо гу ћа ва ју при ме ну 
истих.

По ли тич ке и еко ном ске ре фор ме нај че шће но се ви сок ри зик 
да се ко руп ци ја по ве ћа ка ко у зе мља ма све та та ко и код нас. Нај-
у ти цај ни је по ве ћа ње ко руп ци је се огле да у зе мља ма у раз во ју где 
је по че так тр жи шних ре фор ми ре дов но пра ћен по ве ћа њем ни воа 
ко рум пи ра но сти, што је за по сле ди цу има ло пад уче шћа по ре за у 
бру то дру штве ном про из во ду. Ово је на ме ђу на род ној сце ни за по-
сле ди цу има ло још ве ће по ве ћа ње раз ли ке из ме ђу си ро ма шних и 
бо га тих др жа ва. Ме ђу тим, ка да је Вла да др жа ве за ин те ре со ва на 
за бор бу про тив ко руп ци је, гра ђан ско дру штво мо же да бу де ак ти-
ван парт нер ин си сти ра ју ћи на ре фор ма ма са ја сним и оства ри вим 
ци ље ви ма, над гле да ју ћи про цес ре фор ми и чи не ћи вла ду од го вор-
ном. По ли тич ка во ља не за ви си са мо од по ли тич ких и еко ном ских 
сред ста ва ко ја су на рас по ла га њу већ и од њи хо ве прет по ста вље не 
мо ћи и спо соб но сти ста бил не по др шке. 
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У сва ком слу ча ју на по ри и ре ше ност Ре пу бли ке Ср би је у су-
зби ја њу ко руп ци је до са да да ју ве ће или ма ње ре зул та те што 
је сва ка ко за по хва лу уз чи ње ни цу да се мо гло и знат но ви ше 
ура ди ти по том пи та њу. 

По ли тич ка ста бил ност у Ср би ји  је објек тив но по сма тра-
ју ћи за до во ља ва ју ћа па тим пре чу ди за што ре зул та ти у бор би 
про тив ко руп ци је ни су знат но ве ћи. У том кон тек сту зна чај но 
је ис та ћи да у из ве шта ју у на шем ре ги о ну у ква ли те ту јав не упра-
ве Ср би је се  за у зи ма ме сто не по сред но иза Сло ве ни је, Хр ват ске 
и БиХ.

Чи ње ни ца је да је ко руп ци ја не из бе жна по ја ва то ком про це са 
тран зи ци је и да она озбиљ но мо же угро зи ти де мо крат ске и тр жи-
шне ин сти ту ци је, пре не го што се оне по но во из гра де на но вим 
осно ва ма. Бор ба про тив ко руп ци је зах те ва да се у пе ри о ду тран зи-
ци је бор би про тив ко руп ци је мо ра по све ти ти по себ на па жња и не 
до зво ли ти  да ова бор ба бу де мар ги на ли зо ва на или пак „у сен ци“ 
еко ном ских ре фор ми. Про пу сти у тој бор би са свим си гур но мо гу 
има ти не са гле ди ве по сле ди це по раз вој не са мо Бо сне и Хер це го-
ви не не го чи та вог ре ги о на.

МОГУЋНОСТИИОЧЕКИВАЊА
УБОРБИПРОТИВКОРУПЦИЈЕ

Др жа ва је нај бит ни ји ор ган ко ја да је зе ле но све тло и пу ну по-
др шку  и ко ја са сво јим прав ним, еко ном ским , со ци јал ним, по ли-
тич ким, кул тур ним и дру гим ме ра ма до при но си ефи ка сној бор би 
про тив ко руп ци је јер по себ но ко руп ци ја ни су са мо кри вич но-прав-
не и кри ми на ли стич ке ка те го ри је. Уко ли ко др жа ва пре ма ко руп ци-
ји ис по ља ва па си ван од нос, а он је еви ден тан пре ма јед ном сло ју 
бо га тих љу ди он да над ле жни су бјек ти и не мо гу да оства ре не ке 
ве ће ефек те у су прот ста вља њу ко руп ци ји и др. об ли ци ма кри ми-
на ли те та. Та да на сце ну сту па ју ра зни при ти сци и ути ца ји моћ них 
по ли тич ких и еко ном ских цен та ра ко је се ис по ља ва кроз не по што-
ва ње  и кр ше ње за ко ни то сти.

Чи ње ни ца је да без бед на др жа ва, у нај ши рем зна че њу тог пој-
ма, и ње но ста нов ни штво пред ста вља је дан од глав них ци ље ва 
сва ке др жа ве и дру штва. Без бед на др жа ва пред ста вља упра во оно 
што је дру штво тра жи ло и што се из ме ђу оста ло га ка рак те ри ше 
огром ним по тен ци ја лом сло бод ног и мо дер ног раз во ја дру штва. 
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Де мо кра ти ја је у по ли ти ци про гла си ла на род ну во љу, у при вре ди 
је про гла си ла сло бод ну утак ми цу, а у дру штву сло бо ду по је дин ца. 
Успех де мо кра ти је у све ту и по је ди нач но у зе мља ма, ко ја из ме ђу 
оста ло га под ра зу ме ва и ста бил ну без бед ност, као ре фор ме по мно-
го че му се раз ли чи то ту ма чи, али је чи ње ни ца да је та ре фор ма 
да нас код нас оства ре на у по ли ти ци, при вре ди и дру штву. Је дан од 
бит них за да та ка де мо кра ти је је да се из гра ди по тре бан ни во од го-
вор но сти у упра вља њу др жа вом. На том пу ту се по ред ни за дру гих 
ано ма ли ја ја вља и ко руп ци ја уко ре ње на у си стем др жа ве и ко ја је 
пер ма нент на прет ња до стиг ну том сте пе ну раз во ја дру штва.

Ме ђу тим, чи ње ни ца је да не ма тог дру штва ко је мо рал но или 
за кон ски при хва тљи вим сма тра зло у по тре бу по ло жа ја, од но сно 
ко је се ми ри са си стем ски уко ре ње ном ко руп ци јом.. Та ко ђе, не ма 
ни  дру штва ко је оправ да ним сма тра да се по ли тич ки по ло жај или 
јав на слу жба ко ри сти за бр зо и јав но бо га ће ње пу тем нпр. ко мер-
ци јал них уго во ра или ма на ко ји дру ги не за ко нит на чин, а на ра чун 
јав ног ин те ре са. Уоста лом, ре кли би смо да би до во ђе ње у пи та ње 
та квог кри ми нал ног по на ша ња у нај ма њу ру ку би ло ви ше не го за-
бри ња ва ју ће. По ли тич ки и ка зне ни про го ни не да ју ре зул та те ако 
не сле ди и дру штве на ак ци ја од га ја ња и ме ња ња по ли тич ке ор га-
ни за циј ске кул ту ре. 

Ме ђу тим, апе ли на са ве сност и етич ност не да ју ре зул тат без 
озбиљ не и те мељ не ре ор га ни за ци је си сте ма и за ко но дав не про ме-
не, од но сно про ме не од о зго. Успех у бор би про тив ко руп ци је за ви-
си од ви ше фак то ра, а нај ва жни ји је по ли тич ка во ља и од луч ност 
уте ме ље на у прав ним нор ма ти ви ма.

Да кле, очи глед но је да се не мо гу из бе ћи не ки спор ни мо мен ти 
ко ји не ми нов но пра те де мо кра ти за ци ју. Ти мо мен ти пред ста вља-
ју се кун дар не спо ро сти, од но сно огле да ју се у се кун дар ним не е-
фи ка сно сти ма прав ног си сте ма, от кри ва њу, про го ну и ка жња ва њу. 
Но, спо рост при ла го ђа ва ња прав ног си сте ма ни је мо гу ће тре ти-
ра ти као тра ди ци о нал ни про блем др жа ве у су зби ја њу ко руп ци је. 
Ипак, чи ње ни ца је да је ко руп ци ја у су шти ни не до ста так, ма њак 
прет по став ки, дру штве них нор ми и вред но сти ко је су по треб не за 
нор мал но де ло ва ње сло бод не тр жи шне при вре де као ва жним те ко-
ви на ма са вре ме ног раз во ја дру штва.

Ко руп ци ја, пре све га, због по сле ди ца ко је иза зи ва пред ста вља 
нај ве ћи про блем раз во ју здра вих ме ђу на род них еко ном ских од но-
са, ка ко уну тар др жа ве та ко и оних ме ђу др жа ва ма. Ко руп ци ја и у 
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мо дер ној др жа ви оста је опа сност јер ште ти оба вља њу дру штве-
них по сло ва, али и по сло ва ко ји се од но се на без бед ност.  сни жа-
ва по тре бан ни во мо ра ла у по ли тич ком од лу чи ва њу, бло ки ра јав ну 
упра ву, суд ство итд. Су прот на је те мељ ним мо рал ним по сту ла ти ма 
сло бод не тр го ви не до бри ма ко ја под ра зу ме ва бо га ће ње соп стве ним 
ра дом. Че сто се спо ми ње да је глав на пре пре ка су зби ја њу ко руп-
ци је ње на уко ре ње ност у ло шој тра ди ци ји, а нај че шће прет ход ном 
со ци ја ли стич ком си сте му. Иако има ар гу ме на та за та кву тврд њу ( 
у на ви ка ма љу ди јав ни по ло жај по ве зу је се са по вла сти ца ма, а др-
жа ва се до жи вља ва као из вор стра ха и не из ве сно сти, со ли дар ност 
се ме ша с оба ве за ма, по сто ји кли јен те ли зам у ра ду, осе ћај да пра ва 
на ди ла зе оба ве зе) и слич не ар гу мен те не тре ба узи ма ти у об зир 
пре ма ње го вој фор мал ној тач но сти, већ у сми слу мо би ли за ци је у 
бор би про тив ко руп ци је. 

Пре ма то ме, ко руп ци ја ни је при хва тљи ва ни у јед ном са вре ме-
ном дру штву иако је ре дов ни пра ти лац де мо кра ти за ци је дру штва. 
Не ми нов но је тре ба ели ми ни са ти на свим ни во и ма и свим рас по-
ло жи вим сред стви ма. У тој бор би нај ви ше тре ба ути ца ти на свест 
гра ђа на, од но сно омо гу ћи ти гра ђа ни ма уче шће у бор би про тив ко-
руп ци је као нај ва жни јем но си о цу те бор бе. Ко руп ци ја је увек при-
сут на, а све ука зу је да ће она још ду го оп ста ја ти. Пра ве ме ре су зби-
ја ња ко руп ци је мо ра ју би ти сми сле не и ду го роч не.

Чи ни се та ко ђе да бор бу про тив ко руп ци је у бу дућ но сти тре ба 
сва ка ко  за сни ва ти и на чи ње ни ци да осно ва исто ри је јед ног на ро-
да и ње го ве др жав но сти чи ни, из ме ђу оста ло га, ње го ва еко ном ска 
моћ (при вред ни раз вој) ко ја мо ра би ти не по сред но по ве за на и обо-
га ће на ду хов ном ба шти ном, што у су шти ни чи ни пр ву прет по став-
ку др жав не об но ве и из град ње. Дру гим ре чи ма, бор бу про тив ко-
руп ци је тре ба за сни ва ти и из во ди ти у скла ду ду хов ног пре по ро да 
на ро да у це ли ни. Та ко ђе, нај бо ља га ран ци ја за спро во ђе ње та квих 
ин тен ци ја је сте за сно ва ност сва ко днев не прак се на на уч ним осно-
ва ма и упо шља ва њем нај бо љих, нај ква ли фи ко ва ни јих и нај о бра зо-
ва ни јих по је ди на ца, без об зи ра на стра нач ку при пад ност. Те шко ће 
у спро во ђе њу бор бе про тив ко руп ци је су број не и њих тре ба да бу-
ду све сни пре све га они ко ји се за ла жу за дру штве не ре фор ме ра ди 
очу ва ња на ци о нал не др жа ве. 

Осим то га сви до са да шњи ме ђу на род ни ин стру мен ти за бор-
бу про тив ко руп ци је ко ји су усво је ни у по след њих де се так го ди на 
тре ба да чи не све о бу хва тан скуп стан дар да ко ји тре ба да по мог ну 
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за ко но дав ци ма и кре а то ри ма по ли ти ке у БиХ да кон ци пи ра ју за ко-
не и уна пре де прак су у скла ду са на че ли ма до бре упра ве. Та ко ђе, 
чи ни се ве о ма по треб ним и ве ћа ко ор ди на ци ја са ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма ан га жо ва ним у бор би про тив ко руп ци је. 

Нео п ход но је и да ље ра ди ти на из ра ди и усва ја њу (мо ди фи-
ко ва њу и ино ви ра њу) не ких од кључ них про пи са за бор бу про тив 
ко руп ци је као нпр. по пи та њу но вих за ко на у обла сти јав них на-
бав ки, фи нан си ра ња по ли тич ких стра на ка, спре ча ва ња су ко ба ин-
те ре са и сло бод ног при сту па ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја. На-
ро чи то зна чај ним у бор би про тив ко руп ци је је ели ми ни са ти уоче не 
прав не пра зни не у до ма ћем за ко но дав ству, по себ но у обла сти ин-
кри ми на ци је и ефи ка сне ис тра ге, кри вич ног го ње ња и санк ци о ни-
са ња кри вич них де ла ко руп ци је. У тој бор би са ми гра ђа ни тре ба да 
до би ју (има ју) нај зна чај ни је ме сто као и све др жав не ин сти ту ци је 
у си сте му без бед но сти ко је се ба ве бор бом про тив ко руп ци је и дру-
гих об ли ка кри ми на ли те та. 

Бор ба про тив ко руп ци је се мо ра во ди ти план ски и си сте мат-
ски, ка ко пре вен тив ним та ко и ре пре сив ним ме ра ма, на на ци о нал-
ном и ме ђу на род ном ни воу уз пу ну ме ђу на род ну са рад њу и ства-
ра ње по вољ них усло ва за рад над ле жних ор га на, че му по се бан 
до при нос да је и овај на уч ни скуп.

УМЕСТОЗАКЉУЧКА

Из у ча ва ње по је ди них кри вич них де ла, а на ро чи то ко руп ци-
је је не сум њи во од ве ли ког зна ча ја. Ште та по Ре пу бли ку Ср би ју 
као и ње ном угле ду на ста ле од ко руп ци је не мо ра и ни је увек мо-
гу ће ја сно и пот пу но са гле да ти. Ко руп ци ја се ис по ља ва нај че шће 
на раз ли чи те на чи не што знат но оте жа ва бор бу про тив ње. Иако и 
те о ри ја и прак са под пој мом ко руп ци је под во де раз ли чи та ин кри-
ми ни са на по на ша ња, ипак се мо же на ћи уну тра шња си сте ма ти ка 
свих ових по је ди них пој мов них од ре ђе ња. 

У бор би про тив ко руп ци је је по треб но има ти у ви ду да је ко-
руп ци ја по сле ди ца у пр вом ре ду не е фи ка сног функ ци о ни са ња 
мно гих ин сти ту ци ја си сте ма, па и це лог прав ног си сте ма од но сно 
не са вр ше но сти си сте ма на ци о нал не без бед но сти. Сто га и са ма 
бор ба про тив ко руп ци је тре ба исто вре ме но да пред ста вља и бор бу 
за са мо стал не, не за ви сне, бо ље и ефи ка сни је ин сти ту ци је си сте ма 
и у пр вом ре ду тре ба да об у хва ти те ме љи ту ре фор му мно гих ин-
сти ту ци ја си сте ма без бед но сти ко је са да де лу ју. 
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При ступ бор би про тив ко руп ци је мо ра се за сни ва ти на оба ве-
зном уче шћу јав но сти од но сно на оба ве зи укљу чи ва ња гра ђан ског 
дру штва и ме ди ја. Уоста лом овај прин цип бор бе про тив ко руп ци је 
се у зе мља ма са раз ви је ном де мо кра ти јом већ уве ли ко при ме њу је 
и пред ста вља оп ште при хва ће ну осно ву у бор би про тив ко руп ци је. 
Ово пре све га што јав ност тре ба би ти пра во вре ме но и  де таљ но 
оба ве ште на о бор би про тив ко руп ци је, а та ко ђе и због, још увек 
моћ не уло ге по ли тич ке во ље гра ђа на ко ја пред ста вља фак тор.

У сва ком слу ча ју на по ри и ре ше ност Ре пу бли ке Ср би је у су-
зби ја њу ко руп ци је до са да да ју ве ће или ма ње ре зул та те што је сва-
ка ко за по хва лу уз чи ње ни цу да се мо гло и знат но ви ше ура ди ти 
по том пи та њу. 

Но, си гур но је да се дру штво не мо же ефи ка сно и пот пу но 
су прот ста ви ти свим ви до ви ма и об ли ци ма кри ми на ли те та са мо 
и је ди но при ме ном кри вич них санк ци ја – ре пре сив них ме ра без 
об зи ра ко ли ко оне де ло ва ле ефи ка сно и пра вич но. По ред ових ме-
ра по треб но је сва ка ко пред у зи ма ти кон ти ну и ра но и пер ма нент но 
раз ли чи те ви до ве оп ште, по себ не и спе ци јал не пре вен ци је. Те ме-
ре тре ба да пред у зи ма ју раз ли чи ти дру штве ни су бјек ти на свим 
ни во и ма. Са про ме ном у све сти свих и сва ко га мо же се оче ки ва ти 
по сти за ње по зи тив них ре зул та та у овом прав цу.

MileRakic
CORRUPTIONASAREFLECTIONOFTHESTATE
OFSECURITYINTHEREPUBLICOFSERBIA

Summary
Themeofthispaperisphenomenologyofcorruptionthat
has a relatively long historical tradition in our state as
well as in other states.The corruption is analyzed from
theaspectofitsinfluenceonsecurityofsocietyandconse
quentlyfromtheaspectofnationalsecurityindemocratic
state.Despitethefactthatsecurityinitsbroadestnotional
meaning is comprehended in quantitative and qualitati
vesensestobemodernone,thecorruptionstillexists.In
recenttimesithasgainedinsignificance,consideringits
frequencyandemergingformsandtherangeandintensity
ofcausedeffects.Thereisvarioussetofproblemsaccom
panyingthebattleagainstcorruption,suchasthelackof
its homogeneous definition and also its connectionwith
thestategovernment,thatis,adirectharmtothefounda
tionsofmodernstateandtheruleoflaw–theinstitutions
ofpublicgovernmentandestablishedsystemofsecurity.
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Summary

Successful battle against corruptiondependson various
factorsandthemostimportantamongthemispoliticalwill
anddeterminationwhichhasitsbasisinlegalnorms.Itis
obviousthatsomeissuesthatareinevitablyrelatedtode
mocracycannotbeavoided.Corruption,beforeanything
else,duetoitsconsequences,posesthebiggestproblemto
developmentofhealthyinternationaleconomicrelations,
bothinsideofthestateandwithotherstates.Eveninmo
dernstatecorruptionposesanactualdangerforsecurity.
Corruptionisharmfulforperformanceofsocialbusiness
andalsothebusinessrelatedtointernationalsecurityco
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operation.Corruptiondecreasesanecessarylevelofmo
ralityinpoliticaldecisions,itblockspublicmanagement,
jurisdiction,etc.Itstandsincontrasttobasicmoralpostu
latesoffreetradeofthegoodsthatimpliesmakingprofit
throughoneownwork.
Corruption isnotacceptable inanymodernsociety,alt
houghitisaregularaccompanimenttotheprocessofde
mocratizationofsociety.Itisinevitablethatitshouldbe
eliminatedonalllevelsandwithallavailableresources.
Inthisbattleitisnecessarytoinfluenceawarenessofci
tizens,whichimpliesgivingopportunitytothecitizensto
participate in the battle against corruption as the most
importantprotagonistsinthebattle.Corruptionisalways
presentandthatgivesgroundsforassertionthatitwillke
epsubsistingthatwayforalongtime.Correctmeasures
forpreventionofcorruptionought tobemeaningfuland
longtermplannedones.
Thebattleagainstcorruptioninfuturehastobebasedon
thefactthatthebasisofhistoryofonenationanditssta
tehoodis,amongotherthings, itseconomicpower(eco
nomic development) that needs to be directly connected
andenrichedbyspiritualheritageasafirstprecondition
forthestaterevivalanddevelopment.Inotherwords,the
battleagainstcorruptionshouldbebasedandperformed
inaccordwithspiritualrevivalofthenationingeneral.
Keywords:Corruption,security,Serbia...

 Овај рад је примљен 8. маја 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 12. 
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ПОЛИТИЗАЦИЈАХУЛИГАНИЗМА
Сажетак

Основ на те за у ра ду је да се по ли ти ка ре флек ту је на 
све сег мен те дру штва укљу чу ју ћи и спорт. По себ на 
па жња се по све ћу је ис тра жи ва њу на си ља ме ђу пу
бли ком на спорт ским при ред ба ма са ко јим се дру штво 
сре ће још у ан ти ци. На ла зи се узроч нопо сле дич на ве
за из ме ђу по ли ти ке и ху ли га ни зма и на во де ре ле вант
ни при ме ри. Ху ли га ни зам као „бри тан ска бо лест“ се 
да нас сре ће у свим по ли тич ким си сте ми ма и пре до
ми нант но се ве зу је за фуд бал. У ра ду се об ја шња ва
ју осно ве на си ља у спор ту, ње го ви те о риј ски окви ри, 
од ре ђу ју иде о ло шке осно ве ху ли га ни зма и ука зу је на 
из ра зи ту по ве за ност овог фе но ме на са де сни чар ским 
екс тре ми змом.
Кључ не ре чи: ху ли га ни зам, ху ли га ни, спорт, по ли ти ка, 
на си ље, де сни екс тре ми зам

ПО ЛИ ТИ КА, НА СИ ЉЕ, СПОРТ 

Pо ли тич ко де ло ва ње се да нас не при ко сно ве но ре флек ту је на 
це ло ку пан хе те ро ге ни дру штве ни си стем укљу чу ју ћи и спорт. 

Го то во по ма те ма тич кој ана ло ги ји, сва ка по ли тич ка про ме на кон-
се квент но де лу је на дру штво кроз кон сти ту и са ње си сте ма вред но-
сти. Уко ли ко је по ли тич ка сце на оп те ре ће на кри зним де ша ва њи ма 
и не ста бил ном кли мом по сле ди це то га се осе ћа ју у умет но сти, на-
у ци и на рав но у спор ту. Да је и спорт био и остао сред ство по ли-
тич ке ма ни пу ла ци је ви ди се по до бро по зна тој из ре ци из вре ме на 
Ри мља на - Pa nem et cir cen ses -  ко ју је са пре зре њем Ју ве нал на ме-
нио ма си љу ди ко ја ни шта не тра жи сем хле ба и цир ку ских ига ра. 
Скре та ње ми сли би рач ког те ла са пра вих про бле ма на мар ги нал не 
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је веч но ма ки ја ве ли стич ко по ли тич ко сред ство. Ка да се по ли тич ко 
на си ље дис ло ци ра у по ље спор та он да има мо по ли ти за ци ју ху ли-
га ни зма и ста ње бе за ко ња ко је је услед пси хо ло ги је ма се не мо гу ће 
кон тро ли са ти.

На си ље у по ли ти ци у фор ми „го во ра мр жње“ и екс тре ми зма 
не ми нов но во ди де ста би ли за ци ји по ли тич ког си сте ма што ре зул-
ти ра  на си љем и тен зи ја ма у оста лим сфе ра ма дру штва укљу чу-
ју ћи и спорт. Ко ли ко по ли ти ка про жи ма на ше жи во те по ка зу је ис-
тра жи ва ње Ро бер та Ко ла, пси хи ја тра ко ји се ба вио ис пи ти ва њем 
по ли тич ке све сти код де це и за кљу чио да је она при сут на код уз ра-
ста од осам до два на ест го ди на. Он је сма трао „да је страх код де це 
оки дач у ства ра њу по ли тич ке све сти  и да се ја вља у ра ним го ди на-
ма“ 1). По ње му, де ца не мо ра ју да се шко лу ју да би схва ти ла 
зна чај по ли ти ке – страх и емо ци је у ства ра њу екс тре ми стич-
ких ста во ва има ју до ми нан тан ути цај. То се нај бо ље ма ни фе-
сту је код де це у не ким зе мља ма Ла тин ске Аме ри ке, ко ја су од 
ма ле на су о че на са от ми ца ма, си ро ма штвом и бор ба ма на ули-
ца ма, што пред о дре ђу је њи хо ву по ли тич ку свест у да љем жи-
во ту. Ко ли ко је дру штво сли ка и при ли ка по ли тич ких од но са 
го во ри став Хел му та Пле сне ра (Hel muth Ples sner) да „спорт 
не мо же би ти ни мно го бо љи ни мно го го ри од дру штва у 
ко јем по сто ји“ 2). Че сто су спорт ски  ста ди о ни ме ста где се 
упу ћу ју пр ве по ли тич ке по ру ке, на го ве шта ва ју пред сто је ћи 
су ко би и по ли тич ки ста во ви. У том кон тек сту мо же мо да ти 
при мер чу ве не фуд бал ске утак ми це у За гре бу 1990. го ди не на 
ста ди о ну Мак си мир из ме ђу „Ди на ма“ и „Цр ве не Зве зде“ ко ја 
ни је при ве де на до кра ја због су ко ба на ви ја ча. Та да је по вре-
ђен ве ли ки број љу ди, при ве де но пре ко сто ти ну ху ли га на, а 
на ци о на ли стич ке па ро ле ко је су до ми ни ра ле са обе стра не су 
на ја ви ле дез ин те гра ци ју СФРЈ и гра ђан ски рат.

На си ље у фрој дов ском сми слу ре чи као су бли ми ра ње агре сив-
но сти и на го на та на то са3)  је при хва тљи во у спор ту јер ни је де-
струк тив ног ка рак те ра, већ има по зи тив но-тран сфор ми шу ћу функ-
ци ју. И Фром (Erich Fromm) је пра вио ди стинк ци ју из ме ђу бе ниг не 
и ма лиг не агре сив но сти, та ко што је ис ти цао да је пр ва у функ ци ји 
1)  Cof fey Tho mas, A bet ter de moc ra tic mo del, Vic to ria B.C. Traf ford, 2003, стр. 155.
2)  Ples sner, Hel muth, So zi o lo gie des Sports, 1952, пре ма: Vr can, Sr đan, Sport i na si lje da nas 

u nas, Na pri jed, Za greb, 1990.
3)  Ви ди ви ше о то ме у: Фројд, Сиг мунд, Ком пле тан увод у пси хо а на ли зу, Но ва књи га, 

Под го ри ца, 2006.
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од бра не и оп стан ка жи вих би ћа, док је дру га „спе ци фич но људ ска 
и ни је по те кла из жи во тињ ског ин стинк та“4). За њу Фром сма тра 
да ни је у функ ци ји ег зи стен ци је и де фи ни ше је као не ку вр сту де-
струк тив не стра сти. Да кле, агре си ја као на гон мо же али и не мо ра 
увек би ти де струк тив на за раз ли ку од на си ља ко је је увек не га тив-
но-ру ши лач ког ка рак те ра. Хе гел је сма трао да је на гон „ни жа моћ 
хте ња“, док је пра ва во ља „ви ша моћ хте ња“5).

По ли тич ко на си ље је по себ на вр ста на си ља и пред ста вља по 
Дра га ну Си ме у но ви ћу „ди рект ну или ин ди рект ну - ла тент ну при-
ме ну си ле над све шћу, те лом, жи во том, во љом или ма те ри јал ним 
до бри ма ствар ног или по тен ци јал ног, од но сно прет по ста вље ног 
по ли тич ког про тив ни ка. Као ди на мич ка дру штве на ка те го ри ја по-
ли тич ко на си ље ни је ни шта дру го до вр ста по ли тич ког чи на, од-
но сно ак тив но сти“ 6). На си ље са мо по се би има и ко му ни ка тив ну 
функ ци ју јер увек упу ћу је од ре ђе ну по ру ку и зах те ва ре ла ци ју су-
бјек та и објек та. 

Иако се као мо де ран фе но мен кон сти ту и ше 70-их го ди на два-
де се тог ве ка, по ја ва на си ља на спорт ским при ред ба ма ни је екс клу-
зи ви тет да на шњи це. Је дан од нај ста ри јих за пи са о су ко бу пу бли ке 
на спорт ским так ми че њи ма је за бе ле жио Та цит у сво јим „Ана ли-
ма“, а ве зу је се за гла ди ја тор ске игре у Пом пе ји 59. г. пре. н. ере 
ко је је ор га ни зо вао Ли ве ни ус Ре гу лус7). Ту ча из ме ђу два та бо ра на-
ви ја ча је за по сле ди цу има ла ка ме но ва ње у ко јем је по вре ђен ве ли-
ки број љу ди, а мно ги су из гу би ли и жи во те. На кон овог до га ђа ја у 
Пом пе ји су игре би ле за бра ње не на ред них де сет го ди на. По знат је 
и су коб из ме ђу тзв. „зе ле них“ и пла вих“ на ви ја ча за вре ме так ми-
че ња тр кач ких ко ла у ан тич ком Ри му8). Па ра ле ла из ме ђу на си ља на 
спорт ским де ша ва њи ма у ста ром Ри му  и у са вре ме ном дру штву 
се ис ка зу је на при ме ру утак ми це на Хеј се лу из ме ђу „Ју вен ту са“ и 
„Ли вер пу ла“  ка да је 1985. по ги ну ло три де сет и де вет осо ба а сто-
ти ну и пе де сет  је би ло по вре ђе но због че га ен гле ски фуд бал ски 
клу бо ви ни су уче ство ва ли на европ ским так ми че њи ма до 1990. а 
„Ли вер пул“ до 1991. 
4)  From, Erih, Ana to mi ja ljud ske de struk tiv no sti II, Na pri jed, Za greb, 1986, стр. 45.
5)  Хе гел, Фри друх Вил хелм Ге орг, Фи ло со фиј ска про пе де у ти ка, Гра фос, Бе о град, 1985, 

стр. 21.
6)  Си ме у но вић, Дра ган, По ли тич ко на си ље, Рад нич ка штам па, Бе о град, 1989, стр. 27.
7)  Ви ди: Bo din Do mi ni que, Ro benè Luc, He as Step ha ne, Sport and vi o len ce in Euro pe, Co un-

cil of Euro pe, Stras bo urg, 2004, стр. 21.
8)  Ви ди: Fros dick Ste ve and Marsh Pe ter, Fo ot bal ho o li ga nism, Cul lomp ton, Wil lan, 2005.
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На си ље у спор ту (или ху ли га ни зам), ко је ана ли зи ра мо у овом 
ра ду је на си ље пу бли ке ко је има ко му ни ка тив ну функ ци ју јер ша ље 
су пар нич ком клу бу на ви ја ча од ре ђе ну по ру ку. Али не са мо њи ма. 
По ру ка се че сто упу ћу је ак ту ел ној вла сти и оста лим по ли тич ким 
ак те ри ма.  Иако је на си ље ме ђу на ви ја чи ма има нент но ско ро свим 
спор то ви ма, у фуд ба лу је ху ли га ни зам нај ин тен зив ни је из ра жен. 
Да по сто ји из у зе так од оп штег пра ви ла по твр ђу је по ја ва на си ља 
ме ђу на ви ја чи ма  на од бој ка шким утак ми ца ма у Грч кој то ком 2009. 
го ди не и то да ку ри о зи тет бу де ве ћи реч је о жен ској од бој ци из ме-
ђу „Па на ти на и ко са“ и „Олим пи ја ко са“.   

Род но ме сто фуд бал ског ху ли га ни зма је Ве ли ка Бри та ни ја, а 
Ри чард Ги ља но ти, (Ric hard Gu i li a not ti) сма тра да је по че так мо дер-
ног ен гле ског ху ли га ни зма ве зан за те ле ви зиј ски пре нос утак ми це 
1961. го ди не из ме ђу „То тен ха ма“ и „Сан дер лен да“. „На си ље из ме-
ђу су пар нич ких на ви ја ча, ван да ли зам, про во ка ци ја по ли ци је и ри-
ва ли тет из ме ђу фа но ва би ли су пр ви по ка за те љи овог фе но ме на“ 9). 
Иако је на си ље спорт ских на ви ја ча уни вер зал ни фе но мен и ја вља 
се на те ри то ри ји свих зе ма ља „на сил но и ан ти-со ци јал но по на ша-
ње код фуд бал ских фа но ва че сто се озна ча ва као фуд бал ски ху ли-
га ни зам или по не кад као бри тан ска бо лест“ 10).

Пре те ча фуд ба ла је на род ни или тзв. „фолк“ фуд бал (folk-fo ot-
bal) ко ји се ја вља у три на е стом ве ку у Ен гле ској. Та да би се из ме ђу 
су сед них се ла ор га ни зо ва ла так ми че ња из ме ђу мла дих ко ји су за 
игру ко ри сти ли др ве ни диск или им про ви зо ва ну лоп ту од свињ-
ске бе ши ке11), а цео до га ђај био је пра ћен еска ла ци јом на си ља с 
об зи ром да је пу бли ка кон зу ми ра ла ве ли ку ко ли чи ну ал ко хо ла. На-
сил ни ин ци ден ти на фуд бал ским утак ми ца ма су и да нас у ве ли кој 
ме ри узро ко ва ни кон зу ми ра њем ал ко хо ла и нар ко ти ка. 

Не што што мо же мо сма тра ти пре те чом фуд ба ла у Вел су, но си-
ло је на зив кна пан (knap pan). Број љу ди ко ји је уче ство вао у овој 
игри по не кад је из но сио пре ко две хи ља де а не ки уче сни ци би ја-
ха ли и на ко њи ма12). Љу ди по ка зу ју страст за на си љем вр ло че сто 
кроз ра зо но ду и спорт. Та ко је у Пе ру ђи у сред њем ве ку  на сто ти не 
9) Gu i li a not ti, Ric hard, Fo ot bal – a so ci o loy of the glo bal ga me, Po licy Press, Lon don, 2000, 

стр. 41.
10) Ви ди:  Fros dick Ste ve and Marsh Pe ter, Fo ot bal ho o li ga nism, Cul lomp ton, Wil lan, 2005, 

стр. 3.
11) Ви ди:  Fros dick Ste ve and Marsh Pe ter, нав. де ло
12) Ви ди:  Dun ning Eric, Murphy Pa trick, Wil li ams John, Fo ot bal on Trial, Ro u tled ge, Lon don, 

1990. 
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му шка ра ца и же на уче ство ва ло у игри са ка ме њем на тај на чин 
што би се по де ли ли у ти мо ве да би по том кре ну ли да се га ђа ју.  
Ова игра је по ста ла та ко опа сна да је 1273. до не та од лу ка вла сти 
„да онај ко бу де убио уче сни ка из про тив нич ке еки пе мо же би ти 
оп ту жен за уби ство“13). У Ен гле ској је 1477. Едвард IV из дао едикт 
ко јим се за бра њу је фуд бал, а пре то га је у Лон до ну за бра њи ва на 
ова игра због оп ту жби тр го ва ца јер се ор га ни зо ва ла на ве ли ким 
тр го ви ма па им је ква ри ла про мет. У Фран цу ској је ари сто кра ти ја 
по угле ду на Ен гле ску игра ла фуд бал, а вре ме ном је у овој зе мљи 
фуд бал по стао за ба ва сред ње, па и рад нич ке кла се. На по чет ку два-
де се тог ве ка фуд бал ви ше ни је био игра за при ви ле го ва не.

Кра јем де вет на е стог и по чет ком два де се тог ве ка фуд бал све 
ви ше по при ма по ли тич ку ди мен зи ју, а 1938. го ди не ита ли јан ске 
но ви не су пи са ле о по бе ди „Бо ло ње“ над „Чел зи јем“ као о „бри-
ли јант ној по бе ди фа ши стич ке Ита ли је“ 14). Да нас је по зна то да су 
у Ита ли ји екс трем ни де сни ча ри фа но ви „Ве ро не“ (где је би ло ја-
ко упо ри ште се па ра ти зма) и „Ла ци ја“ (ко ји је био оми ље ни клуб 
Му со ли ни ја)15). Ов де при ме ћу је мо не по сред ну ко ре ла ци ју из ме ђу 
по ли ти ке и спор та.

Ети мо ло ги ја ре чи ху ли ган тј. ху ли га ни зам, во ди по ре кло из ен-
гле ског је зи ка и у ве зи са на стан ком по сто је мно го број на об ја шње-
ња, али су сва ка ко два нај по у зда ни ја. По  пр вој вер зи ји на осно ву 
по ли циј ских из ве шта ја из 1898. у Ен гле ској, реч ху ли ган се ве зу-
је за на зив јед ног од кри ми на ла ца из озло гла ше не тро чла не бан де 
Ху ли ган-Ху длум-Лар кин (Ho o li gan-Ho o dlum-Lar kin)16). По дру гој 
вер зи ји овај на зив по ти че од име на  ир ске ими грант ске по ро ди це 
ко ја је жи ве ла у Лон до ну и те ро ри са ла „East End“ 17). 

По сто је раз не де фи ни ци је ху ли га ни зма , али оно што им је 
за јед нич ко то је по јам на си ља у ко ре ла ци ји са пој мом спор та у 
окви ру че га се пре пли ћу иде о ло шко-по ли тич ки еле мен ти. Јед на 
од оп шир ни јих де фи ни ци ја ху ли га ни зма је да та у „Ен ци кло пе ди ји 
бри тан ског фуд ба ла“ (Encyclo pe dia of Bri tish Fo ot ball): „Ху ли га ни-
13) Dun ning Eric, Murphy Pa trick, Wil li ams John, нав. де ло, стр. 29.
14) Fros dick Ste ve and Marsh Pe ter, нав. де ло, стр. 15. 
15) Gu i li a not ti, Ric hard, Fo ot bal – a so ci o loy of the glo bal ga me, Po licy Press, Lon don, 2000, 

стр. 56.
16) Li ber man, Ana toly, Word ori gins – and how we know them: eti mo logy for everyone, Ox ford 

Uni ver sity Press, Ox ford, New York, 2005, стр. 120.
17)  Ви ди:  Kon tos Lo u is, Brot her ton Da vid, Encyclo pe dia of gangs, Gren wo od Press, West port, 

2008.
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зам је по ве зан са осе ћа јем иден ти те та са фуд бал ским клу бом или 
на ци о нал ним ти мом и ма ни фе сту је се  кроз ра си зам и ксе но фо би ју 
пред ста вља ју ћи  основ ну тач ку за пе ри о дич но уче ство ва ње  де-
сни чар ских по ли тич ких гру па укљу чу ју ћи На ци о нал ни фронт и 
Бри тан ски по крет“ 18). Не до ста так ове де фи ни ци је је у то ме, што 
иако ре ла тив но до бро и оп шир но об ја шња ва ка ко се ху ли га ни зам 
ма ни фе сту је, не од ре ђу је са му по ја ву. Оно што је та ко ђе ње на сла-
бост  је то што је при ла го ђе на са мо бри тан ском пој му ху ли га ни зма, 
ма да јој се не мо же оспо ри ти ко ре ла ци ја са по ли тич ком де сни цом. 
Ми чак мо же мо го во ри ти о ху ли га ни зму као о ва ри је те ту екс трем-
не де сни це. 

Сле де ћа де фи ни ци ја се ба ви од ре ђе њем пој ма ху ли ган ко ји за-
пра во пред ста вља „мла дог Ен гле за ко ји има про бле ма са при ла-
го ђа ва њем у дру штву, ко ји је де лин квент у сва ко днев ном жи во ту, 
ко ји кон зу ми ра ал ко хол у ве ли ким ко ли чи на ма и ко ри сти спорт-
ске до га ђа је као из го вор за на сил но по на ша ње“ 19). Иако ће мо се 
сло жи ти са свим ка рак те ри сти ка ма ко је опи су ју јед ног ти пич ног 
на ви ја ча-ху ли га на, ипак тре ба на гла си ти да је као и прет ход на и 
ова де фи ни ци ја пре све га при ла го ђе на бри тан ском дру штву и да 
јој не мо же мо при пи са ти уни вер зал но-оп шти ка рак тер. Ре ци мо, у 
Ср би ји се под пој мом ху ли га ни зма под ра зу ме ва пр вен стве но на си-
ље спорт ских на ви ја ча, али се у окви ру ње га мо же под ра зу ме ва ти 
и обич но на си ље на ули ци ко је не ко ре спон ди ра увек са спор том. 
По тре ба да се бу де део гру пе да је ху ли га ни ма осе ћај ве ће мо ћи као 
и осе ћај при пад но сти што у ве ли кој ме ри ути че на из град њу иден-
ти те та ин ди ви дуе. За то има и де фи ни ци ја ко је го во ре о по тре би 
ху ли га на за при па да њем ма кар и на па то ло шки на чин: „Ху ли ган 
је члан од ре ђе не на ви јач ке гру пе ко ји при хва та за јед нич ке вред-
но сти од ко јих је мр жња чла но ва дру гих гру па нај ду бљи за јед нич-
ки ко рен, ко јем при па да ње гру пи зна чи бег од ано ним но сти, да је 
му осе ћај си гур но сти; ту ча са дру гим гру па ма на ви ја ча је из раз 
осе ћај ног на бо ја; осред њи сми сао жи во та где би ти ху ли ган, зна чи 
би ти сло бо дан и жи ве ти жи вот на нај бо љи мо гу ћи на чин је дан је 
од нај са же ти јих опре де ље ња ху ли га ни зма као по јав ног об ли ка“ 20). 
18) Cox Ric hard, Vam plew Wray, Rus sell Da ve, Encyclo pe dia of Bri tish Fo ot ball, Ro u tled ge, 

Lon don, 2002, стр. 176.
19) Bo din Do mi ni que, Ro benè Luc, He as Step ha ne, Sport and vi o len ce in Euro pe, Co un cil of 

Euro pe, Stras bo urg, 2004, стр. 19.
20) Пе тро вић, Кре ши мир, „На си ље и спорт“, Кул ту ра, бр. 88/90, Бе о град, 1992, стр. 21. 
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У ве ли ком бро ју на уч них ра до ва на во ди се ве за из ме ђу рад нич-
ке кла се и ху ли га ни зма: „Ху ли га ни зам је уоби ча је на фор ма на си ља 
мла дих љу ди ко ји при па да ју рад нич кој кла си“ 21). Иако ве ли ки број 
ху ли га на при па да „ни жим“ дру штве ним сло је ви ма, на си ље на ста-
ди о ни ма ни је са мо по сле ди ца ма те ри јал не кри зе већ и по ли тич ке 
кри зе као и кри зе си сте ма вред но сти. Раз лог за што је нај ви ше ху-
ли га на ме ђу мла дим љу ди ма об ја шња ва мо ви шком енер ги је, ко ја 
ана лог но иде са мла до шћу. А енер ги ја увек пред ста вља во љу за 
жи во том. Про блем је са мо што че сто мо же по ста ти де струк тив на.  
Би тан је на чин ка на ли са ња да те енер ги је – не ки вр ше ње ну су бли-
ма ци ју кроз рад, ства ра ла штво, спорт ске ре зул та те, док не га тив но 
су бли ми ра ње под ра зу ме ва фор ме по пут ху ли га ни зма као об ли ка 
на сил ног по на ша ња. Са дру ге стра не, мла ди љу ди обич но тра га-
ју за из град њом свог иден ти те та и у скла ду са ти ме тра же гру пу 
ко ја ће их при хва ти ти и у ко јој мо гу по твр ди ти сво је Ја. Уко ли ко 
по ро ди ца и со ци јал но окру же ње  не из вр ши здра ву со ци ја ли за ци ју 
омла ди не, он да се че сто тра жи но ва ал тер на ти ва, а то је – на ви јач-
ка гру па. 

На осно ву при ло же ног мо же мо пред ло жи ти на шу де фи ни ци ју 
ху ли га ни зма:

Ху ли га ни зам је на сил но по на ша ње ко јим део пу бли ке на спорт
ским до га ђа ји ма кроз при па да ње на ви јач кој гру пи из гра ђу је свој 
пер со нал ни иден ти тет ко ји ис ка зу је фру стра циј ску агре си ју де
струк ци јом ма те ри јал них ства ри или по вре ђи ва њем про тив ни ка.  

У би ти сва ког на сил ног по на ша ња на спорт ским до га ђа ји ма 
на ла зи се обич но фру стра циј ска агре си ја ко је ху ли га ни че сто ни су 
ни све сни. Не за до вољ ство у при ват ним жи во ти ма се про јек ту је на 
утак ми ца ма ко је ху ли га ни до жи вља ва ју као из дув ни вен тил за хва-
љу ју ћи на си љу. Не ка да се у ста рој Грч кој ка тар за обич но до жи-
вља ва ла кроз по зо ри шне пред ста ве (нај пре кроз тра ге ди је, а по том 
и ко ме ди је), а са вре ме но дру штво да нас то чи ни на мно го при ми-
тив ни ји на чин.  Ху ли га ни зам је обо јен из ра зи тим емо ци ја ма што 
пре ла зи гра ни цу ра ци о нал ног, а по зна то је да су гра ни це као хо ри-
зонт – чим се при бли жи мо не до зво ље ној гра ни ци он да те жи мо да 
до сег не мо но ву ко ја се на зи ре и та ко у не до глед. Ту се ра ђа осно ва 
екс тре ми зма ко ја је нај че шће де сни чар ске иде о ло шке про ве ни јен-
ци је. 
21) Bo din Do mi ni que, Ro benè Luc, He as Step ha ne, Sport and vi o len ce in Euro pe, Co un cil of 

Euro pe, Stras sbo urg, 2004, стр. 33.
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Де сни чар ски екс тре ми зам као по на ша ње на гра ни ци до зво ље-
ног и са тен ден ци јом да се та гра ни ца пре ђе, увек је обо јен ра-
си змом, не га тив ним на ци о на ли змом и ксе но фо би јом. Упли та ње 
по ли ти ке у спорт се по твр ђу је и кроз по ли тич ки екс тре ми зам за 
ко ји Дра ган Си ме у но вић ка же да је „ком плек сна дру штве на по ја ва 
за сно ва на на пре на гла ше ним би о ло шким по тре ба ма са мо за шти те 
и ксе но фо бич ној ва ри јан ти иден ти тет ног ме ха ни зма, ко је слу же 
фор ми ра њу и оправ да њу те шко до зво љи вих ста во ва и агре сив ног 
по на ша ња ко ји ма се, као не при ја тељ ска, угро жа ва не ка ра сна, вер-
ска, ет нич ка или дру га гру па“ 22). 

Циљ ху ли га на кроз „го вор мр жње“ ни је са мо ис ка зи ва ње не тр-
пе љи во сти, већ и же ља да се скре не па жња на се бе кроз шо ки ра ње 
јав ног мње ња. Ра си стич ко-на ци о на ли стич ке пе сме и па ро ле су на 
ста ди о ни ма обич но пра ће не и од го ва ра ју ћим сим бо ли ма што по-
твр ђу је две ства ри, а то је да је чо век и ho mo symbo li cum, и ho mo 
com mu ni cens. Да кле, по тре ба на ви ја ча је да упу те про тив ни ци ма 
увре дљи ве по ру ке и да их на тај на чин де гра ди ра ју али и да по ка-
жу свој став кроз од ре ђе не сим бо ле. Обич но се по ред на ци о нал-
них обе леж ја на ста ди о ни ма сре ћу и кон тро верз ни ку ка сти крст 
или сва сти ка, а у зе мља ма у ко ји ма је то санк ци о ни са но за кон ским 
ре гу ла ти ва ма, на ви ја чи пер фид но ко ри сте келт ски крст. Овај сим-
бол је слич ног зна че ња као и сва сти ка и пред ста вља су пре ма ци ју 
бе ле ра се. Ре ци мо, на ма ји ца ма на ви јач ке гру пе „Mean Mac hi ne“ из 
Чач ка се на ла зи овај сим бол. Мно ги екс трем ни спорт ски на ви ја чи 
и не зна ју шта зна че њи хо ви сим бо ли или иде о ло ги ја, али се по на-
ша ју у скла ду са ко лек тив ним иден ти те том гру пе. 

Због пој мов ног пре пли та ња слич них, а опет не истих тер ми-
на, сма тра мо да ће у ци љу на уч ног по ја шње ња би ти до бро да се 
на пра ви ди стинк ци ја из ме ђу ва тре них на ви ја ча и ху ли га на као и 
раз ли ка из ме ђу ху ли га ни зма и ван да ли зма. Ни је сва ки па си о ни ра-
ни на ви јач ху ли ган, али је за то сва ки ху ли ган па си о ни ра ни на ви-
јач. Ста ти сти ка по ка зу је да су ху ли га ни обич но мла ди љу ди и то 
уз ра ста од два на ест до три де сет го ди на и обич но са кри ми нал ним 
до си је ом. Та ко ре ци мо у Бел ги ји пре ма ста ти стич ким по да ци ма „ 
40% ху ли га на је ни жег обра зо ва ња, са мо 16% њих је ре дов но по ха-
ђа ло шко лу, мно ги од њих има ју со ци јал но-фи нан сиј ске про бле ме 
и од ба цу ју кла сич не гра ђан ске вред но сти (уч ти вост, ди сци пли ну, 
22)  Си ме у но вић, Дра ган, Те ро ри зам, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2009, стр. 158.
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по што ва ње за ко на), док 75% ху ли га на има по ли циј ске до си јее“23). 
По ред на ве де них по да та ка тре ба ре ћи још и то да је ско ро 100 % 
ху ли га на му шког по ла што ука зу је на ма чо ка рак тер ове суб кул ту-
ре. 

Ка да је реч о ван да ли зму то је фе но мен ко ји је сро дан ху ли га-
ни зму с тим што ће мо на гла си ти да је ху ли га ни зам вр ста ван да ли-
зма и да је ужи по јам од ње га. На зив ван да ли зам је на стао за хва љу-
ју ћи Ван да ли ма, пле ме ну из се вер не Евро пе ко је је у В ве ку на па ло 
и опљач ка ло Рим. По не ким те о ре ти ча ри ма ван да ли зам је без раз-
ло жна де струк тив ност 24); ме ђу тим, ова кво од ре ђе ње мо же им пли-
ци ра ти  фе но мен агре си је али и раз ли чи те вр сте на си ља, па му та ко 
не мо же мо при пи са ти ва лид ну на уч ну те жи ну. То ком Дру гог свет-
ског ра та те о ре ти ча ри су под ван да ли змом под ра зу ме ва ли „агре си-
ју ко ју су у окви ру тев тон ског вар ва ри зма спро во ди ли на ци сти са 
ци љем уни ште ња ла тин ске ци ви ли за ци је“ 25). По сто је и она од ре-
ђе ња ван да ли зма ко ја се за сни ва ју на на си љу пре ма ма те ри јал ним 
ства ри ма из о ста вља ју ћи од нос пре ма љу ди ма, што опет де фи ни ци-
је чи ни окр ње ним: „Ван да ли зам је на мер но уни шта ва ње и на но ше-
ње ште те при ват ној или јав ној имо ви ни без одо бре ња вла сни ка те 
имо ви не“ 26). По на ма јед на од нај бо љих де фи ни ци ја ван да ли зма, 
ко ја је и пре жи ве ла тест вре ме на, је сте она ко ја је на пра вље на на 
осно ву ФБИ из ве шта ја 70-их го ди на два де се тог ве ка: „Ван да ли-
зам је вољ но или на мер но уни ште ње и упро па шта ва ње имо ви не 
без до зво ле вла сни ка те имо ви не и под ра зу ме ва: се че ње, ки да ње, 
ло мље ње, бо је ње, цр та ње, пр ља ње и све оста ло што је об у хва ће но 
ло кал ним за ко ном“ 27). По Стен ли ју Ко е ну (Stan ley Co hen) по сто је 
шест раз ли чи тих ти по ва ван да ли зма28): при сва ја ју ћи или грам зи ви 
(оби ја ње ауто ма та за пи ће или кра ђа нов ца), так тич ки (ло мље-
ње про зо ра да би се ушло у згра ду), иде о ло шки (што пред ста вља 
вр сту по ли тич ког про те ста), освет нич ки (ка да се на па да не ко или 
уни шта ва не што  због осве те), ван да ли зам као вр ста игре (нпр. ко 
23)  Исто, стр. 41. 
24)  Ви ди:  Hi risch Do nald Eric, Kett Jo seph, Tre fil Ja mes, The new dic ti o nary of cul tu ral li te

racy, Ho ug hton Mif flin, Bo ston, 2002.
25)  Ви ди:  Gam bo ni Da rio, The De struc tion of art: inoc la cism and van da lism sin ce the French 

Re vo lu tion, Lon don, 1997, стр. 42.
26)  Tho mas Mur ray, Vi o len ce in Ame ri ca s scho ols : un der stan ding, pre ven ti ons and re spon ses, 

Conn, West port, 2006, стр. 11. 
27)  Gold stein Ar nold, The psycho logy of van da lism, Ple ni um Press, New York, 1996, стр. 20-

21. 
28)  Ви ди:  Stan ley Co hen, „Van da lism: Its po li tics and Na tu re“,  у: J. B. Mays (ed), Ju ve ni le 

De lin qu ency, The fa mily and the so cial Gro up, Long man, Lon don, 1972.
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мо же да по ло ми ви ше про зо ра) и на кра ју ма ли ци о зни (као екс пре-
си ја бе са услед осу је ће но сти).

Ни је те шко за кљу чи ти да је ли ни ја раз два ја ња из ме ђу ван да ли-
зма и ху ли га ни зма у то ме што се пр ва по ја ва за сни ва пре те жно на 
спро во ђе њу на си ља пре ма имо ви ни и ма те ри јал ним ства ри ма (ма-
да не ис кљу чу је и на си ље пре ма жи вим би ћи ма), док ху ли га ни зам 
осим на си ља пре ма не жи вим објек ти ма и ства ри ма под ра зу ме ва и 
на си ље пре ма љу ди ма. По себ но су на њи хо вој ме ти, осим на рав но 
на ви ја ча су пар нич ког клу ба, ор га ни јав ног ре да тј. по ли ци ја. Сма-
тра се да је по ли ци ја на фуд бал ским утак ми ца ма је дан од фак то ра 
про во ка ци је ко ји са мо ин спи ри ше на ви ја че на на сил но по на ша ње. 
Об ја шње ње ове по ја ве мо же мо на ћи у не при зна ва њу ауто ри те та 
вла сти. Због то га су Ен гле зи сми сли ли дру га чи ји на чин кон тро ле 
ху ли га на на утак ми ца ма: по бољ ша ли су тех нич ко тех но ло шке ме-
ре над зо ра и уве ли по ли цај це у ци ви лу. За јед нич ка осо би на ван да-
ли зма и ху ли га ни зма је сте упо тре ба на си ља ко је је обич но ира ци-
о нал ног ка рак те ра и има ка тар зич ку уло гу. При мер ван да ли зма у 
на шој зе мљи је би ло по на ша ње не ких уче сни ка на кон про те ста у 
Бе о гра ду по во дом про гла ше ња не за ви сно сти  Ко со ва и Ме то хи је 
ка да је го ми ла љу ди кре ну ла у уни шта ва ње згра да по је ди них ам ба-
са да, али и јав ног ин вен та ра, док је нај по зна ти ји слу чај ова квог по-
на ша ња био кра ђа па ти ка и оби ја ње рад њи у цен тру гра да. Чо век 
се у ма си дру га чи је по на ша не го ли као ин ди ви дуа, о че му је вр ло 
ле по пи сао Ги став Ле Бон у сво јој књи зи „Пси хо ло ги ја го ми ла“, у 
ко јој об ја шња ва да иако нам го ми ла да је сна гу и моћ оно што у њој 
гу би мо је – соп стве ни иден ти тет 29). 

ТЕ О РИ ЈЕ О ХУ ЛИ ГА НИ ЗМУ

У по љу на уч не те о ри је ни је мно го па жње по све ћи ва но ис тра-
жи ва њу фе но ме на ху ли га ни зма. Нај зна чај ни је ре зул та те су у овој 
обла сти оства ри ли бри тан ски те о ре ти ча ри што је и за оче ки ва ти с 
об зи ром да је Ве ли ка Бри та ни ја  има ла и нај ви ше про бле ма са на-
си љем ху ли га на. Би ло би ко ри сно ка ко за те о ри ју, та ко и за прак су 
из у чи ти су штин ске осно ве ху ли га ни зма и на Бал ка ну са по себ ним 
освр том на Ср би ју, јер се на свим зна чај ни јим на ви јач ким сај то ви-
ма, бал кан ски (а по сле ин ци де на та  „Зве зди них на ви ја ча“ у Че шкој 
ав гу ста 2009. ка да је ухап ше но сто ти нак ху ли га на и срп ски) на ви-
ја чи сма тра ју из у зет но на сил ним. За по ли тич ку те о ри ју је ве о ма 
29)  Ви ди:  Le Bon, Gi stav, Psi ho lo gi ja go mi la, Glo bus, Za greb, 1989.
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ва жна ре флек си ја ко ју по ли ти ка оства ру је у обла сти спор та, али 
не тре ба пре не брег ну ти и чи ње ни цу да се мно ге ху ли ган ске гру пе 
ко ри сте у днев но-по ли тич ке свр хе. По зна то је, ре ци мо, да су на ви-
ја чи „Зве зде“ и „Пар ти за на“ има ли зна чај ну уло гу у ру ше њу ре жи-
ма Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, што са по но сом екс пли цит но ис ти чу 
на сво јим сај то ви ма. Са дру ге стра не, мно ги од ху ли га на су би ли 
ре гру то ва ни за при ват не до бро во љач ке вој ске то ком ра то ва на про-
сто ри ма бив ше СФРЈ, што још јед ном упу ћу је на мост ко ји по сто ји 
из ме ђу по ли ти ке и спор та, а ко ји се пр вен стве но гра ди уз по моћ 
на си ља ко је је углав ном по ли тич ки мо ти ви са но. Ов де до ла зи мо до 
бит ног за кључ ка у на шој сту ди ји - ху ли га ни су по ли тич ки упо тре
бљи ви. По го то во сма тра мо опа сним ка да их упо тре бља ва ју не ке 
кри ми нал не гру пе за рад под ри ва ња др жав ног ауто ри те та или ши-
ре ња стра ха ме ђу од ре ђе ним дру штве ним гру па ци ја ма. У та квим 
си ту а ци ја ма је те шко на пра ви ти гра ни цу и од ре ди ти до кле мо же 
да иде стра стве но на ви ја ње  а да не по ста не кри ми нал но по на ша-
ње. Све за ви си од ци ља ко ји екс трем ни на ви ја чи же ле оства ри ти. 
Уко ли ко же ле да се тран спа рен ти ма, на ви јач ким пе сма ма, на чи ном 
оде ва ња де кла ри шу као фа но ви не ког клу ба – он да је то још увек 
спорт, игра, за ба ва. Ме ђу тим уко ли ко је њи хов циљ ути цај на ак-
ту ел ну по ли тич ку си ту а ци ју, он да је већ реч о по ли тич ки мо ти ви-
са ном ан га жма ну и на си љу, ко је се увек пре по зна је по из у зет ној 
сви ре по сти.

Док те о ри је мо ти ва ци је сма тра ју да чо век има по тре бу да се 
ре ши уну тра шње на пе то сти кроз спорт или на не ки дру ги на чин, 
на су прот њи ма, Вик тор Франкл сма тра да чо век има увек по тре бу 
за ус по ста вља њем сми сла жи во та та ко што ће се по ве зи ва ти са љу-
ди ма и да ва ти им се (а је дан од та квих на чи на да ва ња је и спорт). 
Ову по ја ву он на зи ва „са мо тран сце ден ци јом“ и са став ни је део 
ње го ве ло го те ра пи је30). Да ље, по ми шље њу Фран кла, основ-
ни про блем ко ји чо ве ка во ди у „ег зи стен ци јал ни ва ку ум“ и 
де пре си ју је по сто ја ње бе сми сла. На су прот ње му, Ал фред 
Адлер сма тра да је осе ћај ин фе ри ор но сти, па и де пре си је, 
про у зро ко ван – ком плек си ма.

Сма тра се да ис тра жи ва ње ху ли га ни зма у пра вом сми слу ре чи 
за по чи ње са бри тан ским те о ре ти ча ром Ја ном Теј ло ром (Ian Tay-
lor). Ње го ва по ла зна те за би ла је да ху ли га ни зам ко ре спон ди ра са 
ве ли ким со ци јал ним и еко ном ским про ме на ма по себ но на гла ша ва-
30)  Ви ди:  Frankl, Vik tor, Ne ču jan va paj za smi slom, Na pri jed, Za greb, 1981.
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ју ћи про ме не у рад нич кој кла си 31). Ина че, мно ги те о ре ти ча ри при-
пи су ју рад нич кој кла си не са мо ху ли га ни зам већ и оста ле об ли ке 
екс тре ми зма по пут нео на ци зма, на си ља скин хед са и сл. Ра ди се о 
то ме да се тра жи узроч но-по сле дич на ве за из ме ђу ло ше ма те ри-
јал не си ту а ци је (ко ја код рад нич ке кла се узро ку је не за до вољ ство 
и фру стра ци ју) и на си ља. По Ја ну Теј ло ру по сто је две вр сте ху ли-
га на: они ко ји по ти чу из „ви ше“ рад нич ке кла се и ко ји су мо гли 
осе ти ти бла го де ти „та че ри зма“ ; и они ко ји су би ли при пад ни ци 
„ни же“ рад нич ке кла се или лум пен про ле те ри ја та, ко ји је уз гред 
пред ста вљао по год но тле за ра са ђи ва ње ксе но фо би је и фа ши зма 
услед не за до вољ ства ко је је пре ди спо ни ра но си ро ма штвом. Кроз 
на сил но по на ша ње на ста ди о ни ма, ху ли га ни би, у ства ри до жи-
вља ва ли иако при вре ме но, не ку вр сту „пар ти ци па тив не де мо кра-
ти је“ ко ја им је би ла да ле ка и нео ства ри ва у сва ко днев ном жи во ту. 
На тај на чин би по ста ја ли део си сте ма и осе ћа ли се ва жним. 

Пи тер Марш (Pe ter Marsh) је по ку шао да об ја сни узро ке на си-
ља мла дих љу ди на ста ди о ну кроз ела бо ри ра ње пој ма „со ци јал не 
агра ва ци је“ (тзв. агро) 32). На и ме, агро је узро ко ван људ ском агре-
си јом за ко ју он ве ру је да је пре уро ђе на, не го ли што је на у че на. 
Из у ча ва ју ћи по јам по ли тич ког на си ља, Дра ган Си ме у но вић кла-
си фи ку је те о ри је ко је се ба ве по ре клом на си ља код чо ве ка на: те-
о ри је усло вље но сти и те о ри је при ро ђе но сти 33). Пр ве об ја шња ва ју 
на сил но по на ша ње кроз про цес уче ња и со ци ја ли за ци је, док дру ге 
осно ву на си ља на ла зе у чо ве ко вој при ро ди и сма тра ју га уро ђе ним. 
На сил но по на ша ње код чо ве ка од ре ђе но је под јед на ко и би о ло-
шким, тј. уро ђе ним фак то ри ма, као и сте че ним, тј. со ци јал ним. Пр-
ве још мо же мо на зва ти ен до ге ним, а дру ге  ег зо ге ним фак то ри ма. 

Те о ре ти ча ри из тзв. „леј че стер ске шко ле“ 34) су сва ка ко ва-
жни за ана ли зу ху ли га ни зма. Ме ђу њи ма вред ни по ме на су Ерик 
Да нинг (Eric Dun ning), Па трик Мар фи (Pa trick Murphy), Џон Ви-
ли јамс (John Wil li ams), Иван Ва динг тон (Ivan Wad ding ton) и др. 
Њи хо ва се те о ри ја осла ња на хи по те зу Нор бер та Ели ја са (Nor bert 
Eli as) ко ји је узро ке на си ља на ста ди о ни ма на ла зио у ци ви ли за циј-
ским про це си ма, пре све га у ин ду стри ја ли за ци ји ко ја је по ро ди ла 
рад нич ку кла су из ко је се ре гру ту је нај ве ћи број ху ли га на. Су шти-
на је у то ме да је ху ли га ни зам об ја шњен као ма чо-фе но мен ко ји се 
31)  Ви ди:  Gu i li a not ti, Ric hard, нав. де ло
32)  Ви ди:  Marsh, Pe ter, Ag gro: the il lu sion of  vi o len ce, J. M. Dent, Lon don, 1978.
33)  Ви ди: Си ме у но вић, Дра ган, Те о ри ја по ли ти ке, На у ка и дру штво, Бе о град, 2002.
34)  До би ли су на зив по Уни вер зи те ту са ко јег су по те кли
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ве зу је ус кљу чи во за му шку агре сив ност, а до да је се осим пол не и 
кла сна ди мен зи ја, јер се при пи су је по себ но рад нич кој кла си. Сма-
тра се да је му шка агре сив ност искон ска, јер је ви ше ве ков на уло га 
му шка ра ца би ла ве за на за вој ску, рат и осва ја ња. Од му шкар ца се 
оче ки ва ло да бу де за штит ник по ро ди це, та ко да су емо ци је би ле 
по ти сну те у дру ги план и ре зер ви са не за жен ски пол. Ова те о ри ја 
је до ста кри ти ко ва на у на уч ним кру го ви ма, а нај ви ше јој се за ме-
ра ла јед но стра ност и сим пли фи ка ци ја у об ја шње њу ху ли га ни зма. 

По сто је и марк си стич ке ин тер пре та ци је ко је по ве зу ју ху ли га-
ни зам са ин ду стри ја ли за ци јом. На и ме, агре сив ност је би ла са став-
ни део фи зич ких по сло ва ко ји су пр вен стве но би ли ре зер ви са ни за 
му шкар це. Ме ђу тим, са ин ду стри ја ли за ци јом фи зич ка сна га рад-
ни ка би ва све ви ше суп сти ту и са на сна гом ма ши на. Агре сив ност 
рад нич ке кла се ко ја кул ми ни ра на си љем на спорт ским ста ди о ни ма 
је, у ства ри, бунт про тив де-ма ску ла ни за ци је ра да. 

Те о ри је кри зе35), пак,  ви де на си ље му шка ра ца из рад нич ке 
кла се као тип ком пре сив не ре ак ци је на со ци ја ли за ци ју му шког де-
ла по пу ла ци је у пре до ми нант но жен ском до ма ћин ству.

У те о ри ји че сто сре ће мо и „бе ду ин ски син дром“ ка да се об ја-
шња ва прин цип функ ци о ни са ња на ви јач ке гру пе као и њен си стем 
вред но сти. Он гла си: „При ја тељ при ја те ља је и мој при ја тељ, док 
је не при ја тељ мо га не при ја те ља та ко ђе при ја тељ “36). За Џо на Ке ра 
(John Ke rr) на си ље пу бли ке на ста ди о ни ма  се од ре ђу је уз по моћ 
ин вер зив не те о ри је37) у ко јој се пра ви ди стинк ци ја из ме ђу агре си је 
и бе са и ко ја вр ши кла си фи ка ци ју на си ља (на си ље бе са, на си ље 
мо ћи, на си ље уз бу ђе ња и на си ље игре) сма тра ју ћи да ху ли га ни зам 
мо же мо свр ста ти под на си ље игре.

ОСНО ВЕ ХУ ЛИ ГА НИ ЗМА

Јед но од нај че шћих пи та ња је сте за што је на си ље на ви ја ча нај-
и зра же ни је баш у фуд ба лу кад по сто је мно го на сил ни ји спор то ви, 
по пут ре ци мо бок са или ка ра теа. Пре све га, фуд бал је спорт ко ји се 
игра на ве ли ким ста ди о ни ма, што под ра зу ме ва при сут ност ма се, а 
већ смо на гла си ли ка кав је ути цај го ми ле на пси ху по је дин ца. Дру-
ги раз лог је сте игра ње овог спор та на отво ре ном про сто ру што је 

35)  Ви ди:  Dun ning Eric, Murphy Pa trick, Wil li ams John, The ro ots of fo ot ball ho o li ga nism: an 
hi sto ri cal and so ci o lo gi cal study, Ro u tled ge and Ke gan Paul, Lon don, 1988.

36)  Dun ning Eric, Murphy Pa trick, Wil li ams John, нав. де ло, стр. 90.
37)  Ви ди:  Ke rr, John, Ret hin king Ag gres sion and Vi o len ce in Sport, Ro u tled ge, Lon don, 2004.
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раз лог ви ше за при ме ну на си ља ко је се те же кон тро ли ше не го ли 
у за тво ре ном про сто ру. Тре ћи раз лог мо же мо на ћи у ко лек тив ном 
не све сном ко је се, ка ко је Јунг (Carl Gu stav Jung) 38) твр дио на ла-
зи у сва ком од нас и ко је се по пут ар хе тип ских сли ка пре но си 
из про шло сти на да на шње вре ме. На и ме, фуд бал и ње го ве 
пре те че су још од пр вих да на би ле пра ће не бу ји цом на си ља у 
пу бли ци. По еуфо ри ји пу бли ке и ди на ми ци игре, фуд бал мо-
же мо де фи ни са ти као суп тил ни ју ва ри јан ту гла ди ја тор ских 
бор би да на шњи це. Сле де ћи раз лог еска ла ци је на си ља мо же-
мо тра жи ти у кон зу ми ра њу ал ко хо ла и нар ко ти ка од стра не 
на ви ја ча што им пли ци ра агре сив ни је по на ша ње. Од го вор би 
се мо гао на ћи и у фор си ра њу ма чо кул та кроз фуд бал као из-
ра зи то „му шки“ спорт, а по зна то је да су од ар ха ич них вре ме-
на му шкар ци би ли лов ци и рат ни ци, та ко да се та ди мен зи-
ја му шко сти да нас ре а ли зу је кроз спорт. По не ки ма, спорт, а 
пре све га фуд бал, је вен тил за фру стра циј ску агре си ју, па уко-
ли ко се ин ди ви дуа не мо же до ка за ти на лич ном, со ци јал ном  
или про фе си о нал ном пла ну, он да по твр ду сво је вред но сти и 
иден ти те та на ла зи у ху ли ган ској гру пи.

Сва ка ху ли ган ска гру па има сво ја пра ви ла, сво ју хи је рар хи ју 
и свој си стем вред но сти на чи јем се пи је де ста лу на ла зи на си ље. 
Оно што ути че на ко хе зи ју на ви јач ке гру пе је сте пра ви ло –удру жи-
ва ње на осно ву за јед нич ког не при ја те ља. Го то во по прин ци пу ко ји 
је Карл Шмит (Karl Schmidt) при ме њи вао у по љу по ли ти ке де ле ћи 
љу де на при ја те ље и не при ја те ље39), и у на ви јач ком све ту се вр ши 
ин те гра ци ја ху ли ган ске гру пе пр вен стве но по не при ја те љу. Ме-
ђу тим, и у овом све ту по сто је тзв. „бра ти мље ња“ и при ја тељ ства 
из ме ђу на ви јач ких гру па. Је дан од та квих слу ча је ва је сте по зив у 
ви ду пи сма ко је су на ви ја чи Чел зи ја ну ди ли швед ским на ви ја чи ма: 
„По треб не су нам но вај ли је да се при дру же на шој вој сци на ци ста. 
Скло пи ли смо по бра тим ства са Ба јерн-Мин хе ном из Не мач ке и 
Гла згов Рен џер си ма из Шкот ске. Мо ра мо се за јед но бо ри ти и чим 
нам до пу сте да се вра ти мо у Евро пу по би ће мо цр ње у Ам стер да-
му, Је вре је у Пра гу, ка то ли ке у Ри му и Тур ке у Мин хе ну. Тра жи мо 
гру пе у Швед ској да се при дру же на шем кр ста шком ра ту“ 40). Из 
по ме ну тог пи сма се екс пли цит но ви ди иде о ло шка осно ва ху ли-
га ни зма ко ја је на ци стич ког или још пре ци зни је нео на ци стич ког 
38)  Ви ди: Јунг, Карл Гу став, Ди на ми ка не све сног, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1990.
39)  Ви ди: Шмит, Карл, Нор ма и од лу ка, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2001.
40)  Лим бен ген ван Крис, „Фуд бал ски ван да ли зам“, Кул ту ра, Бе о град, 1992, стр. 80.
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ка рак те ра, а на ко ју се на до гра ђу ју ксе но фо би ја, ра си зам и го вор 
мр жње. Сви ови еле мен ти су у исти мах и мар кант ни чи ни о ци по-
ли тич ког екс тре ми зма де сне ори јен та ци је. И на срп ској на ви јач кој 
сце ни по сто је при ме ри тзв. бра ти мље ња ме ђу на ви ја чи ма као што 
је то слу чај из ме ђу „Ин ва ли да„ са Во ждов ца и „Blue Union Bel gra-
de“ ко ји на ви ја ју за „ОФК Бе о град“. Циљ сва ке ху ли ган ске гру пе 
је сте да по бе ди нај ја чег ка ко би се до ка за ла у све ту на си ља и на 
тај на чин са мо по твр ди ла. То је је дан од раз ло га за што су на ви ја чи 
ма њих клу бо ва нај ви ше ини ци ра ли ту че са на ви ја чи ма ма сов них 
клу бо ва по пут „Зве зде“ или „Пар ти за на“ – по бе дом над ја чим од 
се бе ра сте углед у на ви јач ком све ту.

Да су ху ли ган ске гру пе у спор ту си му ла крум по ли тич ког ста-
ња у др жа ви ви ди мо и на при ме ру бив ше СФРЈ у ко јој су на ци-
о на ли стич ке стра сти не по сред но пред рас пад би ле из ра же не код 
ве ли ких фуд бал ских клу бо ва. На ви ја чи „Цр ве не Зве зде“, а по том 
и „Пар ти за на“ су еми то ва ли из ра зит срп ски на ци о на ли зам док су 
као ан ти под њи ма на ви ја чи „Хај ду ка“ и „Ди на ма“ фа во ри зо ва ли 
уста штво. 

Иако је у све ту ху ли га ни зам по чео да се раз ви ја 60-их го ди на 
да би свој про цват до жи вео 70-их, у на шој зе мљи се ху ли га ни зам 
ра ђа не што ка сни је да би кра јем 80-их и по чет ком 90-их до био свој 
пра ви об лик. По ли тич ка кри за на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је је 
са мо рас пи ри ва ла ху ли ган ске стра сти на утак ми ца ма и ба ца ла их 
у још ве ћу ва тру на ви ја ња, о че му све до чи већ по ме ну та си ту а ци ја 
на ста ди о ну Мак си мир. 

Ка да го во ри мо о са вре ме ном ху ли га ни зму не мо же мо а да не 
спо ме не мо не ке од нај зна чај ни јих гру па у  све ту и на рав но у Ср-
би ји. По ред не при ко сно ве них ен гле ских на ви ја ча вред ни па жње су 
не мач ки, али од кра ја 90-их и пољ ски на ви ја чи. Пољ ска има раз-
ви је ну на ви јач ку сце ну ко ја је при сут на не са мо у пр вој ли ги већ и 
у ни жим ли га ма. У овој зе мљи се ту че на ви ја ча обич но ор га ни зу ју 
по сле утак ми ца, у пред гра ђи ма или на ли ва да ма. Нај до ми нант ни је 
гру пе су „Lech po znan“, „Wi sla Kra kow“, „Le gia War saw“ итд. Ру си-
ја је та ко ђе по зна та по око ре лим ху ли ган ским гру па ма. У Мо скви 
је 1982. то ком ме ча из ме ђу „Спар та ка“ и „Хар ле ма“ на стра да ло 
340 љу ди 41). Да нас су нај по зна ти ји ху ли га ни у Ру си ји – „Спар так“, 
„Гла ди а торс“, „West End“, „Де вилс“... Што се ти че Ср би је, тре ба 
ре ћи да је по сле рас па да СФРЈ при су тан је дан но ви тренд у на ви-
41)  Из вор: Bo din Do mi ni que, Ro benè Luc, He as Step ha ne, нав. де ло
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ја њу ко ји се ве зу је за по ја ву ло кал па три о ти зма – све ви ше се на-
ви ја за ло кал не клу бо ве за раз ли ку од не ка да шње Ју го сла ви је ка да 
су фа но ви при мар но би ли на кло ње ни ве ли ким клу бо ви ма по пут 
„Зве зде“,  „Пар ти за на“, „Хај ду ка“,  „Ди на ма“ итд.

Сва ка на ви јач ка гру па има сво ју струк ту ру, хи је рар хи ју, си стем 
вред но сти, сим бо ле и иде о ло ги ју. Већ смо кон ста то ва ли у ра ду да 
су при пад ни ци ху ли ган ских гру па обич но мла ди љу ди му шког 
по ла и да су обич но, ма да има и из у зе та ка, при пад ни ци „ни жих“ 
дру штве них сло је ва. Та ко су, ре ци мо, да би по ка за ли ка ко се по-
но се сво јим со ци јал ним ста ту сом, на ви ја чи „ОФК-Бе о гра да“ има-
ли оби чај да обла че рад нич ка пла ва оде ла. Овај при мер ука зу је и 
на ко хе зив ност на ви јач ке гру пе, или бар те жњу да се мо но лит ност 
гру пе по стиг не. Ка да је реч о хи је рар хи ји она се од ре ђу је сте пе-
ном на си ља ко је на ви ја чи чи не и ко је их де кла ри ше као „ја че“ или 
„сла би је“.  Дру ги би тан мо ме нат за из град њу по зи ци је у на ви јач-
ком све ту је сте ко ли чи на ха ри зме – она пре ди спо ни ра во ђу. Ина че, 
тре ба ре ћи да иако су на пи је де ста лу сла ве, во ђе на ви ја ча под но се 
сво је вр сну „жр тву“, а то је да су пре те жно окре ну ти ли цем пре ма 
оста лим на ви ја чи ма и ни су у мо гућ но сти да увек про пра те сва ки 
де таљ ко ји се де ша ва на те ре ну.  По зна то је да су мно ге во ђе на-
ви ја ча од и гра ле зна чај не уло ге у по ли тич кој кри зи 90-их го ди на 
на на шим про сто ри ма и да су ста ја ле иза мо би ли са ња ма са то ком 
ми тин га и ра та у Ср би ји. 

Нај ве ћа вред ност за ху ли ган ску гру пу је љу бав пре ма клу бу за 
ко ји се на ви ја што да је из ра зи ту емо ци о нал ну ди мен зи ју ху ли га-
ни зму. Емо ци о нал ни, го то во фа на тич ни за нос ко ји је при су тан на 
ста ди о ни ма мо же се сте пе но ва ти пре ма ја чи ни на сле де ћи на чин: 
нај пре се во ли клуб за ко ји се на ви ја, по том – град у ко јем се клуб 
на ла зи, па он да др жа ва ко јој се при па да. Ова три ја да је обо је на на-
ци о нал ним бо ја ма, та ко да по бе да клу ба је сте и на ша лич на по бе-
да, што се об ја шња ва груп ним нар ци змом. Оно што се не по сти же 
на пер со нал ном пла ну и у ин тер пер со нал ним од но си ма, про јек ци-
јом се по сти же кроз успех клу ба за ко ји се на ви ја. За то је и сва ки 
не у спех спорт ског клу ба схва ћен као лич ни фи ја ско, што им пли ци-
ра агре си ју, јер сва ка нео ства ре на же ља ра ђа фру стра ци ју. 

Сву где где се на ла зи огром на ко ли чи на емо ци ја по сто ји опа-
сност од ма ни пу ла ци је и зло у по тре бе. Та ко је и у на ви јач ком све-
ту. Ко ли ки је емо ци о нал ни на бој на ста ди о ни ма го во ри и умре жен 
на ви јач ки став да је за до брог на ви ја ча по треб но има ти “гр ло (за 
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пе ва ње пе са ма), длан (за апла у ди ра ње) и ср це (за љу бав пре ма 
клу бу, ко ја че сто под ра зу ме ва и на сил но по на ша ње)“. Упу ћи ва ње 
по ли тич ких по ру ка је не ка да на мер но ор ке стри ра но од стра не др-
жа ва, а не ка да на ви ја чи же ле тек да шо ки ра ју „го во ром мр жње“. 
Ра си зам као по ја ва је при сут на на ста ди о ни ма од кра ја 70-их го ди-
на два де се тог ве ка, ка да је екс трем на де сни ца из ре до ва нај ва тре-
ни јих ху ли га на вр бо ва ла сво је чла но ве. Ова по ја ва је сва ка ко би ла 
ин спи ри са на по ја вом ве ћег бро ја цр на ца као игра ча. Ра них 80-их 
је у „Цен тру за са вре ме не сту ди је“ у Ен гле ској на пра вље но ис тра-
жи ва ње на те му „Фуд бал и фа ши сти“ 42). До шло се до за кључ ка да 
по сто ји ве за из ме ђу ра си зма и фуд бал ских на ви ја ча ко ји су че сто 
мо ти ви са ни фа ши стич ком иде о ло ги јом, по го то во оном ко ју је на-
ме та ла ор га ни за ци ја „На ци о нал ни фронт“. То ком 90-их „Ко ми си ја 
за ра сну јед на кост“ је спро ве ла кам па њу под на зи вом „Let s Kick 
Ra cism of Fo ot ball“ са ци љем ели ми ни са ња ра си стич ких еле ме на та 
из спор та. У бив шој Ју го сла ви ји је био из ра же ни ји на ци о на ли зам 
код ху ли га на упра во због та да шње ак ту ел не по ли тич ке си ту а ци-
је, ка да су по ли тич ке ели те рас пи ри ва њем на ци о нал них стра сти, у 
ства ри, ини ци ра ле рат.

Оно што про фи ли ше иден ти тет јед не на ви јач ке гру пе је су 
осим ње не струк ту ре, хим на или ка рак те ри стич не пе сме и на рав-
но сим бо ли у ви ду гр ба или за ста ве. За јед но са свим овим еле-
мен ти ма на ви ја чи гра де ко лек тив ни иден ти тет, ма да мо ра мо би-
ти опре зни са ге не ра ли за ци ја ма, јер су ина че, ове гру пе ди фу зног 
ка рак те ра. Мно ге од њих су по ве за не са кри ми на лом и слу же за 
вр бо ва ње мла дих де лин кве на та. Ре ци мо, из ра зи то „сна жна по ве за-
ност из ме ђу на ви ја ча, по ли ти ке фуд бал ског клу ба и кри ми нал них 
ак тив но сти (укљу чу ју ћи ху ли га ни зам) је из ра же на у Ар ген ти ни“ 
43). По дру ги ма, мо гу ће је чак на ћи ко ре ла ци ју из ме ђу не ких те ро-
ри стич ких гру па и ху ли га на 44), ма да ове при ме ре тре ба узе ти са 
ре зер вом и гле да ти на њих пре све га као на по себ не, а не оп ште 
по ја ве.  Иако смо на гла си ли да ху ли га ни чи не аморф ну ску пи ну, 
што оте жа ва про у ча ва ње, Кон тос Лу ис (Kon tos Lo u is) и  Бро дер-
тон Деј вид (Brot her ton Da vid) су по ку ша ли да раз вр ста ју на ви јач ке 
гру пе на сле де ћи на чин45):
42) Из вор: Back Les, Crab be Tim, So lo mos John, The chan ging fa ce of fo ot ball, Berg, Ox ford, 

2003. 
43) Gu i li a not ti, Ric hard, нав. де ло, стр. 58.
44) Ви ди:  Bo din Do mi ni que, Ro benè Luc, He as Step ha ne, нав. де ло
45) Ви ди:  Kon tos Lo u is, Brot her ton Da vid, нав. де ло
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1. Hardco re гру па је ма ла гру па са ста вље на од де се так чла но-
ва ко ји су за ду же ни за ства ра ње бу ке и га ла ме и че сто пред-
ста вља ју ма ску за кри ми нал не ак тив но сти.

2. Опор ту ни сти. Ово је нај број ни ји део на ви јач ке гру пе и уз-
ра ста су од 15 до 25 го ди на. Они се тру де да оства ре свој 
ста тус кроз на си ље и ту че.

3. „Wan na be“ гру пе не ма ју ви дљи ву струк ту ру и њи хо ви след-
бе ни ци тра га ју за сен за ци јом и уз бу ђе њем, а фуд бал је ме сто 
где то мо гу на ћи.

4. Фир ме су ор га ни зо ва ни ган го ви или бан де ко је уче ству ју 
у су ко бу са дру гим „фир ма ма“. Обич но се по ве зу ју са екс-
трем но де сни чар ским по ли тич ким гру па ма.

5. Ул тра ши су слич ни „фир ма ма“ и во де по ре кло из Ита ли је.
Ху ли га ни зам као со ци јал на и по ли тич ка по ја ва цр пе енер ги ју 

из де сни чар ског екс тре ми зма осла ња ју ћи се пр вен стве но на иде о-
ло ги ју фа ши зма. Ксе но фо би ја, ра си зам, на ци о на ли зам и хо мо фо-
би ја су ње го ви пра те ћи сег мен ти. Иако по сто ји не тр пе љи вост ме ђу 
раз ли чи тим на ви јач ким гру па ма у Ср би ји, све оне су се ује ди ни ле 
око два пи та ња, а то је: став по пи та њу Ко со ва – да је ова по кра ји на 
не из о став ни део Ср би је и став по пи та њу хо мо фо би је, тј. ани мо-
зи те та пре ма хо мо сек су ал ци ма, што је у скла ду са „ма чо-прин ци-
пом“ ко ји фор си ра ју на ви ја чи. Хо мо фо би ја на ви ја ча и оста лих де-
сно екс тре ми стич ких гру па је то ком 2009. до сти гла кул ми на ци ју за 
вре ме при пре ма „Па ра де по но са“ ко ју је ор га ни зо ва ла ЛГБТ гру-
па ци ја. Дан пред па ра ду, до шло је до ње ног от ка зи ва ња јер вла сти 
ни су мо гле га ран то ва ти си гур ност уче сни ци ма па ра де  на же ље ној 
ло ка ци ји у цен тру гра да,  због ве ли ког бро ја прет њи ко је су сти за ле 
од де сни чар ских ор га ни за ци ја.

 „Фа ми ли ја срп ских на ви ја ча“ је по себ на на ви јач ка ор га ни за-
ци ја ко ја  пле ди ра да пре ва зи ђе све не су гла си це и ди вер зи фи ко-
ва ност на ви јач ких гру па са ци љем да се ује ди не око ста ва да је 
„Ко со во ср це Ср би је“, па је у скла ду са овим сло га ном ор га ни зо-
ва ла кам па њу у ко јој је ис пи си ва ла гра фи те по Бе о гра ду. Ова ор-
га ни за ци ја је по зна та по сво јим на ци о на ли стич ким ста во ви ма, али 
се екс пли цит но про ти ви упо тре би на си ља на ста ди о ни ма и пре до-
ми нант но фор си ра на ви ја ње за срп ску ре пре зен та ци ју а не за по је-
ди нач не клу бо ве.

Ина че, на си ље ху ли га на мо же еска ли ра ти пре утак ми це, за 
вре ме и по сле утак ми це. По го то во су по зна ти ин ци ден ти на кон за-
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вр шет ка утак ми ца ка да до ла зи до уго во ре них ту ча из ме ђу на ви-
јач ких гру па, а не ки по пут „Uni ted for ce“, кон тро верз них фа но ва 
„Ра да“ са Ба њи це, су спрем ни на отво рен су коб са по ли ци јом. Да 
на си ље узи ма по при ли чан да нак на спорт ским де ша ва њи ма ви ди-
мо и по ста ти сти ка ма ко је је спро вео фран цу ски лист „L’ Equ i pe“, 
по ко јој го ди шње ви ше од 1.300 љу ди46) по ги не на спорт ским де-
ша ва њи ма, нај ви ше за хва љу ју ћи на си љу ху ли га на.

На осно ву „За ко на о спре ча ва њу на си ља и не до лич ног по на-
ша ња на спорт ским при ред ба ма“ у Ре пу бли ци Ср би ји, на си ље на 
ова квим вр ста ма јав ног оку пља ња је – кри вич но де ло. Да је и на ша 
зе мља по угле ду на не ке за пад не зе мље по че ла при ме њи ва ти „дра-
кон ске“ ка зне ви ди мо по слу ча ју Уро ша Ми ши ћа, на ви ја ча „Цр ве-
не Зве зде“ ко ји је због на па да на по ли цај ца, ко ји је ква ли фи ко ван 
као по ку шај уби ства, осу ђен на де сет го ди на за тво ра. 

Ка ко се дру ге зе мље об ра чу на ва ју са на си љем на утак ми ца ма 
ви ди мо по при ме ру швај цар ског пра во су ђа ко је је на кон ту че из ме-
ђу „Jung Boys-a“ и „Си он-а“ до не ло од лу ку да за бра ни два де се то-
ри ци на ви ја ча да уђу на би ло ко ји спорт ски ста ди он у Швај цар ској 
(не ки ма од њих пре ко три го ди не), док је сам клуб „Jung Boys“ 
ка жњен нов ча но са 30.000 швај цар ских фра на ка због не при стој ног 
по на ша ња на ви ја ча пре ма су ди ји. 

По ли ци ја у Швед ској има по себ не је ди ни це ко је се ба ве при-
во ђе њем и иден ти фи ко ва њем ху ли га на, по го то во оних ко ји су 
чла но ви екс трем но на сил них гру па по зна ти јих под на зи вом као 
„фир ме“. „Fir man Boys“ је на зив јед не од нај про бле ма тич ни јих ху-
ли ган ских гру па ко ји су вер ни фа но ви клу ба „Aik“ и ко ји узро ку ју 
мно го број не ин ци ден те на спорт ским при ред ба ма. Швед ска је по-
зна та не са мо по ху ли га ни ма у фуд ба лу, већ су та ко ђе про бле ма-
тич ни и ва тре ни на ви ја чи у хо ке ју на ле ду. Ина че, Са вет Евро пе је 
још 1985. го ди не усво јио Кон вен ци ју о на си љу на спорт ским при-
ред ба ма са по себ ним освр том на фуд бал ске утак ми це, што је не по-
сред но ука зи ва ло на нај ве ће про бле ме са на си љем у све ту фуд ба ла.

По из ве шта ју47) ен гле ске са о бра ћај не по ли ци је за 2008. го ди ну 
ис ти че се ка ко је ал ко хол нај че шћи узрок на сил ног по на ша ња на-
ви ја ча. То ком про шле го ди не је по вре ђе но 25 по ли циј ских слу жбе-
ни ка, што је до са да нај ве ћи број ика да за бе ле жен. За про те клих 
осам се зо на број хап ше ња на утак ми ца ма по ве ћао се са 567 на 601. 

46)  Из вор: Bo din Do mi ni que, Ro benè Luc, He as Step ha ne, нав. де ло, стр. 23.
47)  www.btp.po li ce.uk, јун, 2009.
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По да ци ко је смо пред ста ви ли ука зу ју на два трен да: ка ко се по ве-
ћа ва сте пен и уче ста лост на си ља на спорт ским при ред ба ма, по о-
штра ва се и ка зне на по ли ти ка у Ве ли кој Бри та ни ји.

На кра ју на шег на уч но-ис тра жи вач ког ра да мо же мо кон ста-
то ва ти да су ху ли га ни зам, по ли ти ка и на си ље по ве за ни пуп ча ном 
врп цом ко ју је те шко пре ки ну ти с об зи ром да по сто ји од иско на. 
На си ља је увек би ло у раз ли чи тим об ли ци ма по чев ши од пр во бит-
ног дру штва до мо дер не ци ви ли за ци је. По тре ба чо ве ка да се ре ши 
тен зи је ко ја је у ње му, ре зул ти ра ла је на си љем у мно гим сег мен-
ти ма дру штва а из ме ђу оста лог, и у по љу по ли ти ке и спор та. Иако 
нам се чи ни да људ ска ци ви ли за ци ја на пре ду је, не ки при мор ди-
јал ни на го ни и да ље ука зу ју на тан ку гра ни цу из ме ђу чо ве ко вог 
ра ци о нал ног и ира ци о нал ног. По ли ти ка ће и да ље еми то ва ти сво је 
им пул се не са мо у свет на ви ја ча и спорт ских ста ди о на већ у сва ки 
сег мент где чо век ег зи сти ра у фор ми зо он по ли ти кона. А где је 
по ли ти ка, ту је и моћ; где је моћ ту се че сто сре ће си ла, па и на си-
ље. Ен то ни Стор (Ant hony Sto rr) је имао оби чај да ка же у свом де лу 
„Људ ска агре сив ност“ 48) да љу тој мач ки ни шта ни је слич ни је од 
дру ге љу те мач ке, на ла зе ћи исту ре ла ци ју из ме ђу јед ног љу тог чо-
ве ка са дру гим. Чи ње ни ца је да на си ље обич но ра ђа на си ље, те је 
за то по треб но да се уз по моћ за ко на, све сти и со ци ја ли за ци је ра ди 
на ње го вом пре ва зи ла же њу. На том пу ту би тре ба ло да  по ли ти ка и 
спорт на ђу за јед нич ки је зик у име из град ње ста бил ног дру штве но-
по ли тич ког си сте ма .

MarijaDjoric
POLITIZATIONOFHOOLIGANISM

Summary
Main the sis in this pa per is that po li tics is re flec ted to all 
seg ments of so ci ety, in clu ding sport, too. Spe cial at ten tion 
is de di ca ted to the re se arch of vi o len ce among the pu blics 
at ten ding  sport ce re mo ni es that ha ve been go ing on sin
ce the an tic age. Aut hor of the pa per fo und out and un
der li ned a ca u seef fect re la tion bet we en the po li tics and 
ho o li ga nism and ci ted so me re le vant exam ples for it. The 
ho o li ga nism as a “Bri tish di se a se” is wi dely pre sent in all 
po li ti cal systems and is pre do mi nantly con nec ted with fo
ot ball. In the pa per the re are ex pla i ned the fo un da ti ons of 
vi o len ce in sport, its the o re ti cal fra mes and al so the re are 
de ter mi ned ide o lo gi cal fo un da ti ons of ho o li ga nism and a 

48)  Ви ди: Стор, Ен то ни, Људ ска агре сив ност, Пре драг и Не над, Бе о град, 2007.
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sig ni fi cant con nec tion of this phe no me non with rightwing 
ex tre mism is un der li ned.
Key Words: ho o li ga nism, ho o li gans, sport, po li tics, vi o
len ce, rightwing ex tre mism
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СЛУЖБАЗАКОРПОРАТИВНЕОДНОСЕ
СЈАВНОШЋУУЈАВНОМСЕКТОРУ

СРБИЈЕ**

Сажетак
Уовомрадудефинишусетемељнипојмовиикатего
рије,попуткорпоративниходносасјавношћу,службе
за односе с јавношћу, као и јавног сектора који де
терминишу корпоративне односе с јавношћу унутар
политичкопривредногсистема.Дефинишесеструк
тура,функције, допринос и значајСлужбе за корпо
ративнеодносе с јавношћуу јавномсектору.Анали
зирасефункционалнаиорганизационадимензија,као
и корпоративне и маркетиншке функције односа с
јавношћууодносунаинституцијеполитичкогипри
вредногсистема.Модернизацијајавногсекторазначи
ифункционалан,ефикасаниоптималанмоделкорпо
ративниходносасјавношћукојисенесводисамона
једнострану комуникацију са интерними екстерним
циљним јавностима. Људски, односно социјални ре
сурсиусистему,иширеудруштвусуосноваразвоја.
Стога, Служба за корпоративне односе с јавношћу
имаважнуулогууреформијавногсектораСрбије.У
раду,посебнапажњасепоклањадизајнирањупосло
ваираднихзадатакаменаџеразаодносесјавношћу,
организовању, управљању, финансирању и контроли
делатностиСлужбе заодносе с јавношћу, укључују
ћи управљање људским ресурсима у јавном сектору.

* На уч ни са вет ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 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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Истотако,одређујеправац (де)регулације,напредо
вањаиразвојаперсоналаизовеобластикорпоратив
не делатности. ДефинишеСлужбу за корпоративне
односе с јавношћу у контексту управљања људским
ресурсимаукорпорацијиодносно,социјалнимресурси
маудруштву,спосебнимнагласкомнајавнисектор.
Кључнеречи:Корпоративниодносисјавношћу,јавни
сектор,Службазаодносесјавношћу...

1.ОДНОСИСЈАВНОШЋУИЈАВНИСЕКТОР
(ПОЈАМИКАРАКТЕРИСТИКЕ)

Oд но си с јав но шћу (Pu blic Re la ti ons, у да љем тек сту PR) се у 
литерaтури од ре ђу је као ак тив ност ко му ни ци ра ња пред у зе ћа 

и дру гог не про фит ног су бјек та с ње го вом екс тер ном и ин тер ном 
јав но шћу. У на сто ја њу да се да пре ци зна али и ко рект на де фи ни-
ци ја те ак тив но сти, на и ла зи се на мно ге те шко ће. Реч је, пре све га, 
о про бле ми ма ко ји пра те раз вој дру штва, при вре де и пред у зе ћа, 
а ци ље ви њи хо вог раз во ја ни су увек у са гла сно сти. Чак и кад су 
уса гла ше ни, сред ства и ме то ди њи хо вог оства ре ња мо гу би ти раз-
ли чи ти, и то во ди ка кон фликт ним си ту а ци ја ма. Ен ци кло пе диј ско 
од ре ђе ње пој ма: од но си се са јав но шћу (Publikе Re la ti ons) ин си-
сти ра на ак тив но сти ко ја је по след њих де це ни ја по ста ла са став ни 
део јав ног жи во та, а не мо же се об ја сни ти пој мо ви ма ин фор ми са-
ња, про па ган да, еко ном ска про па ган да и слич но.

Ка да го во ри мо о за да ци ма Слу жбе за од но се са јав но шћу ко ји 
је од зна ча ја за од нос кор по ра ци ја и ме ди ја он да тре ба на гла си ти 
да по сто је два прав ца ак тив но сти: „у осно ви, по сто је два прав ца 
де ло ва ња струч ња ка за Publicе Re la ti ons у сва кој ор га ни за ци ји: ин-
тер но ин фор ми са ње и уна пре ђе ње ме ђу људ ских од но са у ко лек ти-
ву (in ter nal-re la ti ons) и „про гра ми ра ње“ же ље ног об ли ка и ква ли-
те та од но са са окру же њем (eхternal-re la ti ons). Прак са из гра ђи ва ња 
до брих од но са са јав но шћу  за по чи ње уну тар сва ког ко лек ти ва. У 
про це су ин тер ног ин фор ми са ња, струч ња ци за Publicе Re la ti ons 
има ју за да так да упо зна ју све за по сле не у ко лек ти ву са по слов ном 
по ли ти ком и бу ду ћим пла но ви ма, ка ко би сви за по сле ни мо гли да 
што ак тив ни је уче ству ју у њи хо вој ре а ли за ци ји. Раз ви ја њем осе-
ћа ња при пад но сти успе шном ко лек ти ву („We-Fe e lings“) и ис ти ца-
њем по стиг ну тих до брих ре зул та та по сло ва ња ства ра ју се рад ни 
елан за по сле них и „кли ма“ до брог рас по ло же ња у ко лек ти ву. Дру-
ги пра вац де ло ва ња струч ња ка за Pu blic Re la ti ons су окру же ње и 
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циљ не гру пе јав но сти за кон крет но пред у зе ће (куп ци, до ба вља чи, 
кон ку рен ти, дру штве на за јед ни ца и др.). У са вре ме ним усло ви ма, 
по ло жај сва ког су бјек та у дру штве ној за јед ни ци сва ког пред у зе ћа 
у све ве ћој ме ри за ви се од при ли ка у окру же њу и ква ли те та по сто-
је ћих ме ђу соб них од но са свих уче сни ка у про це су дру штве не ре-
про дук ци је. У ова квим усло ви ма, ак тив ност струч ња ка за Publicе 
Re la ti ons усме ре на је на из гра ђи ва ње и одр жа ва ње до брих од но са 
са окру же њем.“ Ве ли ки број раз ли чи тих ак тив но сти ко је оба вља ју 
струч ња ци за Publicе Re la ti ons у сво јој сва ко днев ној прак си, ауто-
ри Cu tlip, Cen ter и Bro om гру пи шу у де сет ка те го ри ја рад них за-
да та ка, а оне су од при мар ног по слов ног зна ча ја за по сло ва ње и 
об у хва та ју сле де ће обла сти: 1) спи са тељ ска де лат ност; 2) из да вач-
ка де лат ност; 3) са рад ња са ме ди ји ма; 4) спе ци јал ни до га ђа ји; 5) 
при пре ма јав них на сту па; 6) во ђе ње про гра ма ко му ни ци ра ња; 7) 
ис тра жи ва ње; 8) са ве то ва ње; 9) об у ча ва ње и 10) упра вља ње.1)

Што се ти че јав ног сек то ра нео п ход но је пр во де фи ни са ти 
ње гов по јам. Јав ни сек тор под ра зу ме ва раз не об ли ке ор га ни зо ва-
но сти при вред них су бје ка та, пу тем ко јих др жа ва, од но сно ње ни 
ло кал ни ор га ни обез бе ђу ју оства ри ва ње од ре ђе них ин те ре са у од-
ре ђе ним обла сти ма при вре ђи ва ња.2) Јав ни сек тор пред ста вља део 
на ци о нал не при вре де за ко ји др жа ва има по себ ну од го вор ност, јер 
се као осни вач пред у зе ћа у тој обла сти ја вља др жа ва, од но сно је-
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. Јав ни сек тор об у хва та пред у зе ћа ко ја 
оба вља ју де лат но сти од оп штег ин те ре са за све гра ђа не: - елек тро-
при вре да, - нафт на ин ду стри ја, - бан кар ске услу ге и услу ге оси гу-
ра ња, - сви об ли ци тран спор та, - ко му нал не слу жбе, - птт са о бра ћај 
итд. 

Де лат но сти ових пред у зе ћа су од из у зет не ва жно сти за жи вот 
и рад свих гра ђа на, од но сно, јав ни сек тор слу жи као ко рек тив ни 
ме ха ни зам пу тем ко га тре ба да се оства ри при вред на и со ци јал-
на рав но те жа у др жа ви и ма те ри ја ли зу је оства ри ва ње јав ног ин-
те ре са. Са дру ге стра не јав ни ин те рес би се мо гао де фи ни са ти као 
ин те рес це ле дру штве не за јед ни це или ње ног знат ног де ла о ко ме 
др жа ва мо ра во ди ти ра чу на. Др жа ва је оба ве зна да за шти ти јав-
ни ин те рес. Она то чи ни пу тем прав них ака та, од но сно на осно ву 
Уста ва, За ко на и под за кон ских ака та. Та ко ђе, др жа ва шти ти јав ни 
1) На ве де но пре ма: др Дра ган Су бо тић, др Јо ви ца Ла зић: Интерперсоналнопословноко

муницирање, књ. 1, Бе о град, 1999, стр. 269-277.
2) Др Све то лик Ко ста ди но вић: Управљање јавним сектором, Уни вер зи тет “Бра ћа Ка-

рић“, Фа кул тет за ме наџ мент, Бе о град, 2004.
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ин те рес пу тем апа ра та фи зич ке си ле а то су вој ска и по ли ци ја, с 
тим да овај апа рат фи зич ке си ле по не кад би ва зло у по тре бљен за 
оства ри ва ње при ват них ин те ре са, што се у јед ном де мо крат ском 
дру штву сва ка ко не сме до го ди ти. До са да шња прак са по ка за ла је 
да јав ни сек тор у Ср би ји,али и у дру гим зе мља ма оства ру је ни-
жу сто пу про фи та бил но сти од оста лих сек то ра и да се ме на џе ри 
у јав ном сек то ру ма ње тру де да ефек ти ра ју ре зул та те по сло ва ња, 
јер има ју мо гућ ност да ре зул тат по сло ва ња при ка жу као успе шан, 
због фи нан сиј ске пот по ре од стра не др жа ве. За да так ме на џе ра у 
јав ном сек то ру огле да се у то ме да на нај бо љи на чин ко ри сте ре-
сур се јав ног пред у зе ћа у стал но про мен љи вом окру же њу. Њи хов 
за да так тре ба да бу де им пле мен та ци ја сле де ћих ци ље ва: 1. По зи-
ци о ни ра ње пред у зе ћа на тр жи шту уз иден ти фи ка ци ју ком па ра тив-
них пред но сти и од го вор но сти пред у зе ћа у од но су на дру штво; 2. 
Ефи ка сно упра вља ње – раз вој ме наџ мен та; 3. Про фи та бил ност; 4. 
Ино ва ци је и но ве тех но ло ги је; 5. Раз вој ка дро ва.“3) 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 (енг. 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 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 огра 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: 
и 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 зна чи да из ве сна под руч ја дру штве не по тро шње има ју 
„ин те рес за до бри ма и услу га ма ко ји се не мо гу на ба ви ти пу тем 
тр жи шног про це са, а ко ји су за жи вот – за јед ни це и чла но ва за-
јед ни це нео п ход ни. Ову по тро шњу оба ве зно је да ор га ни зу је дру-
штво од ре ђу ју ћи ин сти ту ци о на ли за ци ју об ли ка по тро шње, до мет 
уво ђе ња еко ном ских од но са и усло ва пру жа ња услу га ко ри сни ци-
ма. Ову функ ци ју у тр жи шној при вре ди има ју тзв. јав не слу жбе 
3)  Исто,
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ко је пред ста вља ју асо ци ја ци је јав но прав ног, при нуд ног ка рак те ра 
ве за не за све ста нов ни ке са од ре ђе ног под руч ја, те ри то ри јал ног и 
ин те ре сног. Ти пи чан при мер јав не слу жбе је су тзв. уже ко му нал не 
де лат но сти (во до вод, ка на ли за ци ја, град ски са о бра ћај, елек тро ди-
стри бу ци ја и слич но). Оп шти, јав ни ин те рес функ ци о ни са ња ових 
слу жби зах те ва ре гу ла тор ну функ ци ју др жа ве, а при нуд но на мет-
нут си стем од но са за ко ри сни ке пред ста вља окви ре га ран то ва ња 
обез бе ђе ња за јед нич ких ин те ре са по тро ша ча“.4)

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.5) Под пој мом јав ни сек-
тор, сма тра др Све то лик Ко ста ди но вић, под ра зу ме ва ју се „ра зни 
об ли ци 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 ор га 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.“6)

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 
4)  Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић: Новијавнименаџмент, књ. 9, Бе о град, стр. 9.
5)  Исто, стр. 10.
6) На ве де но пре ма: проф. др Све то лик Ко ста ди но вић, Управљањејавнимсектором, Бе-

о град, 2002, стр. 14.; Управљањејавнимсекторомпривреде, Фа кул тет за ме наџ мент 
„Бра ћа Ка рић“, Бе о град, 2005, стр. 32.
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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 та ти и вр ше ње ових ак тив но сти ко ји ма 
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 штва 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 жа ве 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.“7) 

Кон цепт со ци јал не др жа ве об у хва та низ пој мо ва, по пут дру-
штве не од го вор но сти со ци јал не прав де и осно ва је „обез бе ђи ва ње 
ми ни му ма со ци јал не си гур но сти и со ци јал них пра ва за под јед-
на ким усло ви ма за све гра ђа не, по себ но ка да су они по го ђе ни од-
ре ђе ним со ци јал ним ре ци ди ви ма“8) што има ути ца ја на функ ци-
о ни са ње Слу жбе за кор по ра тив не од но се с јав но шћу. Дру га чи ја 
при ро да ко про ра ци је, окре ну те со ци јал ној од го вор но сти, од но сно 
дру штве но од го вор ном по сло ва њу зна чи и нео ли бе рал ни кон цепт 
мо дер не др жа ве у сми слу „не мо гу ће ети ке пред у зе ћа“, од но сно, 
прин ци па Мил то на Фрид ма на: „Би знис би зни са је да пра ви би знис, 
тј. про фит, а не да бу де со ци јал но или по ли тич ки од го во ран“,9) што 
ите ка ко ути че на функ ци о нал ну ди мен зи ју ове слу жбе у кор по ра-
ци ји, а ши ре, и у јав ном сек то ру. Пре вла да ва ње ан гло а ме рич ког 
7) Исто, стр. 8-9
8) др Дра ган Су бо тић: Друштвеноодговорнопословањеисоцијалнадржава, књ. 3, Бе о-

град, 2009, стр. 292.
9) Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић: Корпоративна друштвена одговорност, Бе о град, 

2009, стр. 12.
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мо де ла пред у зе ћа као „ску па уго во ра. Ин те ре си ак ци о на ра sho re-
hol dess има ју ап со лут ну пре до ми на ци ју на дру гим ин те ре си ма. Не 
по сто ји скло ност да се у по слов ној по ли ти ци пред у зе ћа узи ма ју у 
об зир дру ги ак те ре, тзв. sta ke hol ders – др жа ва и за по сле ни,“10) уме-
сто као ин сти ту ци је где пар ти ци пи ра ју за по сле ни, др жа ва ци вил но 
дру штво.11) За пра во, у јав ном сек то ру Ср би је при су тан је овај дру-
ги кон цепт ко га фи ло зоф Јо ван Ба бић озна ча ва као те о ри ју ин те-
ре сних (sta ke hol der) гру па јер, по ла зи од прет по став ке да је уло га 
кор по ра ци је од ви тал ног зна ча ја за све аспек те те ку ћег и бу ду ћег 
жи во та и да се оп сег њи хо вих ди рект них дру штве них оба ве за не 
мо же огра ни чи ти на мак си ма ли за ци ју про фи та, да си стем нор ма-
тив них огра ни че ња за ову мак си ма ли за ци ји ни је и не мо же би ти 
до во љан, те да ком па ни је има ју ди рект ну од го вор ност пре ма дру-
штву из ко је про из ла зе раз не оба ве зе ко је са сти ца њем и мак си ма-
ли за ци јом про фи та не ма ју ни ка кве ве зе“.12)

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. На при мер, чист ва здух ко ри сте под јед на ко сви; 
укљу чи ва ње но вог ко ри сни ка не ума њу је мо гућ но сти ко ри шће 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 и учи ни ти до ступ ним свим 
ко ри сни ци ма под јед на ким усло ви ма. Из то га сле ди да ни је ла ко 
утвр ди ти пре фе рен ци је ко ри шће 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 ме 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 ле ли ко ри сни ци да от кри ју сво је пре фе рен ци-
је за јав ним до бром. У жи во ту се све пла ћа. Као што је ду хо ви то 
при ме тио Фрид ман, у жи во ту не по сто ји ни шта по пут бес плат ног 
руч ка. У крај њем слу ча ју све не ко пла ћа, ако ни ко дру ги – пла ћа ју 
по ре ски об ве зни ци. За то се це на јав ног до бра и пре фе рен ци је за 
10) Нав. пре ма: Бра ни слав Бу ји шић: „Гло ба ли за ци ја и кон цепт со ци јал но од го вор ног пред-

у зе ћа“, Моралиекономија, Бе о град, 2008, стр. 209.
11) Исто,
12) Нав. пре ма: Јо ван Ба бић: “Дру штве на од го вор ност кор по ра ци је“, Социолошкипреглед, 

бр. 4, Бе о град, 2007, стр. 446.
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тим до бри ма утвр ђу ју у по ли тич ком про це су гла са ња за од ре ђе ни 
про ра чун те ње го ву ве ли чи ну и струк ту ру. Уме сто „еко ном ског“, 
ко ри сти се сво је вр сно „по ли тич ко тр жи ште“.13) 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 Р. и П. Ма сгрејв, 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 прав ног по рет ка 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 тер на 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 вље на 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“.14)

Јав ни сек тор у ужем сми слу чи не „број ни и ра зно вр сни ор-
га ни и ор га ни за ци је ко је као сво ју осно ву и трај ну де лат ност оба-
вља ју управ ну де лат ност. То је јав на или др жав на упра ва. Њу чи не 
ор га ни упра ве (ми ни стар ства, упра ве, се кре та ри ја ти, ин спек то ри 
и др.) и по себ не ор га ни за ци је ко је оба вља ју од ре ђе не струч но тех-
нич ке по сло ве (за во ди, ди рек ци је). У ши рем сми слу, упра ву чи не, 
по ред др жав не упра ве и ор га ни за ци о не це ли не ван др жа ве ор га-
ни за ци о не струк ту ре ко је не ма ју из вор на овла шће ња за управ ну 
де лат ност, већ им се јав на овла шће ња за ко ном по ве ра ва ју (јав не 
уста но ве, јав на пред у зе ћа, удру же ња гра ђа на).“15)

Под при ва ти за ци јом се нај че шће под ра зу ме ва сма ње ње 
уло га др жа ве а по ве ћа ње при ват ног сек то ра у ак тив но сти ма или 
вла сни штву ак ти ве. То зна чи су жа ва ње по сто је ћег јав ног сек то ра и 
по ве ћа ње при ват ног сек то ра при вре де у до бром бро ју слу ча је ва.16) 
Де ре гу ла ци ја зна чи сма ње ње или ели ми ни са ње спе ци фич них пра-
ви ла др жа ве и ре гу ла ти ве ко ја се при ме њу је на при ват ни сек тор 
при вре де.17) Јав на пред у зе ћа су по слов но-тех но ло шки си сте ми и 
ор га ни за ци о но еко ном ске је ди ни це пу тем ко јих се, сход но уста ву 
13)  Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић: Новијавнименаџмент, књ. 9, Бе о град, 2010, стр. 33.
14)  др Мар ко Ра ди чић, др Бо жи дар Ра и че вић: Јавнефинансије:теоријаипракса, Су бо ти-

ца, 2008, стр. 25.
15)  Сте ван Ли лић: „Ор га ни за ци о ни по јам упра ве“, Правнизборник, Под го ри ца, 1995, стр. 

8.
16)  Мом чи ло Ми ли са вље вић: ПоложајиулогајавнихпредузећауСрбији, Ин сти тут еко-

ном ских на у ка, Бе о град, 1995, стр. 6.
17)  Исто, стр. 8.
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и за ко ну, оства ру је јав ни ин те рес у свим де лат но сти ма ко је по слу-
ју као тр жи шно одр жи ве, тех но ло шки при хва тљи ве и тр жи шном 
ам би јен ту при ла го ђе не јав не функ ци је.18)Мо но пол је тр жи шна си-
ту а ци ја где на стра ни по ну де сто ји са мо је дан про да вац а на стра-
ни тра жње мно штво ку па ца. Мо но пол је ујед но и пра во др жа ве 
да је ди на бу де про да вац од ре ђе ног про из во да или услу ге. Је дан од 
зна чај ни јих за да та ка др жа ве да се од ре ђе но јав но до бро обез бе ђу је 
по тро ша чи ма на нај е фи ка сни ји на чин по нај ни жој мо гу ћој це ни.  
При род ни мо но пол су при вред не гра не у ко ји ма су рас ту ћи при но-
си то ли ко зна чај ни да би у сва кој ре ги ји тре ба ло да по слу је са мо 
јед на фир ма зо ву се при род ни мо но по ли.19) По што про сеч ни тро-
шко ви про из вод ње опа да ју са по ра стом оби ма про из вод ње, ефи ка-
сно је да по сто ји са мо јед на фир ма, јер ефи ка сност зна чи да тре ба 
да бу де јед на ка гра нич ним тро шко ви ма.20)

Де ло ва ње Слу жбе за кор по ра тив не од но се с јав но шћу по-
сма тра мо и знат но ши ре, у по слов но-не по вољ ном со цио-по слов-
ном окру же њу кор по ра ци је и ње ном од но су пре ма ши рој дру штве-
ној за јед ни ци, где јав ни сек тор чи ни осно ву функ ци о ни са ња си-
сте ма. Исто та ко, оп шти по слов но-ко му ни ко ло шки оквир чи ни и 
упра вља ње ин те лек ту ал ним ка пи та лом, ка ко сма тра Пе тар Дра кер 
„зна ње из ра ста у глав ни фак тор или про из вод ни ре сурс у про це су 
кре и ра ња вред но сти, ко ји је за сно ван на по сто ја њу ор га ни за ци је 
зна ња и рад ни ка зна ња“ уте ме ље них на око сни ци „Свет ске еко но-
ми је“ – елек трон ском по сло ва њу“21) уз то ли ко ис ти ца ну кла си фи-
ка ци ју ин те лек ту ал ног ка пи та ла на људ ски, струк тур ни и ре ла ци-
о ни ка пи тал као „ре сур си, по ве за ни са екс тер ним од но си ма ком-
па ни је – од но си ма са куп ци ма, до ба вља чи ма, парт не ри ма у РСД 
про јек ти ма. Он об у хва та део људ ског и струк тур ног ка пи та ла, ко ји 
има ве зе са ре ла ци ја ма ком па ни је са стеј кхол де ри ма (ин ве сти то-
ри, кре ди то ри, куп ци, до ба вља чи...) и пер цеп ци ју ко ју они има ју о 
ком па ни ји“.22)

18)  Све то лик Ко ста ди но вић: Управљањејавнимсекторимапривреде, оп. цит. стр. 34.
19)  Jo seph. E. Sti glitz: Економија јавногсектора, Еко ном ски фа кул тет у Бе о гра ду, 2004, 

стр. 46.
20)  др Дра ган Су бо тић: Ресурсијавнеполитике,управеиадминистрацијеСрбијеутран

зицији19902008, Бе о град, 2010, стр. 114-115.
21)  Ду шан Алек сић: „Ин те лек ту ал ни ка пи тал – нео пи пљи ви ре сурс еко но ми је за сни ва ње 

на зна њу“, Пословнаекономија, бр. 1/2009, стр. 186.
22)  Сла ђа на Ча бри ло: “Ин те лек ту ал ни ка пи тал:не ис црп ни из вор ства ра ња вред но сти 

– по јам, так со но ми ја, уло га и зна чај“, Пословна економија, Срем ска Ка ме ни ца, бр. 
2/2009, стр. 428.
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2.СЛУЖБАЗАОДНОСЕСЈАВНОШЋУУ
ЈАВНОМСЕКТОРУ(СТРУКТУРАФУНКЦИЈЕЦИЉЕВИ)

2.1.Стратегијскепретпоставкеформирањаслужбезаодносе
сјавношћу

Ка рак те ри сти ке ме наџ мен та од зна ча ја за кор по ра тив не од-
но се с јав но шћу са др же: а) ви зи ју ка дро ва ори јен ти са ну на стра-
те шке по тре бе ор га ни за ци је; б) фи ло зо фи ју и вред но сти у скла ду 
са фи ло зо фи јом и вред но сти ма ор га ни за ци је; в) свест о по слов-
ној је ди ни ци уну тар фир ме ко ја функ ци о ни ше на исти на чин као и 
дру ге је ди ни це; г) ор га ни зо ва ност на на чин ко ји до но си мак си мал-
ну услу гу кли јен ту и мак си мал ну мо ти ва ци ју осо бља; д) нај бо ље 
про из во де ка дро ва до ступ не кли јен ти ма; ђ) сна жну по др шку про-
гра ми ма ка дро ва; е) уче шће у ди ску си ја ма о кључ ним пи та њи ма 
би зни са; ж) успе шно ства ра ње од лич ног ме ста за рад. Стра те ги ја 
упра вља ња од но си ма с јав но шћу ба зи ра се на сле де ћим еле мен ти-
ма: 1. ви зи ја упра вља ња; 2. ми си ја упра вља ња; 3. прин цип упра-
вља ња; 4. при о ри тет не обла сти упра вља ња; 5. ци ље ви ко је тре ба 
ис пу ни ти у окви ру сва ке при о ри тет не обла сти; 6. ак тив но сти ко је 
су ре ле вант не за оства ре ње по ме ну тих ци ље ва; 7. ин ди ка то ри или 
ме ре успе ха у спро во ђе њу це ља; 8. план ак тив но сти.  У кон тек сту 
на ве де не стра те ги је упра вља ња од но си ма с јав но шћу аутор Ми-
ле на Пе шић сма тра да је за „пој мов но од ре ђе ње јав но сти ва жно 
да у ус по ста вља ње ре ла ци је пре ма си но ним ним по ја ва ма и „јав но 
ми шље ње“ и „јав на сфе ра“. Зна чењ ски ра спон тер ми на „јав ност“ 
бу ду ћи да је раз ли чит у раз ли чи тим де ли ма по ста је пред мет те о-
риј ских не сла га ња. У ан гло-аме рич кој и не мач кој тра ди ци ји (до-
ми нант ни кон цепт ве зу је се за тер мин „јав на сфе ра“.23) У опе ра-
тив ном сми слу, иден ти фи ку је мо пет основ них прин ци па ор га ни-
за ци је слу жбе: 1) ад ми ни стра тив но-прав ни прин цип за сни ва се на 
оба вља њу јед но став них и ру тин ских по сло ва у слу жби, као што 
су: рад ни од но си, за по шља ва ње, ка дров ска еви ден ци ја и дру го; 2) 
еко ном ски прин цип се за сни ва на чи ње ни ци да се за пер со нал мо-
ра ју ан га жо ва ти зна чај на фи нан сиј ска сред ства, као што су пла-
те, оси гу ра ње, раз не по вла сти це и дру го; 3) ме на џер ски прин цип 
ис ти че по тре бу укљу чи ва ња слу жбе у ис тра жи ва ње и ре а ли за ци-
ју стра те гиј ског раз во ја ор га ни за ци је; 4) ху ма ни стич ки прин цип 
ис ти че зна чај и уло гу слу жбе у ак тив но сти ма: за по шља ва ње, об-
23)  Ми ле на Пе шић: „Јав ност – ди стинк тив на обе леж ја пој ма“,Политичкаревија, Бе о-

град, бр. 4/2008, стр. 1304.
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ли ко ва њу рад них ме ста, фор ми ра њу рад них гру па, обра зо ва њу и 
раз во ју ка дро ва; 5) би хе ви о рал ни прин цип за сни ва се на из у ча ва-
њу по на ша ња рад ни ка ра ди по ве ћа не про дук тив но сти, ре ал ни јег 
на гра ђи ва ња и об ли ко ва ња рад них ме ста. Ши ри кон цепт раз во ја 
за по сле них као ге не рич ка функ ци ја ме наџ мен та људ ских ре сур са 
прет по ста вља „ак тив но сти ор га ни за ци је ко је су усме ре не на ја ча-
ње и раз ви ја ње по тен ци ја ла (спо соб но сти, ком пе тен ци ја, за по сле-
них ко је су нео п ход не за бу ду ће по слов не ак тив но сти“.24) Де фи ни-
ше мо че ти ри ци ља у де ло ва њу Слу жбе за од но се с јав но шћу: 1) 
функ ци о нал ни циљ је у то ме да до при но си ор га ни за ци ји оно ли ко 
ко ли ко је по треб но да би она оства ри ла сво је ци ље ве и ре а ли зо ва-
ла ор га ни за ци о ну стра те ги ју. То би зна чи ло да ре сур си тре ба што 
ра ци о нал ни је и ефи ка сни је да се ко ри сте, у оства ре њу ор га ни за-
ци о них ци ље ва. 2) ор га ни за ци о ни циљ – је за ор га ни за ци ју нај бит-
ни ји фак тор и тре ба да по бољ ша мо ефи ка сност и да мо ти ви ше мо 
за по сле не на што бо љи на чин и ако ће мо ис пу ни ти ци ље ве ор га-
ни за ци је. 3) дру штве ни циљ – у сва ко днев ном људ ским од но си ма 
дру штве не нор ме и си сте ми вред но сти су ве о ма ва жни у оства-
ри ва њу до бре ко му ни ка ци је. Би ти етич ки и дру штве но од го во ран 
пре ма по тре ба ма и иза зо ви ма дру штва и ми ни ми зи ра ти не га тив не 
ути ца је тих зах те ва на по слов не ор га ни за ци је. 4) лич ни циљ – лич-
но за до во ље ње за по сле них је нај зна чај ни је за сва ку ор га ни за ци ју, 
али ни је до вољ но за до во љи ти за по сле не са мо у по слов ном сми слу, 
нео п ход но је по ма га ти им у оства ри ва њу њи хо вих лич них ци ље ва. 
Са мо на тај на чин мо же се за до би ти њи хо во по ве ре ње, а за по сле ни 
ће би ти за до во ље ни и мо ти ви са ни за на пре дак и лич ни до при нос 
ор га ни за ци ји.

2.2.Оперативнепретпоставке:корпоративномедијске
активностиСлужбезаљудскересурсе

За да ци ко ји се по ста вља ју пред струч ња ке за од но се са јав но-
шћу су број ни и мо гу се раз ли ко ва ти за ви сно од ти па кор по ра тив-
не ор га ни за ци је и вр сте ње не де лат но сти, сте пе на раз ви је но сти, 
по сло ве функ ци је од но са са јав но шћу и од кон крет них ци ље ва и 
про гра ма ко је тре ба оства ри ти у од ре ђе ним си ту а ци ја ма. У осно ви, 
у сва кој ор га ни за ци ји у овој обла сти по сто је да прав ца де ло ва ња: 
а) ин тер но ин фор ми са ње и уна пре ђе ње ме ђу људ ских од но са у ко-
лек ти ву; б) „про гра ми ра ње“ же ље ног об ли ка и ква ли те та од но са 
24)  Је ле на Ве кић-Ђур ко вић: „Раз вој за по сле них као осно ва кон ку рент ске  пред но сти 

пред у зе ћа“,  Пословнаекономија, Срем ска Ка ме ни ца, бр. 2/2009, стр. 457.



- 414 -

СЛУЖБАЗАКОРПОРАТИВНЕОДНОСЕСЈАВНОШЋУ...ДраганСуботић

са окру же њем. Ве ли ки број ак тив но сти ко је оба вља ју струч ња ци 
за од но се са јав но шћу у сва ко днев ној прак си, мо гу да се гру пи шу 
у сле де ће ка те го ри је рад них за да та ка: 1. Спи са тељ ска де лат ност 
– при пре ма ње и пи са ње: са оп ште ња за штам пу, бил те на, ма те ри ја-
ла за ко ре спо ден ци ју, из ве шта ја, го во ра, тек сто ва за пу бли ка ци је, 
сце на ри ја за ин фор ма тив не фил мо ве, тек сто ва за ин сти ту ци о нал но 
огла ша ва ње, ин фор ма ци је о про из во ди ма и услу га ма и ма те ри ја ла 
за про дај не и тех нич ке ка та ло ге. 2. Из да вач ка де лат ност – по сло ви 
око из да ва ња ин тер них но ви на, спе ци јал них пу бли ка ци ја, фи нан-
сиј ских из ве шта ја, го ди шњих из ве шта ја о по сло ва њу и дру гих ма-
те ри ја ла на ме ње них ин фор ми са њу уну тар ор га ни за ци је и циљ них 
гру па у окру же њу. 3. Са рад ња са ме ди ји ма – кон так ти ра ње пред-
став ни ка сред ста ва јав ног ин фор ми са ња и ре дов ног снаб де ва ња 
ових сред ста ва ин фор ма ци ја о ор га ни за ци ји ко је мо гу би ти од ин-
те ре са за јав ност. Исто вре ме но и при пре ма ње од го во ра на раз ли-
чи те зах те ве ко је по ста ве ме ди ји, ор га ни зо ва ње и во ђе ње кон фе-
рен ци ја за штам пу и ор га ни зо ва ње ин тер вјуа са пред став ни ци ма 
ор га ни за ци ја. 4. Спе ци јал ни до га ђа ји – при пре ма ње на сту па на 
из ло жба ма и сај мо ви ма, ор га ни зо ва ње сту диј ских пу то ва ња, по-
се та и во ђе ње про то ко ла у ор га ни зо ва њу при је ма и сме шта ја го-
сти ју, при пре ма ње про сла ва го ди шњи ца и ју би ле ја, ор га ни зо ва ње 
ху ма ни тар них ма ни фе ста ци ја, при пре ма ње про мо тив них при ред-
би, ор га ни зо ва ње на град них ига ра и так ми че ња, при пре ма све ча-
них про гра ма по во дом до де ле при зна ња и на гра да. 5. При пре ма 
јав них на сту па – при пре ма ње пред став ни ка ор га ни за ци је за јав ни 
на ступ и по ја вљи ва ње у јав но сти у име ор га ни за ци је. Исто вре ме-
но и при пре ма ње ра зних ви до ва пре зен та ци је. 6. Во ђе ње про гра-
ма ко му ни ци ра ња – при пре ма стра те ги је ко му ни ци ра ња, из во ђе ње 
при пре мље них про гра ма ко му ни ци ра ња и при пре ма ње сред ста ва 
за ко му ни ци ра ње. 7. Ис тра жи ва ње – при ку пља ње ин фор ма ци ја из 
окру же ња по треб них за пла ни ра ње про гра ма од но са са јав но шћу, 
пра ће ње трен до ва у окру же њу, ис тра жи ва ње јав ног мње ња, ис тра-
жи ва ње иден ти те та и ими џа, оце на ефи ка сно сти про гра ма од но-
са са јав но шћу. 8. Са ве то ва ње – утвр ђи ва ње по тре ба, при о ри те та, 
ци ље ва и циљ них гру па у окру же њу у са ве то ва ње ру ко вод ства у 
при пре ма њу по слов не стра те ги је. Исто вре ме но, са рад ња са упра-
вом ор га ни за ци је или кли јен ти ма у про це су ре ша ва ња на ста лих 
про бле ма. 9. При пре ма и еду ка ци ја за по сле них – при пре ма за по-
сле них за кон так те са стран ка ма и на ступ у кон так ту са ме ди ји ма. 
Исто вре ме но, еду ка ци ја осо бља за ефи ка сно оба вља ње њи хо вих 
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за да та ка. 10. Упра вља ње – пла ни ра ње, ор га ни зо ва ње и во ђе ње 
про гра ма од но са са јав но шћу, од но сно упра вља ње бу џе том и ка-
дро ви ма сек то ра од но са са јав но шћу у окви ру ор га ни за ци је. 11. 
Упра вља ње кри зним си ту а ци ја ма – из ра да пла на за не пред ви ђе не 
мо гућ но сти ко јим ће се ре ша ва ти раз ли чи те вр сте ве ћих и ма њих 
не пред ви ђе них про бле ма – од не стан ка стру је у кан це ла ри ја ма до 
пре у зи ма ња ор га ни за ци је, при род них ка та стро фа итд. На чин на 
ко ји ор га ни за ци ја ре а гу је на кри зну си ту а ци ју, оста вља ду го тра јан 
ути сак на јав ност. За то би ор га ни за ци је тре ба ле да уна пред пла ни-
ра ју ка ко ће да ре а гу ју на по тен ци јал не по те шко ће. Глав ни ме то ди 
ра да од но са са јав но шћу су: оба ве ште ња за штам пу и ме ди је; исто-
ри ја ти или сту ди је; при ка зи; огла сни ци; уред нич ки ин тер вју; по-
др шка штам пе не ком до га ђа ју; оба ве ште ња ана ли ти ча ра; фи нан-
сиј ски из ве шта ји; по ли тич ко ло би ра ње; цир ку ла ри и пу бли ка ци је; 
ви део и филм; кон фе рен ци је и се ми на ри; лан си ра ње про из во да; 
спе ци јал ни до га ђај; про мо тив ни пред ме ти и кор по ра тив ни имиџ. 

По ред на пред из ло же них ме то да ра да од но са са јав но шћу ко-
ји су ви ше окре ну ти ме диј ско-ин фор ма тич кој сфе ри, при ка за ће мо 
и онај део ко ји је окре нут кор по ра тив ној ор га ни за ци ји. Иден ти-
фи ку је мо сле де ће ме то де ПР-а у кор по ра тив ном ме наџ мен ту: 1. 
иден ти фи ко ва ње циљ них јав но сти; 2. утвр ђи ва ње кор по ра тив ног 
иден ти те та ин сти ту ци је; 3. вред но ва ње ими џа пред у зе ћа; 4. од ре-
ђи ва ње по жељ ног ими џа; 5. раз вој оп ти мал не ПР стра те ги је; 6. де-
фи ни са ње так тич ког пла на ак тив но сти; 7. фа зне про ве ре ефек та 
ПР кам па ње; 8. кон тро ла и оце на ефек та ПР ак тив но сти на те ре ну 
и 9. ко нач на про ве ра ре зул та та. Ка да је у пи та њу тр жи шна по зи-
ци ја пред у зе ћа, нај бо ље је мо же мо пред ста ви ти оп штим фа за ма у 
мар ке тин шком пла ни ра њу ко је пред ла же П. Ко тлер: 1. ди јаг но за 
– где је пред у зе ће са да и за што? 2. прог но за – ку да иде? 3. ци ље ви – 
ку да тре ба да иде? 4. стра те ги ја – ко ји је нај бо љи по слов ни пра вац 
по слов ног де ло ва ња? 5. так ти ка – ко је се по себ не ак ци је мо ра ју 
пред у зе ти? 6. кон тро ла – ко ја ме ри ла и ре пе ре тре ба по сма тра ти 
у оце ни успе ха? За успе шно оба вља ње прак се од но са са јав но шћу 
нео п ход ни су струч ња ци по себ ног про фи ла. Од њих се зах те ва да 
по се ду ју од ре ђе на спе ци ја ли стич ка зна ња из обла сти тр жи шног 
ко му ни ци ра ња, али да исто вре ме но вла да ју оп штим зна њем из 
обла сти: мар ке тин га, ме наџ мен та, пра ва, жур на ли сти ке, пси хо ло-
ги је, со ци о ло ги је, ан тро по ло ги је, ко му ни ко ло ги је, при род них на-
у ка, умет но сти, ма сов них ме ди ја... Да кле, ра ди се о зна њу ко је се 
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фор ми ра то ком чи та вог жи во та, на пор ним ра дом и ак тив ним од но-
сом пре ма око ли ни. Ши ро ко и мо за ич ко зна ње по је дин цу омо гу-
ћа ва аде кват ни је са гле да ва ње по слов них си ту а ци ја, ква ли тет ни је 
раз у ме ва ње при ро де људ ских и дру штве них од но са и про на ла же-
ње оп ти мал них на чи на за оства ри ва ње ко му ни ка ци је. 

С об зи ром на све ве ће зах те ве у по гле ду ни воа обра зо ва ња и 
сте пе на струч но сти ко је пред ове ка дро ве по ста вља са вре ме на по-
слов на прак са, и с об зи ром на рас ту ће по тре бе за овим про фи ли ма 
ме на џе ра, у мно гим зе мља ма (све ви ше и у на шој) по све ћу је се 
ве ли ка па жња раз во ју на ста лих про гра ма и обра зов них ин сти ту-
ци ја за шко ло ва ње и уса вр ша ва ње струч ња ка у овој де лат но сти. 
Ме наџ мент је по след њих де сет го ди на до сти гао вр то гла ви на пре-
дак и про грес у обла сти од но са са јав но шћу, ко ји ма се при пи су-
је зна чај но ме сто у во де ћим ак ци ја ма ор га ни за ци ја. Све се ви ше 
обра ћа па жња на зах те ве и по тре бе по тро ша ча и чи та ва про из вод-
ња ор јен ти са на је на њих. Да би се овај про цес не сме та но од ви јао 
по треб но је да се ко му ни ка ци ја са по тро ша чи ма од ви ја не сме та но 
и пра во вре ме но. Дво смер на ко му ни ка ци ја, fe ed back до во ди до ин-
фор ма ци ја на осно ву ко јих по тро ша чи ства ра ју сли ку пред у зе ћа у 
све сти. Ка ко екс тер на, та ко и зна чај на и ин тер на ко му ни ка ци ја ко ја 
ути че на крај њи ис ход про из вод ње. ПР на ста вља свој раз вој кроз 
про фит не и не про фит не ор га ни за ци је, кроз за по сле не и по тро ша-
че и све оне ко ји на би ло ко ји на чин ути чу на ор га ни за ци ју. ПР је 
по го дан за за у зи ма ње зна чај ног ме ста на тр жи шту као и сти ца њу 
кон ку рент не пред но сти. ПР из да на у дан има све зна чај ни ју уло гу 
и код нас. Мо же мо ре ћи да се у бу дућ но сти оче ку је вр ху нац ове де-
лат но сти и да се мо же оче ки ва ти раз вој по себ них, чи та вих обла сти 
ове де лат но сти, али јед но је си гур но за успе шну ор га ни за ци ју мо-
ра се кре и ра ти по год на дво смер на ко му ни ка ци ја. 25)

2.3.Интернииекстерниодносисјавношћуујавномсектору

Ин тер на слу жба од но са са јав но шћу ли чи на оста ле слу жбе у 
ком па ни ји, али као и те слу жбе, и она има не ке сво је по себ не од ли-
ке и зах те ве. Спољ на аген ци ја по слу је као би ло ко је дру го  са вет-
нич ко те ло, са ве ту ју ћи и спро во де ћи до го во ре не ак тив но сти од но-
25) На ве де но пре ма: др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин Ђу рић: Политикаиинтернететика, 

Бе о град, 2009, стр. 197-201.
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са са јав но шћу, и за то при ма на кна ду па у шал но или тер мин ски, 
или ком би но ва ње та два ме то да.26) 

Од но си са јав но шћу ко ји функ ци о ни шу би ло ин тер но или 
пре ко аген ци је, не би тре ба ло да се ме ђу соб но ис кљу чу ју. Мно-
ге ком па ни је из, ових или оних раз ло га ком би ну ју по ме ну та два 
ме то да. Ин тер но оде ље ње од но са са јав но шћу је мо жда до вољ но 
ве ли ко да удо во љи про сеч ним зах те ви ма, али моћ да ни је до вољ но 
опре мље но за кри зне си ту а ци је. И упра во се у тим до дат ним по-
сло ви ма мо же ан га жо ва ти Аген ци ја за ПР. И ру ко во де ћи врх мо же 
да про це ни да би би ло ко ри сно до би ти и ми шље ње не ко га из ван 
ку ће. Ква ли тет услу га од но са са јав но шћу за ви си од ис ку ства и 
спо соб но сти ан га жо ва не осо бе, а не то ли ко од то га да ли је по сао 
пла ни ран у ком па ни ји или ван ње. Слу жба од но са с јав но шћу мо-
же да оба вља сле де ће функ ци је: а) Кри зни ме наџ мент – је дан од 
нај ва жни јих за да та ка од но са с јав но шћу. Пред у зе ће ко је по гре шно 
усме ри сво је ре а го ва ње на кри зу, мо же да из гу би по ве ре ње јав но-
сти и свој по во љан ста тус. б) Ства ра ње ими џа и иден ти те та пред у-
зе ћа – од но си с јав но шћу ства ра ју и по бољ ша ва ју имиџ пред у зе ћа 
и про из во да. в) Од но си са штам пом и прес слу жбе – кре и ра ње и 
пла си ра ње ак ту ел них ин фор ма ци ја у ме ди је да би се скре ну ла па-
жња на про из вод (услу гу) или пред у зе ће. г) Пу бли ци тет про из во да 
– све ме ре са ко ји ма тре ба да се ство ри по зи тив на сли ка у јав но сти 
о про из во ду или услу зи. д) По сло ви са јав но шћу – ус по ста вља-
ње и одр жа ва ње од но са са на ци о нал ном или ло кал ном за јед ни цом. 
ђ) Ло би ра ње – од но си се на ин фор ми са ње и убе ђи ва ње вла ди них 
зва нич ни ка да по др же или спре че ад ми ни стра тив ну ак ци ју у ин-
те ре су не ког кли јен та. е) Од но си са ин ве сти то ри ма – одр жа ва ње 
од но са са ак ци о на ри ма и оста лим фи нан сиј ским ор га ни за ци ја ма. 
ж) Раз вој – ус по ста вља ње и одр жа ва ње од но са са до на то ри ма или 
чла но ви ма не вла ди них ор га ни за ци ја, да би се до би ла фи нан сиј ска 
или до бро твор на по др шка.

На тип мо де ла од но са с јав но шћу ути че: ве ли чи на пред у зе ћа, 
уста но ве, тип упра вља ња, ши ри на про из вод ног про гра ма, раз у ђе-
ност тр жи шта, струк ту ра циљ не јав но сти (ло кал на, на ци о нал на, 
ме ђу на род на), ак тив ност кон ку рен ци је, кон крет ни ка дров ски по-
тен ци ја ли као и зна чај ко ји се при да је ко му ни ка ци ји са окру же њем 
и слич но. По сто ји ви ше мо де ла ор га ни зо ва ња од но са са јав но шћу: 
1. ПР на ни воу топ-ме на џе ра је нај ста ри ји, и још увек ак ту ел ни 
26) др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин Ђу рић: Политикаимултимедијскаетика, Бе о град, 

2008, стр. 257.
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мо дел ор га ни зо ва ња у ко ме су од но си са јав но шћу у ис тој рав ни 
са нај ва жни јим функ ци ја ма ру ко во ђе ња пред у зе ћем или уста но-
вом Реч је о си ту а ци ји у ко јој ПР-по сло ве оба вља не ко од нај ви-
ших ру ко во ди ла ца (члан управ ног од бо ра или бор да ди рек то ра) 
као јед ну од сво јих по слов них оба ве за. 2. Ин тер ни под си стем за 
ПР у ви ду оде ље ња, сек то ра или рад не је ди ни це са ста вљен је од 
струч них љу ди ко ји ма су од но си са јав но шћу основ но за ду же ње. 
На че лу овог ти ма је ру ко во ди лац ко ји има до бру про ход ност до 
ме на џер ског вр ха, ако већ не се ди у ње му; за по сле ни у сек то ру за 
ПР ра зно род ног су обра зов ног про фи ла, што им омо гу ћу је да ус-
по ста ве аде кват ну ко му ни ка ци ју са раз ли чи тим сег мен ти ма ин тер-
не и екс тер не јав но сти. По што се као стал но за по сле ни сло бод но 
кре ћу кроз све де ло ве пред у зе ћа, ова ко ор га ни зо ва ни ПР-ме на џе ри 
у ста њу су да пре ци зно осе те кор по ра циј ски дух и бла го вре ме но 
ука жу на мо гу ће про бле ме. Ду бо ко су иден ти фи ко ва ни са основ-
ним ци ље ви ма ор га ни за ци је и мо ти ви са ни да се они на нај бо љи 
на чин ре а ли зу ју. По ли ва лент на зна ња и да ле ко се жан увид омо гу-
ћу је овом ти му да из гра ди цен трал ну по зи ци ју у од но су на дру ге 
сек то ре у пред у зе ћу (про из вод ња, ди стри бу ци ја, ад ми ни стра ци ја). 
3. Спо ља шњи и ПР-кон сул тант или аген ци ја све че шће се ан га жу ју 
са за дат ком да пи о нир ски за сну ју од но се са јав но шћу та мо где они 
ква ли тет но не по сто је, или да оства ре кон крет не ко му ни ка циј ске 
про јек те. Уго во ри о са рад њи за кљу чу ју се на од ре ђе ни вре мен ски 
пе ри од, или се ве зу ју за фи на ли за ци ју по је ди них ак ци ја. Ви си на 
хо но ра ра и ди на ми ка пла ћа ња пре ци зно су уна пред утвр ђе ни. Има 
слу ча је ва у ко ји ма се са струч ња ком за ПР пот пи су је до ку мент о 
стал ном кон сал тин гу; тај уго вор де таљ но раз ра ђу је и уза јам не оба-
ве зе две ју стра на.27)

Струч ња ци за уна пре ђе ње про це са ко му ни ци ра ња ан га жо ва ни 
су на ус по ста вља њу и одр жа ва њу дво смер ног то ка ин фор ма ци ја у 
про це су ко му ни ци ра ња са окру же њем. Они се бри ну за укла ња ње 
свих ба ри је ра у про це су ко му ни ци ра ња из ме ђу пред у зе ћа и окру-
же ња ко је би мо гло до ве сти до „пре ки да“ ка на ла ко му ни ци ра ња. 
Као пред став ни ци сво јих пред у зе ћа, они су глав ни ко му ни ка то ри 
са циљ ним гру па ма у окру же њу. Као са вет ни ци у кре и ра њу по-
слов не стра те ги је струч ња ци за pu blic re la ti ons има ју вр ло ва жну 
уло гу и у про це су упра вља ња. Сво јим са ве ти ма они по ма жу ру ко-
вод ству пред у зе ћа у де фи ни са њу стра те ги је по сло ва ња у про мен-
27)  Исто,
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љи вом окру же њу и су ге ри шу по треб не ко рек ци је тих стра те ги ја у 
ван ред ним си ту а ци ја ма.

Екс пер ти за при пре ма ње и ре а ли за ци ју про гра ма pu blic re la ti-
ons има ју во де ћу уло гу у свим си ту а ци ја ма ко је на ла жу из во ђе ње 
кон крет них ак ци ја и про гра ма и у ко ји ма је ва жно да пред у зе ће бр-
зо ре а гу је на при ли ке у окру же њу. За да так екс пе ра та је да ру ко вод-
ство оба ве сти о про бле ми ма, при ли ка ма ко је ор га ни за ци ји „пре те“ 
из окру же ња и да му пре до чи мо гу ће кон се квен це. Исто вре ме но, 
они да ју оце не ре ал не си ту а ци је у ко јој се пред у зе ће на ла зи, де фи-
ни шу узро ке на ста лих про бле ма и ука зу ју ру ко вод ству на мо гућ но-
сти да их пре вла да ју. а) Ис тра жи ва ње циљ них јав но сти – Ис тра жи-
вач ки део у ПР-у је по ла зи ште за све. То је до те ме ре зна чај но да 
при ли ком за по шља ва ња љу ди за овај сек тор тре ба по себ ну па жњу 
обра ти ти на пре ди спо зи ци је за ис тра жи вач ке де лат но сти. До ћи пр-
ви до ва жне ин фор ма ци је вр ло је зна чај но за по ста вља ње по слов не 
стра те ги је, а по не кад је од пре суд ног зна ча ја за оп ста нак фир ме. 
Ва жни је од бр зи не у при ку пља њу ин фор ма ци ја у ПР-у је сте упор-
ност. б) По др шка упра вљач ком ти му – Сва ки ди рек тор ко ји ра ди у 
тр жи шном окру же њу зна да је „из гу бљен“ ако не ма пра во вре ме не 
и ква ли тет не ин фор ма ци је. По моћ ове вр сте, по себ но у де лу по-
вер љи вих ин фор ма ци ја до ла зи упра во из ПР сек то ра. Дру ги ва жан 
об лик по мо ћи ко ји ПР сек тор пру жа упра вљач ком ти му је сте сва-
ко днев но са ве то ва ње о свим об ли ци ма ко му ни ка ци је ко је ди рек тор 
и ње го ви по моћ ни ци оба вља ју (при пре ма са стан ка са парт не ри ма, 
са ста нак са за по сле ни ма, бан ка ри ма, но ви на ри ма...). За пра во, ПР 
струч ња ци су еду ко ва ни да по зна ју и про мо тив не и оста ле ко му ни-
ка циј ске тех ни ке ко је су од пре суд ног зна ча ја за до бар ис ход свих 
пре го во ра и на сту па у јав но сти. в) Стра те шко ко му ни ци ра ње са 
циљ ним јав но сти ма – Сле де ћи ко рак, ка да се ура ди ква ли те тан из-
бор циљ них јав но сти, је сте из бор стра те ги је за сва ку од ода бра них 
циљ них јав но сти. Јед на стра те шка опре де ље ња има ће мо за бан ка-
ре, а дру га за но ви на ре. Да би смо оства ри ли по жељ не ефек те из 
ко му ни ка ци је са ода бра ном циљ ном јав но сти мо ра мо се још јед-
ном при се ти ти основ не де фи ни ци је pu blic re la ti ons-а: ПР је стал-
на, дво смер на, стра те шки во ђе на ко му ни ка ци ја са ин тер ном и екс-
тер ним јав но сти ма да би се по сти гла обо стра на ко рист. г) Од но си 
са ма сме ди ји ма – Већ смо на гла си ли зна чај ма сме ди ја као циљ не 
јав но сти, али зна чај но је уочи ти и ра зно вр сност по треб них ко му-
ни ка ци о них фор ми. Пр во што па да на па мет, ка да је у пи та њу де-
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лат ност ПР сек то ра, је су при пре ме и ре а ли за ци ја кон фе рен ци је за 
штам пу. По сто ји ја сно из гра ђе на ме то до ло ги ја ор га ни за ци је ко ја је 
по зна та са мо струч ња ци ма за ПР.  По ред кон фе рен ци ја за штам пу 
зна чај не су још пи сме не фор ме ко му ни ци ра ња са ма сме ди ји ма. Ве-
ћи ну јав них на сту па пре ко ма сме ди ја, по ред ди рек то ра, оба вља ју 
упра во струч ња ци за ПР. Због то га, они мо ра ју би ти ве о ма струч-
ни, јер до ка за но је да је дан од нај моћ ни јих фак то ра ства ра ња ими-
џа у јав но сти је су упра во јав ни на сту пи чел ни ка фир ме. д) Ло би ра-
ње – По слов ни љу ди зна ју да се ва жне од лу ке до но се под ути ца јем 
до ми нант них лич но сти и ва жних гру па ко је увек де лу ју син хро-
ни зо ва но. Због то га је вр ло зна чај но да наш ПР сек тор пре ци зно 
ис тра жи све за нас бит не циљ не јав но сти. ђ) Ко дек си у од но си ма 
с јав но шћу на при мер, на тр жи шту чи не: стан дар ди про фе си о нал-
ног по на ша ња, ме ди ји и ко му ни ка ци је, обе ло да њи ва ње ин те ре са, 
на гра де осо ба ма на јав ним ду жно сти ма, ши ре ње ин фор ма ци ја, 
по вер љи ве ин фор ма ци је, су коб ин те ре са, обе ло да њи ва ње фи нан-
сиј ских ин те ре са, ис пла та при па да ју ћег де ла на кон по стиг ну тог 
успе ха, за по шља ва ње но си ла ца јав них функ ци ја, по вре да дру гих 
чла но ва, про фе си о нал ни углед и част, при др жа ва ње ко дек са, оста-
ле про фе си је, про фе си о нал но уса вр ша ва ње, ути цај на тре ћа ли ца 
и ту ма че ње ко дек са.28)

Очи глед но је да су од но си с јав но шћу ва жна ком по нен та по-
слов не еко но ми је и у при мар ној су функ ци ји по зи ци о ни ра ња мак-
си мал ног про фи та. За то је функ ци о ни са ње мо дер не ком па ни је не-
рас ки ди во ве за но за ди ма нич ки, раз вој ни кон цепт кор по ра тив них 
од но са с јав но шћу.29) Раз ло зи за ова кву тврд њу су број ни јер, на 
при мер, „по слов не си ту а ци је и усло ви ко ји вла да ју на тр жи шту, 
ме наџ мент ком па ни је че сто до во де у мо рал не ди ле ме, ре ци мо: Да 
ли убр за ти за ста ре ва ње про из во да, пла си ра њем на тр жи шту го-
ми ле но вих ко ји по ти ску ју ста ре (тј. ста ро на по ље, но во уну тра)? 
Да ли скри ва ти не ке бит не ин фор ма ци је о про из во ду и ла жно га 
пред ста вља ти јав но сти? Да ли при ме њи ва ти так ти ке са ве ли ким 
при ти ском на по тро ша че и пре те ра ним хва ли са њем? Да ли оба-
ви ти про да ју на на чин да се на ру ша ва при ват ност по тен ци јал них 
28)  др Дра ган Су бо тић: Односисјавношћу, Бе о град, 2005, стр. 187-197.
29)  Нав. пре ма: Дра ган Су бо тић: „Од но си с јав но шћу у по слов ној еко но ми ји“, Пословна

економија, Срем ска Ка ме ни ца, бр. 1/2008, стр. 213-258.
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по тро ша ча? Све то су пи та ња ко ја на је дан крај ста вља ју мо рал, а 
на дру гу бр зу за ра ду и про фит“.30)

2.4.ДизајнирањепослауСлужбизаодносесјавношћу

По сао је гру па слич них, по ве за них за да та ка, ду жно сти и од-
го вор но сти. По зи ци ја об у хва та по сао ко ји из вр ша ва јед на осо ба. 
Сто га, ако по сто је две осо бе ко је се ба ве кон тро лом ква ли те та, 
по сто је две по зи ци је (јед на за сва ку осо бу), али са мо је дан по сао 
(кон тро лор ква ли те та). Фа ми ли ја по сло ва је гру па по сло ва ко ја 
има слич не ка рак те ри сти ке. Ди зај ни ра ње по сла у кор по ра ци ји се 
од но си на ор га ни зо ва ње за да та ка, ду жно сти и од го вор но сти рад-
не је ди ни це. Оно об у хва та од ре ђи ва ње са др жа ја по сло ва и ефек та 
по сла на за по сле не. Иден ти фи ко ва ње ком по нен ти по на ша ња за да-
ти по сао је ин те грал ни део ди зај на по сла. Ре ди зај ни ра ње по сло ва 
са сто ји се од то га да се по сао учи ни „бо љим“ са тач ке гле ди шта 
за по сле них, док се та ко ђе обез бе ђу је и про дук тив ност ор га ни за-
ци је. Ве ћи на ме то да за ана ли зу по сло ва у Слу жби за кор по ра тив не 
од но се с јав но шћу зах те ва од осо бе ко ја се ти ме ба ви да опи ше шта 
се де ша ва на по слу или да на пра ви се ри ју прет по став ки у ве зи са 
спе ци фич ним ак тив но сти ма ко је је по треб но оба ви ти у окви ру по-
сма тра ног по сла. Ова кве ин фор ма ци је се мо гу по ку пи ти од стра не 
за по сле ног ко ји оба вља по сао, од стра не су пер ви зо ра и/или обич-
ног ана ли ти ча ра по сла. 

Ана ли за по сла је си стем ски пут за до би ја ње и ана ли зу ин фор-
ма ци ја о са др жа ју по сла и љу ди ма по треб ним за ње го во оба вља ње, 
као и о кон тек сту у ко ме се по сло ви из вр ша ва ју. Ана ли за по сла се 
мо же де фи ни са ти као про цес ор га ни зо ва ног при ку пља ња и сре ђи-
ва ња ре ле вант них по да та ка и ин фор ма ци ја о по сло ви ма, по треб-
ним зна њи ма и спо соб но сти ма, од го вор но сти ма и дру гим зах те ви-
ма нео п ход ним за оба вља ње од ре ђе ног по сла. До бро кон ци пи ра на 
и успе шно спро ве де на ана ли за по сла у са рад њи са Слу жбом за 
људ ске ре сур се под ра зу ме ва и: 1. утвр ђи ва ње опи са по сла и бро ја 
из вр ши ла ца за сва ко рад но ме сто; 2. утвр ђи ва ње усло ва ко ји се за 
оба вља ње од ре ђе ног по сла мо ра ју ис пу ња ва ти; 3. де фи ни са ње ре-
ле вант не вред но сти по сла, да би се обез бе ди ла ин тер на и екс тер на 
пра вед ност си сте ма на гра ђи ва ња; 4. де фи ни са ње од но са над ре ђе-
но сти и под ре ђе но сти; 5. де фи ни са ње оп штих прин ци па, пра ви ла  
и ме то да ра да и слич но.
30)  Ра ден ко Ма рић, Дра ган Илић: „Мо рал на ди ле ма за по сле ног: до бро ком па ни је на спрам 

до бра јав но сти“, Пословнаекономија, Срем ска Ка ме ни ца, бр. 2/2009, стр. 479.
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Ана ли за по сла иден ти фи ку је ко ји су за да ци, ду жно сти и од-
го вор но сти по сла. За да так је иден ти фи ко ва на рад на ак тив ност са-
ста вље на од по кре та, док је ду жност ве ћи рад ни еле мент са ста-
вљен од не ко ли ко за да та ка ко је из вр ша ва по је ди нац. Од го вор ност 
су оба ве зе да се из вр ше од ре ђе ни за да ци и ду жно сти из де лат но сти 
Слу жбе за људ ске ре сур се. Ана ли за по сла обич но об у хва та при ку-
пља ње ин фор ма ци ја о ка рак те ри сти ка ма по сла ко је га раз ли ку ју 
од дру гих по сло ва. Ин фор ма ци је ко је ће по мо ћи пра вље њу раз ли-
ке об у хва та ју: рад не ак тив но сти и по на ша ња; ин тер ак ци је са дру-
ги ма; стан дар ди пер фор ман си; опре ма и ма ши не ко је се ко ри сте; 
рад ни усло ви; над гле да ње (ко ко га над гле да и од ко га је над гле дан); 
зна ње, ве шти не и по треб не спо соб но сти.

Ди зај ни ра ње по сла Слу жбе за кор по ра тив не од но се с јав но-
шћу има два ци ља. Пр ви је циљ да се за до во ље зах те ви ор га ни за-
ци је за про дук тив но шћу, опе ра тив ном ефи ка сно шћу и ква ли те том 
про из во да или услу га ко је се пру жа ју, као и дру ге ак тив но сти, као 
и да за до во љи по тре бе по је ди на ца за ин те ре сант ним, иза зов ним 
по слом обез бе ђу ју ћи оба ве зи ва ње на то да се по сао из вр ши до бро. 
Оп шти циљ ди зај ни ра ња по сла је да ин те гри ше по тре бе по је ди на-
ца са по тре ба ма ор га ни за ци је. Ов де је, та ко ђе, би тан још је дан циљ 
ди зај ни ра ња по сла: ис пу ње ње дру штве них од го вор но сти ор га ни-
за ци је пре ма љу ди ма ко ји ра де у њој кроз по бољ ша ње ква ли те та 
рад ног жи во та у кор по ра ци ји.

Уну тра шњи фак то ри ко ји ути чу на ди зај ни ра ње по сла об у-
хва та ју: 1) струк ту ру за да та ка – сло же ност по сла за ви си од бро-
ја раз ли чи тих за да та ка ко је тре ба из вр ши ти, раз ли чи тих ве шти на 
или ком пе тент но сти ко је тре ба ко ри сти ти, оби ма или оп се га од лу-
ка ко је тре ба до не ти и те шко ће пред ви ђа ња ис хо да до не тих од лу-
ка. Ин тер на струк ту ра сва ког за дат ка са сто ји се од три еле мен та: 
пла ни ра ње (од лу чи ва ње о кур су ак ци је, ње ном тај ми ра њу и по-
треб ним ре сур си ма), из вр ше ње (спро во ђе ње пла на) и кон тро ли-
са ње (пра ће ње из вр ше ња и на гра ђи ва ње, пред у зи ма ње ко рект них 
ак тив но сти ка да је по треб но). 2) Про цес уну тра шње мо ти ва ци је 
– по сао је сред ство за за ра ђи ва ње нов ца, ко ји као јед на екс тер на 
на гра да обез бе ђу је за до во ље ње ба зич них по тре ба за по сле них, али 
је и сред ство за обез бе ђе ње по тре ба ви ших ни воа. По сао, та ко ђе, 
обез бе ђу је и уну тра шње на гра де, ко је су под ди рект ном кон тро лом 
рад ни ка.
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Ка ко би по сао обез бе дио уну тра шњу мо ти ва ци ју, тре ба раз ли-
ко ва ти три еле мен та: 1) по врат ну спре гу – за по сле ни мо ра ју да до-
би ју по врат не ин фор ма ци је у ве зи са из вр ше њем за да та ка; 2) нео-
п ход не спо соб но сти – за по сле ни мо ра ју да опа зе ко је спо соб но сти 
тре ба да при ме не при ли ком оба вља ња по сла ка ко би га из вр ши ле 
ефи ка сно; 3) са мо кон тро ла – за по сле ни мо ра ју да има ју ви сок сте-
пен са мо кон тро ле ка ко би по ста ви ли сво је ци ље ве и де фи ни са ли 
пу те ве за њи хо во оства ре ње.

Ди зај ни ра ње по сла је ши ри по јам од ана ли зе по сла има као 
свој при мар ни за да так ускла ђи ва ње по тре ба ор га ни за ци је за про-
дук тив но шћу и са по тре ба ма ко ји из вр ша ва ју раз ли чи те по сло ве. 
Ди зај ни ра ње се ба ви про ме на ма, по јед но ста вљи ва њем, по ве ћа-
њем, обо га ћи ва њем или дру гим на чи ни ма ка ко би се по сао учи нио 
та квим да се на по ри сва ког рад ни ка бо ље ускла де са дру гим по-
сло ви ма. Ин стру мент за ар ти ку ла ци ју стра те ги је упра вља ња од но-
си ма с јав но шћу је тех ни ка SWOT ана ли зе ко ја омо гу ћа ва да ја сно 
пре по зна ју пред но сти (вр ли не, ја ке стра не, шан се) и не до ста ци 
(сла бо сти, ма не, прет ње) ор га ни за ци је, упра во на при ме ру Слу жбе 
за људ ске ре сур се. 

Ова ана ли за по ка зу је стра те гиј ске ди мен зи је де ло ва ња Слу-
жбе за од но се с јав но шћу у ве ли ким кор по ра ци ја ма, као нео п ход ну 
прет по став ку њи хо ве опе ра ци о на ли за ци је у са вре ме ној по слов ној, 
од но сно кор по ра тив ној прак си.

2.5.Дизајнирањепословастручњаказаодносе
сјавношћуујавномсектору

На при мер, ру ски аутор А.Б. Ва си љен ко на при ме ру ру ске ком-
па ни је „Лу ко ил“ ис ти че да се основ на уло га кор по ра тив них слу-
жби за од но се с јав но шћу „за сни ва на обез бе ђе њу успе шне ин тер-
ак ци је из ме ђу од го ва ра ју ће ор га ни за ци је и дру штва и/или ње го вих 
сег ме на та. Са рад ни ци за од но се с јав но шћу оба ве зни су не са мо 
да се ба ве про мо ци јом сво је ком па ни је већ и да не по сред но ути-
чу на фор ми ра ње ње не по ли ти ке. Циљ та кве вр сте де лат но сти ПР 
слу жби је ускла ди ти стра те ги ју по сло ва ња ком па ни је са ствар ним 
ин те ре си ма на ци је и ње ним кључ ним сег мен ти ма, без об зи ра на то 
да ли то до но си при ход са мој кор по ра ци ји.31)

Сво ју ка ри је ру у де лат но сти Слу жби за од но се са јав но шћу ка-
дро ви по чи њу нај че шће као из вр ши о ци тех нич ког де ла про це са ко-
31)  А. Б. Ва си љен ко: ПРвеликихрускихкорпорација, Клио, Бе о град, 2008, стр. 29.
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му ни ци ра ња „они су у ве ћи ни слу ча је ва за ду же ни за пи са ње и из-
да ва ње бил те на за за по сле не, са оп ште ња за штам пу и снаб де ва ње 
сред стви ма јав ног ин фор ми са ња ма те ри ја ли ма и ин фор ма ци ја ма о 
пред у зе ћу ко је мо гу би ти за ни мљи ве јав но сти. Струч ња ци за уна-
пре ђе ње про це са ко му ни ци ра ња ан га жо ва ни су на ус по ста вља њу и 
одр жа ва ју дво смер ног то ка ин фор ма ци ја у про це су ко му ни ци ра ња 
са окру же њем. Они се бри ну за укла ња ње свих ба ри је ра у про це су 
ко му ни ци ра ња из ме ђу пред у зе ћа и окру же ња ко је би мо гле до ве-
сти до „пре ки да“ ка на ла ко му ни ци ра ња. Као пред став ни ци сво јих 
пред у зе ћа они су глав ни ко му ни ка то ри са циљ ним гру па ма у окру-
же њу. Као са вет ни ци у кре и ра њу по слов не стра те ги је, струч ња ци 
за pu blic re la ti ons има ју вр ло ва жну уло гу у про це су упра вља ња.

Екс пер ти за при пре ма ње и ре а ли за ци ју про гра ма pu blic re la ti-
ons има ју во де ћу уло гу у свим си ту а ци ја ма ко је на ла жу из во ђе ње 
кон крет них ак ци ја и про гра ма и у ко ји ма је ва жно да пред у зе ће 
бр зо ре а гу је на при ли ке у окру же њу. За да так екс пе ра та је да ру-
ко вод ство оба ве сте о про бле ми ма тј. при ли ка ма ко је ор га ни за ци је 
„пре те“ из окру же ња и да му пре до че мо гу ће кон се квен це. Исто-
вре ме но они да ју оце не ре ал не си ту а ци је у ко јој се пред у зе ће на ла-
зи, де фи ни шу узро ке на ста лих про бле ма и ука зу ју ру ко вод ству на 
мо гућ но сти да их пре вла да ју. По ма жу ћи ру ко вод ству, ови екс пер ти 
ра де на при пре ма њу и ре а ли за ци ји по себ них про гра ма pu blic re la-
ti ons, усме ре них на одр жа ва ње до брих од но са са окру же њем и на 
са вла да ва ње на ста лих по те шко ћа у од ре ђе ним си ту а ци ја ма.“32)

а) Ис тра жи ва ње циљ них јав но сти, од но сно, ис тра жи вач ки део 
ПР-у је по ла зи ште за све. То је до те ме ре зна чај но да при ли ком 
за по шља ва ња љу ди за овај сек тор тре ба по себ ну па жњу обра ти ти 
на пре ди спо зи ци је за ис тра жи вач ке де лат но сти (пси хо тест, ра до-
зна лост, упор ност). До ћи пр ви до ва жне ин фор ма ци је (нпр. о на-
ме ра ма кон ку рен ци је и сл.) вр ло је зна чај но за по ста вља ње по слов-
не стра те ги је, а по не кад (у кри зним си ту а ци ја ма) од пре суд ног је 
зна ча ја за оп ста нак фир ме. Ва жни је од бр зи не у при ку пља њу ин-
фор ма ци ја је упор ност. Ажу ри ра ње ба за по да та ка и про на ла же ње 
но вих об ли ка при ку пља ња и пре зен та ци је осно ва су ква ли тет ног 
ра да у pu blic re la ti ons сек то ру.

б) Стра те шко ко му ни ци ра ње са циљ ним јав но сти ма – Сле де ћи 
ко рак, ка да се ура ди ква ли те тан из бор циљ них јав но сти, је из бор  
стра те ги је за сва ку од ода бра них циљ них јав но сти. Јед на стра те-

32)  др Дра гу тин Вра чар: Стратегијатржишногкомуницирања, Бе о град, 1996, стр. 163.
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шка опре де ље ња има ће мо за бан ка ре, а дру ге за но ви на ре (ко ли ко 
че сто их по се ћи ва ти, ме сто су сре та, ко је по дат ке о њи ма же ли мо 
да зна мо, ко ју вр сту по ру ке ће мо им упу ћи ва ти, у ко јој фор ми и 
слич но). Да би смо оства ри ли по жељ не ефек те из ко му ни ка ци је са 
ода бра ном циљ ном јав но сти (гра ђан ство, но ви на ри, бан ка ри, др-
жав ни ор га ни, парт не ри, кон ку рен ци ја, јав не лич но сти, за по сле ни) 
мо ра мо се при се ти ти основ не де фи ни ци је pu blic re la ti ons-а: ПР је 
стал на, дво смер на, стра те шки во ђе на ко му ни ка ци ја са ин тер ним 
и екс тер ним јав но сти ма да би се по сти гла обо стра на ко рист. Сви 
еле мен ти де фи ни ци је мо ра ју би ти и опе ра тив но по ста вље ни.

в) Од но си са мас-ме ди ји ма – Пр во што па да на па мет ка да је 
у пи та њу де лат ност pu blic re la ti ons сек то ра, је су при пре ме и ре а-
ли за ци ја кон фе рен ци ја за штам пу. По сто ји ја сно из гра ђе на ме то-
до ло ги ја ор га ни за ци је ко ја је по зна та са мо струч ња ци ма за од но се 
с јав но шћу (они ма ко ји су про шли фор мал но из ове обла сти обра-
зо ва ње). По ред кон фе рен ци ја за штам пу зна чај не су још и пи сме-
не фор ме ко му ни ци ра ња са мас-ме ди ји ма (са оп ште ња за штам пу и 
слич но). Ве ћи ну јав них на сту па пре ко мас-ме ди ја, по ред ди рек то-
ра оба вља ју упра во струч ња ци за од но се с јав но шћу.

Ци ље ви по слов не функ ци је pu blic re la ti ons-а  од но сно Слу жбе 
за од но се са јав но шћу у пред у зе ћу мо гу се по сма тра ти са сле де ћа 
три аспек та: а) упра вља ња пред у зе ћем; б) ко му ни ци ра ња с циљ-
ним гру па ма и в) мар ке тин га пред у зе ћа. 

По слов не функ ци ја pu blic re la ti ons-а у мно гим пред у зе ћи ма 
има ста тус ва жне упра вљач ке функ ци је ко ја одр жа ва по слов ну 
фи ло зо фи ју пред у зе ћа. Упра вљач ки ци ље ви по слов не функ ци је 
pu blic re la ti ons-а у по је ди ним пред у зе ћи ма те сно су по ве за ни са 
стра те шким ци ље ви ма пред у зе ћа, а пре ма вре ме ну по треб ном за 
њи хо ву ре а ли за ци ју пред ста вља ју ду го роч не ци ље ве пред у зе ћа. 
Pu blic re la ti ons пред ста вља по се бан об лик пла ни ра ног дво смер ног 
ко му ни ци ра ња ко је се кон ти ну и ра но из во ди ра ди ус по ста вља ња и 
одр жа ва ња ме ђу соб ног по ве ре ња и раз у ме ва ња из ме ђу пред у зе ћа 
и ње го вих циљ них гру па у окру же њу. При том, де лат ност pu blic 
re la ti ons-а об у хва та све ви до ве ко му ни ци ра ња би ло ко је фир ме или 
по је дин ца са окру же њем. Мар ке тин шки ори јен ти са на пред у зе ћа у 
са вре ме ним усло ви ма по сло ва ња у кре и ра њу сво је по слов не стра-
те ги је по ла зе од по тре ба, зах те ва и ин те ре са сво јих циљ них гру па 
у окру же њу.
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Ру ко во ђе ње и слу жба за кор по ра тив ни pu blic re la ti ons, на при-
мер, у јав ном пред у зе ћу има ви ше по ља, до не кле већ спо ме ну тих, 
ме на џер ско-ко му ни ко ло шких и мар ке тин шких ак тив но сти: Сва ки 
ру ко во ди лац би ра ди ефи ка сни је по слов не ко му ни ка ци је, тре бао 
да бу де упо знат са основ ним пој мо ви ма и ци ље ви ма од но са с јав-
но шћу. На и ме, функ ци ја ру ко во ђе ња под ра зу ме ва и pu blic re la ti ons 
у сва кој фир ми са до ми нант ним сле де ћим ци ље ви ма: 1) По бољ ша-
ти раз у ме ва ње парт не ра, зна чи: стра те шки во ђе не дво смер не ко му-
ни ка ци је у ко јој се тру ди мо да ре ал но чу је мо и про це ним по тре бе 
и про бле ме парт не ра; 2) Ути ца ти на јав но мње ње, нај ши ре гра ђан-
ству је ва жан циљ јав но сти, ма да се то не чи ни на пр ви по глед. 
Број не су де лат но сти ко је се по сво јој основ ној функ ци ји обра ћа ју 
вр ло ши ро ком кру гу гра ђа на. То ни је са мо по ли ти ка (стран ке) већ 
сва јав на пред у зе ћа и ве ли ке кор по ра ци је ко је по при ро ди свог по-
сла мо гу има ти зна чај ну по др шку (или те шко ће) ако до бро ко му-
ни ци ра ју са та ко зва ном ши ро ком јав но шћу; 3) По ста ви ти осно ве 
кор по ра тив ног иден ти те та, ква ли те тан и по же љан од го вор на по-
жељ на пи та ња да је ква ли тет но ба вље ње pu blic re la ti ons-ом у до ме-
ну кор по ра тив не кул ту ре и у до ме ну по ста вља ња кор по ра тив ног 
иден ти те та; 4) Сти му ли са ти тим ску ат мос фе ру уну тар ко лек ти ва. 
Мо ти ва ци ја за све ка те го ри је за по сле них нај ва жни ја је ствар мен-
та ли те та. Глав ни кре а то ри сти му ла тив не по ли ти ке пре ма за по-
сле ни ма тре ба да бу ду струч ња ци из pu blic re la ti ons оде ље ња; 5) 
Обез бе ди ти бо љу ин фор ми са ност, нај че шће за бо ра вље ни део де-
фи ни ци је pu blic re la ti ons-а је сте да је то дво смер на ко му ни ка ци ја 
– да у сва ком тре нут ку мо ра те има ти ак ту ел не ин фор ма ци је о оној 
циљ ној јав но сти ко јој же ли те да упу ти те по ру ке. И по ред те ло-
гич но сти ма ло фир ми има ква ли тет не ба зе по да та ка о сво јим циљ-
ним јав но сти ма; 6) Од нос са мас-ме ди ји ма. По сто ји ја сно из гра-
ђе на ме то до ло ги ја ор га ни за ци је ко ја је по зна та са мо струч ња ци ма 
за pu blic re la ti ons (они ма ко ји су про шли фор мал но pu blic re la ti ons 
обра зо ва ње). По ред кон фе рен ци ја за штам пу зна чај не су још и пи-
сме не фор ме ко му ни ци ра ња са мас-ме ди ји ма (са оп ште ња за штам-
пу и сл.); 7) Ло би ра ње, по слов ни љу ди зна ју да се ва жне од лу ке 
до но се под ути ца јем до ми нант них лич но сти (не мо ра увек би ти 
ди рек тор) и ва жних гру па ко је увек де лу ју син хро ни зо ва но. Због 
то га је увек вр ло зна чај но да наш pu blic re la ti ons сек тор пре ци зно 
ис тра жи све за нас бит не циљ не јав но сти и да нас оба ве сти ко су 
до ми нант ни љу ди и гру пе у њи ма; 8) Гра ди ти мо сто ве са циљ ним 
јав но сти ма. Пра ви ло у pu blic re la ti ons-у је сте да чи ни до бро не че-
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ка ју ћи ту ђи под сти цај и не оче ку ју ћи ди рект ну за хвал ност. Та ко 
се ства ра ју при ја те љи, а јед на од де фи ни ци ја pu blic re la ti ons-а је-
сте и ства ра ње при ја те ља. 9) Уна пре ди ти ве зе са мас-ме ди ји ма. За 
све фир ме но ви на ри мас-ме ди ја ку ће спа да ју у при о ри тет не циљ не 
јав но сти. Ме наџ мент ко ји не схва та да од са мог по чет ка мо ра стал-
но и упор но да уна пре ђу је ве зе с мас-ме ди ји ма про пу шта при ли ку 
да на нај лак ши на чин оба ве шта ва о сво јим на ме ра ма и ус пе си ма 
дру ге ва жне циљ не гру пе и јав но сти. 10) По др жа ти мар ке тин шке 
ак тив но сти. За вре ме тра ја ња кон крет не мар ке тин шке кам па ње 
pu blic re la ti ons оде ље ње има по себ не за дат ке. Исти на, пр во тре-
ба ре ћи да мар ке тин шке ак тив но сти мо ра ју би ти у скла ду са већ 
ство ре ним ими џом, по себ но ако је по стиг ну ти имиџ већ на ни воу 
по жељ ног. Са дру ге стра не, pu blic re la ti ons оде ље ње мо ра би ти пот-
пу но упо зна то са ци ље ви ма кон крет не мар ке тин шке кам па ње јер 
сво јим ис ку ством и ин фор ма тич ким ба за ма по да та ка мо же у знат-
ној ме ри по мо ћи код стра те шког, а че сто и код кре а тив ног де ла у 
из ра ди про па ганд них сред ста ва. 11) Ис тра жи ва ње циљ них јав но-
сти. Ис тра жи вач ки део у pu blic re la ti ons-у је по ла зи ште за све. То је 
до те ме ре зна чај но да при ли ком за по шља ва ња љу ди за овај сек тор 
тре ба по себ ну па жњу да обра те на пре ди спо зи ци је за ис тра жи ва-
ње де лат но сти (пси хо текст, ра до зна лост, упор ност). 12) По др шка 
ис тра жи вач ком ти му. Сва ки ди рек тор ко ји ра ди у тр жи шном окру-
же њу зна да је „из гу бљен“ ако не ма пра во вре ме не и ква ли тет не 
ин фор ма ци је (о кон ку рен ци ји, ста њу на тр жи шту...). По моћ ове 
вр сте, по себ но у де лу по вер љи вих ин фор ма ци ја до ла зи упра во из 
pu blic re la ti ons сек то ра. 13) Стра те шко ко му ни ци ра ње са циљ ним 
јав но сти ма (гру па ма). Сле де ћи ко рак, ка да се ура ди ква ли те тан из-
бор циљ них јав но сти, је сте из бор стра те ги је за сва ку од ода бра них 
циљ них јав но сти. Јед на стра те шка опре де ље ња има ће мо за бан ка-
ре, а дру га за но ви на ре. 14) Во ђе ње ко му ни ка ци ја у кри зним си ту а-
ци ја ма. По сло ва ње у тр жи шним усло ви ма је по сло ва ње са стал ном 
кри зом. Тре ба раз ли ко ва ти ре дов ну од ван ред не кри зе. Ме наџ мент 
ре ша ва тзв. „нор мал ну кри зу“, а струч ња ци за pu blic re la ti ons еду-
ко ва ни су за во ђе ње ко му ни ка ци је ка да на сту пе пот пу но ван ред не 
окол но сти – „ве ли ки по жа ри“ (или дру ге еле мен тар не не по го де на 
на шем по слов ном те ре ну, фи нан сиј ске афе ре, „пад ави о на“, прет-
ња сте ча јем, штрајк, екло шка прет ња и слич но). 15) Пре зен та ци ја. 
Код по слов них пре зен та ци ја, на ви ке у на шој сре ди ни го во ре да се 
ре дов но ра ди ло о пот пу ној им про ви за ци ји. Без струч них љу ди, уз 
ди рек то ра, ко ји ни су мно го ма ри ли за есте ти ку, по сао ор га ни за ци-
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је пре зен та ци је (но вог про јек та, по слов ног пла на но вог про из во-
да) че сто је био по ве рен ла и ци ма. Бри гу о ра зним пре зен та ци ја ма 
пред у зе ћа тре ба по ве ри ти про фе си о нал ци ма из pu blic re la ti ons сек-
то ра. 16) Из да ва штво. Пи са на реч је ва жан и не за о би ла зан об лик 
ко му ни ци ра ња са го то во свим циљ ним јав но сти ма. Ка да и ка ко пи-
са ти осно ва је pu blic re la ti ons про фе си је. Ди рек тор да је у ви ду те за 
шта би же лео, а на струч ња ци ма за pu blic re la ti ons је да оно што 
тре ба да иза ђе у пи са ној фор ми бу де огле да ло фир ме у нај бо љем 
све тлу. Ако не по сто је у pu blic re la ti ons сек то ру све вр сте струч ња-
ка, ан га жу ју се „сло бод ња ци“ или аген ци је.33)

За пра во за ову гру пу по сло ва у јав ном сек то ру мо же се ка за ти 
да је реч о по слов ној функ ци ји „у пред у зе ћу, и исто вре ме но про-
фе си ја и де лат ност ко ја об у хва та ве ли ки број спе ци фич них ак тив-
но сти и ко је има вр ло ши ро ку при ме ну у свим сфе ра ма дру штве-
но-еко ном ског си сте ма.“34)

2.6.РегрутацијаперсоналазаПР–службу
(напримерујавногсектора)

Упра вља ње људ ским ре сур си ма на при ме ру Слу жбе за од но се 
с јав но шћу пред ста вља је дан од нај зна чај ни јих по слов них функ-
ци ја у ор га ни за ци ји и об је ди њу је број не ак тив но сти: пла ни ра ње 
по ну де и тра жње за људ ским ре сур си ма из обла сти кор по ра тив-
них од но са с јав но шћу, ре гру то ва ње по тен ци јал них кан ди да та 
за по пу ну сло бод них рад них ме ста, за сни ва ње рад ног од но са са 
иза бра ним кан ди да ти ма, раз вој људ ских ре сур са, на гра ђи ва ње за-
по сле них и слич но. На при мер у Слу жби за кор по ра тив не од но се 
с јав но шћу пер со нал ни ме наџ мент (или УЉР) об у хва та: 1. За по-
шља ва ње (ана ли за по сла, пла ни ра ње људ ских ре сур са, ре гру то-
ва ње и се лек ци ја); 2. Раз вој (тре нинг, упра вља ње пер фор ман са ма, 
упра вља ње ка ри је ром); 3. Ком пен за ци ја (пла те и си сте ми за под-
сти ца ње за по сле них); 4. Од но си из ме ђу рад ни ка и ме наџ мен та; 5. 
Здра вље, без бед ност и ме ђу на род не ди мен зи је ХРМ-а; 6. На док на-
да и упра вља ње људ ским ре сур си ма и 7. Раз вој људ ских ре сур са. У 
ли те ра ту ри пре о вла ђу је са зна ње да упра вља ње људ ским ре сур си-
ма у јав ном сек то ру об у хва та сле де ће ак тив но сти: 1. пла ни ра ње и 
за по шља ва ње; 2. раз вој за по сле них; 3. на гра ђи ва ње и мо ти ви са ње 
за по сле них и 4. за шти та за по сле них.
33)  Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић: Односисјавношћуупредузетништвуибизнису, Бе о-

град, 2006, стр. 51-59.
34)  Исто, стр. 51.
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Због по ве ћа не флук ту а ци је рад ни ка, ва жно је на у чи ти да ефи-
ка сно се лек ту је мо кан ди да те, и на осно ву сле де ћих кри те ри ју ма: 1. 
зна њу, ве шти на ма; 2. осо би на ма лич но сти; 3. мо ти ва ци ји; 4. еви-
ден ци ју струч не спре ме и струч ног уса вр ша ва ња; 5. вред но сти ма 
и ста во ви ма рад ни ка и 6. успе шно сти у ра ду, од но сно, ру ко во ђе њу, 
ак тив но сти ма кор по ра тив них од но са с јав но шћу.

Ме то ди при ба вља ња и ода би ра пер со на ла се де ле у две гру пе: 
а) стан дард не (кон вен ци о нал не) и б) ал тер на тив не (не кон вен ци-
о нал не). Кон вен ци о нал ни об у хва та, при ја ву на оглас, би о гра фи ју 
кан ди да та, ди пло ме, ин тер вјуи, пси хо ло шке те сто ве. Не кон вен ци-
о нал ни су: по ли граф ска ис пи ти ва ња, гра фо ло шка ис пи ти ва ња и 
слич но. Стан дард ни из во ри ин фор ма ци ја о кан ди да ти ма за ме на-
џе ре кор по ра тив них од но са с јав но шћу су: а)при ја ва за по сао, б) 
рад на би о гра фи ја и в) пре по ру ке.

По сто је раз ли чи те вр сте те сто ва. Ве ћи на њих се фо ку си ра на 
спе ци фич не спо соб но сти и ве шти не по ве за не са од но си ма с јав-
но шћу. Не ки по сло дав ци ку пу ју спре мље не те сто ве док дру ги раз-
ви ја ју соп стве не у скла ду са са др жа ји ма, ак тив но сти ма ци ље ви ма 
кор по ра тив них од но са с јав но шћу. Две основ не гру пе те сто ва ко је 
ра де кан ди да ти су а) пси хо ло шки те сто ви и б)те сто ви ве за ни за 
по сао. Свр ха пси хо ло шких те сто ва је про це њи ва ње раз ви је но сти 
ин те ли ген ци је, ну ме рич ке спо соб но сти, кре а тив них спо соб но-
сти и дру гих зна чај них ка рак те ри сти ка љу ди, од но сно кан ди да та 
за по сао. При ме ном те сто ва у про це су ода би ра за до во ља ва ју се 
два ци ља: а) до би ја се ди јаг но за раз ви је но сти од ре ђе не ин ди ви ду-
ал не осо бе и б) пра ве се бо ље про це не бу ду ће рад не успе шно сти 
кан ди да та. Те сто ви се мо гу де ли ти на осно ву ви ших кри те ри ју ма: 
по ла зе ћи од са др жа ја за да та ка; по ла зе ћи од на чи на по ста вља ња и 
ре ша ва ња за да та ка; по во дом на чи на при ме не де ле се на ин ди ви ду-
ал не и груп не. а) Те сто ви спо соб но сти се ко ри сте ра ди про це њи ва-
ња мо гућ но сти чо ве ка да оба вља од ре ђе не по сло ве. Нај по зна ти је 
вр сте те сто ва спо соб но сти су: те сто ви ин те ли ген ци је; те сто ви спе-
ци фич них спо соб но сти; те сто ви кре а тив но сти; те сто ви ме ха нич-
ких спо соб но сти и те сто ви сен зор них спо соб но сти. б) Те сто ви ин-
те ли ген ци је су нај по зна ти ји и нај ви ше се упо тре бља ва ју. Њи ма се 
ис пи ту ју две ства ри: оп шта спо соб ност, сна ла же ње у раз ли чи тим 
си ту а ци ја ма, раз ли ке ко је се у том сна ла же њу ја вља ју код кан ди да-
та. По сто ји чи тав низ те сто ва ко ји ма се утвр ђу ју спе ци фич не спо-
соб но сти. У мно штву та квих те сто ва по себ ну па жњу за слу жу ју: а) 
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те сто ви пер цеп тив них спо соб но сти (они от кри ва ју бр зи ну ко јом 
те сти ра но ли це тач но иден ти фи ку је об лик); б) те сто ви спе ци јал-
них спо соб но сти (спо соб но сти за ми шља ња и пре до ча ва ња објек та 
у про сто ру и од ре ђи ва ња њи хо вих од но са) и в) те сто ви ну ме рич-
ких спо соб но сти (по треб ни су књи го во ђа ма, бла гај ни ца ма итд.). 
Те сто ви ве за ни за по сао у обла сти од но са с јав но шћу су: а) те сто ви 
узо ра ка по сла; б) те сто ви спо соб но сти сти ца ња ве шти на и в) проб-
ни рад.

а) Те сто ви узо ра ка по сла се ко ри сте за про це ну по доб но сти 
кан ди да та за оба вља ње од ре ђе ног по сла. Про ве ра се оба вља на ре-
пре зен та тив ном узор ку рад них за да та ка или де ло ва за да та ка ко је 
кан ди дат оба вља на пра вим или си му ли ра ним ма ши на ма или уре-
ђа ји ма. Те сто ви ма спо соб но сти сти ца ња ве шти на се про ве ра ва ју 
спо соб но сти кан ди да та за сти ца ње од ре ђе них ве шти на и зна ња, 
као и проб ни рад у кор по ра ци ји.

Исто та ко ин тер вју се ко ри сти ка ко би се оце ни ло зна ње, ве-
шти не и спо соб но сти по ве за не са по слом. Ин тер вју се мо же де фи-
ни са ти као осми шљен раз го вор две ју или ви ше осо ба ра ди бо љег 
упо зна ва ња кан ди да та. Ко ри шће њем ин тер вјуа за до во ља ва ју се 
три ци ља: а) при ку пља ју се ин фор ма ци је о кан ди да ту; б) кан ди дат 
се ин фор ми ше о по слу и ор га ни за ци ји; в) утвр ђу ју се спо соб но-
сти кан ди да та за успе шно оба вља ње од ре ђе ног по сла. Ин тер вјуи 
се мо гу раз вр ста ти пре ма: об ли ку, бро ју уче сни ка; основ ном при-
сту пу и стра те ги ји ин тер вју и са ња. Вр сте ин тер вјуа по об ли ку су: 
не струк ту и ра ни, струк ту и ра ни и по лу струк ту и ра ни. Не струк ту и-
ра ни не ма ју уна пред од ре ђен са др жај ни струк ту ру. Ин тер вју и ста 
је сло бо дан у по ста вља њу пи та ња. Струк ту и ра ни ко ри сти гру пу 
стан дар ди зо ва них пи та ња ко ји се по ста вља ју кан ди да ти ма. По-
лу струк ту и ра ни под ра зу ме ва ју де ли мич но пла ни ра ње под руч ја о 
ко ји ма ће се го во ри ти и де ли мич но омо гу ћа ва ју ин тер вју и сти да 
по свом на хо ђе њу по ста ве пи та ња. Вр сте ин тер вјуа пре ма бро ју 
уче сни ка: а) ин ди ви ду ал ни ин тер вјуи (са сто је се из не по сред ног 
раз го во ра два уче сни ка, ин тер вју и сте и ин тер вју и са ног); б) се-
квен ци јал ни ин тер вјуи (чи не се ри ју два или ви ше ин ди ви ду ал на 
ин тер вјуа ко ји се ре а ли зу ју је дан за дру гим); в) па нел ин тер вјуи 
(то су ин тер вјуи у ко ме не ко ли ко осо ба ин тер вју и ше кан ди да та у 
исто вре ме); г) груп ни ин тер вјуи (раз го во ри јед ног или ви ше ин-
тер вју и ста са гру пом кан ди да та исто вре ме но).
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Вр сте ин тер вјуа пре ма уло зи у про це су се лек ци је људ ских ре-
сур са за ак тив но сти кор по ра тив них од но са с јав но шћу су: а) пре-
ли ми нар ни ин тер вју, оба вља се на по чет ку про це са са ци љем да 
се крат ким раз го во ром ели ми ни шу кан ди да ти ко ји по про це ни ин-
тер вју и сте не до ла зе у об зир за по сао; б) ди јаг но стич ки ка рак те-
ри ше де та љан раз го вор са кан ди да том усме рен у прав цу утвр ђи-
ва ња ње го ве струч но сти са зах те ви ма по сла; в) при јем ни ин тер вју, 
ка рак те ри ше раз го вор са кан ди да ти ма ко ји су про шли све фа зе и 
од го ва ра ју зах те ви ма Слу жбе за кор по ра тив не од но се с јав но шћу.

Спе ци фич не вр сте ин тер вјуа су: а) си ту а ци о ни ин тер вју, је ин-
тер вју са ста вљен од пи та ња о то ме ка ко би се кан ди дат по на шао у 
спе ци фич ним си ту а ци ја ма на по слу; б) ин тер вју опи са по на ша ња, 
пред ста вља зах те ва ње од кан ди да та да да ју спе ци фи чан при мер 
на чи на на ко ји је упра вљао про бле ми ма у про шло сти; в) не ди-
рект ни ин тер вју, ко ри сти оп шта пи та ња из ко јих се раз ви ја ју оста-
ла пи та ња.35) 

Не кон вен ци о нал ни ме то ди при ба вља ња и ода би ра пер со на ла 
не ис кљу чу је мо гућ ност при ме не тра ди ци о нал них и дру гих не-
фор мал них ме то да. Не кон вен ци о нал ни ме то ди су: а) по ли граф ско 
ис пи ти ва ње (оба вља се уз по моћ по ли гра фа); б) те сто ви по ште ња 
(због оспо ра ва ња де тек то ра ла жи ор га ни за ци је пре ла зе на те сто-
ве по ште ња ти па па пир цр ти ца олов ка. Основ на на ме на им је да 
иден ти фи ку ју кан ди да те ко ји су скло ни об ли ци ма не по ште ног по-
на ша ња); в) те сто ви на упо тре бу дро ге; г) гра фо ло ги ја (је по сту пак 
ана ли зе ру ко пи са) и д) астро ло ги ја и слич но.

До но ше ње од лу ке о при је му кан ди да та ни је исто што и пот пи-
си ва ње уго во ра о ра ду. Рад ни од нос се не за сни ва са свим кан ди да-
ти ма ко ји су при мље ни у рад ни од нос, због то га што се кан ди дат 
мо же опре де ли ти да не при хва ти од ре ђе ни по сао. Те шки од го вор ни 
по сло ви се мо гу ове ри ти са мо здра вој осо би. Слу жба за кор по ра-
тив не од но се с јав но шћу у ве ли кој кор по ра ци ји је ва жна не са мо за 
функ ци о ни са ње при вред ног су бјек та, већ и ши ре у дру штву, упра-
во због кон цеп та со ци јал но дру штве не од го вор но сти пре ма ло кал-
ној за јед ни ци, мо дер ном пред у зет нич ком дру штву, и по је дин цу у 
си сте му у смислу организационе правде, поготову што је смањење 
броја радника и процеса отпуштања је за сваку организацију болно 
и веома осетљиво питање, повезано са трошковима, мотивацијом, 
али и етичким питањима. Зашто је важно скренути пажњу на 
35)  Нав. пре ма: Би ља на Бо ги ће вић, Менаџментљудскихресурса, Бе о град, 2003, стр. 91.
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аспект организационе правде, који је основа перцепције и ставова 
запослених у процесу реструктуирања. У пракси се овај аспект 
често занемарује, иако је у суштини утемељен на једноставној 
људској потреби за правичним третманом, што је уједно и кључна 
етичка премиса.36) Ов де ни је реч са мо о ње ном функ ци о ни са њу, 
не го и кре а тив ном од но су пре ма кор по ра ци ји, али и со цио-по ли-
тич ком окру же њу.

DraganSubotic
ScientificAdvisor,

InstituteforPoliticalStudies,Belgrade
THESERVICEFORCORPORATIVEPUBLICRELATIONSIN

THEPUBLICSECTOROFSERBIA
Summary

Inthispaperauthordefinedsomebasicnotionsandcat
egories,suchascorporativepublicrelations,theservice
forpublicrelationsandthepublicsector,whichdetermine
thecorporativerelationswiththepublicwithinthepolit
icaleconomicalsystem.Theauthordefinedthestructure,
functionsandcontributionandsignificanceoftheSector
forcorporativerelationswiththepublicinthepublicsec
tor. The author also analyzed functional and organiza
tionaldimensions,aswellascorporativeandmarketing
functionsof thepublic relations in regard to the institu
tionsofpoliticalandeconomicalsystem.Modernizationof
thepublicsectorimpliesafunctional,efficientandoptimal
modelofcorporativepublicrelationsthatisnotlimitedto
a oneway communication onlywith internal and exter
naltargetedpublic.Humanresources,orsocialresources
within the system, andmorewidely on social level, too,
are the basis of development. Therefore, the Service for
corporativepublicrelationshasanimportantroleinthe
reform of public sector in Serbia. In this paper, special
attentionisdedicatedtodesigningofthepublicrelations
manager’sworkandworkingtasks,organization,manag
ing,financingandcontroloftheServiceforPublicRela
tions,includingthemanagingofhumanresourcesinthe
public sector. He also determinates a direction of (de)
regulation,improvementanddevelopmentof theperson
nelinthisfieldofcorporativeactivity.Themanageralso
definestheServiceforcorporativepublicrelationswithin
thecontextofmanaginghumanresourcesincorporations,

36) Вељко Дубљевић: Организациона правда, у: Журнал за социологију, бр. 4,, 2006. стр. 
77.
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thatis,withsocialresourcesinthesociety,inparticularin
thepublicsector.
KeyWords: corporative public relations, public sectore,
Serviceforpublicrelations
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Урош Шу ва ко вић,
Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни
са при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци

ЉУБИШАМИТРОВИЋ–ПРИНЦИПИЈЕЛНИ
КРИТИЧАР„ТРАНЗИЦИЈЕУПЕРИФЕРНИ

КАПИТАЛИЗАМ“
Из да вач: Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град

Го ди на из да ња: 2009
Обим: 264 стра ни це

„На де и шан се ми ли о на гра ђа на су из не ве ре не...
До би ли су фор мал не по ли тич ке сло бо де и пра ва у ли ку

„Хајд-парк“ де мо кра ти је, а из гу би ли со ци јал на пра ва и
људ ско до сто јан ство“.

Љу би ша Ми тро вић, „Тран зи ци ја у пе ри фер ни ка пи та ли зам“

Ре но ми ра ни бе о град ски Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је об ја-
вио је кра јем 2009. го ди не – у „част“ ју би ле ја сим бо лич ког от по чи-
ња ња тзв. про це са тран зи ци је ру ше њем Бер лин ског зи да пре две 
де це ни је – на уч ну мо но гра фи ју др Љу би ше Ми тро ви ћа, ре дов ног 
про фе со ра Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Ни шу под на-
зи вом „Тран зи ци ја у пе ри фер ни ка пи та ли зам“. Ова књи га огле да 
из со ци о ло ги је гло бал них и ре ги о нал них про ме на, чи ји је аутор је-
дан од нај плод ни јих и нај е ми нент ни јих са вре ме них срп ских со ци-
о ло га, већ са мим сво јим на зи вом ус по ста вља ја сан пу то каз у ком 
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прав цу во ди овај про цес. Исто вре ме но, она пред ста вља јед ну од 
нај о збиљ ни јих и нај у те ме ље ни јих, ра ди кал них кри ти ка про це са 
тран зи ци је, гло ба ли за ци је и гло ба ли зма об ја вље них у нас, а ко ли ко 
ми увид у ли те ра ту ру и ис тра жи ва ња до пу шта, мо гу да ус твр дим и 
на про сто ру чи та ве ју го и сточ не Евро пе.

Мо но гра фи ја про фе со ра Ми тро ви ћа је ре зул тат ње го вог ви-
ше го ди шњег ра да и ру ко во ђе ња ма кро про јек том „Кул ту ра ми ра, 
иден ти те ти и ме ђу ет нич ки од но си у Ср би ји и на Бал ка ну у про це-
су евро ин те гра ци је“. Са чи ња ва ју је две це ли не, сва ка од по де вет 
по гла вља. Пр ва це ли на но си на зив „Кри за, гло бал ни про це си и од-
но си у  са вре ме но сти“ и са оп штег ста но ви шта раз ма тра гло ба ли-
за циј ске про це се, ње ну иде о ло шку уте ме ље ност и по сле ди це ко је 
про из во ди на ни воу свет ског дру штва. Дру га це ли на, на сло вље на 
„Тран зи ци ја и про из вод ња пе ри фер ног ка пи та ли зма на Бал ка ну“ 
по све ће на је пр вен стве но по сле ди ца ма тран зи ци је на про сто ру 
Бал ка на, ко ју Ми тро вић ка рак те ри ше као „тран зи ци ју без со ци-
јал не од го вор но сти“ чи је су по сле ди це „пе ри фе ри за ци ја при вре де, 
дру штва и кул ту ре“1), од но сно оно што Но а ми Клајн, на ко ју се 
Ми тро вић у не ко ли ко на вра та у књи зи по зи ва, на зи ва „ка пи та ли-
змом ка та стро фе“2).У овој књи зи, ко ја је ре зул тат ауто ро вог ви ше-
го ди шњег ис тра жи ва ња и про ми шља ња про це са гло ба ли за ци је и 
тран зи ци је, са бра но је 18 Ми тро ви ће вих ра до ва: 12 са оп шта ва них 
на ра зним ме ђу на род ним и до ма ћим на уч ним ску по ви ма др жа ним 
у зе мљи и ино стран ству или пу бли ко ва них у на уч ним ча со пи си ма, 
док се 6 ра до ва по пр ви пут об ја вљу је у овој књи зи. У свим овим 
ра до ви ма, про фе сор Ми тро вић кри тич ки ана ли зи ра и пре и спи ту је 
пи та ња гло ба ли за ци је, гло ба ли зма и тран зи ци је. Већ у пр вом по-
гла вљу се ба ви пи та њи ма  „но ве па ра диг ме и иза зов ног ис тра жи-
вач ког по ља“ у со ци о ло ги ји раз во ја. С об зи ром да Љу би ша Ми тро-
вић де це ни ја ма сту ден ти ма пре да је со ци о ло шке те о ри је, не чу ди 
што ни из ове књи ге ни су из о ста ли та кви ра до ви. Осим пре гле да 
раз ли чи тих па ра диг ми из обла сти со ци о ло ги је раз во ја, он се у дру-
гом по гла вљу ка рак те ри стич ног на сло ва „Карл Маркс као ве сник 
про це са гло ба ли за ци је“, у тек сту ко ји је пи сан по во дом 160-го ди-
шњи це „Ко му ни стич ког ма ни фе ста“, ба ви ак ту ел но шћу Марк со ве 
ми сли  на гла ша ва ју ћи да је Маркс „пре те ча гло ба ли за ци је као но ве 
1) Љу би ша Ми тро вић, Тран зи ци ја у пе ри фер ни ка пи та ли зам, Ин сти тут за по ли тич ке сту-

ди је, Бе о град, 2009, стр. 149.
2)  Но а ми Клајн, Док три на шо ка – успон ка пи та ли зма ка та стро фе, Гра фич ки за вод Хр-

ват ске, За греб, 2008.
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тех но ло шке и со ци о е ко ном ске осно ве ује ди ња ва ња чо ве чан ства уз 
ре спект бо гат ства кул тур них раз ли чи то сти и иден ти те та, ди ја ло-
га и парт нер ства раз ли чи тих ци ви ли за ци ја. У сре ди шту Марк со ве 
ми сли је, као ал фа и оме га, осло ба ђа ње чо ве ка, тј. по сту лат ко ји 
има уни вер зал ну и трај ну вред ност: да је сло бо да сва ког по је дин ца 
услов сло бо де свих“3). Сле де по гла вља по све ће на пи та њи ма об но-
ве ре ли ги је, ме ђу ре ли гиј ског ди ја ло га и кул ту ре ми ра, зна ча ја од-
но са стра те шког парт нер ства Ру си је и Евро пе као „кљу ча раз во ја“ 
и „кљу ча за из град њу мул ти по лар ног све та“. Он по себ но ста вља 
под ин те лек ту ал ну кри тич ку лу пу ре зул та те гло ба ли за циј ског и 
тран зи циј ског про це са: „за ви сну мо дер ни за ци ју“, „пе ри фе ри за ци-
ју при вре де, дру штва и кул ту ре“, си ту а ци ју у ко јој је „Ср би ја у 
ра ља ма нео ли бе рал не док три не, мо но цен трич ног гло ба ли зма и ге-
о по ли тич ке тран зи ци је Бал ка на“, по себ но се ба ве ћи по сле ди ца ма 
тран зи ци је по мла де ге не ра ци је, али и раз вој ним шан са ма по љо-
при вре де и се ла „у кон тек сту про це са пе ри фе ри за ци је Бал ка на“. 
Не из о ста је ни ба вље ње про бле ми ма на ци ја на Бал ка ну ко је су „из-
ме ђу про то мо дер них ет нич ких гру па и мо дер них гра ђан ских по ли-
тич ких за јед ни ца“, уз ука зи ва ње ка ко се на про сто ру По лу о стр ва 
од ви ја „кон тра кре та ње“ у од но су на за пад но е вроп ска дру штва ко ја 
сту па ју у „сво је вр сно пост на ци о нал но до ба“, при че му је по Ми-
тро ви ће вом на ла зу су ве ре ни тет бал кан ских на ци о нал них др жа ва 
на дво стру ком уда ру: „спо ља – де ло ва њем тран сна ци о нал них ком-
па ни ја на фо ну про це са гло ба ли за ци је, а из ну тра екс пло зи јом се-
па ра ти стич ких по кре та“. У том кон тек сту, Ми тро вић ве о ма хра бро 
– и то не са мо ин те лек ту ал но, већ у тре нут ку оп ште за љу бље но сти 
у „евро ин те гра циј ске про це се“ и по ли тич ки сме ло, а са аспек та на-
уч ни ка из обла сти дру штве них на у ка пре све га од го вор но -  по ста-
вља пи та ње мо гу ли „ова кве ато ми зи ра не на ци је и `торзо др жа ве“ 
пред ста вља ти парт не ра за ЕУ, од но сно још екс пли цит ни је да ли 
„при дру жи ва ње ова квих па ту ља стих др жа ви ца ЕУ има дру гу ла-
тент ну функ ци ју – ре ко ло ни за ци је, про тек то ра ци је и на то и за ци је 
ге о про сто ра Бал ка на“4).

По себ но је ин спи ра тив но по гла вље мо но гра фи је по све ће но 
тзв. бо лоњ ском про це су ко ју аутор тре ти ра као по сле ди цу ре фор-
ме и гло ба ли за ци је обра зо ва ња на плат фор ми нео ли бе ра ли зма и у 
функ ци ји из во ђе ња спро во ђе ња за ви сне мо дер ни за ци је. Про фе сор 
Ми тро вић на ла зи да Бо лоњ ска де кла ра ци ја пред ста вља из раз нео-
3)  Љу би ша Ми тро вић, Исто, стр.  43.
4)  Исто, стр. 172.
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ли бе рал ног дис кур са и да је као та ква су прот ста вље на УНЕ СКО-
вој  кон цеп ци ји ху ма ни стич ког ин те грал ног обра зо ва ња. Тзв. бо-
лоњ ски про цес „обра зо ва ње под ре ђу је тр жи шту, гло бал ној по де ли 
ра да, ин стру мен та ли зу је и ре ду ци ра на тех нич ко, за нат; раз два ја се 
обра зо ва ње од про це са вас пи та ња и све та кул ту ре. То је тех но крат-
ски кон цепт обра зо ва ња – без ду ше, ко ји ства ра про фе си о нал не 
иди о те а не еман ци по ва не љу де“5). Аутор от кри ва при кри ве ну со-
цио-кул тур ну функ ци ју ре фор ме обра зо ва ња на плат фор ми Бо лоњ-
ске де кла ра ци је ко ја је у ди рект ној ве зи са ин те ре си ма и по тре ба ма 
„ме га ка пи та ла и гло бал не еко но ми је“, „у функ ци ји тран сна ци о-
нал них кор по ра ци ја из зе ма ља свет ског цен тра и њи хо ве нео ко ло-
ни јал не и нео им пе ри јал не ми си је у са вре ме но сти“6) док су ин те ре-
си и по тре бе зе ма ља у раз во ју пот пу но мар ги на ли зо ва ни. Упра во 
је због то га ви со ко обра зо ва ње пр во на ли сти бо лоњ ске ре фор ме. 
„Ре фор ми са ни уни вер зи тет гу ши ће ствар ни раз вој ин ди ви ду ал но-
сти и фор ми ра ње ин те лек ту а ла ца, а до ве шће до ства ра ња си стем-
ске ин те ли ген ци је у слу жби но вог свет ског по рет ка. У овом кон-
тек сту мо же се ре ћи да ви рус нео ли бе ра ли зма отва ра пут ду хов ној 
ан ти ре во лу ци ји: по бе ди иде о ло ги је ин ди ви ду ал ног по сед ни штва, 
со ци јал-дар ви ни стич ког его и зма и тр жи шно-по тро шач ке ори јен-
та ци је пред зах те ви ма за со ли дар но шћу, јед на ко шћу и сло бо дом. У 
овом кон тек сту и у са мој на у ци на ста је по бе да на че ла нео по зи ти-
ви зма над на че лом ди ја лек тич ког то та ли те та, по бе да ин же њер ског 
на чи на ми шље ња над ху ма ни стич ким, те оту да и агре сив ни на ступ 
под ге слом `истина ни је целина` већ фраг мен ти, ато ми зи ра ни свет 
чи ње ни ца“7).

Аутор ове књи ге је ан га жо ва ни ин те лек ту а лац у нај бо љем 
сми слу тих ре чи, и то по твр ђу је и овом сво јом мо но гра фи јом; он 
ни је не у тра лан, већ је чо ве ко љу бив, ху ман на уч ник, ко ји је све стан 
да не ке од осо би на „ко је би тре ба ло да кра се ис тра жи ва ча под-
ра зу ме ва ју не за ви сно ра су ђи ва ње, ин те лек ту ал ну ра до зна лост, 
ис трај ност, ода ност до мо ви ни...“8) (на гла ша ва ња У.Ш.). Као кри-
тич ки из гра ђен ин те лек ту а лац, Ми тро вић не мо же да пру жи са-
мо ана ли зу, без пред ло га ал тер на ти ве. По след ње по гла вље књи ге 
ну ди, као ал тер на ти ву са да шњој „тран зи циј ској ан ти ре во лу ци ји“ 
5)  Исто, стр. 117.
6)  Исто, стр. 125.
7)  Исто, стр. 122.
8)  Сан тја го Ра мон и Ка хал, Пра ви ла и са ве ти за на уч на ис тра жи ва ња, CSIS, Ма дрид, 

2007, стр. 43. 
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ко јом је Ср би ја „у свом раз во ју да нас вра ће на у по ље ка пи та ли-
зма 19. ве ка“9)  ја сно за ла га ње за „со ци јал де мо крат ску ал тер на ти ву 
раз во ја“, при че му Ми тро вић под пој мом со ци јал де мо кра ти је не 
ми сли, ка ко сам ка же, на „илу зи о ни зам при ста ли ца `трећег пута` и 
жу те нео ли бе рал не со ци јал-де мо кра ти је ко ја је ин стру мен та ли зо-
ва на за по тре бе ме га ка пи та ла и ње го ву хе ге мо ни ју у све ту“, већ на 
„об но вље ну аутен тич ну со ци јал де мо кар ти ју“ ко ја „има шан су да 
по но во по ве же иде ју сло бо де, тј. де мо кра ти је,са иде јом брат ства и 
со ци јал не јед на ко сти“10).  Он за пра во сма тра, и то по ка зу је кроз по-
гла вље по све ће но су о ча ва њу  иде ја дво ји це ве ли ка на срп ске ми сли 
XIX ве ка,   ли бе ра ла Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа и со ци ја ли сте Све то-
за ра Мар ко ви ћа да ће се „из дру штве них про ти ву реч ја све та, вре-
ме ном фор ми ра ти но ви по кре ти пост ка пи та ли стич ке ал тер на ти ве, 
ко ји ће по ве за ти прин ци пе ли бе ра ли зма (о људ ској сло бо ди) и со-
ци ја ли зма (о јед на ко сти и со ци јал ној прав ди), те на осно ву њи хо-
ве син те зе из гра ди ти но ву те о риј ску плат фор му и про грам бор бе 
за бо ље су тра“ за ко је је, ка ко Ми тро вић под вла чи, бит но „да оно 
омо гу ћу је еман ци па ци ју чо ве ка, ху ма ни за ци ју дру штва, ус по ста-
вља ње здра вих од но са из ме ђу чо ве ка, при ро де и дру штва, тј. да се 
за сни ва на плат фор ми одр жи вог раз во ја, да афир ми ше гло ба ли за-
ци ју раз у ме ва ња и со ли дар но сти, мир и про грес у це лом све ту“11).

Чи та вом сво јом књи гом про фе сор Љу би ша Ми тро вић по твр-
ђу је да по сту па у скла ду са ре чи ма Ка ре ла Ко си ка ко је на во ди као 
је дан од три мо тоа сво је књи ге: „До са да шње ис ку ство по ка зу је да 
ре ста у ра ци ја ка пи та ли зма ни је ре ши ла ни јед но од бит них пи та ња 
да на шњи це, са мо их је све по там ни ла и од ло жи ла, а ти ме по сред но 
иза зва ла кри тич ко ми шље ње да не окле ва и да се да де на по сао“. 

9)  Љу би ша Ми тро вић, Исто, стр. 219.
10)  Исто, стр. 231.
11)  Исто, стр. 227.

 Овај рад је примљен 15. јула 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 12. 
августа 2010. године.
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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 Кључне речи 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, кључне речи и резиме 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 
питање данас, 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‘‘, Српска политичка мисао, 
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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