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Уводник

Пред ва ма се на ла зи 27. по ре ду те мат ски број ча со пи са По-
ли тич ка ре ви ја. Овај број ча со пи са је ис пу њен ра до ви ма ко ји су 
окре ну ти но вом Про јек ту ис тра жи ва ња: Де мо крат ски и на ци о нал-
ни ка па ци те ти по ли тич ких ин сти ту ци ја Ср би је у про це су ме ђу на-
род них ин те гра ци ја.  Глав на те ма овог бро ја је по све ће на те о риј-
ско-ме то до ло шким при сту пи ма и на ци о нал ном ка па ци те ту Ср би је 
и ис пу ње на је ве ли ким бро јем еми нент них ауто ра. У њој Дра ган 
Су бо тић пи ше о те о риј ско-ме то до ло шким окви ри ма де мо крат ских 
и на ци о нал них ка па ци те та Ср би је, док се Зо ран Ми ло ше вић ба ви 
де мо кра ти јом и ка па ци те том по ли тич ких ин сти ту ци ја. У овој ру-
бри ци мо же те на ћи и ра до ве Мом чи ла Су бо ти ћа и Ми ше Сто ја ди-
но ви ћа ко ји у фо кус сво је ана ли зе ста вља ју пи та ње на ци о нал ног 
иден ти те та. 

У де лу огле ди и сту ди је се на ла зи ве ли ки број зна чај них ра-
до ва. Алек сан дра Ми ро вић нам да је још јед ну ана ли зу гра ђан ске 
не по слу шно сти на ко ју тре ба обра ти ти па жњу, а Сло бо дан Ор ло-
вић се ба ви ели ти змом и по пу ли змом у Ср би ји. Ов де мо же те ви де-
ти и пле до а је за об но ву кри тич ке и ху ма ни стич ке уло ге са вре ме не 
со ци о ло ги је на стао као ре зул тат јед не ис црп не ана ли зе Љу би ше 
Ми тро ви ћа. 

Сва ка ко тре ба по ме ну ти и ра до ве у окви ру ру бри ке ,,Ак ту ел-
но’’. Ср ђан Сло вић раз ма тра пи та ње Ко со ва и Ме то хи је са исто риј-
ско-по ли ти ко ло шког и ме ђу на род но прав ног аспек та. По ред овог 
ве о ма ин те ре сант ног ра да ту су и ра до ви Ми ло ва на Ра да ко ви ћа, 
ко ји ис тра жу је по ли тич ке и вој не аспек те не у трал но сти. 

И овог пу та мо же те на ћи до бре и са др жај не ра до ве у стал ној 
ру бри ци Европ ске ин те гра ци је ко ји се ба ве ли бе рал ном те о ри јом 
ме ђу вла ди них од но са у из у ча ва њу про це са европ ске ин те гра ци је, 
по ли ти ком тр жи шта ра да Европ ске уни је, али и по ли ти ком за по-
шља ва ња.

По зи ва мо са рад ни ке да по ша љу сво је ра до ве за на ред ни, дру-
ги, број По ли тич ке ре ви је у овој го ди ни нај ка сни је до 01. ма ја 2011. 
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и да се при том стро го при др жа ва ју упут ства за ауто ре ко је мо гу на-
ћи на кра ју ча со пи са, јер ће у су прот ном би ти вра ће ни.

Бе о град,  20 април 2011.
    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 179009
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Сажетак
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* Научни саветник Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је ре а ли зо ван у окви ру про јек та бр. 179009 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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ТЕОРИЈСКОМЕТОДОЛОШКИОКВИРИ...ДраганСуботић

1.ОПШТИТЕОРИЈСКОМЕТОДОЛОШКИОКВИРПОЛИ
ТИКОЛОШКОГИСТРАЖИВАЊА1)

Nа уч на ме то до ло ги ја кри тич ки ис тра жу је и ва ло ри зу је це ло-
куп ну на уч ну прак су. Она се ја вља и као сво је вр сна ме та на у ка. 

За да так је ме то до ло ги је да ана ли тич ки оквир јед не на у ке под врг не 
си сте мат ском кри тич ком ис пи ти ва њу и да стал но под сти че на ње-
го во да ље раз ви ја ње. Она, та ко ђе, тре ба да по мог не утвр ђи ва њу 
на уч не стра те ги је у да тој обла сти са зна ња. На и ме, по ла зе ћи од ста-
ња у ко ме се јед на на у ка на ла зи, она тре ба да ука же на нај ва жни је 
прав це у ко ји ма тре ба усме ри ти да љи раз вој на у ке и на нај ва жни ја 
сред ства ко ја на том пу ту тре ба упо тре би ти.2) 

По зи ти ви стич ка ме то да се ве зу је за Оги ста Кон та, уте ме љи-
ва ча по зи ти ви зма, од но сно уче ња ко ја се за сни ва на чи ње ни ца ма 
на уч ног са зна ња. Огист Конт је за пра во нај зна чај ни ји због ства ра-
ња на у ке о дру штву, ко је се до та да из у ча ва ло са мо у окви ри ма фи-
ло зо фи је. То је учи нио у свом де лу „Курс по зи тив не фи ло зо фи је“ 
ка да је на пра вио кла си фи ка ци ју на у ка. Са вре ме ни нео по зи ти ви зам 
по ла зи од ем пи риј ске чи ње ни це, а за хва љу ју ћи по ве зи ва њу ем пи-
риј ских до би је них ре зул та та и те о риј ским и ана ли тич ко-ло гич ким 
ма те ма тич ким са зна њи ма, по сти же се ја сност и пре ци зност те о-
риј ских и ем пи риј ских са зна ња.3)

Ме то да раз у ме ва ња се уте ме љу је на фи ло зоф ској вред но сти. 
Су шти на ове ме то де је раз у ме ва ње и от кри ва ње зна че ња људ ског 
по на ша ња. При ста ли це ове ме то де су сма тра ли да је пред мет дру-
штве них на у ка људ ска ак тив ност ко ја се од ли ку је све шћу и сми-
са о но шћу. Макс Ве бер под пој мом „сми са о не рад ње“ под ра зу ме ва 
сле де ће еле мен те: сми сао или зна че ње (при че му раз ли ку је ак тив-
но-кон крет но зна че ње и те о риј ски схва ћен чист тип су бјек тив ног 
зна че ња) и раз у ме ва ње и ин тер пре та ци ју (при че му раз ли ку је ак ту-
ел но раз у ме ва ње и иде ал но-тип ско раз у ме ва ње). Ова ме то да под-
ра зу ме ва да се раз у ме ва ње јед не дру штве не по ја ве оства ру је схва-
та њем су шти не и зна че ња те по ја ве.
1) Реч је о по ли ти ко ло шком про јек ту: Де мо крат ски и на ци о нал ни ка па ци тет по ли тич ких 

ин сти ту ци ја Ср би је.
2) Др Дра ган Су бо тић, „Ме то де на уч ног и ем пи риј ског ис тра жи ва ња“, Политичкаревија, 

бр. 2, Бе о град, 2009, стр. 304.
3) Др Дра ган Су бо тић, „Те о риј ски окви ри ме то до ло шких ис тра жи ва ња“, Политичкаре

вија, бр. 2, Бе о град, 2008, стр. 1487-1497.
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Ме то да иде ал них ти по ва се за сни ва на Ве бе ро вој иде ји да је 
со ци о ло ги ја ап стракт на и у скла ду са ти ме иде ал но тип ски мо дел 
је по се бан те о риј ски, ра ци о на лан и ра зу мљив мо дел. Ве бер у сво-
јим ка сни јим ра до ви ма за иде ал не ти по ве сма тра да је реч о син те-
тич кој ап стракт ној кон струк ци ји ко ја на гла ша ва свој ства од ре ђе не 
дру штве не по ја ве. Ра ди се о ап стракт ном и те о риј ском мо де лу од-
ре ђе не дру штве не по ја ве ко ју ста вља мо у цен тар на уч ног ин те ре-
со ва ња и ем пи риј ског ис тра жи ва ња у обла сти по ли тич ких на у ка.

Струк ту рал но-функ ци о нал на ме то да ис тра жу је од но се ме ђу 
по ја ва ма у ви ду струк ту ре ис тра жи ва не по ја ве. Ова ме то да пла зи 
од иде је да се сва ка дру штве на по ја ва са гле да ва у ње ној узроч но-
по сле дич ној по ве за но сти са дру гим дру штве ним по ја ва ма ко је са-
ме по се би има ју не ку функ ци ју. Уло га дру штве не по ја ве је у одр-
жа ва њу по сто је ћег по рет ка пу тем функ ци о нал но-струк ту рал них 
им пе ра ти ва ко ји омо гу ћа ва ју одр жа ва ње по рет ка као функ ци о нал-
ног си сте ма. Реч је о схва та њу функ ци о на ли зма Тал ко та Пар сон са, 
ко ји је сма трао да је основ на дру штве на по ја ва со ци јал на ак ци ја 
(по је ди нац, ак ци ја, си ту а ци ја), док је дру штве на ак ци ја по на ша ње.

У те о риј ско-ме то до ло шкој ли те ра ту ри де фи ни ше мо ме тод као 
на чин ис тра жи ва ња ко ји се при ме њу је у не кој на у ци а ме то до ло-
ги ја је ло гич ка ди сци пли на ко ја про у ча ва ме тод и раз ви ја ње го ва 
ло гич ка на че ла и си сте ма ти зу је и оце њу је ис тра жи вач ко ис ку ство 
јед не на у ке. Ме то до ло ги ја је нај по треб ни ја ка да ме тод ни је до вољ-
но ја сан и по де сан за успе шно ре ша ва ње на уч них про бле ма и ка да 
у на уч ној прак си ис кр сну не ке по те шко ће. Ме то до ло ги ја је ло гич-
ко кри тич ка ана ли за ме тод ских по сту па ка и чи та вог ста ња јед не 
на у ке.4)

Де мо крат ски и на ци о нал ни ка па ци тет Ср би је по ла зи од па-
ра диг ме да у уоб ли ча ва њу на уч но-ис тра жи вач ке те ме, у на уч ном 
тра га њу, у сво је вр сној ди ле ми: на уч ни ме тод – ис тра жи вач ка тех-
ни ка – ис тра жи вач ки по сту пак, по ла зна прет по став ка гла си: „На-
уч ни ме тод би се у нај оп шти јем зна че њу мо гао од ре ди ти као на чин 
на ко ји тра га мо за исти ни том или исти ни ти јим зна њем и ко ји је 
за сно ван на ло гич ким прин ци пи ма и пра ви ли ма. Ме ђу тим, на зив 
на уч ни ме тод се ко ри сти у раз ли чи тим зна че њи ма и мо гу се из-
дво ји ти нај ма ње че ти ри. За пра во, ме тод је „пут, на чин тра же ња, 
свр сис ход ни план ски по сту пак, ко ји се при ме њу је ра ди по сти за-
4) Др Дра ган Су бо тић, „Те о риј ски оквир ме то до ло шких ис тра жи ва ња“, Политичкареви

ја, бр. 4, Бе о град, 2008, стр. 1488.
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ња не ког ци ља. Ме тод сва ке на у ке, са сто ји се од три струк тур на 
еле мен та ко ји су ме ђу соб но не раз двој но по ве за ни, јер је дан дру гог 
усло вља ва ју. То су услов но ре че но, те о ри ја, ло ги ка и тех ни ка на-
уч ног ис тра жи ва ња.“5) Тех ни ка ис тра жи ва ња од но си се на од го ва-
ра ју ће прак тич не рад ње ко је се пред у зи ма ју у раз ли чи тим ета па ма 
ис тра жи ва ња, на ро чи то у фа зи ис ку стве ног про ве ра ва ња хи по те за. 
Та ко се раз ли ку ју тех ни ке: 1) при ку пља ње по да та ка (по сма тра ње, 
раз го вор, ан ке та); 2) сре ђи ва ње и при ка зи ва ње по да та ка (кла си фи-
ка ци ја, ме ре ње и ста ти стич ки ме то ди) као и 3) за ту ма че ње по да-
та ка (упо ред ни ме тод, мул ти ва ри јант на ана ли за).6) За пра во, Ко ен 
и Неј гел за на уч ни ме тод сма тра ју да је циљ да „от кри је шта су 
ствар но чи ње ни це, а у при ме ни ме то да мо же мо се ру ко во ди ти тим 
от кри ве ним чи ње ни ца ма. Мо же мо ре ћи да је на уч ни ме тод са знај-
но-ис тра жи вач ки по сту пак у окви ру ко га се пред у зи ма њем од го-
ва ра ју ћих те о риј ских, прак тич них и ло гич ких ак тив но сти до ла зи 
до са знај них ис ка за кроз ко је се ре а ли зу је те о риј ска по ла зи шта и 
епи сте мо ло шка на че ла на уч ног ми шље ња“.7)

Вр сте ис тра жи ва ња од зна ча ја за на шу те му, об у хва та ју: а) Те-
мељ на ис тра жи ва ња чи ји су ци ље ви: 1) раз вој оп штег зна ња; 2) 
од го вор на јед но (ода бра но) пи та ње; и 3) от кри ва ње ста ти стич ки 
ва жних ве за. б) Апли ка тив на ис тра жи ва ња под ра зу ме ва ју: 1) раз у-
ме ва ње или ре ша ва ње про бле ма; 2) од го вор на ви ше пи та ња – ре-
ал ног око ли ша; 3) от кри ва ње прак тич ки ва жних раз ли чи тих чи ни-
о ца ис тра жи ва не по ја ве. 
5) Др Дра ган Су бо тић, „Ме то де на уч ног и ем пи риј ског ис тра жи ва ња“, Политичкаревија, 

бр. 1, Бе о град, 2009, стр. 299.
6) Исто, стр. 299.
7) Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић, „Фа зе ис тра жи ва ња у при ме ње ној ме то до ло ги ји“, По

литичкаревија, бр. 1, Бе о град, стр. 282. Во јин Ми лић у де лу „Со ци о ло шки ме тод“, 
раз ли ку је три са став на де ла ме то до ло ги је: 1) Ло гич ки; 2) Тех нич ки; и 3) На уч но-стра-
те гиј ски. Та ко ђе, тре ба ис та ћи да сва ка ра зум на ме то до ло шка за ми сао мо ра ове ло гич-
ке, тех нич ке и на уч но-стра те гиј ске про бле ме, са гле да ти у не раз двој ном је дин ству. Код 
ме то да по је ди не на уч не ди сци пли не раз ли ку је мо три де ла: а) ло гич ки део (ко ји об у-
хва та пра ви ла и нор ме исти ни тог ми шље ња); б) на уч но-те о риј ски или епи сте мо ло шки 
део (ко ји об у хва та основ на на уч но-те о риј ска са зна ња ка те го ри јал но-пој мов ни оквир 
од зна ча ја за пред мет ис тра жи ва ња); и в) ме тод ско-тех нич ки део ко ји об у хва та ме то-
де (по сма тра ње, екс пе ри мент, ин дук тив но ис тра жи ва ње узро ка, те о ри ја до ка зи ва ња и 
опо вр га ва ња), тех ни ке (ин стру мен ти и тех ни ке од но сно по ступ ке у ис тра жи ва њу) као 
и низ рад њи на ор га ни зо ва њу и ре а ли за ци ји ис тра жи ва ња. За пра во, раз ли ку је мо сле-
де ће еле мен те ме то до ло ги је: 1) оп шти део усме рен на де фи ни са њу основ них пој мо ва, 
хи по те за, су до ва, мо ра ла на уч ног за кљу чи ва ња, уз ис тра жи ва ње ва ља но сти и исти-
ни то сти по је ди них ста во ва. 2) По себ ни део ме то до ло ги је усме рен је ка ис тра жи ва њу 
ме то да за раз у ме ва ње пред ме та. Ме то де се ко ри сте за из ра ду те о риј ско-хи по те тич ког 
окви ра и за кљу чи ва ња на осно ву при ку пље них по да та ка уз ко ри шће ње по сту па ка и 
тех ни ка ис тра жи ва ња.
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Упо тре ба ме то да и тех ни ка у ис тра жи вач ком про це су, на при-
ме ру де мо крат ског и по ли тич ког ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту-
ци ја об у хва та сле де ће по ступ ке: а) утвр ђи ва ње про бле ма и хи по-
те зе; б) стра те ги ја и план ис тра жи ва ња (стра те гиј ска и опе ра тив-
на ди мен зи ја); в) ре а ли зо ва ње ис тра жи ва ња; г) ана ли за по да та ка, 
про ве ра ва ње хи по те за; д) из ве шта ва ње о ре зул та ти ма ис тра жи ва-
ња. При ме ње ни ис тра жи вач ки про цес об у хва та сле де ће фа зе ис-
тра жи вач ког про це са: а) утвр ђи ва ње про бле ма, б) ре ле вант ну ли-
те ра ту ру ис тра жи ва ња, в) де фи ни са ње, г) из бор ме то де и тех ни ке, 
д) ква ли та тив на и кван ти та тив на ана ли за по да та ка, ђ) до ка зи ва ње 
хи по те за, е) за кључ ци и до при нос на уч ном са зна њу.

Ем пи риј ско ис тра жи ва ње (gr. em pe ria – ис ку ство) је вр ста на-
уч ног ис тра жи ва ња ко је под ра зу ме ва по сма тра ње ис ку стве них, 
објек тив но по сто је ћих чи ње ни ца. Ем пи риј ско ис тра жи ва ње се 
за сни ва на при ку пља њу ис ку стве них по да та ка кон крет них ис тра-
жи вач ким тех ни ка ма као што су по сма тра ње (у ужем сми слу), ис-
пи ти ва ње, ме ре ње, ста ти сти ка, екс пе ри мент. Ис тра жи ва ња о де-
мо крат ском и на ци о нал ном ка па ци те ту по ли тич ких ин сти ту ци ја 
под ра зу ме ва и ем пи риј ску ди мен зи ју. По ла зе ћи од те о риј ске па ра-
диг ме до ана ли за са др жа ја итд. Ем пи риј ско ис тра жи ва ње ко је не 
по ла зи од чвр стог те о риј ско-хи по те тич ког окви ра оста је на ни воу 
ба нал ног опи са по сто је ћих чи ње ни ца.8)

На уч но ис тра жи ва ње је у ства ри „си сте мат ско при ку пља ње 
и ком пе тент но ко ри шће ње по сто је ћих зна ња у ци љу сти ца ња но-
вих зна ња. На рав но, на уч но ис тра жи ва ње је кон ти ну и ран са знај-
ни про цес, ко ји је за сно ван на од ре ђе ним ме то да ма, по ступ ци ма и 
про це ду ра ма“. Основ ни струк ту рал ни еле мен ти или фа за (са од го-
ва ра ју ћим под фа за ма) на уч ног ис тра жи ва ња су: 1) Утвр ђи ва ње и 
фор му ли са ње про бле ма; 2) Од ре ђи ва ње пој мов ног окви ра ис тра-
жи ва ња и по ста вља ње пре ли ми нар них хи по те за; 3) Утвр ђи ва ње, 
при ку пља ње и сре ђи ва ње чи ње ни ца; 4) Про ве ра ва ње (ве ри фи ка-
ци ја) хи по те за и евен ту ал на прак тич на при ме на до би је ног ре ше-
ња про бле ма. Нај зад, ре зул та ти на уч ног ис тра жи ва ња, от кри ве не и 
об ја шње не чи ње ни це, те о ри је и за ко ни (на уч не исти не), пре зен ти-
ра ју се по сред ством ло гич ки ко рект ног на уч ног из ла га ња.

Сле де ћи струк тур ни еле мент на у ке, по ред пред ме та ци ља, 
епи сте мо ло шког од ре ђе ња и са знај ног фон да, ко јем се у ли те ра ту-
ри по кла ња до ста па жње, је „раз ви је на спе ци фич на ме то до ло ги ја. 
8) Др Дра ган Су бо тић, „Ме то де на уч ног и ем пи риј ског ис тра жи ва ња“, Политичкаревија, 

бр. 2, Бе о град, 2009, стр. 310.
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Под тим пој мом под ра зу ме ва се скуп ме то да, тех ни ка и ин стру ме-
на та ко ји се при ме њу ју при ли ком пла ни ра ња ис тра жи ва ња, а за-
тим и при ли ком при ку пља ња, об ра де и ин тер пре та ци је ре зул та та“. 
(Ко ла рић, 2002, стр. 155). Струк ту ра ис тра жи ва ња у раз ви је ном 
об ли ку од зна ча ја за де фи ни са ње сту ди је слу ча ја из гле да ова ко: 1) 
Уоча ва ње про бле ма: а) за па жа ње про бле ма, б) тач но фор му ли са ње 
про бле ма; 2) По ста вља ње хи по те зе: а) по ста вља ње пре ли ми нар не 
хи по те зе, б) ми са о но раз ма тра ње хи по те зе, в) тач но фор му ли ра ње 
хи по те зе; 3) Про ве ра ва ње хи по те зе и ре ше ње про бле ма: а) из во ђе-
ње кон се квен ци ја из хи по те зе, б) про ве ра ва ње тих кон се квен ци ја, 
в) ре ше ње про бле ма; 4) Прак тич на при ме на до би је ног ре ше ња.

Ме то до ло ги ја је по себ на на у ка ко ја про у ча ва и раз ви ја ло гич-
ке окви ре на уч ног са зна ња као и ис тра жи вач ка сред ства и по ступ-
ке ко ји се при ме њу ју у ис тра жи ва њи ма. Ем пи риј ско ис тра жи ва ње 
се за сни ва на при ку пља њу ис ку стве них по да та ка кон крет ним ис-
тра жи вач ким тех ни ка ма као што су по сма тра ње (у ужем сми слу), 
ис пи ти ва ње, ме ре ње, ста ти сти ка, екс пе ри мент, ана ли за са др жа ја 
итд. Ем пи риј ско ис тра жи ва ње ко је не по ла зи од чвр стог те о риј-
ско-хи по те тич ког окви ра оста је на ни воу ба нал ног опи са по сто-
је ћих чи ње ни ца, што је глав на ка рак те ри сти ка тзв. де скрип тив не 
со ци о ло ги је.9) Ис тра жи ва ње тре ба схва ти ти као си стем ски, кри-
тич ки, кон тро ли са ни и по но вљи ви про цес сти ца ња но вих зна ња, 
нео п ход них за иден ти фи ко ва ње, од ре ђи ва ње и ре ша ва ње на уч них 
(те о риј ских и ем пи риј ских) про бле ма.  По сто је мно го број на и раз-
ли чи та на уч на ис тра жи ва ња, а нај че шћа је по де ла ис тра жи ва ња на: 
1) те о риј ска и ем пи риј ска (по при ро ди): ако су и про блем ко ји се 
ре ша ва ис тра жи ва њем и све до чан ство те о риј ске при ро де, од но сно 
ако су оба ем пи риј ске при ро де, он да не ма ни чег спор ног. Ем пи риј-
ска ис тра жи ва ња мо гу да ути чу на оп шти тренд у раз во ју те о ри је, 
на ро чи то за хва љу ју ћи про на ла же њу но вих ис тра жи вач ких по сту-
па ка, а он да до при но се и пој мов ној чи сто ћи те о ри је, јер зах те ва ју 
да зна че ња упо тре бље них из ра за бу ду ја сно од ре ђе на. 2) фун да-
мен тал на и при ме ње на (пре ма ци љу): при ме ње на ис тра жи ва ња се 
пред у зи ма ју ра ди сти ца ња но вих зна ња и ин фор ма ци ја нео п ход-
них за ре ша ва ње од ре ђе них прак тич них про бле ма у не кој обла сти. 
При ме ње на ис тра жи ва ња има ју не по сред ну прак тич ну усме ре-
ност, а фун да мен тал на не ма ју, али то не зна чи да је прак тич на при-
мен љи вост на ла за сте че них фун да мен тал них ис тра жи ва ња ма ња 
9) Социолошкиречник, Бе о град, 2007, стр. 208.
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од на ла за про ме ње них ис тра жи ва ња. 3) екс пло ра тив на и усме ре на 
про ве ра ва на хи по те за (пре ма функ ци ји) Екс пло ра тив на ис тра жи-
ва ња се пред у зи ма ју у по чет ним про у ча ва њи ма не ке обла сти ко ја 
са др жи ве о ма мно го не по зна тог. Основ ни про блем ко ји се ов де ис-
по ља ва је иден ти фи ка ци ја и од ре ђе ње про бле ма ис тра жи ва ња. 10)

Те о риј ски ка рак тер ис тра жи ва ња у обла сти по ли тич ких на-
у ка по ла зи од те мељ них прет по став ки фун да мен тал ног основ-
ног ба зич ног или чи стог ис тра жи ва ња ко је пред ста вља те о риј ски 
или екс пе ри мен тал ни рад, ко јим се по ве ћа ва оп шти фонд на уч ног 
зна ња и ко ја, по пра ви лу, не ма ју не по сред ну прак тич ну вред ност. 
По ја вљу је се у об ли ку усме ре них и не у сме ре них (сло бод них) ис-
тра жи ва ња. У пр вом слу ча ју од ре ђе на на уч на ин сти ту ци ја ан га жу-
је ис тра жи ва че и усме ра ва њи хов рад пре ма де фи ни са ном ци љу 
у окви ру од ре ђе ног на уч ног под руч ја. Од но се се обич но на тзв. 
ме то до ло шка ис тра жи ва ња, ко ја мо гу би ти при мен љи ва у прак си. 
Не у сме ре на или сло бод на фун да мен тал на ис тра жи ва ња ба ве се 
от кри ћем на уч них исти на, ко је за до во ља ва ју ра до зна лост ис тра-
жи ва ча и тре нут но не ма ју ни ка кву прак тич ну вред ност. У ства ри, 
те шко је, го то во не мо гу ће по ву ћи гра ни цу до ко је се про сти ре фун-
да мен тал на на у ка, а од ко је по чи ње при ме ње на на у ка. Но, рад ни-
ци има ју за циљ на уч но са зна ње или, пак, при ме ну ре зул та та свог 
ис тра жи ва ња. У слу ча ју ка да је објек тив и на уч ног ис тра жи ва ња 
упе рен на ра све тља ва ње од ре ђе ног на уч ног про бле ма, без об зи ра 
на прак тич не дру штве не по тре бе, он да се ка же да је реч о фун да-
мен тал ним или те о рет ским на у ка ма, од но сно о фун да мен тал ним 
ис тра жи ва њи ма. По пра ви лу, фун да мен тал ном на у ком ба ве се пре-
те жно на уч но-ис тра жи вач ки ин сти ту ти у окви ру уни вер зи те та и 
ака де ми ја на у ка. Ва ља, ма кар ус пут, по ме ну ти да су фун да мен тал-
на ис тра жи ва ња мно гих на уч ни ка ко ри сно упо тре бље на за раз вој 
тех ни ке.11)

При ме ње но или апли ка тив но ис тра жи ва ње је те о риј ски или 
екс пе ри мен та лан на уч ни рад ко ји до но си но ва са зна ња, усме ре-
на на ре ша ва ње не ког прак тич ног про бле ма. Пред у зи ма се ра ди 
са гле да ва ња мо гућ но сти за при ме ну ре зул та та фун да мен тал них 
ис тра жи ва ња или утвр ђи ва ња но вих ме то да за оства ре ње по ста-
вље ног ци ља. Увре же но је ми шље ње да су при ме ње на ис тра жи ва-
ња усме ре на ка ма те ри јал ној про из вод њи (уво ђе ње но вих тех но ло-
10) Др Дра ган Су бо тић, Уводуметодологијунаучногистраживања, Бе о град, 2010, стр. 

94.
11) Др Дра го љуб Сто ја ди но вић, Основинаучнограда, Бе о град, 2003, стр. 81-83.
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шких про це са и по сту па ка, из ра да но вих, ква ли тет них про из во да, 
про на ла же ње изу ма и сл.).12)

Основ на ме то да фун да мен тал них, сма тра ју Бан ђур и Пот ко-
њак, „те о риј ских и ме та те о риј ских, на при мер, у обла сти пе да го-
шких ис тра жи ва ња про у ча ва ња је сте ме то да те о риј ске ана ли зе. 
По ве за ли смо те вр сте пе да го шких про у ча ва ња и за јед но их раз ма-
тра мо, пре све га, због ме то до ло шке по ве за но сти (ко ри сте се истом 
ме то дом про у ча ва ња), а за тим и због од ре ђе не са др жин ске (пред-
мет не) по ве за но сти. Има пе да го га ко ји чак ми сле да су ти на зи ви 
си но ни ми. Ми смо их за др жа ли по што сма тра мо да се ни ме то до-
ло шки ни пред мет но та ква про у ча ва ња не мо гу сво ди ти јед на на 
дру гу без остат ка.13)

Ро берт Мер тон на во ди да су „то ком зад њих де це ни ја ем пи ри-
ча ри и те о ре ти ча ри на у чи ли да ра де за јед но. Шта ви ше, на у чи ли су 
да раз го ва ра ју у то ку про це са. По вре ме но ово са мо зна чи да је со-
ци о лог на у чио да го во ри сам са со бом, јер се све че шће исти чо век 
при хва та и те о ри је и ис тра жи ва ња. Спе ци ја ли за ци ја и ин те гра ци ја 
су се раз ви ја ле за јед нич ки. Све ово до ве ло је не са мо до схва та-
ња да те о ри ја и ис тра жи ва ње тре ба да бу ду у ин тер ак ци ји, већ до 
ре зул та та да су они за и ста у ин тер ак ци ји. Као по сле ди це ово га, 
по сто ји сма ње на по тре ба за при ка зи ма од но са из ме ђу те о ри је и 
ис тра жи ва ња ко ји су по ка рак те ру пот пу но про грам ски. По раст 
те о риј ски ори јен ти са ног ис тра жи ва ња ства ра про гре сив ну мо гућ-
ност/кон струк тив не ди ску си је од но са из ме ђу ово дво је. И, као што 
сви зна мо, ова кве ди ску си је ни су рет ке. Ча со пи си оби лу ју њи ма. 
Оне се обич но усред сре ђу ју на уло гу те о ри је у ис тра жи ва њу, по ка-
зу ју ћи, че сто са ја сно ћом вред ном ди вље ња, функ ци је те о ри је при 
ини ци ра њу, кон струк ци ји и спро во ђе њу ем пи риј ског ис тра жи ва-
ња. Али с об зи ром да ово ни је јед но сме ран од нос, јер су то дво је 
у ин тер ак ци ји, би ло би ко ри сно ис пи та ти и дру ги пра вац од но са: 
уло гу ем пи риј ског ис тра жи ва ња у раз во ју дру штве не те о ри је.14)

12) Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин Ђу рић, Методолошкизаписи,књ.8, Бе о-
град, 2011, стр. 64.

13) Др Вељ ко Бан ђур, др Ни ко ла Пот ко њак, Методологијапедагогије, Бе о град, 1999, стр. 
119-127.

14) Исто, стр. 67. Са не ко ли ко очи тих из у зе та ка, са вре ме не со ци о ло шке ди ску си је су при-
пи си ва ле са мо јед ну глав ну функ ци ју ем пи риј ском ис тра жи ва њу: те сти ра ње или ве ри-
фи ка ци ју хи по те за. Мо дел за ис пра ван на чин из во ђе ња ове функ ци је је исто то ли ко по-
знат ко ли ко је и ја сан. Ис тра жи вач по чи ње са слут њом, или хи по те зом, из ко јих из вла-
чи раз ли чи те за кључ ке, а ове су за тим под врг ну те ем пи риј ској про ве ри ко ја по твр ђу је 
или опо вр га ва хи по те зу. Али ово је ло гич ки мо дел, ко ји, на рав но, не успе ва да опи ше 
мно го до оно га што се ствар но по ја вљу је у плод ном ис тра жи ва њу. Он пред ста вља скуп 
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1.2.Формулисањепроблемаипредметистраживања

1.2.1.Дефинисањепроблемаистраживања

Фа за де фи ни са ња је пр ва гру па по сла ко ја је „по ве за на с про-
јек том. То је скуп ак тив но сти чи ји је циљ да се до ђе до до го во ра 
око то га шта би про јек том тре ба ло да се по стиг не, за кљу чи ва ње 
шта ће под ра зу ме ва ти ре а ли за ци ја про јек та и, да кле, по сти за ње 
спо ра зу ма да ли је про је кат вред но ре а ли зо ва ти. Прет по ста ви ће мо 
да овај про цес укљу чу је са чи ња ва ње и одо бра ва ње до ку мен та ко-
јим се за по чи ње про је кат (ДЗП). 

Све про јек те тре ба ло би до бро де фи ни са ти пре не го што се 
оч не с би ло ка квим ра дом. То би мо ра ло да бу де очи глед но, али 
из не на ђу је ко ли ко је про је ка та осу ди ло се бе на про паст пре не го 
што су и за по че ти, јер је на по чет ку про пу ште но да се од ре ди шта 
је нео п ход но да се учи ни. Не за ви сно од тех нич ке обла сти ва шег 
про јек та и без об зи ра на то ко ли ко се ње го ва струк ту ра мо же раз-
ли ко ва ти од стан дард ног жи вот ног де фи ни са ња је увек по треб на.

За ве ли ке про јек те мо гу да бу ду по треб не не де ље, па и ме се ци 
ра да на кре и ра њу пла на ко ји би на пра ви на чин до вео у рав но те жу 
тро шко ве, тра ја ње, ри зи ке и же ље не ре зул та те. У том слу ча ју, за 
фа зу де фи ни са ња је нео п ход но до де ли ти ствар не ре сур се ка ко би 
тим мо гао на пра ви на чин да се по све ти ра ду. Уоби ча је но је да се 
ово ко ри шће ње ре сур са ауто ри зу је као да се ра ди о ма лом про јек ту. 
Оту да, иако се опис ове фа зе ко ји сле ди за сни ва на прет по став ци 
да је фа за де фи ни са ња јед на гру па по сло ва, у ве ли ким про јек ти ма 
мо же да по сто ји пре ли ми нар на „по чет на“ фа за ко ја слу жи за та чан 
опис фа зе де фи ни са ња. По чет на фа за сле ди исту струк ту ру као и 
фа за де фи ни са ња, али њен циљ је са мо да опи ше фа зу де фи ни са ња 
а не да тач но опи ше цео про је кат.15)

Ана лог но на ве де ним ни во и ма фор му ли са ња опе ра ци о нал ног 
од ре ђе ња фор му ли ше се и си стем хи по те за. Ако је реч о три ни воа 

ло гич ких нор ми, не опис ис тра жи вач ког ис ку ства. А при ли ком пре чи шћа ва ња ис ку-
ства, ло гич ки мо дел га мо же ис кри ви ти, че га су ло ги ча ри одав но све сни. Као и дру ги 
мо де ли, стра ху је из вре мен ског сле да до га ђа ја. Он пре на гла ша ва кре а тив ну уло гу екс-
пли цит не те о ри је, као што за не ма ру је кре а тив ну уло гу по сма тра ња. Јер, ис тра жи ва ње 
ни је са мо ло ги ка по ме ша на са по сма тра њем. По ред ло гич ких оно има и пси хо ло шке 
ди мен зи је, ма да се то те шко мо же за кљу чи ти из ри го ро зног ло гич ког сле да у ко ме се о 
ис тра жи ва њу обич но из ве шта ва.

15) Se ba sti jan No uks, Ijan Mej džor, Alan Grin vud, Do mi nik Alen i Mark Gud man, Upravljanje
projektima:Kakozavršitiposaonavremeiuskladusabudžetom, Klio, Бе о град, 2005, стр. 
166.
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оп што сти, он да је оп шта хи по те за на ни воу на сло ва, по себ не – на 
ни воу сег ме на та и по је ди нач не – на ни воу еле мен тар них са др жа ја. 
Че твр ти ни во су ин ди ка то ри. Ка да је реч о два ни воа оп што сти, он-
да је за сни ва ју ћа (оп шта) хи по те за на ни воу на сло ва, а раз ра ђу ју ће 
– на ни воу еле мен тар них са др жа ја. Тре ћи ни во су ин ди ка то ри. Ако 
пред мет, по оби му и са др жа ју, има ви ше ни воа оп што сти од на ве-
де на три, он да се ре а ли зу је ма кро про јек то ва ње.16) Под про стор ним 
од ре ђе њем под ра зу ме ва се утвр ђи ва ње ме ста пред ме та и ис тра жи-
ва ња (бор бе ног деј ства) у фи зич ком и дру штве ном (не ма те ри јал-
ном) про сто ру.

Пред мет ис тра жи ва ња се од ре ђу је у фи зич ком сми слу ка да ње-
гов са др жај чи не ма те ри јал ни еле мен ти. Та ко се, на при мер, сва ко 
бор бе но деј ство при пре ма и во ди у фи зич ком про сто ру – зо ни или 
прав цу деј ства чи је су гра ни це у те о ри ји у на че лу да те, а у прак-
си кон крет но од ре ђе не. Тај про стор се мо же де фи ни са ти у ужем и 
ши рем сми слу. У ужем сми слу се под про стор ним од ре ђе њем под-
ра зу ме ва онај про стор на ко ме је пред мет ис тра жи ва ња фи зич ки 
рас по ре ђен.17) Под вре мен ским од ре ђе њем под ра зу ме ва се утвр ђи-
ва ње гра ни це вре ме на у ко јем се пред мет ис тра жи ва ња ис по ља-
ва. пре ци зни је ре че но, то је утвр ђи ва ње вре мен ских ди мен зи ја у 
ко ји ма се пред мет на ла зи у про це су ис тра жи ва ња. Опе ра ци о нал но 
од ре ђе ње пред ста вља так са тив но на бра ја ње си сте ма ти зо ва них са-
др жа ја ко ји су прет ход но за хва ће ни и де фи ни са ни у те о риј ском од-
ре ђе њу пред ме та ис тра жи ва ња. Тим од ре ђе њем до би ја се ко на чан 
од го вор на пи та ње – шта се ис тра жу је.

Ни је дан део на уч не за ми сли, ни чи та вог про це са ис тра жи ва-
ња ни је из ло жен та квим кри ти ка ма и те о риј ским рас пра ва ма као 
опе ра ци о нал но од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња. Бо је ћи се већ 
кри ти ко ва ног опе ра ци о на ли зма мно ги ис так ну ти ме то до ло зи из-
бе га ва ју да спо ме ну по јам опе ра ци о на ли за ци ја или опе ра ци о нал на 
де фи ни ци ја. Уме сто тих слу же се пој мо ви ма кон цеп ту а ли за ци ја, 
ре кон цеп ту а ли за ци ја, спе ци фи ка ци ја, ре спе ци фи ка ци ја, кон кре ти-
за ци ја и слич но. Реч је, за пра во, о за ме ни тер ми на, ма ње или ви ше 
су жа ва ње, од но сно, про ши ри ва ње пој ма опе ра ци о на ли за ци ја.  Без 
об зи ра на сла бо сти опе ра ци о на ли зма као при мар но по зи ти ви стич-
ког при сту па ис тра жи ва њу, у прак си ем пи риј ског са зна ња не мо же 
се из бе ћи опе ра ци о нал но од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња, за то 
16) Др Мом чи ло Са кан, Методологијавојнихнаука, Бе о град, 2006, стр. 443-444.
17) Исто, стр. 445.
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што се: (1) пре ли ми нар ним и те о риј ским од ре ђе њем не мо же да ти 
екс пли ци тан од го вор на пи та ње: шта се ис тра жу је; (2) про вер љи ве 
хи по те зе мо гу се из ве сти са мо за кон крет не са др жа је пред ме та ис-
тра жи ва ња; (3) опе ра ци о нал ним од ре ђе њем омо гу ћа ва се ег закт-
ни ји при ступ, а оне мо гу ћа ва про из во љан из бор са др жа ја пред ме та 
ис тра жи ва ња.

У  ме то до ло шкој те о ри ји не ма је дин стве ног схва та ња о са-
др жа ју опе ра ци о нал ног од ре ђе ња пред ме та ис тра жи ва ња. Не ки 
ауто ри опе ра ци о нал но од ре ђе ње иден ти фи ку ју са рад ним, опе ра-
ци о нал ним де фи ни ци ја ма; не ки сма тра ју да је по ста вља ње опе-
ра ци о нал не де фи ни ци је са мо део опе ра ци о на ли за ци је, не ки опет 
из о ста вља ју опе ра ци о нал не де фи ни ци је па и ин ди ка то ре, а усме-
ра ва ју се на са др жај по ја ве (и од го ва ра ју ћих пој мо ва) ко ја се ис-
тра жу је.

Ме то до ло шки је ко рект но да се пред мет опе ра ци о на ли зу је 
де ло ви ма соп стве ног са др жа ја. То су ре ла тив но са мо стал ни и по 
оп што сти си сте ма ти зо ва ни де ло ви по ја ве (це ли не) као пред ме та 
ис тра жи ва ња. Са др жа ји пред ме та ис тра жи ва ња су свој ство (ка рак-
те ри сти ке) по ја ве, објек ти, су бјек ти, рад ње (опе ра ци је) итд., од но-
сно пој мо ви раз ли чи тог ни воа оп што сти, а ис ка зу ју се од го ва ра-
ју ћим тер ми ни ма и сим бо ли ма. По што се у те о риј ском од ре ђе њу 
би ра ју (утвр ђу ју) и де фи ни шу са др жа ји пред ме та ис тра жи ва ња 
(њи хо ви пој мо ви), то је у опе ра ци о нал ном од ре ђе њу по треб но те 
са др жа је пред у зе ти и од ре ди ти као по себ не де ло ве (сег мен те). Ако 
у те о риј ском од ре ђе њу ни је до кра ја раз ви јен пој мов ни си стем (са-
др жај), ако ни су из ве де ни кон крет ни (по је ди нач ни са др жа ји), та да 
је у опе ра ци о нал ном од ре ђе њу по треб но по себ не са др жа је (сег-
мен те) раз ло жи ти на кон крет не (еле мен тар не) са др жа је.

Ши ри са др жа ји се раз ла жу ана ли тич ко-де дук тив ним ме то дом. 
При том је нео п ход но да се кон крет ни са др жа ји се лек тив но из два-
ја ју и, у опе ра ци о нал ном од ре ђе њу пред ме та ис тра жи ва ња, за др-
жа ва ју са мо они бит ни. Оста ли са др жа ји, без ко јих ши ри са др жај 
(по јам) за др жа ва иден ти тет, из о ста вља ју се из опе ра ци о нал ног од-
ре ђе ња.

Опе ра ци о нал но од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња са сто ји се од 
так са тив но на ве де них и си сте ма ти зо ва них де ло ва са др жа ја (пој мо-
ва). У мо де лу мо гу би ти три или два сте пе на оп што сти. Сте пе но-
ва ње је усло вље но вр ста ма хи по те за по оп што сти. По што не мо же 
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би ти ви ше од три сте пе на оп што сти хи по те за (оп ште, по себ не, по-
је ди нач не), то не мо же би ти ни ви ше од три сте пе на са др жа ја на 
ко је се ове хи по те зе од но се.18)

На ве де ну ше му те о риј ског и опе ра тив ног од ре ђе ња пред ме та 
ис тра жи ва ња, об у хва та по ли тич ку ин тер ак ци ју др жа ве и дру штва, 
као и по ли тич ка по ља ко ја ука зу ју на опе ра ци о на ли за ци ју да тог 
пред ме та ис тра жи ва ња.

Де фи ни са ње про бле ма ис тра жи ва ња на те му:
Ка па ци тет по ли тич ких ин сти ту ци ја  

(по јам, струк ту ра, функ ци ја и зна чај)
Ка да је реч о про јек ту по ла зи се од ста ва да де мо крат ски и на-

ци о нал ни ка па ци те ти у про це су нео п ход не де мо крат ске тран сфор-
ма ци је по ли тич ке за јед ни це Ср би је из град ња и раз вој ква ли тет них 
и од го вор них по ли тич ких ин сти ту ци ја има ду го роч ни зна чај ка ко 
за ста бил ност уну тра шњих при ли ка и од но са ен ти те та по ли тич-
ког си сте ма, та ко и за про цес, пре све га, европ ских и дру гих ме-
ђу на род них ин те гра ци ја. Ста бил ност и функ ци о ни са ње на ве де них 
по ли тич ких ин сти ту ци ја за ви си од од го вор не, де мо крат ски опре-
де ље не јав но сти са де фи ни са ним дру штве ним, од но сно на ци о-
нал ним др жав ним и ду хов ним иден ти те том. То зна чи но ви си стем 
дру штве них вред но сти, из град њу но ве по ли тич ке кул ту ре и де ре-
гу ла ци ју по сто је ћег по ли тич ког си сте ма. Де струк ци ја, де зо гра ни-
18) Др Но вак Ми ло ше вић, мр Са ша Ми ло је вић, Основиметодологијебезбедноснихнаука, 

Бе о град, 2001, стр. 116.
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за ци ја и дез о ри јен ти са ност у про те клом ве ку у Ср би ји је об у хва ти-
ла чи тав спек тар раз ли чи тих дру штве них сег ме на та, али и обич ног 
чо ве ка, ње гов со ци јал ни иден ти тет. Упра во за то пред мет овог про-
јек та су де мо крат ски и на ци о нал ни ка па ци те ти по ли тич ких ин сти-
ту ци ја као и де мо крат ске, тран спа рент не и од го вор не јав но сти у 
Ср би ји. Има ју ћи у ви ду да је иден ти фи ка ци ја са гру па ма ну жна за 
оп ста нак по је дин ца у дру штву, пре ци зно де фи ни сан на ци о нал ни 
иден ти тет је од пре суд не ва жно сти за ста бил ност по ли тич ких ин-
сти ту ци ја и си сте ма у це ли ни. 

По ли тич ки ка па ци тет по ли тич ких ин сти ту ци ја об у хва та: 1) 
мо гућ ност су прот ног по ли тич ког пла ни ра ња све у куп ног дру штве-
ног и по ли тич ког раз во ја; 2) ка па ци тет по ли тич ког упра вља ња и 
од лу чи ва ња; 3) флек си бил ност по ли тич ког ор га ни зо ва ња; 4) спо-
соб ност по ли тич ког од лу чи ва ња и упра вља ња на ма кро и ми кро 
пла ну; 5) спо соб ност про ме не и ино ва тив ног раз во ја си сте ма.

Мо гућ но сти по ди за ња ка па ци те та за ви се од три нај ва жни ја де-
ла: 1) де мо крат ски ка па ци те ти ин сти ту ци ја; 2) по ли тич ке су бјек те, 
про це се и ци вил ни сек тор, и 3) на ци о нал не и гра ђан ске ка па ци те те 
кул ту ре и ду хов но сти у Ср би ји. Под ин сти ту ци ја ма као јед ним ен-
ти те том сло же ног по ли тич ког си сте ма ана ли зи ра ће се: пар ла мент, 
пред сед ник ре пу бли ке, вла да, устав ни суд, ло кал на са мо у пра ва, 
по ли тич ке стран ке (пред сед ник  ре пу бли ке). Ка па ци те ти на ве де-
них ин сти ту ци ја, од но сно обим, струк ту ра, ква ли тет, ефи ка сност 
и ком пе тент ност сва ке на ве де не ин сти ту ци је по ли тич ког си сте ма 
у оства ри ва њу њи хо вих при мар них функ ци ја су при мар ни ци ље-
ви у од но су на по тре бе др жа ве и гра ђа на. Дру ги део об у хва та ре-
де фи ни са ње зна ча ја по ли тич ких пар ти ја, афир ма ци ју дру штве них 
по кре та и ја ча ње оби ма ци вил ног сек то ра у дру штву. По се бан сег-
мент пред ста вља са ма јав ност Ср би је, иден ти фи ка ци ја на ци о нал-
них и гра ђан ско де мо крат ских и ду хов них ка па ци те та те јав но сти. 
Мо дер ни за ци ја по сто је ћег, у осно ви тра ди ци о нал ног на ци о нал ног 
и гра ђан ског иден ти те та јав но сти Ср би је, пред ста вља фак тор де-
мо кра ти за ци је це лог дру штва. По себ но ће се раз ма тра ти схва та ње 
на ци о нал ног иден ти те та, и тран сфор ма ци ја од при мор ди јал ног ка 
ин стру мен тал ном (гра ђан ском) схва та њу.

Про је кат би об у хва тио у пр вој фа зи ем пи риј ског де ла ис тра жи-
ва ње пој ма, струк ту ре и зна че ња на ци о нал ног иден ти те та гра ђа на 
Ср би је, кван ти та тив ном ме то дом (ис тра жи ва ње на ре пре зен та тив-
ном узор ку гра ђа на Ср би је ста ри јих од 18 го ди на), ис пи ти ва ће се 
ста во ви и по ве ре ње гра ђа на пре ма др жав ним ин сти ту ци ја ма, ми-
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шље ње гра ђа на о ре ал ној сна зи ва жних по ли тич ких ин сти ту ци ја 
и њи хо вим ка па ци те ти ма и по тен ци ја ли ма.  Ка па ци те ти по ли тич-
ких ин сти ту ци ја би ће ана ли зи ра ни ква ли та тив ним ме то да ма (ду-
бин ски ин тер вјуи и delp hi ме тод) ко ји ма ће се ис пи та ти ми шље ња 
осо ба у др жав ној упра ви и до но си о ци ма стра те ги ја и кре а то ри ма 
по ли ти ке о ва жним пи та њи ма ве за ним за раз ви ја ње ка па ци те та др-
жав них ин сти ту ци ја и схва та њу на ци о нал ног иден ти те та.

На осно ву на ве де ног, де фи ни ше мо дру штве ни зна чај овог про-
јек та ко ји про из и ла зи из чи ње ни це да су нај но ви ја те о риј ска са-
зна ња и упо ред на ис тра жи ва ња ука за ла да су у де мо крат ској тран-
зи ци ји би ла нај у спе шни ја дру штва ко ја су ус пе ла да раз ви ју ста-
би лан и  ефи ка сан ин сти ту ци о на лан оквир, пре све га са оја ча ним 
ка па ци те том др жав них а уз ове и оста лих ин сти ту ци ја у јав ном 
сек то ру. По тре ба за уна пре ђе њем те о риј ских са зна ња као осно ве 
за мо дер ни за ци ју и ре фор му по ли тич ких ин сти ту ци ја ви ди се и у 
то ме што во де ћи нео ли бе рал ни те о ре ти ча ри у сво јим но ви јим ра-
до ви ма ука зу ју и на нео п ход ност (ре ха би ли та ци је) ре ва ло ри за ци је 
и ја ча њу ка па ци те та функ ци је др жа ве у еко ном ском и дру штве ном 
аспек ту.

Да кле, на ша основ на ди ле ма гла си: Да ли је Ср би ја не са мо 
де мо крат ска (и)ли не де мо крат ска „до вр ше на“ и(ли) „не до вр ше на“ 
на ци о нал на др жа ва? Из тог устав но прав ног окви ра про из и ла зи и 
ње на де мо крат ска кон сти ту ци ја. Јер, по је ди нац ни је су ве рен ако 
це ли на на род ног би ћа, за пра во на ци је ни је су ве ре на. Овај си стем 
спо је них су до ва ко ји се на сла ња на не мач ку прав но-по ли тич ку тра-
ди ци ју, мо же би ти и је сте је дан од мо гу ћих фак то ра не ста бил но сти 
и функ ци о нал но сти по ли тич ког си сте ма. По што је Ср би ја мул ти-
на ци о нал на, мул ти кон фен зо нал на, сло же на, др жа ва са из ра же ним 
про це сом ре ги о на ли за ци је и да љег це па ња те ри то ри јал не це ло-
куп но сти, др жав ност ве ћин ске на ци је је сте је дан од ва жних усло ва 
ње ног кон сти ту и са ња као до вр ше не, од но сно пот пу ни је др жа ве у 
пут ном на ци о нал ном ка па ци те ту. У не до вр ше ној др жа ви он је нео-
п хо дан услов ње не по ли тич ке, еко ном ске, ду хов не и дру ге ин те-
гра ци је, не са мо на ци о нал них ма њи на и ет нич ких гру па ци ја, кроз 
на ци о нал не са ве те, већ и као су ве ре них, рав но прав них гра ђа на.

1.2.2.Формулацијапроблемаистраживања

Фор му ли са ње про бле ма ис тра жи ва ња пред ста вља кон цеп ту а-
ли за ци ју про бле ма ис тра жи ва ња пу тем „тро стру ког при сту па: а) 
иден ти фи ка ци ја основ них хи по те тич ких ста во ва о пред ме ту ис-
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тра жи ва ња; б) де фи ни са њу зна ча ја ис тра жи ва ња; и в) кон сул то ва-
њу ре зул та та прет ход них ис тра жи ва ња. За пра во, хи по те тич ки ста-
во ви су основ не ми са о не прет по став ке о пред ме ту ис тра жи ва ња у 
це ли ни, ње го вим чи ни о ци ма, осо би на ма, од но си ма и ве за ма, си ту-
а ци ји, ди мен зи ја ма, о су шти ни са др жи ни, об ли ку и фор ми. Та ко, 
хи по те за по се ду је три зна чај не функ ци је: а) про ши ру је по сто је ће 
са зна ње; б) пре ва зи ла зи не до стат ке прет ход но сте че ног са зна ња; 
в) на ме ће ме то до ло шки зах тев за стал ним про ве ра ва њем ва лид но-
сти већ сте че ног са зна ња. Зна чај ис тра жи ва ња се од но си на ис тра-
жи ва ње пој ма зна чај но сти по сма тра ног пред ме та у на уч ном и дру-
штве ном сми слу. Од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња се за сни ва на 
те о риј ском и опе ра ци о нал ном од ре ђе њу пред ме та ис тра жи ва ња. 
Пр во се од но си на де фи ни са ње и упо тре бу ка те го ри јал но-пој мов-
ног апа ра та а дру ги на кон кре ти за ци ју и спе ци ја ли за ци ју ис тра жи-
вач ког про бле ма. Основ на су пра ви ла де фи ни са ња:  1. де фи ни са ње 
мо ра да из ра зи су шти ну оно га што се де фи ни ше; 2. де фи ни ци ја не 
сме би ти цир ку лар на; 3. де фи ни ци ја не сме би ти из ра же на не га-
тив ним тер ми ни ма ако мо же да се из ра зи по зи тив ним тер ми ни ма; 
4. де фи ни ци ја не сме да бу де из ра же на не ја сним или фи гу ра тив-
ним је зи ком.

Као што је по зна то у те о ри ји ме то до ло ги је, ци ље ви ис тра жи-
ва ња се мо гу по де ли ти на те о риј ске и ем пи риј ске, као и на фун да-
мен тал не и при ме ње не. У на уч ном ис тра жи ва њу раз ли ку је мо на-
уч не и дру штве не ци ље ве. Пр ви су усме ре ни ка про це су на уч ног 
са зна ња, а дру ги на дру штве ну сре ди ну у ко јој се ре а ли зу је ис-
тра жи ва ње. На уч ним об ја шње њем и раз у ме ва њем, као и на уч ним 
пред ви ђа њем на уч но от кри ће чи ни јед ну не де љи ву це ли ну. То се 
мо же илу стро ва ти ова ко:
На уч но от кри ће               →       На уч но об ја шње ње и раз у ме ва ње

                                                                                 ↓ 
                                                                             Научно предвиђање

Хи по те тич ки оквир ис тра жи ва ња је зна ча јан из не ко ли ко раз-
ло га: пре ци зни је се де фи ни ше пред мет ис тра жи ва ња; до при но си 
се кон кре ти за ци ји пред ме та ис тра жи ва ња; от кри ва ју се но ве ди-
мен зи је пред ме та ис тра жи ва ња, и, ре ва ло ри зу ју се до та да шња на-
уч на са зна ња. Хи по те зе у за ви сно сти од пред ме та ис тра жи ва ња 
мо гу би ти те о риј ске и ем пи риј ске, док њи хо ва ло гич ка при ро да 
ука зу је на дво стру ку при ро ду: од им пли ка ци о них, ин дук тив но-де-
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дук тив них до мо гу ћих, ве ро ват них и слу чај них. На уч на хи по те за 
као са знај на на уч на прет по став ка по ла зи од на уч них са зна ња нео-
п ход них не са мо за на уч но об ја шње ње и раз у ме ва ње, већ и на уч но 
пред ви ђа ње.

Основ не фа зе при ме ње них ис тра жи ва ња су: 1. Про јек то ва ње 
ис тра жи ва ња; 2. Пред ис тра жи ва ње; 3. При ку пља ње по да та ка; 4. 
Сре ђи ва ње и об ра да по да та ка; 5. Ана ли за по да та ка и за кљу чи ва-
ње; 6. Из ве штај о ис тра жи ва њу.

На уч ни ис тра жи вач ки про гра ми мо ра ју се осма тра ти у исто-
риј ској пер спек ти ви јер њи хо ве са став не те о ри је сме њу ју јед на 
дру гу у од ре ђе ном исто риј ском раз до бљу упра во због то га да би 
те о риј ско је згро око ко јег су усред сре ђе не за шти ти ле од ано ма ли-
ја, али и за то да би по бољ ша ле пре дик тив ну моћ це лог про гра ма. 
Не ка ad hoc по ста вље на те о ри ја је при хва тљи ва ако се по ја вљу-
је у скло пу плод ног или до ми нант ног ис тра жи вач ког про гра ма. У 
том сми слу те о ри ја и не пред ста вља је ди ни цу про це њи ва ња, већ је 
то увек цео про грам. Дру гим ре чи ма, при хва тљи вост јед не те о ри-
је за ви си ће од то га ка ко је про це њен од го ва ра ју ћи ис тра жи вач ки 
про грам.

Да би смо по твр ди ли на ве де ну тврд њу, под се ти ће мо се Ла ко-
то ше вих иде ја. Он сво ју ме то до ло ги ју пре до ча ва као не што што 
„са мо про це њу је пот пу но ар ти ку ли са не те о ри је (или ис тра жи вач ке 
про гра ме), али не да је се би сло бо ду да на уч ни ци ма са ве ту је ка ко 
да до ђу до до бре те о ри је, ни ти их чак са ве ту је о то ме на ко ме од два 
су пар нич ка про гра ма тре ба да ра де“. Та ко он твр ди да ње го ва „ме-
то до ло шка пра ви ла“ (ко ја сам ста вља под на вод ни ке) „об ја шња ва-
ју раз лог при хва та ња Ein ste i no ve на су прот New to no ve те о ри је, али 
ни ти на ре ђу ју ни ти са ве ту ју на уч ни ку да ра ди у окви ру Ein ste i no-
vog а не New to no vog ис тра жи вач ког про гра ма“. Ни ка да се не мо же 
зна ти да ли је не ки про грам до те ме ре де ге не ри сан да уоп ште не 
би мо гао би ти ре ха би ли то ван, па се сто га не мо же ни ре ћи да би 
на ста вља ње ра да на би ло ком про гра му би ло не ра ци о нал но. Ла ка-
то ше ва ме то до ло ги ја на пу шта кла сич ну кон цеп ци ју ме то до ло ги је, 
од но сно она ни је за ми шље на као скуп ка но на или упут ста ва ко је 
би на уч ни ци тре ба ло сле по да сле де. За њу се мо же ре ћи да при-
па да „мо дер ним ме то до ло ги ја ма“ или „ло ги ка ма от кри ћа“ ко је су 
са чи ње не са мо од ску па, чак не ни чвр сто по ве за них, а по го то во не 
ме ха нич ких пра ви ла за про це њи ва ње до вр ше них ар ти ку ли са них 
те о ри ја. Че сто се ова пра ви ла или си сте ми и про це њи ва ња те о ри ја 
схва та ју и као „те о ри је на уч не ра ци о нал но сти“, „кри те ри ји де мо-
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кра ци је“ или „де фи ни ци је на у ке“. Ме то до ло ги ја ни је нор ма тив на 
за то што на уч ни ци ма про пи су је пра ви ла по на ша ња, већ за то што 
од ре ђу је усло ве ко је је дан на уч ни ис тра жи вач ки про грам тре ба да 
за до во љи да би се мо гло ре ћи да је бо љи од не ког дру гог ис тра жи-
вач ког про гра ма. Раз у ме се, да би се од ре ди ла пра ви ла за про це-
њи ва ње те о ри ја нео п ход но је раз мо три ти чи тав низ про бле ма ко ји 
упра во због то га чи не са став ни део ме то до ло ги је: од од ре ђи ва ња 
је ди ни це про це не, пре ко струк ту ре те о ри је и про гра ма, њи хо вог 
од но са пре ма ис ку ству, при ро де са мог ис ку ства, па до ис пи ти ва ња 
на чи на оправ да ва ња ме то до ло шког ис ку ства. На овом ме сту још 
тре ба ис та ћи да се у окви ру ове кон цеп ци је бри ше раз ли ка из ме ђу 
ме то до ло ги је и фи ло зо фи је на у ке. Ипак, ужи сми сао ко ји Ла ка тош 
при пи су је ре чи ме то до ло ги ја је сте те о ри ја ра ци о нал но сти“.19)

Кри ти ку ју ћи Ла ка то шо ву ме то до ло ги ју „La rry La u dan твр ди 
да јој се мо же упу ти ти бар шест озбиљ них и су штин ски ва жних 
при го во ра. Ове кри тич ке при го во ре он из но си сле де ћим ре дом: 1) 
Ла ка то шо во схва та ње на уч ног про гре са ис кљу чи во је ем пи риј ски 
усме ре но. На и ме, про гре сив ним мо ди фи ка ци ја ма уну тар те о ри ја 
сма тра ју се са мо оне мо ди фи ка ци је ко је по ве ћа ва ју до мен њи хо вих 
ем пи риј ских ста во ва. Ла у дан за ме ра це ло куп ној тра ди ци ји ко јој 
при па да Ла ка тош то што за не ма ру је пој мов не про бле ме у на у ци, 
од но сно окол ност да ре ша ва ње ове вр сте про бле ма пред ста вља не-
што што се стал но ја вља и од ви ја у на у ци.20)

19)  Све то зар Син ђе лић, „Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња про гра ма“, Филозофскестудије,13:
Филозофијанаукеистварности, Бе о град, 1986, стр. 91.

20) (2) Вр сте про ме на ко је Ла ка тош сма тра до пу ште ним у окви ру „ми ни-те о ри ја“ ко је 
кон сти ту и шу ис тра жи вач ке про гра ме крај ње су огра ни че ног ка рак те ра. У су шти ни, 
Ла ка тош са мо до пу шта та кав од нос из ме ђу ста ре и но ве те о ри је уну тар истог ис тра-
жи вач ког про гра ма ко ји се сво ди на до да ва ње но вих прет по став ки или на се ман тич ку 
ре ин тер пре та ци ју тер ми на ста ре те о ри је. По ред то га, по Ла ка то шу две те о ри је се мо гу 
на ла зи ти у истом ис тра жи вач ком про гра му ако јед на од њих ло гич ки по вла чи дру гу. 
На су прот Ла ка то шу, Ла у дан твр ди да уну тар истог ис тра жи вач ког про гра ма че сто до-
ла зи до стрикт ног ели ми ни са ња „ми ни те о ри ја“, а да се рет ко де ша ва да две те о ри је 
уну тар про гра ма сто је у та квом од но су да јед на ло гич ки по вла чи дру гу. (3) Коб ним 
не до стат ком Ла ка то ше вог пој ма на уч ног ис тра жи вач ког про гра ма Ла у дан сма тра окол-
ност да он су штин ски за ви си од Tar ski-Pop pe ro vog схва та ња оног што чи ни ло гич ки и 
ем пи риј ски са др жај те о ри је. „Сви Ла ка то шо ви ме то ди за ме ре ње про гре са зах те ва ју 
упо ре ђи ва ње ем пи риј ског са др жа ја сва ког чла на у ни зу те о ри ја ко је кон сти ту и шу не ки 
ис тра жи вач ки про грам. Као што су Grun ba um и дру ги увер љи во по ка за ли, по ку шај да 
се спе ци фи ку је ме тод за ме ре ње са др жа ја не ке на уч не те о ри је крај ње је про бле ма ти-
чан, ако не и до слов но не мо гућ. (4) Ла у дан за ме ра Ла ка то шу на на чи ну на ко ји схва та 
кри те ри ју ме за при хва та ње на уч них те о ри ја. На и ме, ма да је дан ис тра жи вач ки про грам 
мо же би ти про гре сив ни ји од не ког дру гог, по Ла ка то шу из те чи ње ни це не сле ди ни-
шта о ње го вој при хва тљи во сти или пред но сти ко ју ће има ти при ли ком на шег ко нач ног 
из бо ра. Пре ма то ме, про ме не ко је се ти чу про гре сив но сти ис тра жи вач ког про гра ма не 
мо гу да се пре тво ре у упут ства за ког ни тив ну ак ци ју. (5) Ла ка то шо во твр ђе ње да ум но-
жа ва ње ано ма ли ја уну тар не ког на уч ног ис тра жи вач ког про гра ма не ути че на ње го во 
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Ка да се у це ли ни по сма тра ју кри тич ки при го во ри ко ји се у 
окви ру фи ло зо фи је на у ке упу ћу ју Ла ка то ше вој ме то до ло шкој кон-
цеп ци ји, мо же се ре ћи да се от при ли ке до би ја сле де ћа сли ка: 1) 
сум ња се у сна гу ње го вих ме ри ла или стан дар да ра ци о нал но сти; 2) 
ста вља се под знак пи та ња иде ја да раз ли чи те ме то до ло ги је мо гу 
би ти те сти ра не по зи ва њем на исто ри ју на у ке, бар на на чин на ко ји 
то Ла ка тош чи ни; 3) кри ти ку је се ње го ва ме то до ло шка по зи ци ја са 
ста но ви шта те зе о не са мер љи во сти на уч них те о ри ја; 4) за ме ра му 
се да се од ре ђе на ње го ва ме то до ло шка ре ше ња не сла жу са ствар-
ном исто ри јом на у ке; 5) кри ти ку је се са ста но ви шта по себ них ме-
то до ло шких по зи ци ја ко је ука зу ју на од ре ђе ну огра ни че ност Ла ка-
то ше ве на у ке.21) 

Про блем ис тра жи ва ња, сма тра Р. Га ћи но вић је нај кре а тив ни ји 
део ис тра жи ва ња, би тан за „даљ њи рад, где тре ба да ти од го вор на 
сле де ћа пи та ња: ка ко је и због че га до шло до из бо ра баш те те ме, 
да ли због ак ту ел но сти и атрак тив но сти те ме, ре ле вант них дру-
штве них по тре ба, зах те ва и прак се, про фе си о нал ног на уч ног ин-
те ре са и ра до зна ло сти, лич них раз ло га (по се до ва ња спе ци фич них 
зна ња и ис ку ства рас по ла га ња са ем пи риј ским по да ци ма, ви со ке 
мо ти ва ци је). За из бор про бле ма ис тра жи ва ња мо ра ју се ува жи ти 
сле де ћи кри те ри ји: да ли се за ми шље ни про блем мо же ис тра жи ти 
(не по сто ја ње по да та ка тро шко ви ис тра жи ва ња, тај ност по да та ка и 
сл.), да ли ис тра жи ва ње до но си не што но во или је то по на вља ње 
већ по зна тог и ко ли ко је то ис тра жи ва ње при ме њи во у прак си и 
сл. Фор му ли са ње про бле ма ис тра жи ва ња из ра жа ва се де кла ра тив-
ном ре че ни цом, ко ја про ве ра ва не ко ста ње или од нос, или пи та ње. 
Про блем не сме би ти пре ши ро ко по ста вљен, тре ба га стро го пре-
ци зи ра ти и кон кре ти зо ва ти: обра зло жи ти због че га је по треб но то 
ис тра жи ва ње; ка ква се прак тич на и те о рет ска ре ше ња мо гу оче ки-
ва ти од тог ис тра жи ва ња и слич но.22)

Из фор му ли са ног про бле ма ис тра жи ва ња из во ди се пред мет, 
и он је цен трал ни и пре лом ни део сва ког про јек та. Њи ме се кон-
кре ти зу је оно што ће се ствар но ис тра жи ва ти и раз гра ни ча ва се са 
дру гим по ја ва ма ис тра жи вач ке обла сти. Од пред ме та ис тра жи ва-

про це њи ва ње исто ри ја на у ке у ве ли кој ме ри опо вр га ва. (6) Нај зад, Ла ка то шо ва иде ја о 
по сто ја њу чвр стог је згра уну тар не ког на уч ног ис тра жи вач ког про гра ма су ви ше је кру-
та у том сми слу да не до пу шта ни ка кве фун да мен тал не про ме не са мог ис тра жи вач ког 
про гра ма. Исто,

21)  Све то зар Син ђе лић, „Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња про гра ма“,Филозофскестудије,13:
Филозофијанаукеистварности, Бе о град, 1986, стр. 91-92.

22)  др Ра до слав Га ћи но вић, „Ка ко на пи са ти на уч но-ис тра жи вач ки рад из обла сти по ли ти-
ко ло ги је“, Политичкаревија, бр. 1, Бе о град, 2009, стр. 359.
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ња, на не по сре дан или по сре дан на чин, за ви се сви оста ли де ло ви 
про јек та: ци ље ви, хи по те зе, на чи ни ис тра жи ва ња. Са мим на сло-
вом ис тра жи ва ња, ње го вом те мом, пре ли ми нар но је од ре ђен пред-
мет ис тра жи ва ња. На слов ис тра жи ва ња не са др жи све по треб не 
чи ње ни це нео п ход не пот пу ном де фи ни са њу пред ме та. Пот пу но 
де фи ни са ње пред ме та ис тра жи ва ња зах те ва: те о риј ско од ре ђе ње 
пред ме та ис тра жи ва ња, и опе ра ци о нал но од ре ђе ње пред ме та ис-
тра жи ва ња.23)

Те о риј ско од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња усме ре но је ка 
епи сте мо ло шкој ди мен зи ји ис тра жи ва не по ја ве. Њи ме се од ре ђу је 
пра ви са др жај оно га што се же ли ис тра жи ва ти. Тај са др жај мо же 
се кон стру и са ти де дук ци јом из на уч ног са зна ња ко је ни је до вољ но 
про ве ре но, об ра ђе но, или из ко га се да ју прет по ста ви ти од ре ђе не 
по ја ве. То је, у су шти ни, ана ли за те о риј ских са зна ња о ис тра жи ва-
ној по ја ви и из два ја ње: на уч но-ис тра жи вач ких и ве ри фи ко ва них 
чи ње ни ца; на уч но са зна тих, али не до вољ но про ве ре них чи ње ни-
ца; оног што се ис ку стве но опа жа, али ни је до вољ но на уч но об-
ра ђе но и оног што се на осно ву на уч но са зна тог и опа же ног мо же 
прет по ста ви ти.24)

2. ПРЕД МЕТ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

ТЕ О РИЈ СКО ПО РЕ ЂЕ ЊЕ ПРЕД МЕ ТА

Ана ли за те о риј ских са зна ња

Из два ја ње чи ње ни ца/са зна ња

ОПЕ РА ЦИ О НАЛ НО ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ ПРЕД МЕ ТА

Чи ни о ци са др жа ја пред ме та

Вре мен ско ди мен зи о ни са ње пред ме та

Про стор но од ре ђе ње пред ме та

Ди сци пли нар но од ре ђе ње пред ме та

      Сли ка: Пред мет ис тра жи ва ња

23) Др До бри во је Ми ха и ло вић, Методологијанаучногистраживања, Бе о град, 1999, стр. 
88-89.

24) Исто, стр. 26.
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Те о риј ско од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња зах те ва по зна ва-
ње „на уч не обла сти и те о ри је ко јој при па да ис тра жи ва на по ја ва. 
По ред по зна ва ња те о риј ске осно ве, кон струк ци ја пред ме та зах те-
ва по се до ва ње има ги на ци је и ин ту и ци је“.25) Под те о риј ском пер-
спек ти вом под ра зу ме ва мо скуп те о ри ја или ба рем уве ре ња ко ји су, 
ско ро по пра ви лу, ба зи ра ни на не ком фи ло зоф ском прав цу. По што 
се на зи ви фи ло зоф ских пра ва ца и те о риј ских пер спек ти ва вр ло 
че сто за вр ша ва ју на „изам“, и ове пер спек ти ве по не кад на зи ва мо 
„из ми ма“. У ли те ра ту ри се мо гу сре сти и дру ги из ра зи, као што су 
пра вац, шко ла, фи ло зоф ска прет по став ка, епи сте мо ло ги ја, па чак и 
де фи ни ци је као што су „он то ло ги ја“ или “ши ро ко схва ће на ис тра-
жи вач ка ме то до ло ги ја“.26) 

Де мо крат ски ка па ци тет по ли тич ких ин сти ту ци ја и на ци о нал-
ни иден ти тет су те ме љи оп ште дру штве не по ли тич ко-прав не, еко-
ном ске и ду хов не мо дер ни за ци је Ср би је у 21. ве ку. Ино ва тив ни, 
раз вој ни, ди на мич ки по ли тич ки обра зац ова ко де фи ни са не мо дер-
ни за ци је про ис ти че из европ ских ин те гра ци ја Ср би је у Европ ској 
Уни ји. То под ра зу ме ва стра те шко де фи ни са ње на ци о нал них, др-
жав них и ду хов них ин те ре са у за јед ни ци европ ских на ро да, др-
жа ва и дру штва. Ка па ци тет де мо крат ских по ли тич ких ин сти ту ци ја 
зах те ва њи хов устав но-прав ни и по ли тич ки ре ин жи ње ринг уну-
тар по ли тич ког си сте ма у чи јем сре ди шту је гра ђа нин, од го вор на 
прав на и со ци јал на др жа ва и гра ђан ско дру штво. То је по мно го 
че му, осо бе на стра те ги ја одр жи вог по ли тич ког раз во ја свој стве на 
дру штви ма у тран зи ци ји и зах те ва од го вор ну јав ну по ли ти ку, пре-
ци зно де фи ни са ње јав ног, др жав ног и на ци о нал ног ин те ре са, као 
и од го во ран про цес по ли тич ке (де)ре гу ла ци је у хо ри зон тал ној и 
вер ти кал ној рав ни дру штва.

Нео п ход на је по ли тич ка ева лу а ци ја и пре и спи ти ва ње ле ги ти-
ми за ци је по сто је ћег по рет ка, иден ти фи ко ва ње осно ва, ин стру ме-
на та и обра за ца по ли тич ке обли га ци је, као и пре и спи ти ва ње вла да-
ју ће гло бал не (нео)ли бе рал не иде о ло ги је. Ре ди за ни ра ње те мељ них 
на че ла, вред но сти као и ин сти ту ци ја по ли тич ког си сте ма, по сто је-
ћих по ли тич ких про це ду ра, де цен тра ли за ци је и ре ги о на ли за ци је 
др жа ве, у функ ци ји је очу ва ња све то сав ске ду хов но сти, на ци о нал-
ног иден ти те та, др жав не су ве ре но сти Ре пу бли ке Ср би је и Ко со ва 

25) Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин Ђу рић, Методолошкизаписи,књ.8, Бе о-
град, 2010, стр. 100-101.

26) Исто
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и Ме то хи је као ње ног нео ту ђи вог де ла, и као рав но прав не чла ни це 
европ ске и ме ђу на род не за јед ни це.

При мер: Кон стан те мо дер ног на ци о нал ног и мул ти на ци о нал ног 
иден ти те та

Политичке 
области

По ли тич ке 
ин сти ту ци је 

(про це си)

Политички 
субјекти

Политички 
актери

Оста ло

1)  Де мо крат ски 
ка па ци те ти 
по ли тич ких 
ин сти ту ци ја

2)  На ци о нал ни 
ка па ци те ти 
по ли тич ких 
ин сти ту ци ја

3)  Ка дров ски 
ка па ци те ти

4)  Ин сти ту ци-
о нал на уло га 
по ли тич ких 
ак те ра

5)  Обрасци 
инсти ту-
ци онал них 
оквира 
грађанске 
политичке 
културе

1.  Пар ла мент и 
пар ла мен та-
ри зам

2.
3.

1.  На ци о нал ни 
ка рак тер пол.
ин сти.

2.  На ци он. ин-
те рес

3. 

1.  Со ци јал ни 
ре сур си

2.  ин те лек ту ал-
ни ка пи тал

3.  људ ски ре-
сур си

1.  Тра ди ци-
о нал ни и 
пост мо дер ни 
оквир пол. 
ин сти ту ци ја 

2.

1)  По ли тич ке 
стран ке

2) Дру штве ни 
по кре ти

3) Син ди ка ти

4) По ли тич ке 
ели те

5) Привредне 
корпорацијске 
елите

1) Гра ђа ни

2) На ци-
о нал не 
ма њи не

3) Со ци јал-
ни сло је ви

4)

1.  Не вла ди не 
ор га ни за-
ци је

2.  Ин те ре сне 
гру пе

3.  Гру пе за 
при ти сак

4.  Тај ку ни

5.  Ино стра ни 
фак то ри

Ре фор ме по сто је ћег мо де ла дру штва и по ли тич ких ин сти ту ци-
ја об у хва та сле де ћа три ва жна аспек та ко ји се по сма тра ју у све тлу 
упо ред ног ме то да.

1.3.Проблемистраживања

1.3.1.Проблемистраживања(општитеоријскиоквири)

На зив „про блем“ слу жи за озна ча ва ње „не ре ше ног пи та ња ко-
је се мо же ре ша ва ти са мо на уч ним ме то дом. У ши рем сми слу упо-
тре бља ва се за озна ча ва ње сва ког спор ног пи та ња, ко је је те шко 
об ја сни ти или ре ши ти. Да нас се тај на зив че сто упо тре бља ва, чак 
и зло у по тре бља ва, за сва пи та ња ко ја су ма ло сло же ни ја и те же се 
ре ша ва ју. За то, кад ов де го во ри мо о про бле му, ми сли мо ис кљу чи во 
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на онај пр ви слу чај, на про блем  као пред мет на уч ног ис тра жи ва-
ња, на на уч ни про блем. 

Гор ња де фи ни ци ја под ра зу ме ва две основ не ди мен зи је про-
бле ма: не ре ше но пи та ње, ко је се мо же ре ша ва ти на уч ним ме то дом. 
Да би не што би ло про блем мо ра по сто ја ти екс пли цит но као пи-
та ње ко је ни је ре ше но, а тре ба га ре ша ва ти. Без те све сти о по-
сто ја њу не ре ше ног пи та ња оно не по сто ји као про блем. Дру га је 
ди мен зи ја про бле ма, ко ја га чи ни на уч ним, ње го ва ра ци о нал ност 
или по доб ност да се при сту пи ње го вом ре ша ва њу на уч ним ме то-
дом ис тра жи ва ња. Ако се на осно ву све сти о по сто ја њу не ког про-
бле ма, по ста ви хи по те за ко ју тај про блем им пли ци ра и при сту пи 
ње ном про ве ра ва њу на уч ним ме то да ма ис тра жи ва ња, он да тек мо-
же мо го во ри ти о на уч ном про бле му. Кад о не кој по ја ви у при ро ди 
или дру штву по сто је кон тра дик тор ни ре зул та ти или су са зна ња де-
фект на, кад је та ква по ја ва не до вољ но осве тље на или не пот пу но 
об ја шње на, до бар по зна ва лац уоча ва про блем. Да би га уочио мо ра 
да бу де до бар по зна ва лац не ког до ме на на у ке, што зна чи да мо ра 
има ти од ре ђе ни кван тум зна ња. Осим то га, мо ра да уви ди да по-
сто је кон тра дик ци је или де фек ти у са зна њи ма, па да за кљу чи да се 
ра ди о на уч ном про бле му. Пре ма то ме, два су основ на пред у сло ва 
за уоча ва ње про бле ма: тре ба зна ти и тре ба кри тич ки ра су ђи ва ти.27)

За из бор на уч ног про бле ма „тре ба, на и ме, иза бра ти оно што 
вре ди и што се мо же ис тра жи ва ти. Пр ви кри те ри јум био би ва-
жност про бле ма. То је, без сум ње, нај ве ћа кон тро вер зи ја: ка ко од ре-
ди ти што је ва жно, ва жни је и нај ва жни је, а шта уоп ште ни је ва жно 
за ис тра жи ва ње? На пр ви по глед, ма ње зна ча јан, али, за успех ис-
тра жи ва ња, че сто вр ло зна ча јан је кри те ри јум лич ног ин те ре со ва-
ња и скло но сти на уч ног рад ни ка са гле да ти. Нај зад, тех нич ка из во-
дљи вост је че сто пре су дан кри те ри јум за из бор на уч ног про бле ма. 
Нај ши ре узев, про бле ми ко ји се рас по ло жи вом тех ни ком не мо гу 
ис тра жи ва ти, у да том мо мен ту, не спа да ју у до мен на уч ног ис тра-
жи ва ња. У ужој пак сре ди ни, тех нич ка из во дљи вост је усло вље на 
ни зом ло кал них окол но сти, ко је се мо гу до ста тач но са гле да ти, бар 
нај ва жни је од њих. То су:  ма те ри јал ни тро шко ви: сред ства су увек 
огра ни че на, без об зи ра на ве ли чи ну це ло куп них ула га ња у на у ку, и 
она на ла жу при о ри тет у из бо ру; ла бо ра то риј ска и дру га опре ма: на 
27)  Гру па ауто ра, Методологијанаучноистраживачкоградаумедицинскобиолошкимна

укама, Бе о град, 1977, стр. 38-39.
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осно ву ње, да нас се и вр ши по де ла на тзв. „ве ли ку на у ку“ и ма лу 
на у ку, не ки уре ђа ји се на ла зе са мо на не ко ли ко ме ста у све ту.

Ис тра жи ва ње као функ ци о нал ни мо дел мо же има ти „ви ше фа-
за. Је дан мо дел ко ји се нај че шће сре ће у прак си дат је на сли ци.

Ово ис тра жи ва ње, по го то ву ка да до спе у фа зу ре а ли за ци је, мо-
же да отво ри и по јам – обра зац уз гред ног от кри ћа, што ите ка ко 
мо же да оп те ре ти по ла зну прет по став ку и ис тра жи ва ње. На и ме, 
под од ре ђе ним усло ви ма, ис тра жи вач ки на лаз иза зи ва „по ја ву дру-
штве не те о ри је. У прет ход ном тек сту, то је украт ко би ло из ра же но 
на сле де ћи на чин: „плод но ем пи риј ско ис тра жи ва ње не са мо што 
про ве ра ва те о риј ски из ве де не хи по те зе; оно та ко ђе ства ра но ве хи-
по те зе. Ово се мо же на зва ти ком по нен том „уз гред ног от кри ћа“ у 
ис тра жи ва њу тј., от кри ће про ниц љи во шћу или слу чај но шћу, ва ља-
них ре зул та та за ко ји ма се ни је тра га ло.28)

28)  Обра зац „уз гред но от кри ће“ се од но си на при лич но чест слу чај опа жа ња не при хва ће-
ног, не пра вил ног и стра те гиј ског по да тка ко ји оста је при ли ка за раз ви ја ње но ве те о ри је 
или про ши ре ње по сто је ће те о ри је. Сва ки од еле ме на та овог обра сца мо же се ла ко опи-
са ти. По да так је, пре све га, не при хва ћен. Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин 
Ђу рић, Методолошкизаписи,књ.8, Бе о град, 2011, стр. 68.
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Исто та ко, ка да је реч о об ја шње њу, под се ћа мо да се по је ди-
нач не по ја ве об ја шња ва ју „от кри ва њем њи хо ве ге не зе, њи хо вих 
узроч но-по сле дич них од но са са дру гим по ја ва ма, њи хо вим сме-
шта њем у не ку ши ру струк тур ну це ли ну, от кри ва њем њи хо вих 
функ ци ја или по тре ба да за до во ља ва ју у окви ру не ког си сте ма, 
њи хо вим до во ђе њем у ве зу са од ре ђе ним ин ди ви ду ал ним или ко-
лек тив ним ци ље ви ма и свр ха ма, итд. 

Нај ва жни ји пред у сло ви на уч ног об ја шње ња не ке по је ди нач не 
по ја ве је су та чан опис ње ног ста ња (по чет них усло ва) и по сто ја ње 
до вољ но од ре ђе них и про ве ре них те о риј ских ста во ва ко ји се од-
но се на ту област. До бро те о риј ски за сно ва на и кон крет но ме то до-
ло шки во ђе на об ја шње ња има ју и знат ну прог но стич ку вред ност.

По сто је че ти ри основ не и ком пле мен тар не вр сте и на уч ног об-
ја шње ња у со ци о ло ги ји: узроч но, ге не тич ко, струк ту рал-функ ци-
о нал но и те о ло шко. Нај ве ћу вред ност у сва кој на у ци има узроч но 
об ја шње ње, бу ду ћи да оно от кри ва не са мо нај бит ни је усло ве под 
ко ји ма се не ка по ја ва де ша ва, већ и на чи не на ко је се она мо же 
про из ве сти или прак тич но кон тро ли са ти. Као ужи део ши рег ску-
па усло ва, узро ци прет хо де на стан ку не ке по ја ве, про из во де ћи је 
ак тив но као ну жни и до вољ ни усло ви.

1.4.Предметистраживања
Оту да ин те ре со ва ње струч не и ши ре на уч не јав но сти, по го-

то во у зе мља ма у тран зи ци ји, и не баш слу чај но у бив шим пост-
со ци ја ли стич ким зе мља ма за фе но мен на ци о нал ног иден ти те та? 
Оту да ин те ре со ва ње у не ким зе мља ма Европ ске уни је, не за европ-
ски иден ти тет, не го упра во за на ци о нал ни иден ти тет? Мо жда је 
ре ше ње ове ди ле ме у про це су гло ба ли за ци је под стак ну те ак ту ел-
ном свет ском, еко ном ском кри зом ко ја ства ра усло ве за по вра так 
на ци о нал ном, уме сто гра ђан ском иден ти те ту, кон цеп ту мул ти кул-
ту рал но сти ко ји у не ким во де ћим европ ским зе мља ма до жи вља ва 
крах, или пак, по вра так хри шћан ској Евро пи – за ко ји је мо жда 
пре ка сно?

За што у на уч ној за јед ни ци Ср би је на јед ном окре ну тост те о риј-
ском кон цеп ту, пре вла да ла те о риј ска (и)или ди ле ми на ци о нал ног 
иден ти те та? Зар ни је по зна то у исто ри ји, да се на ро ди у мо рал ној, 
ду хов ној, по ли тич кој, би о ло шкој и сва кој дру гој кри зи – окре ћу на-
ци о нал ном иден ти те ту, ре тра ди ци о на ли за ци ји (чак и сва ко днев ног 
жи во та) и ду хов ној кул ту ри за ко ре ни ма бив ство ва ња – или је то 
но ви кон цепт пост мо дер не и дру штва у 21. ве ку? Од го во ри су број-
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ни по чев од дис кур са пост мо дер не до пост-ин фор ма тич ког, „вир-
ту ал ног“ дру штва ко је тра жи иден ти тет мо жда на ра чун гу бит ка 
или пре на гла ша ва ња на ци о нал ног – ка вир ту ел ној ствар но сти и 
њој има нент ном ет нич ком иден ти те ту ко ји се ви ше не го ика да до 
та да, ве зу је за про цес гло ба ли за ци је?

Хи по те за: Де мо крат ски и на ци о нал ни ка па ци тет по ли тич ких 
ин сти ту ци ја (ин тер ак ци ја)

Де мо крат ски ка па ци тет по ли тич ких ин сти ту ци ја прет по ста-
вља мул ти на ци о нал ни (или пак, мул ти кул тур ни, од но сно, тра ди-
ци о нал ни кон цепт) иден ти тет за јед ни це, дру штва и ис хо ди на ци о-
нал ни ка па ци тет др жа ве Ср би је и ње них по ли тич ких ин сти ту ци ја. 
На ци о нал ни ка па ци тет др жа ве Ср би је об у хва та: а) др жав не ин сти-
ту ци је, јав ну упра ву и по ли тич ке су бјек те у дру штву; б) на ци о нал-
ни ин те рес; в) на ци о нал не ин сти ту ци је (по ли тич ког, еко ном ског и 
ду хов ног зна ча ја).

1) На ци о нал ни ка па ци тет об у хва та стра те гиј ску ди мен зи ју 
(де мо граф ског, ду хов ног, на ци о нал ног, де мо крат ског) по ли-
тич ког раз во ја уз пре ци зи ра ње прак тич них еле ме на та: оп-
ста нак др жа ве и на ро да, те ри то ри ја, очу ва ње на ци о нал ног и 
др жав ног су ве ре ни те та, ме ђу на род ног су бјек ти ви те та, Ко-
со ва и Ме то хи је у са ста ву Ре пу бли ке Ср би је.

2) Ди на мич ко раз вој ни обра зац де мо крат ског и на ци о нал ног 
ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја је нео п хо дан за дру-
штва у тран зи ци ји, на пре ла ску из пред мо дер них, тра ди ци-
о нал них у мо дер на, отво ре на и по стин ду стриј ска дру штва.

3) На ци о нал ни ка па ци тет је по ли тич ка, иде о ло шка и ду хов-
на про тив те жа про це су гло ба ли за ци је. За др жа ву Ср би ју је 
нео п ход на по ли тич ка фор му ла тран сфор ма ци је дру штве них 
и по ли тич ких ин сти ту ци ја на ми ран, ево лу ти ван на чин ко ји 
ис кљу чу је дру штве не, по ли тич ке, со ци јал не и ду хов не су ко-
бе у по де ље ном дру штву.

Основ не су сле де ће прет по став ке ка па ци те та по ли тич ких ин-
сти ту ци ја: 

1. Ја ча ње ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја под ра зу ме ва 
раз вој ди јаг но стич ких ме то да да би се иден ти фи ко ва ле ин сти ту-
ци о нал не и дру штве но-по ли тич ке де тер ми нан те раз во ја јед не др-
жа ве. 2. У ја ча њу ка па ци те та вла да и др жа ва, по себ на па жња се 
мо ра по све ти ти оним обла сти ма ко је су од ин те ре са, а да се не 
за ла зи у не по треб не. 3. Ре де фи ни са ње др жав не уло ге зах те ва да 
ка па ци те ти вла да бу ду из ме ње ни ино ва ци ја ма и кре а тив но шћу у 
ци љу ја ча ња ре сур са љу ди. У де мо кра ти ји, мо ра мо ди зај ни ра ти и 
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уна пре ђи ва ти стра те ги је ка ко би вла да мо гла бо ље да од го во ри на 
по тре бе гра ђа на и омо гу ћи бо љу ко му ни ка ци ју ме ђу њи ма. 4. У 
де мо кра ти ји вла да ви на та ко ђе зах те ва по ште ње и ви дљи вост, ефи-
ка сну упо тре бу ре сур са, стал ну про фе си о на ли за ци ју и тре нинг, 
ин те ли гент ну и од го вор ну де ре гу ла ци ју, упо тре бу но вих тех но ло-
ги ја ко је до при но се бо љит ку гра ђа на и то тал ну по све ће ност ква-
ли те ту ак тив но сти јав ног сек то ра. Де мо крат ска вла да би тре ба ло 
да про мо ви ше де цен тра ли за ци ју мо ћи и да се за ло жи за гра ђан ску 
пар ти ци па ци ју. 5. Од из у зет ног зна ча ја је да се ра ди на еду ка ци ји, 
за рад ши ре ња ци вил ног ка пи та ла и гра ђан ских вр ли на, да ви се 
ство ри ло дру штво од го вор них гра ђа на. У том сми слу уло га јав ног 
сек то ра се огле да у ства ра њу ка па ци те та ко ји ма би се по спе ши ле 
мо гућ но сти за ин тер ак ци је и ве зе ме ђу по је дин ци ма. 6. Ура чун љи-
вост, тран спа рент ност и ин те гри тет су кључ ни еле мен ти за пра-
ви лан раз вој ин сти ту ци ја и ра ци о нал но усме ра ва ње по ли тич ких 
про це са. Ово се не од но си са мо на по ли тич ке ин сти ту ци је већ и на 
при ват ни сек тор и ор га ни за ци је ци вил ног дру штва. Кључ ни пој-
мо ви: ин сти ту ци о нал ни ка па ци тет, јав ни сек тор, ефи ка сност, тран-
спа рент ност, гра ђан ски ка па ци тет, гра ђан ске вр ли не, еду ка ци ја и 
ин фор ми са ност.

Јед на од ва жни јих по ли тич ких ин тер ак ци ја на ци о нал ног ка-
па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја у по ли тич ком си сте му Ср би је 
ти че се ре ла ци је: на ци ја – др жа ва у ма кро и ми кро ди мен зи ји. На и-
ме, хо ри зон тал на и вер ти кал на ор га ни за ци ја вла сти, уз ме ђу соб но 
укр шта ње ка рак те ра, струк ту ре, функ ци је и ни воа јед не и дру ге 
ди мен зи је очи та ва се у ви ду ди на мич ко-раз вој ног мо де ла на ци-
о нал них ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја и то у тро стру ком 
ви ду: нор ма тив ном, вред но сном и по ли тич ко-апли ка тив ном-при-
ме ње ном ви ду – у обла сти при ме ње не по ли ти ке, на при мер, у сва-
ко днев ном по ли тич ком жи во ту Ср би је на по чет ку 21. ве ка.

При лог: Нација и држава
На ци ја Др жа ва

1. Ве ћин ска на ци ја На ци о нал на (ор ган ска) др жа ва
2. На ци о нал не ма њи не Ре ги о нал на др жа ва
3. Су ве ре ни гра ђа нин Гра ђан ска др жа ва

4. Гло бал на др жа ва Но ви свет ски по ре дак: Ср би ја и гло ба ли-
за ци ја
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При лог: На ци о нал ни ка па ци тет по ли тич ких ин сти ту ци ја

Пред мет ис тра жи ва ња су де мо крат ски и на ци о нал ни ка па ци-
те ти по ли тич ких ин сти ту ци ја Ср би је у про це су ме ђу на род них ин-
те гра ци ја. Ана ли за ће би ти усме ре на на функ ци о ни са ње по ли тич-
ког си сте ма и дру штве них ин сти ту ци ја, од но сно на ис тра жи ва ње 
дру штве них, по ли тич ких, екс перт ских, ре форм ских и мо дер ни за-
циј ских де тер ми нан ти и ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја. У 
стра те шком сми слу Ср би ја је усме ре на ка укљу чи ва њу у про це се 
ме ђу на род них, а пре све га европ ских (ре)ин те гра ци ја и асо ци ја-
ци ја. Ње не кључ не по ли тич ке ин сти ту ци је, но си о ци за ко но дав не 
и из вр шне вла сти: пар ла мент и вла да, од но сно, јав ни сек тор, су о-
че ни су са нео д го ва ра ју ћим ква ли те том, оби мом и ни во ом ин сти-
ту ци о нал них ка па ци те та. Да би се на ве де ни стра те шки циљ Ср би-
је мо гао ре а ли зо ва ти на ефи ка сан и ду го роч но по ли тич ки одр жив 
на чин, пи та ње кон ти ну и ра ног уна пре ђе ња ка па ци те та по ли тич ких 
ин сти ту ци ја и њи хо вог кон сти ту ци о нал ног ре ди зај на је од кључ-
ног зна ча ја. Ста бил ност и функ ци о ни са ње по ли тич ких ин сти ту ци-
ја у ди рект ној су ве зи са ин пу ти ма и оче ки ва њи ма ко ја гра ђа ни Ср-
би је и кре а то ри јав ног мње ња – де мо крат ска јав ност, по ста вља ју 
као циљ це ло куп не тран сфор ма ци је дру штва и раз у ме ва ња лич ног 
и на ци о нал ног иден ти те та. То ука зу је на по тре бу ре де фи ни са ња и 
кре и ра ња но вог, про де мо крат ског и про ре форм ског си сте ма дру-
штве них вред но сти, ре ва ло ри за ци ју тра ди ци о нал них и про мо ци ју 
мо дер ни за циј ских обра за ца по ли тич ке кул ту ре. Дез ин те гра тив ни 
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про це си у про те клом ве ку у Ср би ји има ли су де струк тив не по-
сле ди це о гра ђан ски и на ци о нал ни иден ти тет. Сто га је нео п ход но 
кон ти ну и ра но из у ча ва ти вр сту и сте пен иден ти фи ка ци је гра ђа на 
са по сту ла ти ма и вред но сти ма из град ње мо дер ног на ци о нал ног и 
мул ти на ци о нал ног иден ти те та. Ово је од по себ не ва жно сти за ста-
бил ност по ли тич ког си сте ма, и др жа ве у це ли ни. За то је де мо крат-
ски и на ци о нал ни ка па ци тет по ли тич ких ин сти ту ци ја – не циљ 
– не го ин стру мент де мо кра ти за ци је и ме ђу на род них ин те гра ци ја. 
Реч је о на чи ну, мо де лу и тех ни ка ма по ли тич ке ра ци о на ли за ци је до 
ко је во ди ка Ср би ји као до вр ше ној др жа ви, де мо крат ском дру штву 
и чла ни ци Европ ске за јед ни це на ро да.

Пред мет ис тра жи ва ња је су ка па ци те ти и де фи ци ти по ли тич-
ких ин сти ту ци ја у Ср би ји у про це су ме ђу на род них ин те гра ци ја. 
Про је кат има за циљ мо ни то ринг пер фор ман са кључ них ин сти ту-
ци ја по ли тич ког си сте ма: пар ла мен та, вла де и дру гих ин сти ту ци-
ја јав не и ло кал не (са мо)упра ве, по ли тич ких ак те ра као зна чај них 
кре а то ра по ли ти ке.

Упо ред на ана ли за ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја зах те-
ва и по ре ђе ње и стан дар ди ма Европ ске Уни је и тра жи од го вор на 
сле де ће ис тра жи вач ке ци ље ве: 1. на ци о нал но-над на ци о нал но-ко-
му ни тар но; 2. Европ ско-ре ги о нал но; 3. на ци о нал ни-над на ци о нал-
ни-су ве ре ни тет; 4. Свет ска др жа ва – европ ска др жа ва – на ци о нал-
на др жа ва; 5. гра ђан ско – европ ско – на ци о нал но – над на ци о нал но.

Де мо крат ски и на ци о нал ни ка па ци те ти по ли тич ких ин сти ту-
ци ја Ср би је ва жан су еле мент у про це су ме ђу на род них ин те гра ци-
ја др жа ве и на ро да Ср би је. Др жа ва и ње не по ли тич ке ин сти ту ци је 
услед еви дент не кри зе (нео)ли бе рал ног кон цеп та глав не су те ме 
по ли тич ке те о ри је и па жња је усме ре на на ис тра жи ва ње дру штве-
них, по ли тич ких, ду хов них де тер ми нан ти и по ди за ња ка па ци те та 
по ли тич ких ин сти ту ци ја у скла ду са де мо крат ским на че ли ма прав-
не, гра ђан ске и со ци јал не др жа ве. Ста ти стич ки циљ Ср би је – ње-
них по ли тич ких, еко ном ских и кул тур них ин сти ту ци ја усме рен је 
на про цес ме ђу на род них, пре све га европ ских (ре)ин те гра ци ја и 
асо ци ја ци ја. Ње не те мељ не по ли тич ке ин сти ту ци је, но си о ци за ко-
но дав не и из вр шне вла сти пар ла мент и вла да, од но сно, јав ни сек-
тор, су о че ни су са нео д го ва ра ју ћим ква ли те том, оби мом и ни во ом 
ин сти ту ци о нал них ка па ци те та да би се на ве де ни стра те шки циљ 
Ср би је мо гао ре а ли зо ва ти на ефи ка сан и ду го роч но по ли тич ки 
одр жив на чин. По ди за ње ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја, као 
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основ ни пред мет ис тра жи ва ња, има стра те шки зна чај за ефи ка сан, 
оп ти ма лан и ра ци о на лан по ли тич ки си стем, као и ре де фи ни са ње 
ак ту ел не по ли тич ке отво ре но сти Ср би је.

На ци о нал ни и де мо крат ски ка па ци тет(и) Ср би је су не рас ки ди-
во по ве за ни, чи не ди на мич ки си стем (feed back) под ло жан про ме-
на ма и раз во ју.

1.4.1.Индикатори–показатељиистраживања

Ис тра жи вач ке ва ри ја бле и ин ди ка то ри су мо дер ни за циј ски и 
ре форм ски ка па ци те ти по ли тич ких ин сти ту ци ја, по ли тич ких су-
бје ка та и ели та у фор му ли са њу јав не по ли ти ке, обра сци пар ти ци-
па тив не и на ци о нал не по ли тич ке кул ту ре гра ђа на Ср би је, као и 
њи хо ви ци вил ни ка па ци те ти. У фо ку су ана ли зе је функ ци о ни са ње 
ових кључ них ак те ра у ци љу кон ти ну и ра ног ре ди зај ни ра ња по ли-
тич ких ин сти ту ци ја и јав не по ли ти ке у Ср би ји, ка ко би се кон со-
ли до ва ла де мо кра ти ја и ја ча ли ин те гра циј ски ка па ци те ти зе мље 
на на ци о нал ном и ме ђу на род ном пла ну. Ис тра жи ва ње по ли тич ких 
ин сти ту ци ја об у хва та ко ре ла ци је кон сти ту ци о нал не и ре ди стри бу-
тив не по ли ти ке, као и ком па ти бил ност кре и ра ња на ци о нал ног и 
др жав ног иден ти те та Ср би је у ре ги о нал ним и ме ђу на род ним ин те-
гра ци ја ма. Ре зул та ти би ће при ка за ни у ви ше ана ли тич ких упо ред-
них те о риј ских и апли ка тив них сту ди ја, ко је ће пру жи ти прак тич не 
смер ни це, са ве те и по др шку мо дер ни за ци ји по ли тич ких ин сти ту-
ци ја Ср би је у скла ду са прин ци пи ма ефи ка сне, тран спа рент не и 
ле ги тим не вла да ви не као и при ла го ђа ва ње де мо крат ским стан дар-
ди ма раз ви је них дру шта ва.

1.4.2.Макродимензијаистраживањанационалног
идемократскогкапацитета

1. На ци о нал ни иден ти тет; Гло ба ли за ци ја; Но ви свет ски по ре-
дак; На ци о нал ни и др жав ни ин те ре си Ср би је; Европ ски и на ци-
о нал ни иден ти тет Ср би је; На ци о нал но, на ци о на ли стич ко-шо ви-
ни стич ко; Ре ги о на ли за ци ја, кон цепт ре ги о на ли за ци је на су прот је-
дин стве ној на ци о нал ној др жа ви Ср би ји; Ре де фи ни са ње и ства ра ње 
но вих ре ги о нал них у ства ри, на ци о нал них иден ти те та на „ра чун“ 
на ци о нал ног и ду хов ног би ћа је дин стве ног срп ског на ро да; Ло кал-
на са мо у пра ва као пред у слов де мо кра ти за ци је дру штва. Гра ђан ско 
(ци вил но) дру штво – де мо крат ско на ци о нал но дру штво – еко ном-
ско, пред у зет нич ко дру штво.
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1.1. Ду а ли зам гра ђан ског на ци о нал ног иден ти те та и са бор не 
по ли тич ке за јед ни це у Ср би ји.

1.2. На ци о на ли зам, по ли тич ки иден ти тет, на ци о нал ни иден ти-
тет, и нео ли бе рал на иде о ло ги ја Но вог свет ског по рет ка. Гло ба ли-
за ци ја и на ци о нал ни су ве ре ни тет. На ци ја као по ли тич ка, ет нич ка, 
је зич ка, кул ту ро ло шка, са бор на и кон фе си о нал на де мо крат ска за-
јед ни ца.

1.3. Очу ва ње др жав ног те ри то ри јал ног су ве ре ни те та, де фи ни-
са ње на ци о нал них и др жав них ин те ре са као и њи хо ва ре а ли за ци ја 
у прак си, као основ по сто ја ња срп ске др жа ве, на ро да и ду хов но-
сти.

1.4. Одр жа ва ње др жав ног, те ри то ри јал ног и на ци о нал ног су-
ве ре ни те та у чи јем је те ме љу су ве ре ни тет гра ђа ни на Ре пу бли ке 
Ср би је, пре ци зи ра ње на ци о нал них др жав них ин те ре са – је сте и 
би ће пред у слов би о ло шког оп стан ка на ро да у 21. ве ку.

1.5. На ци о нал ни иден ти тет као основ упра вља ња мо гу ћим по-
ли тич ким су ко би ма у Ср би ји, на при мер, у де лу ње не су ве ре не и 
нео ту ђи ве те ри то ри је.

DraganSubotic
THEORETICAL-METHODOLOGICALFRAMESOF
POLITICOLOGICALRESEARCHOFNATIONALAND

DEMOCRATICCAPACITIESOFPOLITICALINSTITUTIONS
INSERBIA
Summary

In thispaperauthorwroteaboutmethodological frames
ofresearchinthefieldofpoliticology,payingspecialat
tentiontothefollowingtheme:Democraticandpolitical
capacityofpolitical institutionsofSerbia in theprocess
ofinternationalintegrations.Theauthordefinedanotion
of theoretic and empirical research inmethodology and
identifiedindicatorsoftheresearch,alongwithalineof
practical examples of democratic and national capacity
ofpoliticalinstitutionsinSerbia,consideringcurrentmo
mentofpolitical life inSerbian in thebeginningof21st
century.Certainly,thesubjectoftheresearcharepolitical
participants(politicalfactors),politicalsubjects,andbe
foreallthekeypoliticalinstitutionsthathavebeendeter
miningpoliticalcapacityofinstitutionsinSerbia.
KeyWords:capacity,institutions…
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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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ваикомпанија,каоимерезадуховну(вредносну)обно
вунаетичкомпољу.
Кључне речи: Демократија, капацитет, политичке
институције,модернизација,Србија,интеграције

Aк ту ел на кри за на ме ће пи та ње мо гу ћих ре ше ња за пре ва зи ла-
же ње про бле ма, од но сно до во ди до по ја ве ана ли зи ра ња де-

мо кра ти је као узроч ни ка кри зе и ње них мо гућ но сти (ка па ци те та) 
да по ве ћа спо соб ност по ли тич ких ин сти ту ци ја у свом ра ду. У том 
сми слу мо же мо ре ћи да је де мо кра ти ја већ ци клич но у кри зи, од-
но сно да она, ма ње или ви ше, ни ка да ни је ни пре ста ја ла. По зна ти 
ру ски ми сли лац Иван А. Иљин је већ не ка ко то ком Дру гог свет ског 
ра та, а по себ но по сле ње га ука зи вао на не до стат ке де мо кра ти је и 
по тре бу да се из гра ди од го ва ра ју ћи про грам и иде о ло ги ја за но ву, 
пост-со вјет ску Ру си ју. Та ко у есе ју „О де мо кра ти ји“ (1939–1941) 
пи ше да де мо кра ти ја од нас тра жи ства ра лач ки, за јед нич ки дух. 
Де мо кра ти ја ни је са мо прав ни по ре дак, не го ви ше од то га – она је 
духовнинапорсмер ко ји мо же мо опре де ли ти као со ци јал ност или 
спрем ност на жр тве.1) Ре кло би се да да нас у на шем схва та њу де-
мо кра ти је то га не ма. Има мо за пра во си ту а ци ју да се та кви љу ди 
ко ји су спрем ни на жр тве из вр га ва ју под сме ху.

У дру гим члан ци ма Иљин је оста вио вред на све до че ња, ве-
о ма по уч на и ак ту ел на и данас. На и ме, у члан ци ма по све ће ним 
де мо кра ти ји то ком 1948–1954. го ди не, Иљин бе ле жи да је „де мо-
кра ти ја“ и пре Дру гог ра та би ла „зна ме ње жи во та“, а сад је по ста-
ла „све ти дог мат“, кри те ри јум до бра и зла, за вет ни иде ал... Она је 
љу ди ма по ста ла за ме на за из гу бље ну ре ли ги ју, спа се ње за све „не-
де мо крат ске“ др жа ве. Ко при хва та ову ве ру (у де мо кра ти ју) сма тра 
се „гра ди те љем бу дућ но сти“, ње му се отва ра ју сва вра та, са ло ни, 
но ви не, штам па ју књи ге... Но, ко не ма ве ру у де мо кра ти ју би ће 
без оч но окле ве тан, изо ло ван и де мо крат ски ка жњен (си сте мом 
ор га ни зо ва ног „пре ћут ки ва ња“.2) Та ко се до ла зи до непријатног
са зна ња да по сто ји „де мо крат ска ин кви зи ци ја“ ко ја шти ти ве ру у 
де мо кра ти ју и ка жња ва оне ко ји у њу сум ња ју.

Де мо кра ти ја др жа ви до но си ра сло ја ва ње, новуиде ју кла сне 
бор бе, пар тиј ску не тр пе љи вост. Де мо кра ти ја хо ће све да из гра ди 
1) Иван А. Иль ин, «О де мо кра тии 1939–1941», у: Са бра на де ла, књи га: Справедливость

или равенство?, Пра во слав ный свя то-ти хо нов ский гу ма ни тар ный уни вер си тет, Мо-
сква, 2006, стр. 328.

2) Иван А. Иль ин, Нашизадачи,Статьи1948–1954гг.,Книга2, Ру ская ки га, Мо сква, 
1993, стр. 193.
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на „о-рук“ - управокаоионајсистемкојијеназиван"држав
нисоцијализам"а исто вре ме но,усвојојлибералнојваријан
ти, уру ша ва цен трал ну власт. Овакво схватањедемократијене 
же ли сна жну др жав ну власт и гу ши ја ке и аутен тич не лич но сти.3) 
Де мо кра ти ја све увла чи у по ли ти ку, под сти чу ћи, исто вре ме но и
често, код љу ди нај ру жни је осо би не, по пут ча сто љу бља, по хле пе, 
вла сто љу бља... Де мо крат ска по ли ти ка, пре или ка сни је до би ја од-
ли ке бес прин ци пи јел но сти, лу кав ства, пре ва ре, де ма го ги је, ин три-
ге и тр го ви не. Она тро ши љу ди ма вре ме и енер ги ју и ома ло ва жа ва 
њи хо ве ин те ре се.4) Де мо кра ти ја са ве ли ком му ком ства ра др жав но 
је дин ство, пре зи ре на че ло ауто ри те та, струч но сти, суб ор ди на ци је, 
вођ ства и при ну де и не схва та да ти ме у се би га ји се ме ре во лу ци је 
и анар хи је. 

У де мо кра ти ји се на из бо ри ма нај че шће на власт иза бе ру љу ди 
ко ји ни су ни ти до бри љу ди, ни ти струч ни за тај по сао, већ обич ни 
пре ва ран ти, ла жљив ци, де ма го зи, по хлеп ни ци, вла сто љуб ци и ча-
сто љуп ци.5) Де мо кра ти ја се фор ми ра ме ха ни змом из бо ра. Тај ме ха-
ни зам се за сни ва на „сло бо ди ми сли“ и „по гле да“ и због то га она у 
др жав ним по сло ви ма сва ко ме да је пра во на про сто ту, сва ком глу-
па ку пра во на за ту ца ност, сва ко ме пра во да се про да, да не ка жње но 
из но си ин три ге...6) 

Пар тиј ски рад зах те ва да ка дро ви бу ду ча сто љу би ви, вла сто-
љу би ви и да има ју но вац. То зна чи да де мо кра ти ја у на ро ду раз ви ја 
сна ге ко је на род во де у за ви сно сти од ка пи та ла и транс-на ци о нал-
них кор по ра ци ја. На ив но је ве ро ва ње да пар ти је обез бе ђу ју сред-
ства за свој рад на ле га лан на чин, од но сно од при ло га, чла на ри не 
и др жа ве. Но вац до ла зи иза ку ли са, од круп ног ка пи та ла. У сва ком 
слу ча ју, исто ри ја је утвр ди ла као не по ре ци ву чи ње ни цу да де мо-
крат ски из бо ри зах те ва ју мно го нов ца, а из вор тог нов ца је у ме-
ђу на род ним кор по ра циј ским ма гла ма.7) Оту да ло јал ност и па три-
о ти зам до ма ћих по ли ти ча ра ни је усме рен ка на ро ду и др жа ви већ 
они ма ко ји им да ју но вац. 
3) Исто, стр. 194.
4) Џон Стју арт Мил је хва ле ћи де мо кра ти ју ис ти цао да она не до пу шта ни ка кву ти ра ни-

ју, па ни ти ра ни ју ве ћи не, али је за бо ра вио да ука же да до зво ља ва ти ра ни ју ка пи та ла. 
Ви ди: Сло бо дан Јо ва но вић, Примериполитичкесоциологије, Са бра на де ла, БИГЗ / Ју-
го сла ви ја пу блик / СКЗ, Бе о град, 1990.

5) Иван А. Иль ин, Нашизадачи, стр. 195.
6) Исто, стр. 195-196.
7) Исто, стр. 196.
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Ова кав став пре ма де мо кра ти ји, којиделејошнекиру ски ми-
сли о ци, ве о ма је при су тан, ка ко у цар ско, со вјет ско, та ко и да на-
шње вре ме. Онседанасмногимаможенедопасти,алидалига
збогтогатребаустручноминаучномсмислузабацити?На и ме, 
сти че се ути сак да је вре ме ви ше по твр ђи ва ло кри тич ки од нос ру-
ских ми сли ла ца пре ма де мо кра ти ји, не го што је ишло на ру ку за-
го вор ни ци ма де мо кра ти је. Та ко мла ђи ру ски ис тра жи вач, Ми ха ил 
Јам ба јев, да је пре глед од но са пре ма де мо кра ти ји код не ко ли ко ру-
ских ми сли ла ца, па мо же мо са зна ти да је по зна ти чу ве ни фи ло зоф, 
К. П. По бе до но сцев био убе ђен да на де мо кра ти ју по зи ва ју ли бе-
ра ли и ин те ли ген ци ја ко ји су се одво ји ли од ко ре на и ко ји по сва ку 
це ну те же да пре у ре де по ре дак на род ног жи во та ко ји је фор ми ран 
ве ко ви ма. По ми шље њу По бе до но сце ва, они не ви де да гу ра ју зе-
мљу у про паст. Њи ма се чи ни ра зум ним да та ко ор га ни зу ју власт, 
да на род сам би ра оне ко ји ће упра вља ти њи ма. Услед то га, би ра чи 
ће кре ну ти за при ма мљи вим па ро ла ма. Иза бра ни пред став ни ци су 
жр тве соп стве ног его и зма и зна ју са мо за лич не ин те ре се. По сле-
ди ца је ха ос, из ко јег ће се ро ди ти ти ра ни ја.8)

Је дан зна ча јан цр кве ни ми сли лац, ње го во пре о све штен ство 
Јо ван, ми тро по лит Санкт-Пе тер бур шки и ла до шки износи још
оштријисудсма тра јући да је у са мом тер ми ну „де мо кра ти ја“ са-
зда на лаж. „Реч се пре во ди на ру ски је зик као 'власт на ро да' или 
'на род на упра ва', мада ни у јед ној од др жа ва, ко је се сма тра ју де-
мо крат ским, на род у ства ри не упра вља. За вет ни плод др жав не 
вла сти је увек у ру ка ма уског сло ја, ма ло број не и за тво ре не кор-
по ра ци је љу ди, чи ји је за нат – по ли ти ка, а про фе си ја – су ро ва и 
бес по штед на бор ба за ту власт.

Шта ви ше, то ком це ло куп не исто ри је чо ве чан ства ни је по зна та 
ни јед на др жа ва где би у ствар но сти био ре а ли зо ван прин цип на-
род не упра ве. Ста ра Грч ка, Ста ри Рим су зе мље где је де мо кра ти ја 
ро ђе на, а ње ни кла сич ни пред став ни ци – исто вре ме но су би ли кла-
сич ни ро бо вла снич ки про ждр љив ци, код ко јих су се са ми тер ми ни 
„на род“, „гра ђа ни“ од но си ли са мо на елит ни круг љу ди, ко ји је из-
но сио за не мар љив про це нат све у куп ног ста но ви шта зе мље.

Пре ци су на ши, пи ше ми тро по лит Јо ван, би ли ве о ма па мет ни 
и да ле ко во ди љу ди. Ве ко ви ма, из по ко ље ња у по ко ље ње, гра де ћи 
др жа ву, ко ја је тре ба ла да бу де по у здан те мељ мир ног и оду хо вље-
8)  Ми ха ил Јам ба јев, «Кри ти ка де мо кра ти је у ру ској на ци о нал ној ми сли XIX–XX  ве ка», у 

збор ни ку: Демократијаисаборност, при ре дио: Зо ран Ми ло ше вић, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 50.
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ног жи во та без по бу на (не ин стру мент за до во ља ва ња вла сто љу би-
вих стра сти и по ли тич ких ам би ци ја), они су се све сно чу ва ли од 
са бла зни де мо крат ске за ра зе и дру ге упо зо ра ва ли на та кву лу дост.9)

Де мо кра ти ја, по зна то је, има ве ли ко по ве ре ње у сна гу кван-
ти те та. То за ми тро по ли та Јо ва на озна ча ва власт кван ти те та над 
ква ли те том, власт не у ке го ми ле ко јом се ве што упра вља иза ку-
ли са, над ви ше ве ков ним на род ним иде а лом, стварајући ап сурд ну 
си ту а ци ју у ко јој пој мо ви исти не и пра вич но сти, до бра и зла, по-
ку ша ва ју да се од ре де илиутврдеарит ме тич ком ве ћи ном гла со ва. 

Ко ли ко-то ли ко осми шље но по сто ја ње на ро да, ко је је све сно 
сво јих ре ли гиј ских и етич ких смер ни ца, у по сто ја њу др жав не оп-
ште-на ци о нал не иде је и уз ви ше ног ци ља сво га са бор ног би ћа – 
прет по ста вља од сту па ње од ме ха нич ког прин ци па пре вас ход ства 
кван ти те та у ко рист ква ли те та, ду хов ног на че ла. дру гим ре чи ма, 
ми се по но во вра ћа мо са бор но сти, аона не ма ни шта за јед нич ко са 
де мо кра ти јом.10)

За ми тро по ли та Јо ва на еко ном ска осно ва де мо кра ти је је фи-
нан сиј ски, шпе ку лант ски ка пи тал. Њи ме је кон сти ту и са на са вре-
ме на „тех но ло шка ци ви ли за ци ја“ без ду ха, у ко јој се чо век ли ша ва 
по след њих оста та ка све сти и ду хов ног здра вља, пре тва ра ју ћи се 
у по лу жи во ти њу, по лу ме ха ни зам. без лич ни за вр тањ у ги гант ској 
ма ши ни, ко ји има је ди ни циљ ко ји све гу та: но вац, но вац, но вац.11)

На кра ју Јам ба јев за кљу чу је: „Ли бе рал но-де мо крат ска иде ја и 
слу жи за то, тач ни је го во ре ћи, да пот ко па ва, сла би на че ла чвр стог, 
тра ди ци о нал ног дру штве ног уре ђе ња, да раз ру ши ње го ве ду хов не, 
ре ли гиј ске осно ве, раз ло жи на ци о нал не др жа ве и – по сте пе но, не-
при мет но, нео сет но да дру штво оша му ће но де мо крат ским ха о сом 
– пре да упра вљач ке узде над њи ма транс-на ци о нал ним 'свет ским 
за ку ли сним упра вља чи ма', тим лу ка вим по ли тич ким ме ха ни ча ри-
ма, на ко је је упо зо ра вао По бе до но сцев“.12)

На овом кри тич ком тра гу пре ма де мо кра ти ји је сва ка ко и Алек-
сан дар Зи но вјев, со ци о лог са ве ли ким рад ним ста жом на за пад-
ним уни вер зи те ти ма. Он, та ко ђе, по пут По бе до но сце ва, сма тра да 
у со ци јал но-по ли тич кој сфе ри За пад те жи ја ча њу не де мо крат ског 
аспек та вла сти и упра вља ња, ја ча њу уло ге др жав но сти, уво ђе њу 
9) Исто, стр. 53.
10) Исто, стр. 53-54.
11)  Исто, стр. 55.
12)  Исто.
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не де мо крат ских еле ме на та у си стем вла сти и пре о бра жа ју де мо-
кра ти је у сред ство за ма ни пу ли са ње ма са ма и ње ном ко ри шће њу 
као ка му фла же за то та ли та ри зам.13)

За Зи но вје ва де мо кра ти ја ни је на уч ни, већ иде о ло шки тер-
мин. „Јед ном реч ју, тер мин 'де мо кра ти ја' ни је на уч ни тер мин услед 
аморф но сти ње го вог сми сла, и ви ше сми сле но сти ко ја се су сре ће 
чак и у де ли ма јед них те истих ауто ра. То је иде о ло шки тер мин“.14) 
Односно,ова реч се упо тре бља ва за озна ча ва ње не ког ску па осо-
би на у ко му ни тар но сти за пад ња штва, ко је су тен ден ци о зно иза-
бра не с од ре ђе ним иде о ло шким ци љем – пи ше Зи но вјев. „Ја ни-
ка да ни сам су срео та кву де фи ни ци ју де мо кра ти је у ко јој би се као 
ње не осо би не по ми ња ли за тво ри, ко руп ци ја, за ку ли сни до го во ри, 
све сна об ма на би ра ча, на си ље и дру ге осо би не за пад ног си сте ма 
вла сти ко је јој ни су ни шта ма ње ор ган ски свој стве не, не го оне ко је 
се обич но по ми њу. Ме ђу ка рак те ри сти ке де мо кра ти је обич но се 
увр шћу ју са мо оне, ко је по вољ но ка рак те ри шу за пад ни си стем ко-
му ни тар но сти у по ре ђе њу с дру гим ти по ви ма“.15)

Ако је, да кле, су ди ти по овим на во ди ма, он да ни је чуд(н)о да 
су ак ту ел не ру ске ели те уве ле у упо тре бу по јам „су ве ре на де мо кра-
ти ја“16), ко ја би тре ба ло да озна ча ва ра ди кал но дру га чи ју прак су од 
оне у кла сич ној де мо кра ти ји. На рав но, и за пад ни ауто ри (на та ла су 
са зна ња да са са да шњом де мо кра ти јом не што ни је у ре ду)17) тра га-
ју за но вим фор ма ма де мо кра ти је и све ви ше за го ва ра ју „кон со ци-
ја тив ну де мо кра ти ју и са мо у прав но дру штво“.18)

Иљин је мно го и ква ли тет но раз ми шљао о уре ђе њу бу ду ће, 
пост ко му ни стич ке Ру си је и у тим при ли ка ма из нео је пред ло ге ко-
је је ис ко ри стио Вла ди мир Пу тин. Иљин пр во ка же да Ру си ја, ако 
же ли даизађе из кри зе мо ра да од ба ци хип но зу по ли тич ких фор-
му ла и па ро ла. „Пре пу сти мо 'ве ру ју ћим' де мо кра та ма – да ве ру ју 
13) Алек сан дар Зи но вјев, Запад, феномензападњаштва, Наш дом, Бе о град, 2002, стр. 7.
14) Исто, стр. 140-141.
15) Исто, стр. 141. Ов де тре ба до да ти да су и пој мо ви „гра ђа нин“ и „гра ђан ско дру штво, 

као и ве ћи на пој мо ва из дру штве них на у ка, не ја сан и ви ше сми слен.
16) Ви ди: Иерей Ни ко ла Га врич, «Пу тин – как по сле до ва те ль Ива на Иль и на», у збор ни ку: 

Путинзм–взглядизСербии, Сте пь-ин фо, Ни ко ла ев, 2010, стр. 7-16. Зо ран Ми ло ше-
вич, Пу тинзм – со вре мен ная иде о ло гия Рос си й ской фе де ра ции, у збор ни ку: Путинзм
–взглядизСербии, Сте пь-ин фо, Ни ко ла ев, 2010, стр. 17-40.

17) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, «Шта ни је у ре ду са де мо кра ти јом?», у збор ни ку ра до ва: Де
мократијаисаборност, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 33-43.

18) Ви ди: Пе тер Ко ва чич Пер шин, «Кри за за пад не де мо кра ти је», у збор ни ку: Демократија
исаборност, При ре дио: Зо ран Ми ло ше вић, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2010, стр. 28-31.
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у нео п ход ност и 'ме си јан ску' уло гу та квог ре жи ма и осло бо ди мо 
се бе ра ди не при стра сног пра ће ња и ду бљег ис тра жи ва ња“.19) Пр ви 
услов из град ње но ве Ру си је, а ти ме и сва ке дру ге др жа ве, (мо же мо 
ли ре ћи и Ср би је?) био би од у ста ја ње од ве ре у такву де мо кра ти ју. 
„Вла да ти др жа вом“, ка же Иљин, „мо ра ју нај бо љи љу ди зе мље, а 
на род че сто не би ра нај бо ље, већ ла скав це ко ји му уга ђа ју и не са-
ве сне де ма го ге ко ји га по ди жу на бунт. Вла да ти др жа вом мо ра ју 
до слов це нај бо љи, а они не рет ко про из и ла зе из др жав них шко ла 
и из по ко ле ња обра зо ва них сло је ва на ро да. Де мо кра ти ја за слу жу-
је при зна ње и по др шку са мо уко ли ко оства ру је истин ску ари сто-
кра ти ју (то јест, из два ја ка вр ху нај бо ље љу де): а ари сто кра ти ја се 
не из ро ђу је и не ште ти др жа ви је ди но уко ли ко у њен са став ула зе 
истин ски нај бо ље си ле на ро да“.20)

Да би на ро дом и др жа вом вла да ли нај бо љи мо ра се ство ри ти 
си стем пре по зна ва ња та квих љу ди, а де мо кра ти ја очи глед но ни је 
та кав си стем. Нај бо љи љу ди ни су са мо из јед ног со ци јал ног сло-
ја, кла се или пар ти је. Ва жне чо ве ко ве од ли ке су ње го ва по ли тич ка 
вред ност и ње го ва по ли тич ка во ља; не ва жни су ње го во по ре кло, 
ње го ва про фе си ја, ње го ва кла сна и пар тиј ска при пад ност. Ва жни 
су ње го ви при род ни и ум ни ре сур си, а не ње го ви пре ци; ва жна је 
вер ност Отаџ би ни, су штин ско усме ре ње ње го ве во ље, а не ње го ва 
пар тиј ска књи жи ца.21) Упра во ов де пре по зна је мо да овиквалите
тинисуодлучујућикодданашњих де мо кра та. Ко руп ци ја, лич ни 
ин те ре си, пар ти ја из над све га, рас про да ја на ци о нал них бо гат ста ва 
и др жав них ин те ре са. - то су од ли ке де мо крат ског по ли ти ча ра,ма
карвећине, на државномилокалномнивоу.

Иљин ов де пред ла же да се за др же из бо ри, али не са уче шћем 
пар ти ја („на род тре ба осло бо ди ти бе зна чај них пар ти ја“). Уво ђе-
ње гла са ња по окру зи ма – оп шти на ма са ис ти ца њем пер со нал них, 
лич но сви ма по зна тих кан ди да та и, основ но, из ра да сво је вр сног 
кон ку рент ског са рад ни штва др жав ног цен тра са би ра чи ма. 

Де мо крат ски из бо ри су са мо услов но це лис ход но сред ство за 
без у слов но пра ве дан циљ (из бор нај бо љих). Ако та кав циљ и та ква 
сред ства по чи њу да се су ко бља ва ју, он да услов но сред ство мо ра 
усту пи ти ме сто без у слов ном ци љу. Зах тев да вла да ју нај бо љи од-
но си се на са му при ро ду, на са му иде ју др жа ве; уре ђе ње при ко-
19) Иван А. Иљин, У по тра зи за пра вед но шћу, Хри шћан ско-по ли тич ки есе ји о исто ри ји, 

дру штву и ку тлу ри, Све ти го ра, Це ти ње, 2001, стр. 85.
20) Исто, стр. 85-86.
21)  Исто, стр. 87.
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јем се на власт ус пи њу нај го ри, би ће осу ђе но од стра не жи во та и 
сру ши ће се пре или ка сни је, са ве ћом или ма њом сра мо том. Сва ка 
др жа ва по зва на је да бу де ари сто крат ска у (дали јеовоцитат?
Нигдеганема,паонданеможе"нашем!")на шем сми слу ре чи; и 
мо нар хи ја и дик та ту ра и де мо кра ти ја. Мо гло би се са си гур но шћу 
ре чи: кад би исто риј ски за ко ни др жа ве би ли на по ли тич кој ви си ни, 
они би из два ја ли истин ски нај бо ље љу де из свих сло је ва ста нов-
ни штва. Та да про фе си о нал ни ре во лу ци о на ри не би има ли шта да 
ра де на све ту.22)

За то је пи та ње „на род них из бо ра“ (по че тво ро го ди шњој фор-
му ли – све оп ште, јед на ко, ди рект но и тај но би рач ко пра во) пи та ње 
сред ства, а не ви шег нео бо ри вог ци ља или дог ме. То сред ство у 
јед ној др жа ви и у јед ној епо си мо же да се по ка же це лис ход ним, а у 
дру гој зе мљи и епо хи мањ ка вим. Иљин ов де са ве ту је да се пи та ње 
по ста ви дру га чи је: ка кав на род, и ка да, у др жа ви ка квих раз ме ра, 
на ком ни воу ре ли ги о зно сти, мо рал но сти, прав не све сти, обра зо ва-
ња и бо гат ства, уз ка кав из бор ни си стем, у спо кој ном или бур ном 
пе ри о ду жи во та – оди ста мо же тај за да так успе шно да ре ши?23)

О кри зи за пад не де мо кра ти је има мо и ве о ма по уч но све до че ње 
сло ве нач ког ауто ра Пе те ра Ко ва чи ча. Он јед но став но кон ста ту је у 
јед ном свом ра ду да до са да шњи сту бо ви За па да, ве за ка пи та ли зма, 
де мо кра ти је и по ли тич ке сло бо де по чи њу да еро ди ра ју, да се ру-
ше.24)

„Кри за де мо кра ти је и до стиг ну тих стан дар да, сло бо де и пра ва 
се ши ри. По ли тич ки дис курс још увек се за кли ње у основ не вред-
но сти за пад ног дру штва, иако их у прак си кр ши, по што у окви ру 
по сто је ће по ли тич ко-еко ном ске па ра диг ме не мо же ви ше да обез-
бе ђу је до стиг ну те стан дар де сво јим гра ђа ни ма. За до сти за ње но ве 
дру штве не рав но те же је по треб на ко ре ни та ре фор ма це ло куп ног 
дру штве ног по рет ка, а она би се за сни ва ла на це ло ви том схва та њу 
чо ве ка и дру штва, тј. на про ме ње ној све сти са вре ме ног за пад ног 
чо ве ка“.25)

Ко ва чич, та ко ђе, да је и свој суд и ана ли зу (за пад не) де мо кра-
ти је, ко ја је, мо ра мо кон ста то ва ти, бли ска већ на пред ци ти ра ним 
22) Исто, стр. 88.
23) Исто. У ру ским усло ви ма, сма тра Иљин, из бо ри не мо гу да бу ду ни оп шти, ни ди рек-

ти ни.
24) Пе тер Ко ва чич Пер шин, Кри за за пад не де мо кра ти је, стр. 10.
25) Исто, стр. 10.
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ру ским ауто ри ма. Да на шња пред став нич ка де мо кра ти ја за пад ног 
ти па уте ме ље на је на оп штем из бор ном пра ву ко је омо гу ћу је би ра-
чи ма-гра ђа ни ма да би ра ју, иако у на че лу и са ми мо гу би ти иза бра-
ни, тј. са мо те о риј ски. Дру гим ре чи ма, мо гућ ност да бу ду иза бра ни 
има ју са мо они иза ко јих сто ји моћ ка пи та ла.26)

От по ра ова квој „де мо крат ској“ прак си не ма, а ако и по сто ји 
ви ше је де фе ти стич ки, не го ства ра лач ки. Гра ђа ни су све сни да иза-
бра ни пред став ни ци не за сту па ју њи хо ве ин те ре се, ни ти ин те ре се 
дру штва као це ли не, већ уске ин те ре се ка пи та ли стич ких и по ли-
тич ких ели та, што је раз лог све ве ће ап сти нен ци је од из бо ра (али и 
про да је гла со ва за сит не услу ге или но вац). Ја сно је, да кле, да апе-
ли по зна тих љу ди да се иза ђе не из бо ре (у усло ви ма не сло бод них 
ме ди ја, не до стат ка ка пи та ла за по др шку опо зи ци о ним иде ја ма...) 
не мо же за у ста ви ти тренд ус по ста вља ња ауто ри та ри зма. По треб на 
је ја сна и до бро осми шље на дру штве на ре фор ма.

КАПАЦИТЕТИПОЛИТИЧКИХИНСТИТУЦИЈАИ
ПОЗИТИВНЕРЕФОРМЕ

Кри за ра за ра све што јој се на ђе на пу ту, од ин сти ту ци ја до 
на ро да. Но, ако је дан на род же ли да се са чу ва од про па да ња, он-
да је кључ ње го вог оп стан ка у ин сти ту ци ја ма. Дру гим ре чи ма, ин-
сти ту ци је ко је ство ри од ре ђе на за јед ни ца има ју оба ве зу да је (ре)
про ду ку ју. У исто ри ји срп ског на ро да по зна та је чи ње ни ца да је 
за вре ме ви ше ве ков не тур ске оку па ци је, на род оп стао за хва љу ју-
ћи де ло ва њу са мо јед не ин сти ту ци је – Срп ске пра во слав не цр кве. 
Ви ше ве ков ном бор бом срп ском на ро ду је по шло за ру ком да об но-
ви нај ва жни ју ин сти ту ци ју – др жа ву, али на че ла на ко ји ма је она 
гра ђе на су би ли то ком по след ња два ве ка ра ди кал но раз ли чи та, а 
нај ве ћу сла бост срп ске ин сти ту ци је не ка ко до жи вља ва ју у вре ме 
нео ли бе рал не де мо кра ти је. Та ко се ре чи на пред ци ти ра них ауто ра: 
Иљи на, По бе до но сце ва, ми тро по ли та Јо ва на и Зи но вје ва, чи ни се 
са ста но ви шта по сто је ће де мо кра ти је у Ср би ји, по ка зу ју као исти-
ни те.
26) Исто, стр. 13. Ко ва чич ов де кон ста ту је: „У осно ви, ов де се ра ди о јед ном од нај ва жни-

јих про бле ма ка пи та ли зма. На и ме, ра ди се о то ме да ка пи та ли стич ки си стем за не ма-
ру је основ ну ори јен та ци ју да ка пи тал не мо же да сле ди ис кљу чи во сво је ин те ре се, већ 
мо ра да де лу је у ин те ре су це ло куп ног дру штва. (...) Због то га ни је дан део дру штве ног 
жи во та не мо же би ти из у зет из ре гу ла тив не ети ке. На че ло да вла сни штво има со ци јал-
не ду жно сти је по зна то“. Пе тер Ко ва чич – Пер шин, нав. де ло, стр. 19. 
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„Тра ди ци о нал на или кла сич на по ли тич ка те о ри ја се ба ви ла 
при ро дом до брог жи во та, ин сти ту ци ја ма ко је би би ле ну жне за на-
пре дак људ ских би ћа, за за до во ља ва ње њи хо вих по тре ба или за 
ре а ли за ци ју њи хо вих ра ци о нал них спо соб но сти“.27) Ци ти ра не ре-
чи го во ре о то ме да је за да так по ли ти ко ло ги је да про у ча ва ин сти-
ту ци је и њи хо ве ка па ци те те како би се обез бе дио до бар жи вот. 
Да нас, очи глед но је, срп ске ин сти ту ци је не ма ју ка па ци те та за ре-
фор ме и про ме не у ци љу на прет ка за јед ни це ко ја их је фор ми ра ла. 
Онесамо,инеуспешно,парафразирају одавнопређене етапе
демократијеикапитализма.

Кри за ко ја је на сту пи ла, да кле, го во ри да је кри за ин сти ту ци ја 
ду бља од свих до са да шњих и да ре ше ње тре ба тра жи ти не само у 
ре фор ми ин сти ту ци ја, већ и у сфе ри ду ха – ду хов ној об но ви, што 
би, по том, да ло прин ци пе и вред но сти за ре фор му и по нов но да ва-
ње сми сла ра ду др жав них ин сти ту ци ја. Ду хов на об но ва, сва ка ко, 
у се би са др жи и об но ву ка дро ва, али не на тзв. де мо крат ским, већ 
но вим осно ва ма.28) Ов де се по ста вља јед но стра те шко пи та ње: ко 
ће во ди ти ду хов ну об но ву – ре ли гиј ски или све тов ни љу ди? Ми-
слим да би од го вор мо рао би ти ком плек сан, јер ако ка же мо Цр ква 
ка ква је са да, он да то и ни је ре ше ње. Си ту а ци ја са срп ским по ли-
тич ким ин сти ту ци ја ма је та ква да не про мо ви шу срп ски ин те рес, 
по себ но ин сти ту ци је кул ту ре, што је ап сурд но, већ оту ђе них цен-
та ра мо ћи. То зна чи да је по треб на и ка дров ска об но ва, а она ни је 
мо гу ћа без ду хов не у ко јој би па три от ско осе ћа ње би ло ва жни је од 
про фи та.

Сва ка ко јед но од ва жни јих пи та ња ко је се мо ра ју ре ши ти, је-
сте пи та ње пра вед но сти дру штве ног по рет ка. Ка да Ари сто тел хва-
ли пра вед ност као нај ва жни ју вр ли ну по ли тич ког жи во та, да је нам 
мо гућ ност да на слу ти мо да у за јед ни ци где не до ста је прак ти чан 
до го вор у по гле ду схва та ња пра вед но сти, не до ста је за пра во осно ва 
за по ли тич ку за јед ни цу.29)

Ја сно је да по сто је ћи дру штве ним по ре дак, тзв. де мо крат ски 
ни је пра ве дан. Он осци ли ра, тј. ни је јед на ко не пра ве дан, али је, 
ре ци мо, у Ср би ји из ра зи то не пра ве дан. Од 2000. го ди не ка да је на 
27)  Raymond Plant,Suvremenapolitičkamisao, Na kla da Ja sen ski i Turk, Za greb, 2002, str. 3-4.
28) Ви ди: Will Kymlic ka, Sodobnapolitičnafilozofija, Dru ga iz da ja, Kr ti na, Lju blja na, 2005.
29) Alas da ir Ma cintyre, «Pra vič nost kot vr li na: spre mi nja nje poj mo vanj», u zbor ni ku: Komuni

tarizeminindividualizam, ur.: Shlo mo Avi ne ri in Av ner de-Shalt, Za lo žba Sop hia, Lju blja na, 
2004, str. 49. Упор.: Зо ран Ми ло ше вић, Уводусоциологију, Сло бо мир П Уни вер зи тет, 
Би је љи на, 2009, стр. 14-15.
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та ла су тзв. де мо крат ске ре во лу ци је из ме њен дру штве ни по ре дак, 
Ср би ја је у овој, 2011. го ди ни до спе ла до исто риј ске гра ни це не-
за по сле но сти сво јих гра ђа на30) (бли зу 1.500.000), уз то при зна је се 
да по сто ји де сет по сто гра ђа на из у зет но си ро ма шних, док син ди-
кал не и на уч не прог но зе го во ре о 17 по сто си ро ма шних. Са мо то-
ком две и по по след ње го ди не от пу ште но је 250.000 рад ни ка. Кад 
ово ме до да мо да при ват на пред у зе ћа и стра не ком па ни је не упла-
ћу ју ре ал не до при но се на пла те (у зна чај ном де лу фир ми пла та се 
до би ја та ко што се га ран то ва на за ра да упла ћу је на ра чун, а оста так 
се до би ја «на ру ке», из бе га ва ју ћи ти ме да пла те по ре зе). Ово на-
ше дру штво све сна жни је ву че ка не ка да шњем ју жно-аме рич ком 
обра сцу до по ја ве со ци јал си тич ких вла да, где су стра не ком па-
ни је из бе гле да упла те со ци јал но оси гу ра ње и до при но се за сво је 
рад ни ке (као и по рез др жа ви), а упла те су се кре та ле на ни воу од 
17 по сто.31) Слич но је би ло и у Ира ну до 1979. го ди не, тач ни је до 
ислам ске ре во лу ци је. За пад не ком па ни је (пре све га аме рич ке, бри-
тан ске и не мач ке) Ира ну су вра ћа ле са мо два по сто од из ву че ног 
про фи та. Ова ква дру штве на прак са «за пад них де мо кра ти ја» иза зи-
ва са мо ре во лу ци о нар но рас по ло же ње код на ро да.

За срп ску ствар ност ре ле ван тан је сле де ћи ци тат: „Ако се свет 
ика да вра ти у нор мал но ста ње, слом срп ске еко но ми је ће се у еко-
ном ским уџ бе ни ци ма из у ча ва ти као кла сич ни при мер ме ха ни зма 
за ра за ра ње при вре де јед не др жа ве. Уме сто 'срп ског еко ном ског 
чу да' и 'бал кан ског еко ном ског ти гра', Ср би ја ће у еко ном ске уџ бе-
ни ке ући под на зи вом 'срп ска еко ном ска де струк ци ја'.32)

Срп ске де мо крат ске вла сти су на пра ви ле низ гре ша ка, а да их 
де мо кра ти ја у то ме ни је спре чи ла. По сле “де мо крат ских про ме на” 
усво је на је иде ја да др жа ва ни је до бар при вред ник и да це ло куп-
ну при вре ду тре ба при ва ти зо ва ти, и то по прин ци пу: што пре – то 
бо ље. Иде ја, као иде ја, са ма по се би, ни је ни до бра ни ло ша, али 
по ста је ло ша ка да се у об зир узме усво је ни обра зац при ва ти за ци је. 
Ка да би до ма ћа аку му ла ци ја нов ца би ла на до вољ но ви со ком ни воу 
да обез бе ди при ва ти за ци ју, он да би све би ло јед но став но и ла ко 
из во дљи во, али ка ко из вр ши ти при ва ти за ци ју ка да не ма до ма ћег 
нов ца? Од го вор је усле дио ве о ма бр зо: “фа бри ке оста ју та мо где 
30) Blic, 21. ја ну ар 2011, стр. 4-5. 
31) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, Откривање државе, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-

град, 2010, стр. 90.
32) Ра ди во је Ог ња но вић, Ме ха ни зам де струк ци је, http://www.slo bo da njo va no vic.

org/2010/12/06/ra di vo je-og nja no vic-eko nom ska-de pre si ja/?lang=lat
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је су, та ко да је пот пу но све јед но да ли је ку пац до ма ћа или стра на 
ком па ни ја, до ма ће или стра но фи зич ко ли це”.33)

Ог ња но вић кон ста ту је: „Уз све срд ну по моћ срп ских еко ном-
ских вла сти, до ма ћи бан кар ски сек тор је ра зо рен, а про стор за ула-
зак стра них ба на ка ши ром отво рен.

Да ли их др жа ва и НБС спре ча ва ју у то ме? Не, др жа ва и НБС 
им све срд но по ма жу у том про це су. Др жа ва "стра ним" бан ка ма 
омо гу ћа ва да ов де осну ју бан ке под име ном ко ји асо ци ра на ве ли ке 
стра не бан ке, уз до дат ке на зи ву као што су: Ср би ја, Бе о град, итд, 
тј. до зво ља ва им се да об ма ну кли јен те у сми слу ства ра ња ути ска 
да за њи хо ве штед не уло ге га ран ту ју “ма тич не бан ке”. На кон ло-
шег ис ку ства из бли ске про шло сти, би ло је ве о ма бит но ство ри ти 
ути сак да су “но ве бан ке” озбиљ не бан ке и да су штед ни уло зи гра-
ђа на на си гур ном ме сту. О то ме ко ли ко су уло зи си гур ни, ви де ли 
смо кра јем 2008. ка да је си стем био на иви ци пу ца ња, а др жа ва у 
по ку ша ју спре ча ва ња па ни ке пре у зе ла на се бе га ран ци ју за штед не 
уло ге. Пи та ње је са мо јед но: от куд др жа ви но вац да га ран ту је за 
би ло шта ка да је прак тич но бан кро ти ра ла?“34)

И та ко у не до глед. Ме ђу тим, по ста вља се пи та ње за што де-
мо кра ти ја, од но сно ус по ста вље ни „де мо крат ски ме ха ни зми“ ни су 
спре чи ли уни шта ва ње до ма ће при вре де, др жа ве и на ро да? Где су 
би ле над ле жне ин сти ту ци је – по ли ци ја, ту жи ла штво, ми ни стар-
ства...? По ста вља се ло гич ко пи та ње да ли је уна за ђи ва ње на род не 
при вре де, од но сно оно га што је на род ство рио де мо крат ски по сту-
пак?

На рав но, ов де до ла зи мо по но во до већ из ло же них по да та ка да 
по сто је ћи си стем не омо гу ћа ва кон тро лу над ка пи та лом, већ над 
љу ди ма и ин сти ту ци ја ма ко је он ус по ста ви, чи ме се оне мо гу ћа ва-
ју про ме не, тј. дру штве не ре фор ме. Ко руп ци јом по ли тич ких пар-
ти ја и по ли тич ке ели те ка пи тал одр жа ва по сто је ће ста ње, у ко јем
се за до во ља ва ју ин те ре си ма ле гру пе љу ди. На тај на чин мо ра мо 
кон ста то ва ти да по сто је ће ин сти ту ци је и по ре дак не ма ју по тре бан 
ка па ци тет да дру штво по ве ду га пра вед ном уре ђе њу, те да де мор-
ка ти ја, ова ква ка ква је код нас, слу жи екс пло а та ци ји и угње та ва њу 
ста нов ни штва и во ди по де ла ма са не са гле ди вим по сле ди ца ма.
33) Исто.
34)  Исто.
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До бре пред ло ге за ре фор му по сто је ћег ка пи та ли стич ког, де мо-
крат ског уре ђе ња дао је Пе тер Ко ва чич35) (а ми ће мо их још до пу-
ни ти и на шим пред ло зи ма):

– Си стем ске ре фор ме мо ра ле би по че ти код те о ри је ка пи та-
ли стич ког дру штве ног уре ђе ња, а јед но од кључ них, нај ва-
жни јих пи та ња су, сва ка ко, со ци јал не оба ве зе ка пи та ла, ко је 
нео-ли бе рал на иде о ло ги ја не при зна је;

– Је дан од пу те ва об но ве де мо кра ти је био би ува жа ва ње ње-
них на че ла, од но сно, ка ко се ка же, ува жа ва ње етич ких кри-
те ри ју ма у по ли ти ци. Се ти мо се са мо ка ко је код нас је дан 
ак ту ел ни ми ни стар об ма њи вао о по де ли 1000 евра ак ци ја 
ста нов ни штву пред из бо ре, а та квих при ме ра има на сто ти-
не хи ља да ши ром све та;

– Од у ста ти од без у слов не ве ре у ова кву де мо кра ти ју и по тра-
жи ти но ве на чи не из бо ра по ли тич ких пред став ни ка,

– Об но ви ти прак су (и иде ју) со ли дар но сти (кроз раз ли чи те 
фор ме). Од за дру гар ског, син ди кал ног, „еснаф ског“ итд.;

– Огра ни чи ти вла сни штво. Де мо крат ска др жа ва мо ра раз ви ти 
на чи не за од го вор ну пре ра спо де лу вла сни штва (у том сми-
слу по треб но је ци клич но на ци о на ли зо ва ти, од но сно при ва-
ти зо ва ти од ре ђе не ком па ни је). За тим, др жа ва мо ра огра ни-
чи ти до са да ни чим за у зда на пра ва ка пи та ли ста ко ја су при-
сво ји ли са мо за то што су вла сни ци над ве ли ком имо ви ном;

– Мо ра се за у ста ви ти тзв. екс порт (из воз) де мо кра ти је.36) Де-
мо кра ти ја не мо же би ти на мет ну та спо ља, већ осво је на из-
ну тра. У том сми слу, до са да шња за пад на прак са ор га ни зо-
ва ња тзв. де мо крат ских ре во лу ци ја мо ра пре ста ти;

– По кре ну ти оп шир ну ак ци ју ду хов не (са мим тим и вред но-
сне) об но ве. То зна чи не са мо рас кид са обра зо ва њем „по 
бо лоњ ском прин ци пу“, већ и од стра њи ва ње ко рум пи ра них 
ка дро ва, об но ву ин сти ту ци ја, а по себ но да ва ње ве ће уло ге 
вер ским за јед ни ца ма да на мо рал ном пла ну бла го то вор но 

35)  Ви ди: Пе тер Ко ва чич – Пер шин, нав. де ло, стр. 20-26.
36) „Да нас је де мо кра ти ја, по ред оста лог, гло бал на ро ба, мит пла не тар них раз ме ра. Оно 

што се сма тра те о риј ским ми шље њем де мо кра ти је пре те жно се ба ви про це ду ра ма до-
но ше ња од лу ка, из бор ним си сте мом, ње ним ши ре њем, а не ње ним ква ли те том. Нео п-
ход на су но ва осве тље ња не ких, на из глед ре ше них пи та ња, ка да је реч о ње ној са др жи-
ни, под ло зи, су бјек ти ма, ин сти ту ци о на ли за ци ји и, пре све га, сми слу“.  Zo ran Vi do je vić, 
De mo kra ti ja na za la sku, In sti tut dru štve nih na u ka, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2010, str. 7. 
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ра де са ста нов ни штвом, на рав но у са рад њи са свим оста лим 
су бјек ти ма, посебноцивилнимсектором  у дру штву.

ZoranMilosevic
DEMOCRACYANDCAPACITYOFPOLITICAL

INSTITUTIONS
Summary

In thispaperauthorpresentedsome issueregardingca
pacityofdemocracytochangesocialorderorpoliticalin
stitutions.Theauthorthinksthatuntilthecapitalisdisci
plineddemocracywillnothavecapacitytomakechanges
andallpoliticalelectionswillbe“electionsof thesame
oldones”.
Inlinewithananalysisofshortcomingsofdemocracy,
theauthormadesomeproposalsforovercomingofsuch
situation,alongwithconsiderationofsocialobligationsof
thecapital,suchascyclicprivatizationandnationaliza
tionofmost importantnatural resourcesandcompanies
andthemeasureforspiritualrevival(revivalofthevalues)
inthefieldofethics
 Key Words: democracy, capacity, political institutions,
modernization,Serbia,integrations
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Resume
Ifthisworldeverreturnsintoitspreviousnormalstate,the
breakdownof Serbian economywill be described in the
textbooksofeconomyasaclassicalexampleofamecha
nism for destroying of economy of one state. Instead of
“Serbian economic miracle” and “Balkan economic ti
ger”,Serbiawillenterthetextbooksineconomyundera
title“Serbianeconomicdestruction”.
However,thereisonequestionthatneedstobeasked:
Why democracy or the established “democraticmecha
nisms”havenotpreventeddestroyingofdomesticecon
omy, state and people? Where have been institutional
authorities incharge– thepolice, the stateprosecutors,
ministries?
Ofcourse,herewereturnagaintopreviouslymentioned
datathatthisexistingsystemnotonlythatitdoesnotpro
videcontroloverthecapital,butalsoitdoesnotprovide
control over the people and institutions that it installed
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itself,andinthiswayitobstructschanges,inotherwords,
itobstructssocialreforms.Bythecorruptionofpolitical
partiesandpoliticalelitethecapitalmaintainstheexist
ingstateinwhichinterestsofasmallgroupofpeopleis
satisfied. In thisway it is necessary tomake conclusion
thattheexistinginstitutionsandorderdonothaveneces
sarycapacitytobringjustly(fair)ordertosocietyandthat
democracyinoursocietyservesforexploitationandop
pressionofthepeopleandleadstodivisionwithimmense
consequences.
Inordertoovercomesuchsituationinouropinionitis
necessarytodofollowingthings:
Tostartthesystemreformsfromthetheoryofcapitalistic
socialorder.Oneofthekey,mostimportantquestionscer
tainlyissocialobligationofthecapita,whichneoliberal
ideologydoesnotrecognize.
Togiveup(leave)believinginthisdemocracyandsearch
fornewsolutionsforselectionofpoliticalrepresentatives
ofthepeople;
Oneofthewaysforrevivalofdemocracycouldberespect
ofitspostulates,thatis,respectethiccriterioninpolitics.
Itisnecessarytorecallhowoneofourcurrentministers
deceivedusregardingdistributionofonethousandofeuro
stocks to thepeoplebeforeelections,andtherearehun
dredofthousandsofsuchexamplesworldwide;
To revive the practice (and the idea) of solidarity
(through various forms). From cooperatives movement,
unions,guilds,etc.;
To limit the proprietorship.A democratic state should
developmeasuresforaresponsibleredistributionofpro
prietary(proprietorship)–inthissenseitisnecessaryto
nationalizeinacyclicway,thatis,toprivatizecertaincom
panies.Followingthis,thestateshouldlimitunrestrained
rightsofcapitalists that theyappropriatedto themselves
justonthebasisoftheirownershipoveragreatamountof
property;
Tostopsocalledexportofdemocracy.Democracycan
notbeimposedfromoutside,butithastobegainedfrom
inside. In this sense,Western practice of organizing so
calleddemocraticrevolutionsuptonowneedstostop;
Tomakeawiderangeactionofspiritualrevival(thatis,
therevivalofvalues).Thismeansnotonlythebreakdown
witheducationbasedon“Bolognaprinciples”,butalso
removalofcorruptedcadre,therevivalofinstitutionsand
inparticulargivinggreaterroletoreligiouscommunities
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 Овај рад је примљен 18. јануара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 16.  
марта 2011. године.

to(re)educatethepeopleinthefieldofmorality,ofcourse
incooperationwithallothersubjectsinsociety.
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ИЗБОР И ДЕФИНИСАЊЕ ПРОБЛЕМА  
ИСТРАЖИВАЊА**

Чо век би мо гао учи ни ти ви ше де ла
ка да их не би сма трао не мо гу ћим.

Mal her be
Са же так

На уч ни рад је сло же на ак тив ност ко ја је за сно ва на 
на прин ци пи ма ло ги ке, а спро во ди се су по моћ  на уч
ног ми шље ња, ни воа те о риј ске ори јен та ци је и ни воа 
ем пи риј скоме тод ских по сту па ка. На уч ни ра до ви су 
они ра до ви ко ји се те ме ље на спро ве де ном на уч ном ис
тра жи ва њу  и део су на уч ноис тра жи вач ке де лат но
сти. На уч ни рад ка рак те ри ше ори ги нал ност (да ни је 
пре пи сан не чи ји рад, да ни су ко ри шће не ту ђе иде је...) 
и објек тив ност (од ра жа ва уте ме ље ност на ра ци о
нал ном ло гич ком при сту пу, али је рад сва ког по је дин ца 
огра ни чен ње го вим лич ним са зна њи ма и ис ку стви ма 
на ста лим у од го ва ра ју ћем дру штве ном окру же њу, ко
је је де ло ва ло на ње го ве укуп не вред но сне ста во ве). У 
ис тра жи вач ком про це су из бор и де фи ни са ње про бле
ма ис тра жи ва ња је од нај ве ће ва жно сти, јер без про
бле ма ис тра жи ва ња не мо же ни до ћи до ис тра жи ва
ња. Зна чај но ис тра жи ва ње се не мо же спро ве сти на 
не зна чај ном про бле му. За то је у на уч ном ис тра жи ва
њу из у зет но ва жно зна ти пре по зна ти про блем, та ко 
да из ве ћег бро ја про бле ма ис тра жи вач мо же иза бра

* Научни саветник Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је ре а ли зо ван у окви ру про јек та бр. 179009 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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ти онај ко ји је ре ле ван тан за од ре ђе ни ис тра жи вач ки 
про цес.
Кључ не ре чи: На у ка, ис тра жи ва ње, на уч ни рад, ис
тра жи вач, про блем ис тра жи ва ња, ме то де ис тра
жи ва ња 

Uоча ва ње про це са у при ро ди без исто вре ме ног по ста вља ња пи-
та ња о узро ци ма, раз во ју, тра ја њу, ефек ти ма и по сле ди ца ма 

зна чи ло би сти ца ње им пре си је (ути ска) о при ро ди и при род ним 
про це си ма. По ста вља њем пи та ња о су шти ни (при ро ди) при род них 
про це са и по ја ва (фе но ме на) по че так је де фи ни са ња про бле ма као 
еле мен та (ко ра ка) на уч не ме то де. Ово им пли ци ра да је зна ти же
ља, тј. же ља за зна њем те мељ на уч ног ра да и те мељ на од ред ни ца  
на уч ни ка и на у ке  уоп ште. Да би пи та ња ко ја се по ста вља ју у ве зи 
с не ким при род ним фе но ме ном мо гла би ти по че так на уч ног ис тра-
жи ва ња фе но ме на она мо ра ју би ти ре ле вант на (зна чај на у од но су 
на за па жа ње) и од го вор на њих мо ра би ти мо гућ. Сам по сту пак 
по ста вља ња ре ле вант них пи та ња и по сти за ње мо гу ћих од го во ра 
нај ва жни ји је ко рак на уч не ме то де.1)

ИЗ БОР ПРО БЛЕ МА У НА УЧ НОМ ИС ТРА ЖИ ВА ЊУ

Ако се у на уч ном ис тра жи ва њу при о ри тет да ин дук ци ји, ис-
тра жи ва ње за по чи ње при ку пља њем чи ње ни ца. Ме ђу тим, за по че ти 
ин дук ци јом зна чи ло би са ку пља ти чи ње ни це пре не го што је по-
зна то ко је би ме ђу нео д ре ђе ним бро јем чи ње ни ца у  тре ба ло при-
ку пи ти. Исто та ко за по че ти ис тра жи ва ње де дук ци јом зна чи ло би 
при хва ти ти не по у зда на и ве ро ват но тра ди ци о нал на на га ђа ња пре 
не го што се утвр ди ка рак тер про бле ма.2) Да кле, ис тра жи ва ње не 
по чи ње ни ин дук ци јом ни де дук ци јом, већ про бле мом ко ји иза зи-
ва те шко ће у прак тич ној или те о риј ској си ту а ци ји. Ис тра жи ва ње, 
пре ма то ме по чи ње про бле мом ис тра жи ва ња. Чо век се су сре ће и 
ре ша ва ве ли ки број про бле ма, али са мо су не ки од њих про бле ми 
ис тра жи ва ња. Чак се мо гу спро во ди ти ис тра жи ва ња а да ни су под-
стак ну та про бле мом ис тра жи ва ња. На при мер, ис тра жи ва ња ко ја 
су ве за на уз из ра ду ди плом ског, ма ги стар ског ра да или док тор ске 
те зе ви ше су ве за на уз ре ша ва ње ста ту сног про бле ма кан ди да та 
1) Радослав Гаћиновић, “Како написати научно-истраживачки рад, из области 

политикологије”, Политичка ревија 1/2009, ИПС, Београд, стр. 258.
2) Ф. С. Ц. Нор троп, Ло ги ка при род них и дру штве них на у ка, Обод, Це ти ње, 1968, стр. 29.
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не го што су ис тра жи вач ки про блем.3) Про блем ис тра жи ва ња је спе-
ци фи чан про блем. Он се за сни ва на зна ти же љи, а на ста је ако ис-
тра жи вач о не че му не ма до вољ но зна ња. Ако се зна ти же ља мо же 
за до во љи ти уче њем он да то још ни је про блем ис тра жи ва ња. Тек 
ако се уче ћи и сту ди ра ју ћи  не мо же до ћи до же ље них зна ња о 
не че му то мо же би ти про блем ис тра жи ва ња. Те шко је по ву ћи 
оштру гра ни цу из ме ђу про бле ма уче ња, сту ди ра ња и ис тра жи ва ња. 
Ако се уче ћи и сту ди ра ју ћи не мо гу на ћи екс пли цит ни од го во ри на 
пи та ње ко је ис тра жи ва ча ин те ре су је мо жда ће на ћи им пли цит не 
од го во ре ко је ће за до во љи ти ње го ву зна ти же љу. Ако се зна ти же ља 
ис тра жи ва ча ни је мо гла за до во љи ти уче њем и сту ди ра њем, он да 
оно што он же ли зна ти мо же би ти про блем ис тра жи ва ња. Пре ма  
то ме про блем ис тра жи ва ња   се не мо же ре ши ти уче њем и сту ди-
ра њем, већ је по треб но спро ве сти ис тра жи ва ње ка ко би се до шло 
до но вих са зна ња.4) Та са зна ња ни су но ва са мо за ис тра жи ва ча ко ји 
спро во ди ис тра жи ва ње, она тре ба ју би ти и нов при лог на у ци. Про-
блем ис тра жи ва ња про из и ла зи из не зна ња или не до вољ ног зна ња. 
Ме ђу тим, не зна ње или не до вољ но зна ње ни је ауто мат ски про блем 
ис тра жи ва ња, јер је на ше не зна ње то ли ко ве ли ко да га на у ка ни кад 
не ће ре ши ти.

Раз вит ком на у ке по ве ћа ва се зна ње код ис тра жи ва ча, али се 
по ве ћа ва и зна ње о не зна њу па се та ко и по ве ћа ва и број про бле ма 
у на у ци. Не зна ње ко је  је по зна то ис тра жи ва чу ни је исто што и про-
блем ис тра жи ва ња, јер јед но кон крет но ис тра жи ва ње мо же об у хва-
ти ти са мо ма ли део оно га што се не зна. По чет ни ци не ми сле та ко 
па за про блем ис тра жи ва ња узи ма ју пре ши ро ку област. Ме ђу тим, 
на во ђе њем ши ро ке обла сти ко ју је по треб но ис тра жи ти ни је мо гу-
ће од ре ди ли про блем ис тра жи ва ња. Ис тра жи вач ће по гре ши ти и 
ако од ре ди пре у ско под руч је  као про блем ис тра жи ва ња, јер у том 
слу ча ју са зна ња  до ко јих се до ла зи мо гу би ти без те о риј ске или 
прак тич не вред но сти. 

Ствар ни про блем у на у ци ко ји ни је пре ши рок ни пре у зак мо же 
би ти не при кла дан за ис тра жи ва ча. Пре ма то ме ни ње га ис тра жи-
вач не ће  узе ти за про блем ис тра жи ва ња. Све што мо же би ти про-
блем ис тра жи ва ња не мо ра би ти про блем ак ту ел ног-пла ни ра ног  
ис тра жи ва ња већ ће ис тра жи вач ода бра ти оне про бле ме за ко је има 
нај ви ше из гле да да ће их с успе хом ре ши ти. Пре ма то ме при из бо-
3) Ми ро слав Ву је вић, Уво ђе ње у знан стве ни рад у под руч ју дру штве них на у ка, Ин фор ма-

тор, За греб, 1988, стр. 39.
4) Исто
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ру про бле ма ис тра жи вач ки тим не ће во ди ти ра чу на са мо о на уч ној 
про бле ма ти ци, не го и о при клад но сти про бле ма ис тра жи ва ња оно-
ме ко ће ис тра жи ва ње спро ве сти.

Без де фи ни са ног про бле ма ис тра жи ва ња не ма ни ис тра жи ва-
ња. Због то га је уоча ва ње про бле ма је дан од нај кре а тив ни јих до-
при но са у ис тра жи ва њу, јер са мо уоча ва ње ва жних про бле ма до-
во ди до зна чај них ис тра жи вач ких от кри ћа. ‘’Фор ми ра ње про бле ма 
је че сто мно го  бит ни је од ње го вог ре ше ња, ко је мо же би ти ствар 
не ке ма те ма тич ке или екс пе ри мен тал не ве шти не. По ста ви ти но-
ва пи та ња, от кри ти но ве мо гућ но сти, са гле да ти ствар не про бле ме 
из но вог угла зах те ва ства ра лач ку има ги на ци ју и озна ча ва ствар ни 
на пре дак на у ке.’’5) Ме ђу тим, мла де љу де (не ис ку сне ис тра жи ва че) 
че сто обе ле жа ва ‘’сле пи ло за про бле ме’’. Што се ма ње зна, те же се 
уви ђа ју пра зни не у соп стве ном зна њу. От кри ћем се об ја шња ва ју 
по сто је ће не по зна ни це, али от кри ва ју и но ве. От кри ћем за ко ни то-
сти у пе ри од ном си сте му еле ме на та, от кри ве но је  да по сто је еле-
мен ти ко ји нам још ни су по зна ти. Те не по зна ни це би ли су про бле-
ми да љих ис тра жи ва ња.

‘’Сле пи ло за про бле ме’’ ја че је из ра же но у под руч ју дру штве-
них не го у под руч ју при род них на у ка. Раз лог то ме су иде о ло шки 
ути ца ји ко ји на ро чи то до ла зе до из ра жа ја у од го ју и обра зо ва њу  
мла дих ге не ра ци ја. 

Из во ри про бле ма ис тра жи ва ња мо гу би ти раз ли чи ти. Пре све-
га тре ба би ти усме рен на про бле ме и бе ле жи ти иде је ко је се ис тра-
жи ва чу чи не по ти цај не за ис тра жи ва ње. Спе ци ја ли за ци ја  до при-
но си те ме љи ти јем пре по зна ва њу про бле ма, јер уоча ва њем ду бин-
ских ди мен зи ја не ког под руч ја, омо гу ћа ва бо љи увид у оно што  
је ис тра жи ва чу не по зна то. Об ја вље не рас пра ве та ко ђе мо гу би ти 
из вор про бле ма, јер се у њи ма да је, по ред до би је них  ре зул та та, и  
пред лог  за да ље и још те ме љи ти је осве тља ва ње про бле ма ко ји је 
ис тра жи ван. Слич но је и са ре цен зи ја ма и при ка зи ма. Сим по зи ји и 
са ве то ва ња че шће  до при но се кри ста ли за ци ји од ре ђе них про бле ма 
не го што  да ју од го вор на по ста вље на пи та ња. Упо зна ва ње са ори-
ги нал ним на уч ним ис тра жи ва њи ма мо же ис тра жи ва чу да ти иде-
ју да про ве де слич но ис тра жи ва ње у дру гим усло ви ма, с дру гим 
сред стви ма, и у дру гој обла сти. 

Дру штве на прак са је не ис црп ни из вор про бле ма струч них и 
на уч них ис тра жи ва ња. Струч но ре ша ва ње прак тич них про бле ма 
5) Абра хам Х. Ма слов, Мо ти ва ци ја и лич ност, Но лит, Бе о град, 1982, стр. 78.
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мо же би ти осно ва за уоп шта ва ње и уоча ва ње  но вих  на уч них от-
кри ћа. Мо гу ћа су и по на вља ња или про ши ри ва ња прет ход них ис-
тра жи ва ња. Чак у то ку раз ра де и спро во ђе ња не ког ис тра жи ва ња,  
ис тра жи вач тре ба би ти усме рен на уоча ва ње но вих про бле ма. У 
то ку ис тра жи ва ња мо же до ћи до ‘’гра на ња’’ ис тра жи ва ња ко је  до-
во ди до са свим дру гих са зна ња од оних ко ја су оче ки ва на. Па стер 
је на при мер  у не до стат ку здра вих пи ли ћа у ис тра жи ва њу ути ца ја 
ми кро ба ко ле ре ко ри стио обо ле ле и до шао до прин ци па иму ни за-
ци је.6)

Зна чај но ис тра жи ва ње се не мо же  из ве сти на не зна чај ном 
про бле му. За то је у на уч ном ис тра жи ва њу вр ло ва жно има ти сми-
сла за из бор  про бле ме, ка ко би се из   ве ћег бро ја про бле ма иза-
брао онај ко ји је зна чај ни ји. При из бо ру про бле ма ис тра жи вач 
тре ба ува жа ва ти ве ћи број кри те ри ја. По себ но ва жан кри те риј је 
но ви на, јер при из бо ру про бле ма тре ба из бе га ва ти не по треб на по-
на вља ња ис тра жи ва ња. За то пре ко нач не од лу ке о про во ђе њу не ког 
ис тра жи ва ња тре ба кон сул то ва ти од го ва ра ју ћу ли те ра ту ру, ка ко би 
се  са зна ло да ли је мо жда та кво ис тра жи ва ње већ про ве де но. Ако 
та кво ис тра жи ва ње ни је про ве де но ре ле вант на ли те ра ту ра да ће  
мно штво ин фор ма ци ја ко је су ва жне за про во ђе ње ис тра жи ва ња  
про бле ма ис тра жи ва ња. Пре све га, на осно ву ли те ра ту ре ис тра жи-
вач тре ба спе ци фи ко ва ти у че му се са сто ји но ви на у ис тра жи ва њу 
про бле ма ко јег на ме ра ва ис тра жи ти. Мо гу ће је да се ис тра жи вач 
од лу чи за ис тра жи ва ње ко је је већ про ве де но. Но ви на би мо гла би-
ти у то ме да се утвр ди да ли за кључ ци до ко јих се пре до шло, вре де 
још и са да. Та ква су ис тра жи ва ња по треб на у дру штве ним на у ка-
ма, на ро чи то на кон зна чај них дру штве них про ме на (ре во лу ци ја).

Ме ђу тим, тре ба раз ли ко ва ти по треб на и на мер на по на вља ња 
ис тра жи ва ња од не по треб них и не на мер них. Не ма ран од нос пре ма 
ли те ра ту ри че сто до во ди до не по треб них по на вља ња. Та ко уме сто 
да по себ но пра те на уч ну ли те ра ту ру мно ги ‘’ис тра жи ва чи’’ је ети-
ке ти ра ју као на ци о на ли стич ку, гра ђан ску, дог мат ску и слич но ка ко 
је не би мо ра ли кон сул то ва ти. Ис тра жи вач не мо ра при хва ти ти за-
кључ ке сво јих прет ход ни ка, али с њи ма мо ра би ти упо знат. Ако не-
што не при хва та он је ду жан да ти обра зло же ње, због че га.  А ако то 
не чи ни, и сам ће учи ни ти гре шку од ко је се дис тан ци ра. Ис тра жи-
вач се тре ба чу ва ти не по треб них по на вља ња, јер су ис тра жи ва ња 
6) Ми ро слав Ву је вић, Уво ђе ње у знан стве ни рад у под руч ју дру штве них на у ка, Ин фор ма-

тор, За греб, 1988, стр. 39-45.
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вр ло ску па, а не ис тра же них је про бле ма вр ло мно го.   При из бо ру 
про бле ма ис тра жи ва ња тре ба  во ди ти ра чу на о ње го вој ва жно сти 
и при ме њи во сти ре зул та та у прак си. Сви про бле ми ни су јед на ко 
ва жни. Не ки су ма ње, а не ки су ви ше ва жни у од ре ђе ном вре ме ну 
и про сто ру. Би ра ју ћи ва жни је про бле ме ис тра жи ва ња, ис тра жи вач  
да је ве ћи при лог и та ко по ве ћа ва ве ро ват но ћу да ће  дру штво по мо-
ћи у из во ђе њу ис тра жи ва ња иза бра ног про бле ма. 

Ра до зна лост и ин те ре си ва жан су кри те риј при из бо ру про-
бле ма, јер зна ти же ља под сти че људ ски дух на ис тра жи ва ње. Љу-
ди се раз ли ку ју по зна ти же љи, а и они зна ти жељ ни ји ни су јед на ко 
зна ти жељ ни за све. За то  у по чет ку тре ба утвр ди ти да ли је ис тра-
жи вач до вољ но зна ти же љан ка ко се не би до го ди ло да га и ма ња 
пре пре ка за у ста ви у  ис тра жи ва њу. У сва ком ис тра жи ва њу ја вља ју 
се те шко ће, за то у по чет ку тре ба раз ми сли ти да ли ће у ис тра жи ва-
њу од ре ђе ног про бле ма зна ти же ља над вла да ти евен ту ал не те шко-
ће. Мо тив за ис тра жи ва ње мо же би ти и ин стру мен тал на вред ност 
са зна ња. Ис тра жи ва ти се мо же са же љом да се ре ши од ре ђе ни про-
блем, због ма те ри јал них и ста ту сних раз ло га. Ме ђу тим, ис тра жи-
ва ња ко ја ни су за сно ва на на зна ти же љи ре ђе до во де до са зна ња, 
а че шће до ‘’от кри ћа’’ ко ја по го ду ју ма те ри јал ном и дру штве ном 
ста ту су ис тра жи ва ча. 

Ва жан кри те риј при из бо ру про бле ма је и струч ност ис тра
жи ва ча. Нор мал но је да ис тра жи вач иза бе ре про блем ис тра жи ва-
ња из под руч ја сво је стру ке. Ме ђу тим, то не зна чи да не ко не мо же 
би ти ствар но стру чан у под руч ју из ван сво је стру ке да би мо рао 
од у ста ти, али се у но вом под руч ју тре ба по на ша ти као по чет ник. 
Зна ти же ља мо же до ве сти до ве ће струч но сти од би ло ко је фор мал-
не ква ли фи ка ци је. Про бле ми ис тра жи ва ња у дру штве ним на у ка ма 
че сто зах те ва ју ин тер ди сци пли нар ни при ступ. То, ме ђу тим, не зна-
чи да та кво ис тра жи ва ње тре ба спро во ди ти ин тер ди сци пли нар но 
оспо со бље ни ис тра жи вач, али за то у ис тра жи вач ком ти му тре ба 
обез бе ди ти са рад њу струч ња ка сва ке ди сци пли не с чи јег ће аспек-
та про блем би ти ана ли зи ран. 

Код из бо ра од ре ђе ног про бле ма тре ба во ди ти ра чу на да ли 
ис тра жи вач ки тим рас по ла же с од го ва ра ју ћом опре мом и усло ви
ма ра да. Ако не ма ми ни мум опре ме и усло ва ра да за спро во ђе ње 
од ре ђе ног ис тра жи ва ња, тре ба  од у ста ти од та квог ис тра жи ва ња. 
На у ка  се у ис тра жи ва њу ко ри сти мно штвом раз ли чи тих ин стру-
ме на та, па не до ста так та квих ин стру ме на та мно ге обес хра бру је. 
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Ме ђу тим, ипак тре ба има ти на уму да је нај ва жни ји ин стру мент у 
сва ком на уч ном ис тра жи ва њу чо ве ков ум и да га не мо гу за ме ни-
ти ни ка кви дру ги ин стру мен ти. На сре ћу, ум них спо соб но сти има 
до вољ но и та мо где још не ма до вољ но ин стру ме на та. Ти ме је обез-
бе ђен основ ни пред у слов ис тра жи ва ња. 

По кро ви тељ ство и са рад ња цен та ра од лу чи ва ња ва жан је 
кри те риј при из бо ру про бле ма. Ако ни је обез бе ђе на са гла сност 
оних ко ји мо гу оме та ти спро во ђе ње од ре ђе ног ис тра жи ва ња тре-
ба од у ста ти од та квог про бле ма док се не обез бе ди са рад ња. Ма-
ги стар ска рад ња и док тор ска ди сер та ци ја пре из ра де мо ра ју би-
ти при хва ће не од од го ва ра ју ћих на став но-на уч них те ла. Те рен ско 
спро во ђе ње ис тра жи ва ња за ви си од сре ди не у ко јој  се пла ни ра 
спро во ди ти, па ако  та сре ди на не до зво ља ва из во ђе ње та квог ис-
тра жи ва ња бо ље је на вре ме од у ста ти.

Тро шко ви ис тра жи ва ња че сто су ве ћи од пред ви ђе них па се 
мо ра пре ки ну ти ис тра жи ва ње. Због то га при из бо ру про бле ма о 
то ме тре ба во ди ти ра чу на. Ма ло је ис тра жи ва ња ко ја има ју обез-
бе ђе на до вољ на фи нан сиј ска сред ства, па ако се не од у ста не због 
то га, че сто ис тра жи вач ки тим  се мо ра огра ни ча ва ти у ис тра жи ва-
њу иза бра ног про бле ма.

Ри зик, опа сност и те шко ће мо гу оме сти про во ђе ње ис тра жи-
ва ња од ре ђе ног про бле ма па код са мог из бо ра тре ба во ди ти ра чу на 
о то ме. Зна ти же ља че сто ис тра жи ва че до во ди у за блу ду, па не уоче 
на вре ме  ри зи ке и опа сно сти ко ји се од но се на спро во ђе ње од ре-
ђе ног ис тра жи ва ња. Ти ри зи ци и опа сно сти мо гу би ти вр ло раз-
ли чи ти и  мо гу се од но си ти ка ко на ис тра жи ва ча та ко и на оста ле 
уче сни ке ис тра жи ва ња.

За сва ко ис тра жи ва ње по треб но је од ре ђе но вре ме, па се о то-
ме мо ра во ди ти ра чу на при из бо ру про бле ма. Као што је не мо гу ће 
при си ли ти не ко га да не што от кри је исто та ко ни је мо гу ће зах те ва-
ти да то чи ни бр же. ‘’Ис тра жи вач мо же би ти при си љен да ста ну је 
у из би, да жи ви од ко ре хле ба и да но си по ха ба но оде ло, мо же би ти 
ли шен дру штве ног при зна ња али, ако има вре ме на, он се мо же пот-
пу но по све ти ти на у ци. Оду зми те му сло бод но вре ме, и он ће би ти 
са свим оне спо со бљен да би ло шта до при не се људ ској спо зна ји.’’7)  
Ми сли се да су на став не оба ве зе уни вер зи тет ских про фе со ра ма ле 
и да их тре ба по ве ћа ти. За бо ра вља се да су они и на уч ни рад ни ци и 
7) Good V. Car ter – Do u glas E. Sta tes:  Ме то де ис тра жи ва ња у пе да го ги ји, пси хо ло ги ји и 

со ци о ло ги ји, Ото кар Кер шо ва ни, Ри је ка, 1967, стр. 68
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да им је за на уч ни рад по треб но мно го вре ме на. Има на рав но уни-
вер зи тет ских све у чи ли шних  ко ји ма ло ра де. Ме ђу тим, то је по сле-
ди ца ло шег из бо ра ко ја се не мо же по пра ви ти при ну дом да ви ше 
ра де. При ну да мо же са мо оне спо со би ти оне ко ји ствар но ра де.8) 

Ак ту ел ност ре зул та та ис тра жи ва ња је та ко ђе, зна ча јан кри-
те риј. Не кад ис тра жи ва ње не ког про бле ма тра је то ли ко ду го да ре-
зул та ти ко ји су њи ме до би ве ни ни су ви ше ак ту ел ни. Бе сми сле но 
би би ло од лу чи ти се за ис тра жи ва ње ста во ва гра ђа на пре ма не ком 
за ко ну ко ји ће се кроз не ко ли ко да на ме ња ти, а да  ис тра жи ва ње о 
то ме тра је не ко ли ко ме се ци. 

Мо гућ ност ре ше ња не ког про бле ма по мо ћу ис тра жи ва ња та-
ко ђе тре ба би ти кри те риј из бо ра. Не ке про бле ме је за и ста мо гу ће  
ре ши ти на уч ним ис тра жи ва њем, јер дру штве ни про блем ни је исто 
што и на уч ни про блем. На осно ву ре зул та та ис тра жи ва ња мо гу се 
ре ша ва ти дру штве ни про бле ми, али са мо ис тра жи ва ње те про бле-
ме не ре ша ва. Ако су се от кри ли узро ци мла да лач ке де ли квен ци је, 
ни су се ти ме ре ши ли ти про бле ми. Та кви про бле ми се мо гу ре ши-
ти ако на кон ис тра жи ва ња усле ди дру штве на ак ци ја ко ја ће от кло-
ни ти те узро ке. Због то га на ста ју че сти не спо ра зу ми из ме ђу на ру-
чи о ца  ис тра жи ва ња и ис тра жи ва ча. На ру чи оц је за ин те ре со ван за 
ре ша ва ње дру штве них про бле ма, а ис тра жи вач му мо же пру жи ти 
са мо са знај ну услу гу. Ин стру мен тал на вред ност са зна ња је по тен-
ци јал на, па је по треб но спро ве сти струч ну или дру штве ну ак тив-
ност да би се пре тво ри ла у ствар ну вред ност. Ме ђу тим, то ви ше 
ни је   про блем на у ке.

Да кле, код из бо ра про бле ма тре ба има ти на уму сва ки од ових 
кри те ри ја, на ро чи то са аспек та  кон тра ин ди ка ци је. Ако не ки кри-
те риј до во ди у пи та ње из во ђе ње ис тра жи ва ња тре ба од у ста ти од 
та квог ис тра жи ва ња. Ме ђу тим, при из бо ру про бле ма ис тра жи ва ња 
те шко се  мо же  у пот пу но сти удо во љи ти сва ком кри те ри ју. Ис тра-
жи вач ки тим ни кад не ће има ти до вољ но но ва ца, вре ме на, струч-
них са рад ни ка и слич но, па ако кри те ри ји не ели ми ни шу про блем 
увек ће га огра ни ча ва ти.

Ис тра жи вач ни кад не ће мо ћи обез бе ди ти све по треб не усло ве 
за про во ђе ње ис тра жи ва ња од ре ђе ног про бле ма, па тре ба на сто-
ја ти да обез бе ди ти ис тра жи ва ње у ствар ним усло ви ма. У из бо ру 
и раз ра ди про бле ма ис тра жи ва ње не сме ићи од иде ал них, већ од 
ре ал них усло ва. Пре ма то ме на ве де ни кри те ри ји не ја вља ју се са мо 
8) Исто, стр. 50-69
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као кри те ри ји из бо ра, већ и као кри те ри ји раз ра де про бле ма, па се 
у ис тра жи ва њу тре ба ви ше усме ри ти на оне аспек те про бле ма за 
ко је ис тра жи вач има бо ље мо гућ но сти да их ис тра жи ва њем за хва-
ти. За то из бор и де фи ни са ње про бле ма тре ба схва ти ти као про цес 
ко ји се на ста вља све до раз ра де ем пи риј ског де ла про јек та ис тра-
жи ва ња. 

ДЕ ФИ НИ СА ЊЕ ПРО БЛЕ МА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

При ли ком де фи ни са ња про бле ма ис тра жи ва ња тре ба зна ти 
свр ху ко јој ис тра жи ва ње тре ба да слу жи. Је ли циљ че сто са знај ни, 
у ужем сми слу, или праг ма тич мни (ре ша ва ње не ког кон крет ног 
про бле ма у прак си) или пак њи хо ва ком би на ци ја. Ако је про блем 
ис тра жи ва ња ком плек сан и об у хва та ви ше пар ци јал них са знај них 
ци ље ва или укљу чу је и праг ма тич не ци ље ве, он да тре ба го во ри ти 
о ис тра жи вач ком про гра му. Ис тра жи вач ки про грам укљу чу ју ви ше 
пар ци јал них ис тра жи вач ких за да та ка и нај че шће има ју на слов ко-
ји упу ћу је на ши ре про блем ско под руч је у ком ће се ис тра жи ва ти 
и по ку ша ти ре ши ти не ки прак тич ни дру штве ни про блем. По је ди-
нач не ис тра жи вач ке про бле ме тре ба схва та ти уже, спе ци фич ни је 
ко је је нај по год ни је фор му ли са ти упит ном ре че ни цом ко ја пре ци-
зно упу ћу је на смер тра га ња за од го во ром. На кон што је про блем 
ода бран тре ба при сту пи ти ње го вом обра зло же њу ко је има свр ху 
ње го вог пре ци зни јег ана ли зи ра ња. За ви сно од то га да ли је про-
блем  ло ци ран у дру штве ној прак си или у те о ри ји, обра зла же се 
по тре ба и евен ту ал на на уч на или прак тич на ко рист од ње го вог ис-
тра жи ва ња. Обра зло же ње про бле ма до вест ће до иден ти фи ка ци је 
кључ них пој мо ва ко ји су по ве зан ис њим. Пре ли ми нар ни по пис 
кључ них пој мо ва ко ји ма се озна ча ва ју де ло ви са др жа ја про бле ма 
слу жи као во дич у тра га њу за струч ном на уч ном ли те ра ту ром.

Де фи ни са ње на уч ног про бле ма је нај те жи ко рак у про це су на-
уч ног ис тра жи ва ња, а пре по зна ва ње мо гућ но сти про ме не на бо ље 
је нај кре а тив ни ји ко рак у про це су на уч ног ис тра жи ва ња и при ме-
ни на уч не ме то де. 

Да би се мо гло од го во ри ти на по ста вље на пи та ња у по ступ ку 
де фи ни са ња про бле ма нео п ход но је у про це су за кљу чи ва ња (од-
го ва ра ња на пи та ња) при ба ви ти по треб не ин фор ма ци је ко ји ма се 
мо гу  де фи ни са ти од го во ри. При ба вља ње ин фор ма ци ја се мо же 
из вр ши ти ме ре њи ма, раз го во ри ма, про у ча ва њем ли те ра ту ре, оби-
ла ском му зе ја, пре тра жи ва њем ин тер не та, али нај ва жни ји из во ри 
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ин фор ма ци ја су екс пе ри мен ти и за па жа ња као по но вљи ве по ја ве и 
као те мељ ства ра ња ба зе по да та ка, са зна ња, зна ња, ин фор ма ци ја, 
по треб них за де фи ни са ње од го во ра. Ко рак при ку пља ња ин фор ма-
ци ја и ко рак де фи ни са ње про бле ма се, вр ло че сто, и ско ро увек, ис-
пре пли ћу на на чин да но во при ба вља не ин фор ма ци је ме ре ња или 
зна ња иза зи ва ју ре де фи ни са ње про бле ма па ти ме и ре де фи ни са-
ње пи та ња. Ин фор ма ци је до би ве не за па жа њи ма прин ци пи јел но се 
мо гу по де ли ти на ква ни ти та тив на опа жа ња (мо гу се опи са ти не-
ким број ча ним вред но сти ма) и ква ли та тив на опа жа ња (да ју нам 
опи сне ин фор ма ци је о про бле му). Ова по де ла је са мо услов на јер 
је те шко за ми сли ти кван ти та тив ни по да так ко ји не ма свој ква ли-
та тив ни опис (број ча на без ди мен зи о нал на ве ли чи на). У ре ал ном 
на уч ном ис тра жи ва њу ин фор ма ци је до би ве не за па жа њи ма се де ле 
на оне ко је су и ква ли та тив не и кван ти та тив не и на оне ко је су са мо 
ква ли та тив не. Под ква ли та тив ним ин фор ма ци ја ма, у сми слу на уч-
ног ис тра жи ва ња, при хва та ју се  и под ра зу ме ва ју оне чи ја је ква ли-
та тив на при ро да при хва тљи ва са ста но ви шта ци ља ис тра жи вач ког 
про јек та, чи је је кван ти фи ко ва ње те шко спро во ди во, не по у зда но, 
пре ску по за од ре ђе ни сте пен и ду би ну ис тра жи ва ња или не по треб-
но с об зи ром на по ста вље ни циљ ис тра жи ва ња.

Фор му ла ци ја про бле ма ис тра жи ва ња је по се бан за да так у раз-
ра ди про јек та ис тра жи ва ња. Ме ђу тим, прак са по ка зу је да се то ме  
не по све ћу је до вољ на па жња па се за до во ља ва уоп ште ним на зи вом 
ис тра жи ва ња. На слов ис тра жи ва ња је јед но а про блем ис тра жи ва-
ња је дру го. На слов ра да је обич но кра ћи и уоп ште ни, а про блем 
ис тра жи ва ња мо ра би ти фор му ли сан што је мо гу ће пре ци зни
је. Под јед ним на сло вом мо гу ће је ис тра жи ва ти ви ше раз ли чи тих 
про бле ма, па сва ком ис тра жи ва њу тре ба да ти по себ но ја сну фор-
му ла ци ју про бле ма ис тра жи ва ња. Ис тра жи ва ње је тра же ње пра вог 
од го во ра на пи та ње и ње го во про ве ра ва ње, а не по твр ђи ва ње од го-
во ра ко ји  се ис тра жи ва чу сви ђа. Хи по те за је мо гу ћи, а не је ди ни 
од го вор на пи та ње, па ис тра жи ва ње мо ра би ти про ве ра ва ње, а не 
до ка зи ва ње хи по те зе. Због то га и фор му ла ци јом про бле ма тре ба 
под сти ца ти кри тич ност у ис тра жи ва њу.

Ако ис тра жи ва ча на ис тра жи ва ње под сти че зна ти же ља, то зна-
чи да ње му не што ни је по зна то. Ако се же ли не што са зна ти што  
ни је по зна то, при род но је да се о то ме раз ми шља. Чо век се пре пи-
та да би до био од го вор. За то се про блем ис тра жи ва ња тре ба по ста-
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ви ти у об ли ку пи та ња, а ис тра жи ва ње тре ба би ти тра же ње пра вог 
од го во ра на то пи та ње.

Ве ли ку па жњу тре ба по све ти ти фор му ла ци ји и де фи ни са њу 
про бле ма, јер  је до бро по ста вље но пи та ње по ла од го во ра. За то 
фор му ла ци ју про бле ма и ње го во де фи ни са ње тре ба схва ти ти  као 
про цес у ко јем се  зна ти же ља ис тра жи ва ча су сре ће с дру штве но 
по зна тим у ве зи с ње го вим про бле мом и то се до во ди с ре ал ним 
мо гућ но сти ма за пред во ђе ње ис тра жи ва ња. На осно ву  то га од ре-
ђу је се ши ри на и ду би на ис тра жи вач ког про бле ма ко ја мо ра би ти 
ви дљи ва у ње го вој фор му ла ци ји и спе ци фи ка ци ји. 

Про блем ис тра жи ва ња тре ба фор му ли са ти у об ли ку упит не ре-
че ни це. То, ме ђу тим не зна чи да се у јед ном ис тра жи вач ком по ду-
хва ту не мо же тра га ти за ви ше од го во ра, па у јед ном ис тра жи ва њу 
мо же се фор му ли са ти ви ше про бле ма у ви ше упит них ре че ни ца. 
Ме ђу тим, тре ба има ти на уму да сва ки од њих тре ба би ти по себ-
но раз ра ђен и да се мо же об у хва ти ти пла ни ра ним ис тра жи вач ким 
про це сом. Раз ра да јед ног про бле ма не вре ди ауто мат ски и за дру ги 
про блем. То на ро чи то вре ди за те о риј ски део про це са ис тра жи ва-
ња док се за јед нич ки мо же раз ра ди ти те рен ски део. Те рен ски део 
ис тра жи ва ња обич но је и нај ску пљи, па у ис тра жи ва њу тре ба во-
ди ти ра чу на о уште да ма.

Иако се уз по моћ упит не ре че ни це у од ре ђе ној ме ри про блем 
спе ци фи ку је ис тра жи вач се не сме  за у ста ви ти са мо на то ме. Због 
то га про блем ко ји је иза брао тре ба до ве сти у ве зу с дру гим слич-
ним ис тра жи ва њи ма. На осно ву ин фор ма ци ја о слич ним ис тра-
жи ва њи ма ис тра жи вач ће сво ју ак тив ност усме рит на оно што је 
нај сла би је об ра ђе но. Исто та ко, ис тра жи вач ће иза бра ни про блем  
до ве сти у ве зу са дру гим про бле ми ма тог под руч ја и обра зло жи ти 
за што  се од лу чио упра во за иза бра ни про блем..

На кон то га по треб но је од ре ди ти про стор ни об у хват про бле ма 
ис тра жи ва ња. С об зи ром на раз ло ге због  ко јих др ис тра жи ва ње 
спро во ди, до нет ће се од лу ка о ве ли чи ни те ри то ри је на ко јој ће се 
ис тра жи ва ње спро ве сти.  Исто та ко тре ба се од ре ди ти вре мен ски  
пе ри од ис тра жи ва ња.

Об у хват ис тра жи ва ња се од ре ђу је у скла ду с мо ти ви ма ко ји су 
ис тра жи ва ча под ста кли на ис тра жи ва ње и мо гућ но сти ма за спро-
во ђе ње ис тра жи ва ња. Пре ма то ме, тре ба тра га ти за што је мо гу ће 
ве ћим бро јем ин фор ма ци ја ко је ће по мо ћи у ис тра жи ва њу ода бра-
ног про бле ма, јер на при мер лак ше ће се на ћи из гу бље но де те ако 
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се зна ње го ва ста рост, пол, дан не стан ка, ме сто не стан ка, ду жи на 
и бо ја ко се, вр ста и бо ја гар де ро бе ко ју је но си ло и слич но. Те шко 
ће се про на ћи из гу бље но де те ако се зна са мо то да се из гу би ло, а 
ни ка ко се  не ће на ћи ако се и не зна да се из гу би ло.9) 

Де фи ни са ње  про бле ма је пр ви, по чет ни део на цр та на уч не за-
ми сли.10) Њом се ус по ста вља од нос из ме ђу ре ал не дру штве не по-
ја ве, про бле ма ко ји се ја вља ју у ве зи са том по ја вом, на уч ног и 
дру гог са зна ња о тој по ја ви, од но сно про бле ма и пред ме та ис тра-
жи ва ња. Основ не функ ци је фор му ла ци је про бле ма у на цр ту на уч-
не за ми сли су:  из да ва ње де ло ва, ди мен зи ја и свој ста ва по ја ве ко ји 
се мо гу од ре ди ти као про блем ко ји тре ба ре ша ва ти;  утвр ђи ва ње 
основ них хи по те тич ких ста во ва о про бле му на осно ву по сто је ћих 
са зна ња, из ко јих ће се мо ћи из дво ји ти и од ре ди ти пред мет ис тра-
жи ва ња; ран ги ра ње по сте пе ну зна ча ја из дво је ног про бле ма и ње-
го вих де ло ва и  усме ра ва ње на по сто је ће ре зул та те прет ход них ис-
тра жи ва ња ко ји се у раз ма тра њу овог про бле ма мо гу ко ри сти ти са 
ве ћим или ма њим сте пе ном не по сред но сти.

Ис тра жи ва ња, без об зи ра на вр сту и об у хват, ни ка да не об у-
хва та ју по ја ву у це ли ни -  све чи ни о це ње не струк ту ре, функ ци ја, 
ве за и од но са, сва свој ства по ја ве у свим вре ме ни ма и на свим про-
сто ри ма. Је дан од бит них прин ци па на уч ног са зна ња је прин цип 
да љег и ду бљег са зна ња. Са гла сно том прин ци пу, сва ка по ја ва се 
са зна је по сте пе но, ну жно по ла зе ћи од фор ме и од про стор но и 
вре мен ски  нај бли жег, кре ћу ћи се ка су шти ни и ка про стор но и 
вре мен ски уда ље ни јем. Ово оп ште пра ви ло у кон крет ној прак си са-
зна ња има из у зе та ка, али њи хо во про у ча ва ње до ка зу је да они ово 
оп ште пра ви ло не на ру ша ва ју. То по ста је на ро чи то оче вид но ка да 
се по ме ну то пра ви ло при ме њу је у окви ри ма прин ци па раз вој но сти 
на укуп ном дру штве ном пла ну.

Основ не функ ци је фор му ли са ња про бле ма оства ру ју се кроз 
три основ на де ла ко ја се мо гу на зва ти: хи по те тич ки ста во ви о 
про бле му; зна чај ис тра жи ва ња и ре зул та ти прет ход них ис тра
жи ва ња.11) 
9)  Ми ро слав Ву је вић, Уво ђе ње у знан стве ни рад у под руч ју дру штве них на у ка, Ин фор ма-

тор, За греб, 1988, стр. 44-45.
10)  Good V. Car ter – Do u glas E. Sta tes:  Ме то де ис тра жи ва ња у пе да го ги ји, пси хо ло ги ји и 

со ци о ло ги ји, Ото кар Кер шо ва ни, Ри је ка, 1967, стр. 37-93. 
11)  Др Сла во мир Ми ло са вље вић – Др Иван Ра до сла вље вић, Осно ви ме то до ло ги је по ли

тич ких на у ка (тре ће из ме ње но и до пу ње но из да ње), Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, 
стр. 422
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Ra do slav Ga ci no vic
THE SELECTION AND DEFINING THE PROBLEM  

OF RESEARCH
“A man should do many acts in order  

not to consider them impossible.”
Malherbe

Sum mary
Scientific work is a complex activity based on the prin
ciples of logic and it is made with the help of scientific 
thinking, the level of theoretical orientation and the level 
of empiricalmethodological practice. Scientific works are 
the works that are based on scientific research and they 
are the part of scientificresearch activity. Scientific work 
is characterized by originality (not rewriting of someone 
other’s work, not using other person’s idea, etc.) and ob
jectivity (it reflects its foundation in rationallogical ap
proach, but the work of each individual is limited to his/
her personal findings and experiences made in appropri
ate social surrounding that was influential to his/her total 
values and principles.) In the research process selection 
and defining of the problem of research is of great impor
tance, since without the problem of research it is not pos
sible to conclude the research at all. Not any significant 
research could be made focusing on some insignificant 
problem. Therefore it is very important for someone who 
makes scientific research to be able to recognize a problem 
and consequently that the researcher may select the one 
problem among many problems that is relevant to certain 
research process. 
Key Words: science, research, scientific work, researcher, 
problem of research, methods of research 
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Resume
Problem of a research is a most creative part of the re
search – it has to provide answers to following questions: 
how and what for an author chose some particular theme 
for research, is it due to its actuality or attractiveness of 
the theme, relevancy to social needs, demands and prac
tice, professional scientific interest and curiosity, personal 
reasons (having specific knowledge and experiences, em
pirical data and high motivation). For selection of a prob
lem of research there have to be taken into consideration 
following criterions: whether the problem that the author 
has in mind is possible to be researched at all (taking into 
consideration the lack of the data, high expenditure for the 
research, secrecy of the data, etc.), whether the research 
brings something new or it is only repeating of formerly 
presented knowledge and to what extent this research is 
applicable to practice, etc.) Defining of the problem of re
search is expressed by a declarative sentence that ques
tions some state or relation or issue. The problem should 
not be too widely presented and it has to be strictly pre
cisely presented and concretized: it is necessary to explain 
why the research needs to be conducted at all; what prac
tical and theoretical solutions can be expected from such 
research, etc.
The author needs to find scientific interest in the scientific 
area/range of the problem.  It is very important to know 
that practical research starts from the problem of research. 
The problem of research is a very specific problem. It is 
based on curiosity and it appears if there is no sufficient 
knowledge in regard to it. Without the problem of research 
there cannot be the research at all. There cannot be con
ducted significant research regarding insignificant prob
lem. Defining of problem of research is a specific task in 
the process of elaboration of a project of research. A title 
of research is one thing and problem of research is another 
thing per se. The title of research is usually much shorter 
and generally expressed, while the problem of research 
needs to be defined as precisely as possible. By defining 
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of problem of research with an interrogative sentence an 
author directs research toward a particular scientific field 
of the research. Research with one scientific field of re
search is called disciplinary research, while research with 
many scientific fields of research is called interdisciplinary 
research.

 Овај рад је примљен 03. фебруара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције      
16. марта 2011. године.



УДК: 
323.15(=163.42)(497.113)

Оригинални  
научни рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXIII) X, vol=27
Бр. 1 / 2011.
стр. 67-93.

- 67 -

  

- 67 -

Момчило Суботић*

Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ У ПРОЦЕСУ 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ**

-при мер Бу ње ва ца-
Са же так

О бач ким Бу њев ци ма на пи са на је по при лич на ли те ра
ту ра, углав ном пре и у то ку пр ве Ју го сла ви је, а за тим 
на кон рас па да ју го сло вен ске др жа ве кра јем XX ве ка, 
а нај ма ње то ком Ти то ве со ци ја ли стич ке Ју го сла ви
је. О Бу њев ци ма су пи са ли ка ко са ми бу ње вач ки пи сци, 
али и стра ни, ма ђар ски, не мач ки и дру ги ауто ри, као и 
срп ски пи сци и по ли ти ча ри, а ства ра њем пр ве ју го сло
вен ске др жа ве и хр ват ски ауто ри. На ро чи ту па жња 
Бу њев ци ма по све ће на је на кон рас па да ју го сло вен ске 
др жа ве 19911995, јер су они та да, од 1991, пр ви пут 
при зна ти као на ци о нал на ма њи на у Ср би ји. До би ли су 
мо гућ ност да не гу ју сво ју кул тур ну ба шти ну, исто ри
ју, фол клор, тра ди ци ју, је зик. И та да су иза шла број
на де ла, књи ге, члан ци, збор ни ци ра до ва ко ји се ба ве 
пи та њем бу ње вач ког иден ти те та. Свој ство на ро да 
Бу њев ци су до би ли са мо у Ср би ји, не и у Хр ват ској и 
Ма ђар ској у ко ји ма та ко ђе жи ви ова ет нич ка гру па.
За раз ли ку од европ ског ет но је зич ког мо де ла фор ми ра
ња на ци ја, на Бал ка ну је „ре ли ги ја би ла во до дел ни ца“ 
на ци о нал ног раз ли ко ва ња, па је бу ње вач ки иден ти тет 
да нас, као и у ра ни јем пе ри о ду, угро жен и сво ја тан 
од Хр ва та, у ре ал ној опа сно сти да не ста не и по ста
не део хр ват ског иден ти те та, као што су по ста ли 

* Виши научни саредник, Ин сти ту т за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је ре а ли зо ван у окви ру про јек та бр. 179009 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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ка то лич ки Ср би Ду бров ни ка, Дал ма ци је, Бо сне и Хер
це го ви не. 
Кључ не ре чи: на ци о нал ни иден ти тет, Бу њев ци, Шок
ци, Иван Ан ту но вић, стра ни пи сци о срп ству Бу ње ва
ца, Бла шко Ра јић, „Хр ва ти Бу њев ци“, Бу ње вач кошо
кач ка стран ка, бу ње вач ки „је зик“, Бу ње вач ки на ци о
нал ни са вет, Вој во ди на

БУ ЊЕВ ЦИ У БАЈ СКОМ ТРО У ГЛУ

Vе ко ви ма су Бу ње ва ци жи ве ли на са ла ши ма из ме ђу Сом бо ра, 
Ба је и Су бо ти це, а вре ме ном су по че ли да на се ља ва ју ове гра-

до ве. Њи хо ва основ на де лат ност би ла је по љо при вре да. Све до 
два де се тог ве ка, на мен та ли тет ве ћи не Бу ње ва ца ни је пре суд но 
ути ца ло гра ђан ско дру штво, ни ин те ли ген ци ју ду го ни су има ли, 
сем не што цр кве них љу ди.

Тек кра јем ХХ ве ка, Бу њев ци су у Ср би ји (не у Хр ват ској и 
Ма ђар ској), ко нач но до би ли сло бо ду ко јом су оства ри ли ста тус на-
ци је. За иден ти тет и по себ ност Бу ње ва ца, од на ро чи те ва жно сти 
је био и остао њи хов аутен тич ни же те лач ки скуп, „Ду жи јан ца“. У 
до ба фор ми ра ња иден ти те та овог на ро да, „Ду жи јан ца“ је на пре-
до ва ла и од при ват ног же те лач ког оби ча ја по ста ла нај пре ло кал на 
кул тур на ма ни фе ста ци ја, да би, нај зад, по ста ла трај ни до при нос 
кул ту ри бу ње вач ког ма тич ног гра да, Су бо ти це.1)

Се ди ште Бу ње вач ке ма ти це и Бу ње вач ког на ци о нал ног са ве та 
је у Су бо ти ци. Као и Што Бу ње вач ких но ви на и но вин ско – из да-
вач ке ку ће Бу ње вач ки ин фор ма тив ни цен тар, ко јим би тре ба ло да 
ру ко во ди де мо крат ски иза бра ни Бу ње вач ки на ци о нал ни са вет. То 
би, да кле, би ли  ор га ни Бу ње вач ке на ци о нал не ма њи не.

Бу њев ци, да кле, жи ве у Бач кој, где их је пре ма по пи су из 2002. 
го ди не би ло 20.012, од то га бро ја нај ви ше у „пре сто ној“ Су бо ти ци 
16.688, за тим у Сом бо ру 2.370, те у Но вом Са ду 260. Го то во по ло-
ви на бач ких Бу ње ва ца на кон Дру гог свет ског ра та по ста ли су Хр-
ва ти (око 20.000), по на ло гу Јо си па Бро за и ко му ни стич ке вр ху шке. 
Сма тра се да је на те ри то ри ји Ма ђар ске по сле Три ја нон ског уго-
во ра о раз гра ни че њу са Кра ље ви ном СХС 1920. го ди не би ло око 
100.000 Бу ње ва ца, а да нас је оста ло не ко ли ко хи ља да при пад ни ка 
1) Види: Душан Ковачев, „Буњевци неће путовницу“, интернет издање Буњевачке 

политичке странке, 1. март 2010.
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у тро у глу Ба ја-Кач мар-Га ре 2) Ве ћи на је ма ђа ри зо ва на. У Кра ље ви-
ни СХС 1921. го ди не би ло је 44.999 Бу ње ва ца, а 1971. у со ци ја ли-
стич кој Ју го сла ви ји 14.892 ли ца. 

У скла ду са За ко ном о на ци о нал ним ма њи на ма (2003) Бу њев-
ци су осно ва ли свој Бу ње вач ки на ци о нал ни са вет (БНС), што је 
раз бе сне ло Хр ва те из Де мо крат ског са ве за Хр ва та Вој во ди не, ко ји 
Бу њев це на сто је си лом пре ве сти у хр ват ски на ци о нал ни кор пус. 
Ви ше од јед ног ве ка овај на род је у по тра зи за сво јим на ци о нал ним 
иден ти те том. 

СТРА НИ ПИ СЦИ СВЕ ДО ЧЕ О СРП СТВУ БУ ЊЕ ВА ЦА

Од свог на се ља ва ња у Бач ку у вре ме Беч ког ра та, пре ци зни је, 
1686, па све до ства ра ња пр ве ју го сло вен ске др жа ве, Бу њев ци су 
се бе у је зич ком, на род но сном и сва ком дру гом по гле ду по и сто ве-
ћи ва ли са Ср би ма са ко ји ма су жи ве ли. Исто та ко сви зна чај ни ји 
стра ни пи сци сма тра ли су их ка то лич ким Ср би ма. Тек у ју го сло-
вен ској др жа ви под ути ца јем хр ват ске про па ган де и де ло ва ња ка-
то лич ког кле ра, за по чи ње ду го трај ни про цес њи хо ве хр ва ти за ци је. 

Ла зо М. Ко стић у свом спи су Срп ска Вој во ди на и ње не ма
њи не, на во ди Бу њев це и Шок це као две бли ске ет нич ке гру пе и 
да је пре ци зну ма пу њи хо вог раз ме шта ја у Бач кој, у ма ђар ском и 
срп ском де лу. Та да је би ло у Бач кој око пет хи ља да Бу ње ва ца.Ко-
стић на во ди да је Шо ка ца по ло ви ном XIX ве ка би ло мно го ви ше: 
це ла ка то лич ка Сла во ни ја се зва ла Шо ка ди ја. И да нас још по не ки 
Сла во нац ка то лич ке ве ре за се бе ка же да је Шо кац. Ово мо же да 
по твр ди и аутор овог члан ка јер је жи вео ме ђу ка то ли ци ма ко ји су 
се на зи ва ли Шок ци ма, а име Хр ват је за њих би ло не што да ле ко и 
ма ње бли ско.3) 
2) Ви ди: Ду шан Ко ва чев, „Бу њев ци не ће пу тов ни цу“, ин тер нет из да ње Бу ње вач ке по ли-

тич ке стран ке, 1. март 2010.
3) У раз го во ру са Влат ком Ма че ком Ан те Ци ли га је за бе ле жио, да је Ма чек за бо сан ске 

ка то ли ке ре као: „Да, да бо сан ски ка то ли ци до би ли су хр ват ску на ци о нал ну сви јест тек 
у де ве де се тим го ди на про шлог ви је ка, а Сла вон ци при хва ти ли су пот пу но хр ват ску 
на ци о нал ну сви јест пар де це ни ја при је бо сан ских ка то ли ка, слич но и Дал ма тин ци тек 
су при кра ју про шлог сто ље ћа до би ли из гра ђе ну хр ват ску сви јест“. Пре ма: Ан те Ци ли-
га, „Бил тен“ за 1969. го ди ну. Исто све до чи и Ан тун Ра дић: „Ла ко вам је да нас го во рит 
мој го спо ди не! Али да сте ви још при је 20 го ди на до шли та мо да ље у Хр ват ску, нпр. у 
Вин ков це, па да сте ре кли да сте Хр ват и да су они љу ди та мо Хр ва ти- ви би сте срет ни 
би ли кад би вам се сав сви јет сми јао, јер би сте ла ко би ли до би ли и ба ти на. Али ни је 
та ко би ло са мо ме ђу го спо дом, не го још ви ше ме ђу се ља ци ма: и то су би ли „Рас ци“ 
и „Шок ци“- а Хр ва ти ма ка ко вим ни тра га...на у ка Ан те Стар че ви ћа она је од не свје сне 
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Да је то та ко по твр ђу је и ста ти сти ка Угар ске од Алек се Фе ње-
ша, за 1848. го ди ну. Сто ји да је у Хр ват ској и Сла во ни ји та да би-
ло укуп но ли ца 1,605.730, од че га Хр ва та 777,880 (48%), Шо ка ца 
297.747 (19%), Ср ба од но сно Ра ца 504.179 (32%) И у не ким де ло-
ви ма Бо сне ка то ли ке на зи ва ју Шок ци ма. С дру ге стра не, у се вер-
ној Дал ма ци ји Ср би на зи ва ју ка то ли ке Бу њев ци ма, а Ср би из Бо ке 
ка то ли ке зо ву Ла ти ни ма.

Не тре ба мно го па ме ти, па Бу њев це и Шок це ви де ти као Ср-
бе ка то ли ке, јер у ет но је зич ком сми слу они дру го не мо гу би ти.. 
Они су од аустриј ских вла сти на зи ва ни ис кљу чи во као „Ра ци ка-
то ли ци“, би ло у не мач ком или ла тин ском је зи ку. О то ме све до чи 
Алек са Ивић у књи зи Исто ри ја Ср ба у Угар ској до 16904). Та ко ђе 
и Бач ки Шва ба др Па ул Флеш у књи зи Злат на Бач ка, 1953, где, из-
ме ђу оста лог, пи ше, да су се Бу њев ци до се ли ли у Бач ку 1687. као 
„ка то лич ки Ср би“.5) Исто ри чар Ду шан По по вић та ко ђе Бу њев це 
пре во ди као - „ка то лич ки Ср би“.6) 

Сви ет но гра фи и аустриј ски и ма ђар ски сма тра ју Бу њев це и 
Шок це ка то лич ким Ср би ма. Ко стић при то ме ука зу је на беч ке ет-
но гра фе Чер ни га и Фи ке ра, ма ђар ске Хун фал ви ја, Ке ле ти ја и Шви-
ке ра. Нај при зна ти ји њи хов ет но граф Хун фал ви ка же де је око 1870. 
би ло у це лој Угар ској (тј. са Хр ват ском и Сла во ни јом) „Ср бо хр ва-
та“ 2,405.700, од че га от па да „на пра ви срп ски на род“ 942.923 грч-
ко-ис точ них и око 70 хи ља да ка то лич ких Ср ба (Шо ка ца и Бу ње ва-
ца), да кле укуп но 1,012.923. Та ко из реч но сто ји код Хун фал ви ја.7)

Не мац Грин холд, опи су ју ћи свој пут у Срем 1847, у ча со пи-
су „Ино стран ство“, по ми ње и Сом бор: „Сло бод ни кра љев ски град 
Сом бор на ста њен је нај ве ћим де лом од Ра ца ка то лич ке и пра во-
слав не ре ли ги је, бро ји 25.000 ста нов ни ка“.8) 

Лу бор Ни дер ле, че шки ет но граф у сво јој књи зи о Сло вен ској 
ра си (1911), на стра ни 171, пи ше: „Ве ра је јед но од глав них зна-
ме ња за ди фе рен ци ра ње Хр ва та од Ср ба: Хр ва ти су ка то ли ци, Ср-

ма се ство ри ла Хр ва те! Та ко је мој го спо ди не, а ла ко ва ма да нас го во ри ти“. Пре ма: Ан-
тун Ра дић, Дом од 10. 11. 1904.

4) Алек са Ивић, Исто ри ја Ср ба у Угар ској од па да Сме де ре ва до Ве ли ке Се о бе, За греб, 
1914, стр. 270. 

5) Ла зо М. Ко стић, Срп ска на ци о нал на тра ди ци ја, део: „Срп ска Вој во ди на и ње не ма њи-
не - де мо граф ско-ет но граф ска сту ди ја“, ЗИПС СРС, Бе о град 2000, стр. 667. 

6) Ду шан Ј. По по вић, Ср би у Вој во ди ни I, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1990, стр. 108.
7) Л. М. Ко стић, исто, стр. 667.
8) Исто, стр. 668.



стр: 6793.

- 71 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 1/2011 год. (XXIII) X vol=27

би пра во слав ни и му сли ма ни. Ипак ово обе леж је ни је ап со лут но... 
Има број них ка то ли ка ко ји се сма тра ју Ср би ма и ко је Ср би 
сма тра ју сво ји ма. То су нпр. ка то ли ци Ду бров ни ка и Бо ке Ко тор-
ске; или Шок ци, Бу њев ци и Кра шо ва ни Ма ђар ске“.9)

Не мач ки пу бли цист Ал брехт Вирт ка же у сво јој ве ли кој сту-
ди ји о Бал ка ну 1914, на стра ни 273: „У Ма ђар ској се ка то лич ки 
Ср би на зи ва ју Бу њев ци и Шок ци“.10)

Ен гле ски ге о граф и по ли ти чар Ар тур Еванс одр жао је пре да-
ва ње на Кра љев ском ге о граф ском дру штву Лон до на о Сло ве ни ма 
Ја дра на 1916. го ди не, и том при ли ком ре као: „У Су бо ти ци и ње ној 
око ли ни има око 70 хи ља да Ср ба ка то ли ка (Бу ње ва ца), ко ји су до-
шли та мо из Хер це го ви не“. Ма ло пред тим ка же да се „у Су бо ти ци 
на ла зе око 63 хи ља де Ср ба на 94 хи ља де ста нов ни ка“. 11)

ИВАН ИВА НИЋ О БУ ЊЕВ ЦИ МА КАО СР БИ МА  
И ЊИ ХО ВОМ РО ДО НА ЧЕЛ НИ КУ БИ СКУ ПУ  

ИВА НУ АН ТУ НО ВИ ЋУ

Кул тур на, дру штве но-по ли тич ка и ет нич ка афир ма ци ја Бу ње-
ва ца за сни ва се на ства ра ла штву ро до на чел ни ка бу ње вач ког по кре-
та би ску па Ива на Ан ту но ви ћа, а за тим ње го вих след бе ни ка Ам бро-
зи ја Шар че ви ћа, Па је Ку јун џи ћа, Ми ја Ман ди ћа и Бла шка Ра ји ћа. 
Под стал ним про це сом ма ђа ри за ци је, они су љу бо мор но чу ва ли 
и из гра ђи ва ли свој ет но је зич ки, па и вер ски иден ти тет. Свој је зик 
Бу њев ци су ве ко ви ма на зи ва ли рац ки. О то ме има мо све до чан ство 
би ску па Ива на Ан ту но ви ћа. У сво јој рас пра ви О Бу њев цих и Шок-
цих, он ка же: „У оно вре ме ка да сам у Ал ма шу жуп ни ком био, где 
је реч Бож ја у три је зи ка на ве шта ва на би ла, те се на јед ној над про-
по ве да о ни цом сто је ћој та бли озна ча вао је зик. На овој бу ње вач кој 
би ја ше ве ли ки ми пи сме ни исписано`рацки`, што се ни је до па да ло 
та да шњем кне зу, ина че ве о ма по ште ну и бо га ту му жу, Ан дри ји Ја-
ги ћу, па ме умо лио да тај над пис с оним `буњевачки` из ме ни ти да-
дем. У то ја ни сам ра ди то га при во лио, што сам знао да и Бу ње вац 
о на род ном го во ру ве ли: `диванили смо рацки` У сво јој рас пра ви о 
по ду нав ским Бу њев ци ма и Шок ци ма, Ан ту но вић је о Ср би ма ре-
као: „Бу ди те, да кле, ср дач но по здра вље ни, бра ћо Ср би. Та ма сви ет 
9) Исто, стр. 669.
10) Исто
11) Исто
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што го во рио и пи сао, ни ка да не ће про др ма ти мо је нај чвр шће увје-
ре ње да смо јед ним от цем од јед не те исте ма те ре ро ђе ни, крв од 
кр ви, кост од ко сти. О том свје до чи слог и труп ти е ла, маст, лик и 
об лик, на рав, оби чај и адет у ра до сти и жа ло сти, у је лу и пи тју, у 
оди е лу и оби тељ ском жи во ту; у на чи ну га здо ва ња, ми сле ња и оси-
е ћа ња у ми ру и ра ту, под јед ним те истим име ном и пре зи ме ном...“ 
12)

Би ску па Ан ту но ви ћа слич но је при ка зао Иван Ива нић у сво-
јој књи зи о Бу њев ци ма: „Иван Ан ту но вић, цр кве ни чо век, спа да 
у пр ве Бу њев це. Он сто ји на че лу кул тур ног по кре та у Бу ње ва-
ца... Чо век ви шег европ ског обра зо ва ња, вре дан, за ни мљив, и до 
крај но сти ве ли ки па три от. Сва ки от ку цај ср ца ку ца ше за ње го ве 
Бу њев це, али љу бав сво ју де лио би сваг да и са Ср би ма, с ко јим 
је сваг да сим па ти сао јер крв ни је во да“.13) По зи ва ју ћи се на Ан-
ту но ви ћа Ива нић је пи сао да Бу њев ци при па да ју срп ском на ро ду. 
„Бу њев ци су по на род но сти Ср би... је зик ко јим го во ре Бу њев ци, 
нај чи сти ји је срп ски је зик. То је уоста лом и при род но, јер су по ре-
клом из оне срп ске зе мље, Хер це го ви не, у ко јој се, као што зна мо 
нај леп ше срп ски го во ри... Уз Ву ка Ка ра џи ћа, ко ји Бу њев це и Бо-
шња ке (ба рањ ске Шок це) сма тра за чи сте Ср бе, сто ји... и на уч ни 
ауто ри тет јед ног Ми кло ши ћа, ко ји... при зна је да у Бач кој не ма хр-
ват ских на се о би на, већ са мо у за пад ним жу па ни ја ма Угар ске, или 
дру гим ре чи ма, да Бу њев ци у Бач кој ни су Хр ва ти... Па са ма бра ћа 
Хр ва ти, у озбиљ ни јим пси хо ло шким рас пра ва ма ни ти су по ри ца-
ли, ни ти мо гу по ри ца ти, да је је зик, ко јим го во ре Бу њев ци-срп ски. 
У рас пра ви о `Власима` у Об зо ру од 1880 сто ји ово: `Кајкавски 
Хр ва ти, у око ли ни ва ра ждин ској, зо ву сва ко га што кав ца Вла хом 
(чи тај Ср би ном) био вје ре пра во слав не или ка то лич ке... до вољ но 
је да за пи та те сва ког Бу њев ца (на ро чи то оне у пе штан ској и фе хер-
вар ској жу па ни ји) и Шок ца (у Бач кој, Ба ра њи, Сре му и Сла во ни ји) 
па ће вам од го во ри ти, да је Бу ње вац од но сно Шо кац, али на пи та-
ње ка ко го во ри, од го во ри ће вам: `рацки` (срп ски)“. 14)

Тре ба на по ме ну ти да ме ђу Бу њев ци ма и Шок ци ма у XIX ве ку 
ни је уоп ште би ло ин те ли ген ци је, те да је це ло куп на по пу ла ци ја 
12) Л. М. Костић, нав. дело, стр. 670.
13) Иван Ива нић, О Бу њев ци ма,по ве снич кона род но пи сна рас пра ва, Су бо ти ца, 1894, стр. 

54, пре ма: Са ша Мар ко вић, По ли тич ки жи вот Бу ње ва ца у Кра ље ви ни СХСЈу го сла ви
ји 19181941. го ди не, Су бо ти ца, 2010, стр. 12.

14) Исто
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при па да ла зе мљо рад нич ком ста ле жу. На рав но би ло је све ште ни ка 
па и би ску па, бу ње вач ких пр ва ка, ко ји су бу ње вач ки на род по и сто-
ве ћи ва ли са срп ским на ци о нал ним иден ти те том, ко ји ће, на жа лост, 
с хр ват ском про па ган дом, по др жа ном ка то лич ким кле ром у вре ме 
ства ра ња ју го сло вен ске др жа ве, све срд но ра ди ти на хр ва ти за ци ји 
Бу ње ва ца. У то ме ће пред ња чи ти поп Бла шко Ра јић и би скуп Лај чо 
Бу да но вић. Кра јем XIX и по чет ком XX ве ка Бу ње ва ца и Шо ка ца 
би ло је не што ви ше не го у ка сни јем пе ри о ду. Та ко је у Бач кој 1880. 
Го ди не би ло 56.000 Бу ње ва ца и Шо ка ца, а 1910. го ди не 68.725. У 
Ба ра њи би ло је са мо Шо ка ца, и то 1900. го ди не око 8.000, а 1910. 
го ди не око 13.000 ли ца.

БУ ЊЕВ ЦИ У ДЕ ЛУ ЕТ НО ЛО ГА  
ЈО ВА НА ЕР ДЕ ЉА НО ВИ ЋА

Бу ње вач ку „за го нет ку“ нај бо ље је ис тра жио ет но лог Јо ван 
Ер де ља но вић, Цви ји ћев на след ник и нај бли жи са рад ник. Ис тра-
жу ју ћи по ре кло Бу ње ва ца Ер де ља но вић пи ше: „има не што пре ко 
400.000 ду ша на шег на ро да, ко ји се на зи ва или озна ча ва име ном 
`Буњевци`, од но сно `Бунијевци`. Нај ви ше Бу ње ва ца жи ви у Дал-
ма ци ји, се вер ној и сред њој, где их има око 250.000 ду ша, знат но 
ма ње их је у Хр ват ском при мор ју са Под гор јем и у Ли ци где ће их 
би ти укуп но око 56.000, а от при ли ке 100.000 Бу ње ва ца жи ви у По-
ду на вљу, тј. у Бач кој и у су сед ним по ду нав ским пре де ли ма... Пр ве 
ће мо на зва ти дал ма тин ским, дру ге при мор ско-лич ким а тре ће по-
ду нав ским Бу њев ци ма“.15) Ер де ља но вић да ље на во ди да су „По ду-
нав ски Бу њев ци од сво га до се ље ња у да на шња се ди шта на зи ва ли 
се бе са три име на: нај че шће име ном `Буњевци`, вр ло че сто име-
ном ̀ Раци`, а до ста пу та и име ном ̀ Далматинци`. По са оп ште њи ма 
са мих бу ње вач ких пи са ца ви ди се, да је на зив `Раци` не сум њи во 
већ одав но вр ло рас про стра њен у ма си на род ној код свих по ду нав-
ских Бу ње ва ца. А то је на зив ко јим већ одав но Ма ђа ри, а по том и 
аустри ски и угар ски Нем ци, на зи ва ју пра во слав не Ср бе. Бу њев ци 
су да кле у сва ком по гле ду чи ни ли на Ма ђа ре и на Нем це исти ути-
сак као и пра во слав ни Ср би“.16)

15) Јо ван Ер де ља но вић, О по ре клу Бу ње ва ца, О Бу њев ци ма, при ре дио Ми ли во је Кне же-
вић, дру ги део, Су бо ти ца, 1930, стр. 1.

16) Исто, стр. 20.
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„Украт ко мо же мо ре ћи - пи ше Ер де ља но вић- да су на ша ис тра-
жи ва ња о по ре клу Бу ње ва ца по ка за ла:- да су при мор ско-лич ки и 
по ду нав ски Бу њев ци по ре клом од дал ма тин ских Бу ње ва ца,

– да су се пре ци при мор ско-лич ких и по ду нав ских Бу ње ва ца у 
ма си (као сра змер но ве ли ке на род не гру пе) исе ли ли из Дал-
ма ци је у вре ме ну око 1622. го ди не,

– да су пре ци свих Бу ње ва ца би ли нај ве ћим де лом исе ље ни-
ци из за пад не Бо сне и за пад не Хер це го ви не и из су сед них 
кра је ва сред ње Бо сне и до ње Хер це го ви не, ко ји су се као 
огран ци од та мо шњих ро до ва на шег на ро да обе ве ре пре се-
ља ва ли у Дал ма ци ју по чев ши још од 13. ве ка, али по гла ви то 
од вре ме на тур ског осва ја ња Дал ма ци је (1511-1533 го ди не),

– да се је сва ка од ове три гру пе Бу ње ва ца по зни је, од 1622 
го ди не до да нас, ме ша ла и са дру гим ет нич ким еле мен ти ма 
на шег на ро да и услед то га до би ла и до ста но вих осо би на и 
оби ча ја,

– да се у свим исто риј ским из во ри ма и код свих пи са ца из 
про шлих ве ко ва Бу њев ци сма тра ју и на зи ва ју Ср би ма (од но-
сно име ни ма ко ји ма се на зи ва ју или озна ча ва ју и пра во слав-
ни Ср би),

– да је на зив Бу њев ци по стао у Дал ма ци ји, а мо рао је по ста ти 
у ве ко ви ма из ме ђу 13 и 17 ве ка. Да ли су га та мо шњи пра-
во слав ни Ср би сво јим ка то лич ким су на род ни ци ма из под-
сме ха због не ра зу мљи вог је зи ка на ко ме се код њих чи та ју 
мо ли тве и слу жба Бож ја, а њих су опет ти њи хо ви ка то лич ки 
су на род ни ци из под сме ха `краћима` због њи хо ве грч ке ве-
ре“. 17)

Иако су осе ћа ли да су на осно ву за јед нич ког је зи ка исто вет ни 
са Ср би ма, Бу њев ци и Шок ци ни су има ли раз ви је ну срп ску на ци-
о нал ну свест и ни су се сма тра ли Ср би ма. Као фа на тич ни ка то ли ци 
они су се одва ја ли од Ср ба. Али, ако се ни су мо гли са свим иден ти-
фи ко ва ти са Ср би ма, ни го во ра ни је мо гло би ти, све до Ју го сла ви-
је, о њи хо вом хр ват ству.. Хр ва та ме ђу Бу њев ци ма ни је уоп ште би-
ло, ни од ко ро ва, све до ује ди ње ња у Ју го сла ви ју. Ма ло пред Пр ви 
свет ски рат по ја ви ло се не ко ли ко њи хо вих шко ло ва них љу ди (да се 
17) Јо ван Ер де ља но вић, О по ре клу Бу ње ва ца, Срп ска кра љев ска ака де ми ја, Бе о град, 1930, 

стр. 393-394
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на пр сте на бро је), ко ји су по че ли про па ги ра ти хр ват ство. Али ни 
та да ни ка ко ис кљу чи во већ у ве зи са срп ством.

Њи хов ор ган Не вен, ко ји је из ла зио у Су бо ти ци пи сао је у бро-
ју од 11 апри ла 1914. го ди не, да су Бу њев ци „ме ша ви на хр ват ско га 
и срп ско га на ро да, а је зик нам је чи сто за пад но на реч је пра во га 
срп ско га или хр ват ско га је зи ка“.18) Не тре ба да чу ди ова ква кон ста-
та ци ја Не ве на по пи та њу „срп ског или хр ват ско га је зи ка“, јер су 
хр ват ски лин гви сти и по ли ти ча ри на че лу са Ја ги ћем и Штро сма-
је ром већ би ли ве што про ту ри ли исто риј ски фал си фи кат о за јед-
нич ком је зи ку, ко ји су, на жа лост, срп ски лин гви сти и по ли ти ча ри 
при ми ли „здра во за го то во“. 19)

БУ ЊЕВ ЦИ – АК ТИВ НИ УЧЕ СНИ ЦИ У ОБ НО ВИ СРП СКЕ 
ВОЈ ВО ДИ НЕ И ЊЕ НОМ ПРИ СА ЈЕ ДИ ЊЕ ЊУ СР БИ ЈИ

Бу њев ци с пра вом ис ти чу сво ју зна чај ну уло гу у при са је ди ње-
њу Вој во ди не Ср би ји 1918. го ди не. Не са мо ка да је реч о ве ли ком 
бро ју бу ње вач ких по сла ни ка ко ји су гла са ли на Ве ли кој на род ној 
скуп шти ни Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на, не го и о до при но су 
во де ћих Бу њев ча на том чи ну. Од 757 по сла ни ка би ло је Ср ба 578, 
Бу ње ва ца 84, Шо ка ца 3 (они уоп ште ни су има ли ин те ли ген ци ју), 
Сло ва ка 62, Ру си на 21, Хр ва та 2, Не ма ца 6 и Ма ђа ра 1. Ве ли ка на-
род на скуп шти на има ла је не ко ли ко пред сед ни ка, а пр ви је био др 
Ба би јан Ма ла гур ски, Бу ње вац из Су бо ти це. По себ на по част ис ка-
зи ва на је су бо тич ком ка то лич ком по пу Бла шку Ра ји ћу, јед ном од 
нај ве ћих про па га то ра сје ди ње ња са Ср би јом. У свом го во ру ре као 
је: „Не ћу ов де раз ла га ти, шта је Ср би ја ура ди ла, јер о то ме го-
во ри да нас сав ве ли ки свет, не го ћу у име мо је га по тла че ног, 
при ти сну тог, до са да на уни ште ње осу ђе ног на ро да (апла уз: 
„Жи ве ла на ша бра ћа Бу њев ци!!!) јав но пред скуп шти ном да 
за хва лим Ср би ји што нас је сво јом не при спо до би вом вој ском 
осло бо ди ла јар ма и смр ти...“20)

Као је дан од пр ва ка Срп ско-бу ње вач ког на род ног од бо ра у Су-
бо ти ци, Ра јић је го во рио: „Наш је зик је ју го сло вен ски, ко јим го-
во ре на ро чи то Ср би, Хр ва ти и Бу њев ци. Ми смо сви је дан на род, 
18)  Л. М. Ко стић, исто, стр. 671.
19) Не вен је по кре нут у Су бо ти ци 1884. И све вре ме је остао про ју го сло вен ски, па и про-

срп ски, за раз ли ку од Су бо тич ких но ви на, ко је су би ле про хр ват ске.
20) Л. М. Ко стић, исто, стр. 670.
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син ци мај ке Ју го ви ћа. Ми ће мо за јед нич ки, јер смо ми Ср би и Бу-
њев ци јед но. Не сме да нас ра ста вља на чин ка ко се ко кр сти, да ли 
ова ко (кр сти се ша ком) или ова ко (кр сти се с три пр ста). Ко нас 
ди ли тај је не при ја тељ наш. Ако се пак ми са ми ди ли мо, ми смо 
не ра зум ни љу ди“.21)

Бу њев ци су та ко по ста ли зна ча јан по ли тич ки фак тор, до бив ши 
при ли ку да се др жав но-на ци о нал но опре де ле. Али, у др жа ви ко ја 
је по чи ва ла на те зи о јед ном „тро пле ме ном“ срп ско-хр ват ско-сло-
ве нач ком на ро ду Бу њев ци ма је пре о ста ло да се по ли тич ки и на ци-
о нал но свр ста ва ју у окви ру по ну ђе не па ра диг ме. 

Го ди не 1920. Бу њев ци су осно ва ли Бу ње вач ко-шо кач ку стран-
ку, ко ју је од ли ко ва ла ве о ма ја ка кле ри кал на стру ја. Ње но гла си ло 
Не вен, ова ко је пи сао: „Бу њев ци и Шок ци су по по ре клу-Бо сна, 
Хер це го ви на, Дал ма ци ја - и по на реч ју бли жи Ср би ма, а по вје ри 
Хр ва ти ма... До кле Ср би и Хр ва ти не на ђу пу та, ко јим да се збли же, 
до тле ми не ће мо, да их на шим опре де љи ва њем, још већ ма оту ђи-
мо“.22)

ИДЕН ТИ ТЕТ И ПО ЛИ ТИЧ КИ ПО ЛО ЖАЈ БУ ЊЕ ВА ЦА У 
КРА ЉЕ ВИ НИ СХС  ЈУ ГО СЛА ВИ ЈИ

Са мо не ко ли ко го ди на по том до шло је до по де ле стран ке на 
три стру је: јед ну ко ја је би ла про срп ски ори јен ти са на и на сло ње на 
на Ра ди кал ну стран ку - чи ни ли су Зе мљо дил ци са сво јим гла си лом 
Ба чва нин, дру ги су би ли, та да још, ју го сло вен ски опре де ље ни и 
чи ни ли тзв. цен тар са Бла шком Ра ји ћем на че лу, ко ји ће се ка сни је 
пот пу но „по хр ва ти ти“, а тре ћи су већ би ли екс по ни ра ни Хр ва ти на 
че лу са Мир ком Ив ко ви ћем Иван де ки ћем, Сти пан Вој ни ћем, Јо-
си пом Ву ко ви ћем-Ђи дом и дру ги ма. Иако су у по чет ку за др жа ли 
ста ро име стран ке, пред ста вља ли су нај о бич ни ју Ра ди ће ву екс по-
зи ту ру у Бач кој, Ба на ту, Ба ра њи и Сре му, а ка сни је су и фор мал но 
по ста ли са став ни део ХСС.23)

21) „Ка ко је Су бо ти ца осло бо ђе на“, Ју го сло вен ски днев ник, бр. 278, 13. но вем бар 1932. 
Пре ма: Са ша Мар ко вић, По ли тич ки жи вот Бу ње ва ца Вој во ди не у Кра ље ви ни СХСЈу
го сла ви ји 19181941, Бу ње вач ки ин фор ма тив ни цен тар, Су бо ти ца, 2010, стр. 24.

22)  Не вен, бр. 23, 30. Ја ну ар 1920
23) Ви ди: Др Са ша Мар ко вић, проф. др Алек сан дар Ка саш, „При лог про у ча ва њу бу ње вач-

ког пи та ња у кон тек сту по ли тич ких при ли ка у Вој во ди ни у пе ри о ду 1918-1941. го ди-
не“, У: Ет но лин гви стич ка и исто риј ска ис тра жи ва ња о Бу њев ци ма, (уред ни ци проф. 
др Ма то Пи жу ри ца, мр Су за на Ку јун џић Осто јић), Ма ти ца срп ска, НИУ Бу ње вач ки 
ин фор ма тив ни цен тар Су бо ти ца, Но ви Сад, 2008, стр. 70.
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Сво ју по де ље ност Бу њев ци су по ка зи ва ли по себ но пред из бо-
ре. Та ко је Ба чва нин, гла си ло ра ди кал ског про срп ског Зе мљо дил-
ца, пи сао: „Сло жна бра ћо, Бу њев ци и Ср би, у Сло зи нам је спас! 
Не ка је про клет Бла шко Ра јић, ко ји хо ће да нас за ва ди! До ле са 
из да ји ца ма ро да на ше га“.24) Од го во ри ли су при ста ли це Бла шка Ра-
ји ћа у Су бо тич ким но ви на ма. Оп ту жи ва ли су ра ди ка ле и де мо кра-
те да хо ће ве ли ку Ср би ју и да су Зе мљо дил це, за ко је не ће ни да 
чу ју, осно ва ла срп ска го спо да. На кра ју тек ста сто ји: „Ка то ли ци на 
окуп“.

Уз по др шку Ма ти це хр ват ске иза шла је књи га Пе тра Пе ки ћа 
По вјест Хр ва та у Вој во ди ни од нај ста ри јих вре ме на до 1929. го
ди не. Ова књи га, да ле ко од сва ке на у ке, отво ре но  про па ги ра хр-
ват ство на срп ској зе мљи са ја сним ге о по ли тич ким пре тен зи ја ма. 

Исто ри чар Ни ко ла Жу тић ис ти че: „Хр ват ство је не по знат на-
род но сни по јам у да на шњој Вој во ди ни све до три де се тих го ди на 
20 ви је ка. Ба нат, Бач ка и Ба ра ња, као дио ма ђар ске кру но ви не, би ли 
су ша ро ли ко на род но сно и вјер ско под руч је на ста ње но Њем ци ма, 
Ср би ма, Ма ђа ри ма, Сло ва ци ма, Бу њев ци ма, Шок ци ма, Ру си ни ма, 
Ру му њи ма, Је вре ји ма и дру ги ма. О Хр ва ти ма као по себ ној на род-
но сти или ет нич кој тво ре ви ни не ма ни по ме на у из во ри ма и ли те-
ра ту ри из дру ге по ло ви не XIX и по чет ка XX ви је ка. Бу ње вач ки и 
Шо кач ки срп ско-ка то лич ки на род но сни еле мент ни је ни у на зна ка-
ма ве зи вао сво је ет нич ко би ће за хр ват ство по што су пропагатoри 
хр ват ства тек два де се тих го ди на XX ви је ка по че ли го во ри ти о хр-
ват ству Бу ње ва ца и Шо ка ца. У из во ри ма и ли те ра ту ри с кра ја 19 и 
по чет ка 20 ви је ка Бу њев ци су се на зи ва ли Вла си ма (Ср би ма), ис ти-
ца ло се вла шко по ри је кло Бу ње ва ца. Хр ват ство Кра шо ва на-Ка ра-
шо ва на (Ср ба ри мо ка то ли ка око ри је ке Ка раш) у Ру му ни ји ства ра-
ло се тек по сли је Дру гог свјет ског ра та. Вук Сте фа но вић Ка ра џић 
у „рјеч ни ку“ је за пи сао да су Бу њев ци „Ср би за ко на рим ског“. У 
аустриј ским, од но сно угар ским по пи си ма ста нов ни штва за Бач ку 
и Ба ра њу, у раз до бљу од 1850. до 1910, по ми њу се на род но сне ка-
те го ри је Ма ђа ра, Ње ма ца, пра во слав них Ср ба, Ср ба ри мо ка то ли ка, 
од но сно Бу ње ва ца и Шо ка ца. Пре ма аустриј ском по пи су ста нов ни-
штва из 1850. го ди не, Шок ци и Бу њев ци свр ста ни су у на род но сно-
вјер ску ка те го ри ју Ср ба ри мо ка то лич ке вје ре. (g. „Szer bek…mi nok 
24)  Ба чва нин, бр. 10, 14. март 1923.
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a scho kac zok vagy bunyevac zok, kik a ro mai kat ho li kus…“)25) „По ја ва 
хр ват ства у Ба ра њи, Бач кој и Ба на ту ве за на је за ва ти кан ску про па-
ганд ну сен тен цу „сви ри мо ка то ли ци Бал ка на-Хр ва ти“, уте ме ље ну 
на Пр вом хр ват ском ка то лич ком са стан ку из 1900. го ди не“. 26)

Хр ват ска се љач ка стран ка је сво ју кам па њу за сни ва ла на кро а-
ти за ци ји Бу ње ва ца и Шо ка ца, а Влат ко Ма чек и ХСС је Вој во ди ну 
ви део као хр ват ски стра те шки про стор, чи јим би „осва ја њем“ из-
вр шио „оп ко ља ва ње“ Ср би је. „Ми ће мо их `умцигловати`.-го во рио 
је Ма чек. Ево, на при мер, Вој во ди ну смо по све осво ји ли. Са да ра-
ди мо да и оста ле кра је ве идеј но и по ли тич ки...осво ји мо“.27) 

Влат ко Ма чек је у ауди јен ци ји код кра ља Алек сан дра 4. и 5. 
ја ну а ра 1929. го ди не, тра жио да се ју го сло вен ска др жа ва фе де ра-
ли зу је на се дам су ве ре них по кра ји на: Ср би ја, Хр ват ска, Сло ве ни ја, 
Цр на Го ра, Вој во ди на, БиХ, Ма ке до ни ја. Тра жио је да се од „пре-
чан ских кра је ва“ обра зу је др жа ва под вођ ством Хр ва та ко ја би, 
евен ту ал но, би ла по ве за на са Ср би јом у не кој „асо ци ја ци ји ин те-
ре са“.28) При ли ком су сре та са Си то ном Вот со ном, ен гле ским исто-
ри ча рем и про фе со ром Лон дон ског уни вер зи те та, „при ја те љем Ју-
го сла ви је“, ко ји је та ко ђе „са ве то вао“ ње ну фе де ра ли за ци ју на пет 
фе де рал них је ди ни ца (Сло ве ни ја, Хр ват ска са Сла во ни јом и Дал-
ма ци јом, БиХ, Вој во ди на, Ср би ја са ауто но ми ја ма Ју жна Ср би ја 
(Ма ке до ни ја) и Цр на Го ра, Ма чек је по но вио свој кон цепт под нет 
кра љу: „Ср би ја јед но, а све зе мље са Хр ват ском ко је су ра ни је при-
па да ле Аустро-Угар ској јед но. Што се ти че Цр не Го ре то је ствар 
Ср ба...Ову на шу по лу ми ће мо уре ди ти на фе де ра тив ној ба зи“.29)

Фе де ра ли стич ко пре у ре ђе ње др жа ве свој из раз је на шло и у 
тзв. За гре бач ким пунк та ци ја ма из 1932. го ди не. При пре мио их је 
А. Трум бић, а пот пи са ли пред став ни ци ХСС: В. Ма чек, Ј. Пре да-
вец, Ј. Шу теј и СДС: Д. Бо шко вић, Д. Кец ма но вић, С. Ко са но вић, 
Х. Кри зман, В. Вил дер, као и уста шки иде о лог Ми ле Бу дак. Ово 
ће би ти по ли ти ка ХСС-а и Вој во ђан ског фрон та по ло ви ном 30-их 
25) Ни ко ла Жу тић, Ср би ри мо ка то ли ци та ко зва ни Хр ва ти, Срп ска ра ди кал на стран ка, Бе-

о град, 2006, стр. 175.
26) Исто, стр. 179.
27) Љу бо Бо бан, Ма чек и по ли ти ка Хр ват ске се љач ке стран ке 19281941, За греб, 1974, 

стр. 404.
28) Љу бо Бо бан, нав. де ло, стр. 218-219, Пре ма: Мом чи ло Су бо тић, Пра во на са мо о пре де

ље ње и ју го сло вен ски екс пе ри мент. Пр ва, дру га, тре ћа Ју го сла ви ја, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2004, стр. 43, 45.

29) Исто
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го ди на до фор ми ра ња Ба но ви не Хр ват ске. Ова кву про хр ват ску и 
отво ре но хр ват ску по ли ти ку по др жа ва ће и про во ди ти и во де ћи бу-
ње вач ки по ли ти ча ри.

Та ко је поп Бла шко Ра јић, уред ник Су бо тич ких но ви на три де-
се тих го ди на, Мир ко Ив ко вић Иван де кић и још не ки ме ђу са мим 
осни ва чи ма бу ње вач ке стран ке, ста ли на ста но ви ште о хр ват ском 
иден ти те ту Бу ње ва ца. Обе ле жа ва ње 250-го ди шњи це до се ља ва ња 
Бу ње ва ца у Бач ку из ве де но је у ор га ни за ци ји Ма че ко вих при ста-
ли ца у хр ват ском се па ра ти стич ком ду ху. Са дру ге стра не, Бу њев ци 
оку пље ни око Не ве на по др жа ва ју иде ју ју го сло вен ског ин те гра-
ли зма и уни та ри зма, по др жа ва ак ци ју Удру же ња Вој во ђа на у Бе о-
гра ду ко је се су прот ста вља ауто но ма шкој по ли ти ци `Војвођанског 
фронта`, зах те ва ју ћи да се по твр ди тра ди ци о нал на упу ће ност Вој-
во ди не ка Бе о гра ду, и Ср ба Вој во ди не са Ср би јом. 

Бу њев ци су и за вре ме оп штин ских из бо ра 1936 би ли по ли-
тич ки раз је ди ње ни; у вре ме ка да су ХСС и `Војвођански фронт` 
де ло ва ли за јед но: `Фронт` је ис ти цао за себ ност Вој во ди не ко ја ће 
шти ти ти ин те рес вој во ђан ског се ла, а ХСС сво ју кам па њу за сни-
вао на кро а ти за ци ји Бу ње ва ца и Шо ка ца, Бу њев ци су би ли из ме ђу 
ју го сло вен ске, вој во ђан ске и хр ват ске оп ци је. Ова вој во ђан ска оп-
ци ја, објек тив но, и су бјек тив но, ишла је на ру ку Хр ва ти ма. 

Исто је би ло и по сле Спо ра зу ма Цвет ко вић-Ма чек и ства ра ња 
Хр ват ске ба но ви не. Не вен је пи сао: „...При сви тли г. Бла шко Ра јић 
је во дио и ве ли ку де пу та ци ју код г. дра Влат ка Ма че ка тра же ћи да 
у спо ра зум уђе и то да Су бо ти ца бу де у Хр ват ској“.30) Кри ти ку ју ћи 
при хва та ње хр ват ског иден ти те та, ис ти цао је да: „Бу њев ци су још 
увек она на ци о нал но не сви сна ма са, ко ја не ми сли о сво јој на ци-
о нал ној при пад но сти. Хр ва ти су они ко ји би се мо гли на зва ти 
про бу ђе ним Бу њев ци ма“.31) 

По во дом 21-го ди шњи це осло бо ђе ња Су бо ти це Бла шко Ра јић 
је јав но де мон стри рао сво је хр ват ство. Он је та да ре као да: „Сви 
ми Бу њев ци оста не мо оно што смо увик би ли од ка да смо до шли 
у ове кра је ве: Хр ва ти-Бу њев ци у скло пу да на шње на ше др жа ве, а 
у скло пу ба но ви не Хр ват ске“,32) чи ме се отво ре но ста вио у слу жбу 
30) „Но ва Ју го сла ви ја“, Не вен, бр. 30, 1. сеп тем бар 1939. 
31) „Бу њев ци“, Не вен, бр. 39, 10. но вем бар 1939. 
32) Не вен, бр. 40, 17. но вем бар 1939.
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за го ва ра ња ри мо ка то лич ке осно ве хр ват ства, усво је не на Пр вом 
ка то лич ком са стан ку  1900. го ди не.

Ни уред ник Не ве на, Јо со Шок чић, ни је одо лео. Ево ка ко је он 
прав дао пре ла зак на хр ват ство: „Раз го ва рао сам са мно гим од лич-
ним при став ни ци ма срп ског јав ног мњи ња. Ве ћи ном ни су стан ча-
ри, већ објек тив ни и углед ни љу ди, ин те лек ту ал ци, све у чи ли шни 
про фе со ри. Њи хо во ми шље ње о бу ње вач ком пи та њу по ду да ра се 
ово ме: Бу њев ци ни су по се бан на род. Они три ба да се опре ди ле! 
Све јед но за ко ји на род. Бу њев ци су не сум њи во Сла ве ни и сто је им 
на рас по ло жењ ње три на ро да: три ба да бу ду Хр ва ти, Сло вен ци или 
Ср би“.33) 

Ме ђу Бу њев ци ма срп ског на ци о нал ног опре де ље ња на ро чи то 
се ис ти ца ла књи жев ни ца Ма ра Ђор ђе вић Ма ла гур ска. У пу бли ка-
ци ји Бу њев ка о Бу њев ци ма ко ју је при ре ди ла Ма ла гур ска из ме ђу 
оста лог сто ји и ово: „Ми не мр зи мо Хр ва те, али не ће мо да бу де мо 
Хр ва ти! Хо ће мо да оста не мо што смо увик би ли: Бу њев ци...у бо-
га тој Бач кој и на прид ној Вој во ди ни, јер ће мо са мо та ко оста ти и 
Бу њев ци, и бо га те га зде на сво јој бо га тој зе мљи!“34) Оштро кри ти-
ку ју ћи по па Бла шка Ра ји ћа и уче шће вер ских ин сти ту ци ја у кро-
а ти за ци ји Бу ње ва ца у бро шу ри се на во ди: „...Ако би се на ма Бу-
њев ци ма из на ше на ци о на ле про шло сти иш чу па ло оно што смо 
ми у за јед ни ци са Ср би ма ство ри ли, он да би смо ско ро оста ли без 
исто ри је“.35) 

На хр ват ске те ри то ри јал не пре тен зи је пре ма Вој во ди ни, на кон 
спо ра зу ма, ре а го вао је Срп ски кул тур ни клуб-оде ље ње у Су бо ти-
ци, на чи јем је че лу био исто ри чар и ра ди кал ски пр вак про фе сор 
Алек са Ивић. Он је и ра ни је ука зи вао на се па ра ти стич ку де лат ност 
ХСС и тра жио да се раз дво ји срп ски кор пус, убра ја ју ћи ту и Ср бе 
ка то ли ке, од хр ват ског кор пу са. „Што пре ус по ста ви ти на род но сну 
(на ци о нал ну) гра ни цу из ме ђу Ср ба и Хр ва та, као што тач но по-
сто ји на ци о нал на гра ни ца из ме ђу Хр ва та и Сло ве на ца. Та гра ни ца 
нам је што пре по треб на да се спре чи од на ро ђи ва ње на шег срп-
ског ка то лич ког жи вља. То се од на ро ђи ва ње већ одав но спро во ди 
у Дал ма ци ји; у Бо сни и Хер це го ви ни од оку па ци је 1878 г; у Ли ци, 
Сла во ни ји и Сре му од уки да ња `Војне Границе`, а у Бач кој од на ро-
33) „Крај јед не за блу де“, Не вен бр. 41, 1. де цем бар 1939. 
34) Бу њев ка о Бу њев ци ма, уре ди ла Ма ра Ђор ђе вић Ма ла гур ска, Су бо ти ца, 1941, стр. 6. 
35) Исто, стр. 114. 
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ђи ва ње Бу ње ва ца вр ши се са да, на очи глед сви ју...Ср би сви ју ве ра 
на окуп“.36) 

Слич но је пи сао Алек сан дар Мар ти но вић у бро шу ри Исти на 
о Бу њев ци ма и Шок ци ма, по зи ва ју ћи се на ра до ве До си те ја, Ву-
ка Ка ра џи ћа, Јо ва на Цви ји ћа, Јо ва на Ер де ља но ви ћа, али и Па вла 
Ша фа ри ка, Им бре Иг ња ти је ви ћа Ткал ца Ива на Ива њи ја и дру ге. 
Ука зу ју ћи на је зич ко је дин ство, Мар ти но вић пи ше: „Као др Јо ван 
Цви јић, та ко и др Ер де ља но вић, про фе сор Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду, за сту па ми шље ње да су сви што кав ци Ср би, и сто га Бу њев це 
и Шок це убра ја у ре до ве срп ског на ро да“.37) „Да нас су Хр ва ти у 
Бу њев ци ма и Шок ци ма про на шли при пад ни ке свог а на ро да, а 
то ни је мо гао ни сам Ан те Стар че вић, глав ни пред став ник ве ли-
ко хр ват ске иде је...Бу њев ци и Шок ци пре ра та, за вре ме аустро у-
гар ске вла сти, ни су ни зна ли за хр ват ско име. Они са Хр ва ти ма 
ни су има ли ни ка кве, ни ду хов не, ни кул тур не ве зе“.38) „По ред свих 
ових очи глед них до ка за да су они Ср би, хр ват ска про па ган да, пот-
по мог ну та ка то лич ком цр квом, свом сна гом на сто ја ва да Бу њев це 
по хр ва ти, ка ко би по мо ћу Бу ње ва ца при сво ји ла Бач ку и Ба ра њу и 
укљу чи ла их у склоп ба но ви не Хр ват ске...Хр ва ти хо ће да Ср бе ка-
то лич ке ве ре, ста нов ни ке тих зе ма ља, по хр ва те, а по сле на осно ву 
њи хо вог хр ват ства да за тра же при по је ње њи хо ве те ри то ри је ба но-
ви ни Хр ват ској“.39)

Ства ра њу на ци ја на срп ском је зич ком про сто ру по вер ској ли-
ни ји умно го ме је до при не ла ју го сло вен ска др жа ва, а доц ни је и ко-
му ни зам. Ла зо М. Ко стић ис прав но за кљу чу је: „Да је оста ла Ср би-
ја, а не Ју го сла ви ја, сум ње не мо же би ти да би Бу њев ци и Шок ци, 
до та да на ци о нал но не из гра ђе ни, чак нео пре де ље ни, по ста ли Ср-
би, као што би оста ли Ср би и ка то ли ци Бо ке и Ду бров ни ка, ко ји-
ма би се при дру жи ли мно ги Дал ма тин ци. Кон кор дат Ва ти ка на са 
Ср би јом из 1914. да вао је чак и ле ги ти ма ци ју нај ви ших вер ских 
кру го ва ка то лич ких за то“.40)

36) Алек са Ивић, „Срп ско-хр ват ски спор“, РОМС, М 17914, Но ви Сад, 1937, Пре ма: Са-
ша Мар ко вић, По ли тич ки жи вот Бу ње ва ца Вој во ди не у Кра ље ви ни СХСЈу го сла ви ји 
19181941. го ди не, Бу ње вач ки ин фор ма тив ни цен тар, Су бо ти ца, 2010, стр. 84.

37) Алек сан дар Мар ти но вић, Исти на о Бу њев ци ма и Шок ци ма, Су бо ти ца, 1940.
38) Исто
39) Исто, стр. 85.
40) Ла зо М. Ко стић, нав. де ло, стр. 671.
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У ДРУ ГОЈ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈИ БУ ЊЕВ ЦИ ПОД ТУ ЂИМ  
(ХР ВАТ СКИМ) ИДЕН ТИ ТЕ ТОМ

Ко му ни стич ка власт фа во ри зо ва ла је кро а ти за ци ју Бу ње ва ца 
и Шо ка ца. На сто ја ла је да им уса ди хр ват ску на ци о нал ну свест и 
ус пе ла да пре по ло ви ову ет нич ку гру пу. То је би ла по ли ти ка ју го-
сло вен ског пар тиј ског и др жав ног вр ха - с Ти том на че лу, или још 
пре ци зни је – Ти то ва по ли ти ка. На ста вак Ма че ко ве ХСС-ов ске по-
ли ти ке не ги ра ња Бу ње ва ца и њи хо во пре тва ра ње у Хр ва те. Оту да 
је у со ци ја ли стич ком пе ри о ду ма ло пи са но о Бу њев ци ма и Шок ци-
ма, а и што је пи са но ишло је у при лог Хр ва ти ма. 

О раз ло зи ма дра ма тич не кро а ти за ци је Бу ње ва ца и Шо ка ца, ко-
ју је ини ци рао Јо сип Броз, а спро во ди ли по кра јин ски ор га ни, по-
ли ти ко лог Дра го Ње го ван пи ше: „Бу њев ци су као и Шок ци мо ра ли 
по ста ти Хр ва ти, јер су вла сти по ла зи ле од ак си о ма да „бу ње вач-
ке и шо кач ке на род но сти не по сто је“. Сто га ви ше вла сти, по кра-
јин ске, на ре ђу ју ни жим вла сти ма, окру жним, сре ским, град ским 
и ме сним, да Бу њев це и Шок це тре ти ра ју као Хр ва те „без об зи ра 
на њи хо ву из ја ву“. На ре ђу је се да се и у бу дућ но сти Бу њев ци и 
Шок ци мо ра ју сма тра ти Хр ва ти ма. О то ме све до че до ку мен та ко је 
об ја вљу је мо у овом ра ду...Шта је био циљ на сил не хр ва ти за ци је 
Бу ње ва ца и Шо ка ца у Вој во ди ни не по сред но по за вр шет ку Дру-
гог свет ског ра та? Ова на сил на хр ва ти за ци ја Бу ње ва ца и Шо ка ца 
има ла је циљ да по ве ћа број Хр ва та у вој во ђан ским обла сти ма (под 
њи ма по ред Ба на та, Бач ке и Ба ра ње-и Срем), ка ко би се за Хр ват-
ску у од но су на Ср би ју из бо ри ле што по вољ ни је гра ни це. Тзв. Ђи-
ла со ва ко ми си ја...ко ри сти ла је број но ста ње Ср ба и Хр ва та у по-
гра нич ним под руч ји ма, ко ји ма су прет ход но на сил но при пи са ни 
Бу њев ци и Шок ци, као ар гу мент код од ре ђи ва ња срп ско-хр ват ске 
гра ни це“41). У Бро зо ву ре то ри ку о ре пу блич ким гра ни ца ма као „ли-
ни ја ма у мер ме ру“ ко је спа ја ју, а не раз два ја ју ју го сло вен ске на ро-
де, из гле да, по ве ро ва ли су са мо срп ски по ли ти ча ри.
41) Дра го Ње го ван, „До ку мен ти о на сил ној хр ва ти за ци ји Бу ње ва ца и Шо ка ца у Вој во ди-

ни по сле Дру гог свет ског ра та“, У: Ет но лин гви стич ка и исто риј ска ис тра жи ва ња о 
Бу њев ци ма, (уред ни ци проф. др Ма то Пи жу ри ца, мр Су за на Ку јун џић Осто јић), Бу ње-
вач ки ин фор ма тив ни цен тар Су бо ти ца, Но ви Сад, 2008, стр. 105; На че лу Ко ми си је за 
гра ни це, ис пред По лит би роа ЦК КПЈ био је Ми ло ван Ђи лас, а ње ни чла но ви Ми лен-
ти је По по вић, Виц ко Кр сту ло вић, Јо ван Ве се ли нов и Јер ко Зла та рић. Ви ди: Мом чи ло 
Су бо тић, Пра во на са мо о пре де ље ње и ју го сло вен ски екс пе ри мент. Пр ва, дру га, тре ћа 
Ју го сла ви ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2004, стр. 92.
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Ње го ван да ље на во ди: „На осно ву ла жних по да та ка о број ном 
од но су Ср ба и Хр ва та, Ба ра ња је из у зе та из Вој во ди не, од но сно 
Ср би је, и до де ље на Хр ват ској. Та ко ђе, да би се срп ски де ло ви за-
пад ног Сре ма (Ву ко вар и око ли на) до де ли ли Хр ват ској, нај пре је 
Илоч ки срез по де љен на ис точ ни и за пад ни део, те је, на осно ву 
хр ват ске ве ћи не у за пад ном де лу сре за, град Илок до де љен Хр ват-
ској. Без об зи ра на срп ску ве ћи ну у Ву ко вар ском сре зу, с об зи ром 
на то да је он био за пад но од Ило ка, и цео Ву ко вар ски срез је до-
де љен Хр ват ској.

По сле ди це на сил не хр ва ти за ци је Бу ње ва ца и Шо ка ца у Вој-
во ди ни по сле Дру гог свет ског ра та, ко ју су ко му ни стич ке вла сти 
спро ве ле по мо ћу по ли ци је при ор га ни ма на род не вла сти у Вој во-
ди ни, би ле су по зи тив не за Хр ва те и Хр ват ску, а не га тив не за Бу-
њев це, Шок це и Ср бе у вој во ђан ским обла сти ма и за Ср би ју. У 
Ср би ји се то, на жа лост, ви де ло тек при рас па ду фе де ра тив не Ју го-
сла ви је, ка да су при вре ме не ре пу блич ке гра ни це по ста ле др жав не 
на осно ву ар би тра же Ба дин те ро ве ко ми си је.“42) Ор га ни тзв. на род-
не вла сти ура ди ли су оно што је д њих тра же но: „Бу ње ва ца и Шо-
ка ца у Вој во ди ни, бар на па пи ру, ви ше ни је би ло. Они су, бар на 
па пи ру, по ста ли Хр ва ти. Али, ти па пи ри су има ли сна гу уред бе, 
за кон ску сна гу. Ти па пи ри су мно ге по ко ле ба ли и упи са ли у Хр ва-
те“. 43) Ово су до ку мен ти, пре у зе ти из на ве де ног члан ка Дра га Ње-
го ва на, ко ји све до че о на сил ној хр ва ти за ци ји Бу ње ва ца и Шо ка ца 
од стра не Бро за и ње го ве ко му ни стич ке вла сти: 

42) Дра го Ње го ван, нав. де ло, стр. 105-106.
43)  Исто, стр. 110.
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Хр ва ти за ци ја Бу ње ва ца је вр ше на у на у ци, кул ту ри и про све-
ти. У за гре бач кој Ен ци кло пе ди ји Ју го сла ви је у од ред ни ци „Бу-
њев ци”, сто ји низ про из вољ них и не ар гу мен то ва них на во да о на-
сил ном „по ср бљи ва њу” Бу ње ва ца у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. О 
њи хо вој си сте мат ској и на сил ној аси ми ла ци ји у Хр ва те у ре жи ји 
Јо си па Бро за, у Ен ци кло пе ди ји Ју го сла ви је (под кон тро лом гла вог 
цен зо ра Ми ро сла ва Кр ле же), на рав но, не ма ни ре чи.44)

БУ ЊЕВ ЦИ СУ СЕ ОДР ЖА ЛИ СА МО У СР БИ ЈИ.

Са мо је у Ср би ји Бу њев ци ма устав но при зна та на ци о нал на по-
себ ност. То ни је учи ни ла ни Хр ват ска ни Ма ђар ска. Бу њев ци су у 
Ср би ји до би ли атри бут на ци о нал не ма њи не.  Они ни су бе ле же ни 
у по пи си ма ста нов ни штва све до 1991. го ди не, не го су – они ко ји 
су ин си сти ра ли да се та ко из ја сне – свр ста ва ни у ру бри ку „Оста-
ли“. Мно ги од њих су се из ја шња ва ли као Хр ва ти, зна тан број као 
нео пре де ље ни или као „Ју го сло ве ни“, а ве о ма ма ло као Ср би. И 
на кон не стан ка Ју го сла ви је, Бу њев ци су опет су на ме ти Хр ва та, 
ка ко оних из хр ват ске др жа ве, та ко и ње них по ли тич ких екс по не-
на та у Вој во ди ни.

Са ми Бу њев ци по де ли ли су се на Бу њев це и Бу њев це –Хр ва-
те, што је за бе ле же но у по пи си ма 1991 и 2002 го ди не, ка да је у 
по пи сном ли сту уве де на и ка те го ри ја „Бу ње вац“. Та ко се бив ша 
ми ни стар ка по љо при вре де Ива на Ду лић Мар ко вић из ја шња ва и 
као Бу њев ка и као Хр ва ти ца, а Оли вер Ду лић та ко ђе го во ри о Бу-
њев ци ма као о Хр ва ти ма Бу њев ци ма. С дру ге стра не, из Хр ват ске, 
с нај ви шег ме ста-из вла де –пред сед ник Иво Са на дер про те сту је 
код Та ди ћа и Ко шту ни це због при зна ва ња Бу ње ва ца као по себ ног 
на ро да, јер је то, на вод но, удар на хр ват ски на ци о нал ни кор пус у 
Вој во ди ни. Пе тар Кун тић, по ли тич ки пр вак Де мо крат ског са ве за 
Хр ва та Вој во ди не „оп ту жио је Бу њев це и Ре пу бли ку Ср би ју да вр-
ши ве штач ку по де лу Хр ва та на Хр ва те и Бу њев це, а у ци љу аси ми-
44) „Буњевци“, Енциклопедија Југославије, Југословенски лексикографски завод, Загреб, 

1956, Свеучилишни професори из Загреба др Васо Богданов, Стјепан Павичић и Јосип 
Хам обрадили су одредницу о Буњевцима и у литератури уопште не помињу капитално 
дело др Јована Ердељановића, нити Мару Ђорђевић Малагурску, нити било шта што 
говори о српској националној свести код Буњеваца, као ни учешће Буњеваца у обнови 
Српске Војводине 1918. године.
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ла ци је Хр ва та у Бу њев це”.Том при ли ком је до дао: „ако су Бу њев ци 
Хр ва ти у свим зе мља ма у ре ги о ну, он да су то и у Ср би ји”.45)

Пред сед ник ИО бив ше Бу ње вач ко-шо кач ке стран ке Ни ко ла 
Ба бић ка же да се на Бу њев це и да ље вр ши при ти сак, и по ли тич ки 
и вер ски и прак тич но, агре си ја на на ци о нал ну са мо бит ност. „До-
зво ли ли смо се би да бу де мо по де ље ни и да за бо ра ви мо соп стве но 
и име пра де до ва и по га зи ли смо ама нет ко ји су нам оста ви ли да 
бу де мо сво ји љу ди. То нам ви ше ни је по треб но јер ово ни је 1945., 
ка да смо јед ним де кре том Ти то вог иза сла ни ка мо ра ли би ти тре-
ти ра ни као Хр ва ти”.46) Да нас ви ше не по сто ји Бу ње вач ко шо кач-
ка стран ка, раз би јен је Бу ње вач ки на ци о нал ни са вет; ми ни стар за 
људ ска и ма њин ска пра ва Све то зар Чи плић по ста вио је при вре ме-
ни; по сто ји Бу ње вач ка стран ка Вој во ди не Бран ка Фран ци шко ви ћа; 
од фе бру а ра 2008. го ди не на сце ни је Хр ват ска бу ње вач ко-шо кач-
ка стран ка-чи ји је пред сед ник Бла шко Те му но вић, ко ја је по ста-
ла по зна та по зах те ву да се у Бе о га ду по ста ви спо ме ник Стје па ну 
Ра ди ћу. То са мо по се би го во ри ка кав став ова стран ка има пре ма 
бу ње вач ком на ци о нал ном иден ти те ту.  

Док Ср би и њи хо ве др жав не на уч не и обра зов не ин сти ту ци-
је (СА НУ, Ма ти ца срп ска) по др жа ва ју бор бу Бу ње ва ца да са чу ва-
ју и ис ка жу сво ју са мо бит ност, па и да стан дар ди зу ју бу ње вач ки 
је зик и пи смо, што на уч но, ипак, ни је уте ме ље но, Хр ва ти уда ра-
ју на аутох то ност Бу ње ва ца. То чи ни ни ко дру ги не го Пред сед ник 
за во да за кул ту ру вој во ђан ских Хр ва та, Ду јо Ру ње,  по звав ши се 
на По ве љу Европ ског пар ла мен та о „ре ги о нал ним и ма њин ским 
је зи ци ма”, пре ма ко јој „ниг де не ма бу ње вач ког је зи ка”. Том при-
ли ком, Ду јо Ру ње је из ја вио ка ко се овај го вор „ко ри сти са мо још 
на не ко ли ко бач ких са ла ша”. Кад би Ру ње знао да се и хр ват ским 
је зи ком (кај кав ски) го во ри са мо у не ко ли ко за гор ских кле ти, а да 
је зва нич ни хр ват ски је зик у ства ри- срп ски, као што је и бу ње-
вач ки –срп ски, био би сва ка ко ма ње раз ме тљив. Су прот ста вио му 
се Мир ко Ба јић, бу ње вач ки по сла ник у по кра јин ском пар ла мен ту, 
на во де ћи да „Бу ње вач ки је зик ко ри сти ви ше од 20 000 љу ди” и да 
„Бу њев ци ни су Хр ва ти”, а ре а го ва ла је и глав на уред ни ца Бу ње вач-
ких но ви на Ве сна Ви да ко вић, бра не ћи се од оп ту жби ка ко су „Бу-
45) Види: Душан Ковачев, „Буњевци неће путовницу“, интернет издање Буњевачке 

политичке странке, 1. март 2010.
46) Душан Ковачев, исто
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њев ци удар на пе сни ца Ми ло ше ви ће вог ре жи ма”; да је „Бу њев це 
ство рио Ми ло ше вић“.

Ни је на од мет ви де ти и Лек си кон по ду нав ских Хр ва та, чи ји је 
уред ник То ми слав Жиг ма нов, онај исти ко ји твр ди да „Ср би ја од 
кон ца 80-их го ди на 20 стол је ћа ак тив но ра ди на умјет ној по дје ли 
Хр ва та у Вој во ди ни та ко што од су бет нич ких еле ме на та хр ват ско-
га на ро да, при је све га Бу ње ва ца, про из во ди за се бан на род, чи ји је 
пак основ ни иде о ло гиј ски те мељ ан ти хр ват ство.”47) У Лек си ко ну 
се ви ди „ко јим Бу њев ци ма је ста ло да бу ду Хр ва ти“. 

Ма ти ца срп ска, као јед на од кључ них и нај ста ри ја на ци о нал на 
ин сти ту ци ја у Ср ба, по ја ви ла се као ор га ни за тор на уч ног ску па о 
бу ње вач ком је зи ку, одр жа ног 25. ок то бра 2008. го ди не у Су бо ти ци, 
с на ме ром да по мог не јед ном ма лом на ро ду да стек не соп стве ни 
на ци о нал ни иден ти тет. То је по твр дио пр ви чо век Ма ти це срп ске 
ака де мик Че до мир По пов у по здрав ној ре чи на на уч ном ску пу о 
Бу њев ци ма. Он је том при ли ком ре као: „Бу њев ци су по ми шље њу 
Ма ти це срп ске ма ла на ци ја ко ја бли ско са ра ђу је са Ма ти цом у тра-
га њу за сво јом кул ту ром, је зи ком и исто ри јом“. Ре као је још да су 
„Бу њев ци на ци ја у овој по кра ји ни, а и ши ре од то га, ко ја је мо жда 
до жи вља ва ла нај ви ше не прав ди на овом те ре ну, нај ви ше пу та би ла 
оспо ра ва на, нај ви ше пу та до во ђе на у пи та ње и око чи је при пад но-
сти су се во ди ли нај о штри ји по ли тич ки спо ро ви: Да нас је бу ње вач-
ка на ци ја на нај бо љем пу ту да ко нач но за о кру жи сво је на ци о нал но 
би ће и да се на тај на чин укљу чи у оп шти про цес гло ба ли за ци је 
све та као са мо стал ни су бјект“.48)

Уче ству ју ћи у на уч ној рас пра ви ака де мик По пов је још на гла-
сио да су Бу њев ци са „ве ли ким тру дом об но ви ли све атри бу те ко ји 
по ме ђу на род ном и до ма ћем пра ву од ре ђу ју на ци о нал ну ма њи ну: 
је зик, кул ту ру, исто риј ску ба шти ну, на род не оби ча је“.49) По пов је 
под се тио да је још од Ре на на, за тим Фре де ри ка Бар та и ње го вог де-
ла Ет нич ке гру пе и гра ни це „при хва ће но пра ви ло да је су бјек тив но 
осе ћа ње при пад но сти из у зет но ва жан фак тор на ци о нал ног иден-
47)  Види: Новости, бр. 527, 23. 1. 2010, стр. 5
48) Ака де мик Че до мир По пов – по здрав не ре чи, У: Ет но лин гви стич ка и исто риј ска ис

тра жи ва ња о Бу њев ци ма, (уред ни ци проф. др Ма то Пи жу ри ца, мр Су за на Ку јун џић 
Осто јић), Ма ти ца срп ска, Бу ње вач ки ин фор ма тив ни цен тар Су бо ти ца, Но ви Сад, 2008.

49) Че до мир По пов, „Ма ли на ро ди у про це су гло ба ли за ци је-при мер Бу ње ва ца“, У: Ет нин
гви стич ка и исто риј ска ис тра жи ва ња о Бу њев ци ма, (уред ни ци проф. др Ма то Пи жу-
ри ца, мр Су за на Ку јун џић Осто јић), Ма ти ца срп ска, Бу ње вач ки ин фор ма тив ни цен тар 
Су бо ти ца, Но ви Сад, 2008, стр. 11.
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ти те та“.50) Он да ље ука зу је да је на осно ву Реч ни ка бач ких Бу ње-
ва ца ко ји су кра јем 80-их го ди на про шлог ве ка при пре ми ли Мар ко 
Пе јић и Гр го Бач ли ја, бу ње вач ки је зик при хва ћен као стан дард ни 
је зик, те да се мо же ре ћи да је до шло до „ус по ста вља ња ет но и сто-
риј ског и је зич ког иден ти те та Бу ње ва ца и њи хо вог од но са пре ма 
срп ском и хр ват ском су сед ству“.51) 

Буњевачки језик је српски.Сне жа на Вук ма нов Ши мо ков из 
Су бо ти це, Бу њев ка срп ског иден ти те та, нам са оп шта ва да ни је дан 
од ауто ра по ме ну тог Реч ни ка ни је лин гви ста по про фе си ји, те да 
Ма ти ца срп ска, ко ја је из да вач овог реч ни ка, при пре ма и ње го во 
дру го из да ње, и ис ти че да је Ма ти ца срп ска у еди ци ји Срп ски го
во ри у Вој во ди ни (пр ва све ска иза шла 2000, а по след ња 10 го ди на 
ка сни је) „из о ста ви ла ика ви цу као ди ја лект срп ског је зи ка и тим 
чи ном уда ри ла на ин те гри тет срп ског је зи ка: За чи ји ра чун?“52) 

Аутор ка је свој рад о ет но је зич ким и по ли тич ким при ли ка ма у 
Су бо ти ци, на пи са ла у об ли ку ин тер вјуа са јед ним од на ших нај по-
зна ти јих фи ло ло га Пе тром Ми ло са вље ви ћем. На пи та ње о бу ње-
вач ком је зи ку, про фе сор Ми ло са вље вић је ова ко од го во рио. 

„А сад да не што ка жем и о је зи ку ко јим го во ре Бу њев ци. То 
је икав ски ди ја ле кат срп ског је зи ка, ко ји се од екав ског и ије кав-
ског раз ли ку је по ре флек су ста рог ја та. На на шем на уч ном Ску пу53) 
има ли смо ва жан ре фе рат о ика ви ци проф. Ни ко ле Ра ми ћа, ко ји 
је Ср бин, ро ђе ни ика вац, ро ђен у око ли ни Ку пре са, а ис так ну ти 
уни вер зи тет ски про фе сор, струч њак баш за ика ви цу. Као ет нич ка 
гру па срп ског је зи ка, Бу њев ци има ју и са свим кон кре тан ин ди ви-
ду а ли тет у ра зним кул тур ним вред но сти ма, па и у је зич ким ка рак-
те ри сти ка ма. Али тај ин ди ви ду а ли тет је та кав да се не мо же го во-
ри ти о бу ње вач ком је зи ку ко ји би био по се бан на ци о нал ни је зик у 
оном сми слу ка ко су по себ ни је зи ци че шки и сло вач ки, пољ ски и 
ру ски, сло ве нач ки и срп ски“.54) 
50) Исто, стр. 17.
51) Дра го љуб Пе тро вић, „Бач ки Бу њев ци у све тло сти ет но и сто риј ских и лин гви стич ких 

чи ње ни ца“, У: О Бу њев ци ма, Су бо ти ца, 7-9 де цем бра 2006, стр. 115, Пре ма: Че до мир 
По пов, нав. де ло, стр. 15-16.

52) Сне жа на Вук ма нов Ши мо ков, „Су бо ти ца-да на шњи Ду бров ник (Бу ње вач ки „је зик“-из-
ме ђу ср би сти ке, кро а ти сти ке и сер бо кро а ти сти ке)“, У: Ље то пис Ма ти це срп ске у Ду
бров ни ку I, (уре дио Мом чи ло Су бо тић), Бе о град 2010, стр. 33.

53) Реч је о ме ђу на род ном на уч ном ску пу Срп ско пи та ње и ср би сти ка, одр жа ном у Но вом 
Са ду 23. и 24. но вем бра 2007. го ди не, чи ји ре зул та ти су пу бли ко ва ни у три збор ни ка 
ра до ва. 

54)  Сне жа на Вук ма нов Ши мо ков, исто, стр. 34.
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Сне жа на Вук ма нов Ши мо ков кон ста ту је ово: „Ма ти ца срп ска 
ће кад-тад мо ра ти да об ја сни за што ра ди на бу ње вач ком „је зи ку“. 
За што до 1990 го ди не и за што опет? При ча о чу ва њу Бу ње ва ца као 
по себ ног на ро да па да у во ду. У Су бо ти ци има око 17000 Хр ва та и 
око 17000 Бу ње ва ца. Уско ро ће би ти 34000 Хр ва та. Ри мо ка то лич ка 
цр ква на ве ли ко ра ди свој по сао аси ми ла ци је Бу ње ва ца у Хр ва те! 
Ср би по но во не при ме ћу ју да во де по гре шну по ли ти ку. За што ни су 
мла ђи икав ски ди ја ле кат про гла си ли за је дан од из го во ра срп ско га 
је зи ка? Хр ват ски лин гви сти су про гла си ли мла ђи икав ски ди ја ле-
кат за свој!) А мо гли су то и са да да ура де! И ти ме да се вра те свом 
из вор ном, ву ков ском про гра му.

Ма ти ца срп ска ди рект но ра ди на про јек ту ко ји ће су тра би-
ти по го дан са мо за Хр ва те ко ји су про гла си ли ика ви цу за део хр-
ват ско га на род ног је зи ка. Ка да спро ве ду аси ми ла ци ју Бу ње ва ца, 
Хр ва ти ће с пра вом ре ћи: Шта се ви Ср би бу ни те, па са ми сте се 
ба ви ли бу ње вач ким (чи тај: хр ват ским) за себ но од срп ског и то са 
нај ве ћим на уч ни ци ма и ин сти ту ци ја ма. До бар при мер је и овај: Не-
ки Бу њев ци у Ма ђар ској су тра жи ли, по срп ском мо де лу, да их и 
та мо про гла се по себ ном на ци о нал ном ма њи ном. Ма ђар ска вла да 
се кон сул то ва ла са сво јом ака де ми јом и ја сно об ја ви ла да Ма ђар-
ска тре ти ра Бу њев це као део хр ват ско га на ро да. При ча се за вр ши-
ла. Код нас је пи та ње вре ме на ка да ће ина че не ста бил ни кор пус 
Бу ње ва ца да се пот пу но окре не Хр ва ти ма. Ни ко дру ги за то не ће 
би ти крив осим нас Ср ба.

Ма ти ца срп ска си гур но мо же да на ста ви са рад њу са Бу њев ци-
ма и њи хо вим ин сти ту ци ја ма и да одр жа ва здра ве од но се са истим 
и та ко пра ви про јек те ко ји ће обо га ти ти ср би сти ку. Ме ђу тим, 
оства ри ва њем про јек та ко ји слу жи бу ње вач ком је зи ку, до го ди ће 
се (по но во!) ве ле и зда ја срп ске фи ло ло ги је у Ма ти ци срп ској“. 55)

Бо јан Ра дић, фи ло лог из Су бо ти це, ука зу је на сле де ће је зич ке 
и жи вот не па ра док се у свом гра ду. „Мо жда ви ше не го дру где у Ср-
би ји, у Су бо ти ци се тре нут но нај те же мо же пред све том об ја сни ти 
про бле ма ти ка и сло же ност јед ног је зи ка са два пи сма и три из го-
во ра, ко ји ко ри сте при пад ни ци три ве ре и че ти ри на ци је. На ла зи-
мо се у ши зо фре ној си ту а ци ји. „пре во ди мо“ са сво га на свој је зик, 
раз два ја мо де цу у шко ла ма пре ма је зи ци ма из ме ђу ко јих они не 
ви де раз ли ку.

55)  Сне жа на Вук ма нов Ши мо ков, нав. де ло, стр. 35.
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Ха о тич но ста ње на ста ло по сле срп ско хр ват ског/хр ват ско срп-
ског је зич ког рас ко ла ве о ма до бро се осли ка ва у по је ди ним су бо-
тич ким шко ла ма: по сто је оде ље ња срп ског и хр ват ског је зи ка, а 
ра ди се и на уво ђе њу бу ње вач ког је зи ка. На рав но, све на ци о нал не 
за јед ни це у Ср би ји има ју пра во на не го ва ње ма тер њег је зи ка. Ме-
ђу тим, у на уч ном сми слу, ја сно је да се до га ђа рас та ка ње јед ног 
је зи ка. До бар при мер је ако по ре ди мо све ове је зи ке са ма ђар ским. 
Тек се ту уоча ва ју ди стинк тив на обе леж ја“.56) 

Mom ci lo Su bo tic
NATIONAL IDENTITY IN THE PROCESS  

OF GLOBALIZATION
– A CASE OF BUNJEVCI –

Sum mary
There is lots of literature regarding Bunjevci in Backa. 
Majority of the literature was written before and during 
first Yugoslavia and after the break up of Yugoslav state at 
the end of 20th century. Least of the literature on Bunjevci 
was written during Tito’s socialist Yugoslavia. Not only 
Bunjevci writers wrote on the Bunjevcis, but also Hungar
ian, German and other foreign authors, including some 
Serbian writers and politicians, and after establishment 
of fist Yugoslav state some Croatian writers, too. Special 
attention to the Bunjevci was granted after the break up of 
Yugoslav state in period from 1991 to 1995 and sine 1991 
they were recognized as national minority in Serbia for the 
first time. They were granted possibility to foster their cul
tural heritage, history, folklore, tradition and language. 
Since then various works, books, articles and collections 
of research papers on identity of the Bunjevci. The trait of 
a nation the Bunjevci were granted only in Serbia, not in 
Croatia and Hungary where this ethnic group also lives.
In contrast to European ethnolinguistic model of forming 
nations, in Balkan “religion used to be a watershed” of 
national differentiation, so that nowadays, just like it used 
to be the case before, the identity of the Bunjevci has been 
imperiled and claimed by Croats, in real danger to disap
pear and become a part of Croatian identity, as it was the 
case with catholic Serbs in Dubrovnik, Dalmatia and Bos
nia and Herzegovina.

56) Бо јан Ра дић, „Об но ва ср би сти ке у Су бо ти ци“, У: Срп ско пи та ње и ср би сти ка I, (уре-
ди ли Пе тар Ми ло са вље вић и Мом чи ло Су бо тић), Бач ка Па лан ка-Ва ље во 2007, стр. 
505-506.
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ПОПЕРОВАКРИТИКАМЕТОДОЛОШКОГ
ЕСЕНЦИЈАЛИЗМА

Сажетак
Са гледишта методологије социологије фундамен
талнопитањеокомерасправљаПоперјекритикаме
тодолошкогесенцијализма.Наиме,онсматрадаодр
жавање овог методолошког концепта представља
основниразлогуспоренограстанаучногзнања.Зато
предлажедасеметодолошкиесенцијализампревази
ђеметодолошкимноминализмом.
Аргументитипични за есенцијализамповезани су са
историцизмом. Критика есенцијализма и историци
змачинидвабитнапитањакојанасдоводедокрити
кесхватањадруштвакаоцјелине.УПоперовојсоцио
лошкојконцепцијикључнатезајекритикаидеједасе
друштвоможепроучаватикаоцјелина.
Поперистичеда јеметодолошкиноминализампот
пуноприхваћенуприроднимнаукама,идаједопринео
њиховомбрзомнапретку.Удруштвенимнаукама,још
увијексекористиметодолошкиесенцијализам,атоје
извормногихњиховихслабости.Дабисепревазишло
овостање,Поперсезалажезајединствонаучногме
тодауприроднимидруштвенимнаукама.Међутим,
онјеипакимаонаумупроширењеметодаприродних
науканаобластдруштва.УкритичкомосвртунаПо
перовосхватањеистичеседаистраживачкипроцес
имајединственојезгробезобзираштосеистражу
јуразличитидијеловистварности.Али,тоне значи
даистраживачкаискуственадјелатностнемасвојих
специфичности.Посебностиистраживачкогпроцеса
у друштвенимнаукама условљавајутрибитнафак
тора: суштина друштвених појава, друштвеног де
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терминизмаидруштвенихзакона,идруштвенетео
рије.
Кључне ријечи: методологија, социологија, есенција
лизам,номинализам,историцизам,холизам

Pред мет ис тра жу је мо са аспек та кри тич ке раз ра де спор них По-
пе ро вих ме то до ло шких схва та ња, од но сно са гле да ва ња огра-

ни че но сти и сла бо сти. У цен тру па жње су про бле ми из обла сти 
ме то до ло ги је со ци о ло ги је. Али, ов дје на ста је про блем да се од ре ди 
на чин на ко ји оцје њу је мо ври јед ност не ке те о риј ске кон цеп ци је. 
Тај про блем на ро чи то се по ста вља он да ка да же ли мо да из ло жи мо 
и оци је ни мо јед ну со ци о ло шку кон цеп ци ју са ко јом се не сла же-
мо. При то ме се обич но сма тра да кри ти ка со ци о ло шке кон цеп ци је 
тре ба да бу де има нент на, али исто та ко кри ти чар мо ра има ти соп-
стве но ста но ви ште са ко га ће би ти у ста њу да кри ти ко ва ну кон цеп-
ци ју оци је ни. Ов дје уви јек по сто ји опа сност да се на чин на ко ји 
од ре ђу је мо ври јед ност не ког со ци о ло шког ста но ви шта сво ди на 
од бра ну вла сти тог ста но ви шта и од ба ци ва ње дру гог ста но ви шта. 
Та ше ма је уна при јед за да та и сав ду хов ни на пор сво ди се на тра га-
ње за „чи ње ни ца ма“ ко је ће на зго дан на чин оправ да ти уна при јед 
по ста вље но рје ше ње.

На ша кри ти ка По пе ро ве ме то до ло шке кон цеп ци је по ла зи с 
јед ног ста но ви шта људ ских ври јед но сти, ста но ви шта то та ли те та. 
Ово ста но ви ште об ја шња ва дру штве ну ствар ност по ла зе ћи од људ-
ске прак се, ми је ња ња и очо вје ча ва ња дру штва као цје ли не. Да кле, 
за ла же мо се за кри ти ку дру штве не ствар но сти са ста но ви шта нај-
оп шти јих ци ље ва ње ног раз во ја, оних ци ље ва ко ји из ви ру из људ-
ске исто ри је и ко ји зах ти је ва ју ак тив но ан га жо ва ње да би мо гли да 
до ве ду до пре ва зи ла же ња по сто је ћег дру штве ног ста ња. На рав но, 
ово ста но ви ште ве за но је и за оп шту кон цеп ци ју со ци о ло ги је као 
на у ке. За то сма тра мо да је со ци о ло ги ја по свом пред ме ту оп шта 
дру штве на на у ка. Она про у ча ва дру штво као цје ли ну и све дру-
штве не по ја ве, про це се и од но се у ве зи са дру штве ном цје ли ном. 
По ме то до ло шком при сту пу со ци о ло ги ја је те о риј ска на у ка. Њен 
за да так је уоп шта ва ње при мје ном ме тод ског по ступ ка ап страк ци је. 
По де тер ми ни зми ма ко је про у ча ва и по свом зна ча ју со ци о ло ги ја је 
фун да мен тал на. Она от кри ва основ не де тер ми ни зме у сфе ри дру-
штва. На рав но, она про у ча ва и чо вје ка као дру штве но би ће. Та ко ђе 
про у ча ва од нос чо вје ка и дру штва, као и од нос при ро де и дру штва. 
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У ис тра жи ва њу дру штва со ци о ло ги ја на сто ји да про ник не у срж, 
су шти ну дру штве них по ја ва, про це са и од но са. То зна чи да мо ра 
ићи да ље од по јав ног и по вр шин ског у сво јим ис тра жи ва њи ма. У 
ис тра жи ва њи ма по је ди них дру штве них по ја ва со ци о ло ги ју не ин-
те ре су је са мо обим, спе ци фич ност, уну тра шња струк ту ра тих по ја-
ва, већ пр вен стве но њи хо ва по ве за ност са дру штвом као цје ли ном.

На уч ни ме тод је ти је сно по ве зан са цје ло куп ном на уч ном дје-
лат но шћу и као њен ин те грал ни дио мо же се ра зу мје ти са мо из тог 
оп штег окви ра. Ме то до ло ги ја, као на уч на ди сци пли на ко ја про у ча-
ва ме тод, има ви сок сте пен са мо стал но сти у од но су пре ма ис тра-
жи вач кој дје лат но сти на у ке. „Ка да ово не би би ла, она не би мо гла 
успе шно оба вља ти сво ју при мар ну функ ци ју, ко ја се са сто ји у ло-
гич ко-епи сте мо ло шкој кри ти ци чи та ве на уч но-ис тра жи вач ке прак-
се у свим ње ним ло гич ким, тех нич ким, ор га ни за циј ским и стра-
те гиј ским аспек ти ма.”1) Ме ђу тим, у исто ри ји раз во ја ме то до ло ги је 
на ла зи мо број не ме ђу соб но су прот ста вље не те о риј ске стру је  ко је 
су че сто кон ку рент ног ка рак те ра. У ста њу не из гра ђе но сти ме то-
до ло шке те о ри је са свим је нор мал но по сто ја ње раз ли чи тих стру-
ја. Од су ство ин те грал не те о ри је усло вља ва раз ли чи те стру је ко је 
са др же пар ци јал на са зна ња. Али ни је про блем у по сто ја њу раз-
ли чи тих ми са о них стру ја већ у њи хо вом ме ђу соб ном од но су, што 
се оне по на ша ју као по сјед ник цје ло ви те исти не и што дру ге те о-
ри је чи не су ви шним. Де таљ ни је раз ма тра ње ових стру ја зах ти је ва 
обим не сту ди је и за то је на ша од лу ка да се у овом пре глед ном ра ду 
ве зу је мо за јед но фун да мен тал но пи та ње из ме то до ло шке кон цеп-
ци је Кар ла По пе ра.2)

1) Во јин Ми лић, Социолошкиметод, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 
1996, 18.

2) Карл Рај мунд По пер ро ђен је у Бе чу 28. ју ла 1902. го ди не, у адво кат ској по ро ди ци. 
Сту ди рао је пра во, ма те ма ти ку и фи зи ку, а за тим исто ри ју, фи ло зо фи ју и пси хо ло ги-
ју. Док то ри рао је у Бе чу 1928. го ди не. Го ди не 1930. по стао је гим на зиј ски про фе сор. 
Био је у бли ском кон так ту с мно гим чла но ви ма Беч ког кру га, ма да ни фор мал но ни 
ствар но ни је при па дао тој фи ло зоф ској шко ли. Го ди не 1935. го сто вао је  у Кем бри џу, а 
1936. оти шао је у Но ви Зе ланд, гдје је пре да вао на Кен тер бе ри ко ле џу. У Ве ли ку Бри-
та ни ју се вра ћа по сли је Дру гог свјет ског ра та, гдје је пре да вао у Лон дон ској шко ли за 
еко но ми ју и по ли тич ку на у ку. Од 1949. го ди не је про фе сор, а по ста је и члан мно гих 
ис так ну тих на уч но-фи ло зоф ских дру шта ва и ака де ми ја на у ка. Го сту је на свим во де ћим 
уни вер зи те ти ма у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. Глав на По пе ро ва дје ла су: Логи
канаучноготкрића,Биједаисторицизма,Отворенодруштвоињеговинепријатељи,
Индетерминизамуквантнојфизицииукласичнојфизици,Циљнауке,Диспозициона
интерпретацијавјероватноће,Претпоставкеипобијања,Квантнамеханикабез„по
сматрача“,Епистемологијабезсазнајногсубјекта.
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ПОПЕРОВАМЕТОДОЛОШКАПРАВИЛА

У сво јим раз ма тра њи ма По пер по ста вља пи та ње ко ја су пра-
ви ла на уч ног ме то да и за што су она по треб на. Да ље се По пер пи та 
мо же ли по сто ја ти те о ри ја та квих пра ви ла, од но сно ме то до ло ги ја. 
На чин од го во ра на ова пи та ња умно го ме за ви си од ста ва пре ма на-
у ци. По пе ров став пре ма на у ци усло вља ва да ва ње ви со ког зна ча ја 
ме то до ло ги ји. За то он сма тра „да би ем пи риј ску на у ку тре ба ло ока-
рак те ри са ти ње ним ме то ди ма: на шим на чи ном по сту па ња са на уч-
ним си сте ми ма: оним што ра ди мо са њи ма и на њи ма. Та ко ћу ја 
по ку ша ти да по ста вим пра ви ла, или, ако хо ће те, нор ме, ко ји ма се 
на уч ник ру ко во ди ка да се ан га жу је у ис тра жи ва њу или от кри ћу...”3)

По пер ме то до ло шка пра ви ла по сма тра као кон вен ци је и на во-
ди да се она мо гу опи са ти као пра ви ла игре ем пи риј ске на у ке. Ова 
пра ви ла раз ли ку ју се од пра ви ла чи сте „ло ги ке”. По пер из но си два 
„при мје ра” ме то до ло шких пра ви ла и сма тра да су она до вољ на да 
се по ка же да ни је осно ва но да се ис тра жи ва ње ме то да по ста вља на 
исти ни во као и чи сто ло гич ко ис тра жи ва ње:

„1) Игри на у ке у прин ци пу не ма кра ја. Онај ко јед ног да на од-
лу чи да на уч ни ис ка зи не тра же ви ше ни ка кву да љу про ве ру и да 
се мо гу по сма тра ти као ко нач но ве ри фи ко ва ни - по вла чи се из те 
игре.

2) Ка да се хи по те за јед ном пред ло жи и про ве ри и по ка же сво-
ју вред ност не би тре ба ло до пу сти ти да се по ву че из оп ти ца ја без 
'до брог раз ло га'. А до бар раз лог мо же да бу де, на при мер, сле де ћи: 
за ме њи ва ње те хи по те зе не ком дру гом ко ја је бо ље про вер љи ва; 
или, опо вр га ва ње јед не од по сле ди ца те хи по те зе.”4)

Пре ма По пе ро вом ми шље њу ова два при мје ра по ка зу ју ка ко 
из гле да ју ме то до ло шка пра ви ла. У на ве де ним при мје ри ма ја сно је 
ви дљи во да се та пра ви ла мно го раз ли ку ју од оних пра ви ла ко ја се 
обич но на зи ва ју „ло гич ким”. Ова пра ви ла се раз ли ку ју од пра ви ла 
чи сте ло ги ке као и пра ви ла ша ха. Пра ви ла ша ха не мо же мо сма тра-
ти као дио чи сте ло ги ке. „Баш као што шах мо же да се де фи ни ше 
по мо ћу пра ви ла ко ја му од го ва ра ју, та ко и ем пи риј ска на у ка мо же 
да се де фи ни ше пу тем сво јих ме то до ло шких пра ви ла.”5) При ли-
ком за сни ва ња ових пра ви ла, мо ра мо да по сту па мо си сте ма тич но. 
3) Карл По пер, Логиканаучноготкрића, Но лит, Бе о град 1973,  83.
4) Исто, 86.
5) Исто, 87.
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Нај при је се по ста ви јед но вр хун ско пра ви ло, ко је слу жи као не ка 
вр ста нор ме за од лу чи ва ње о оста лим пра ви ли ма, и ко је је, пре ма 
то ме, јед но пра ви ло ви шег ти па. То је пра ви ло ко је ка же да дру-
га пра ви ла на уч не про це ду ре мо ра ју да се за ми сле на та кав на чин 
да ни је дан на уч ни ис каз не шти те од опо вр га ва ња. По пер ка же да 
ова си сте мат ска ве за из ме ђу пра ви ла чи ни умје сним да се го во ри 
о те о ри ји ме то да. Оно што ова те о ри ја про гла ша ва, сма тра По пер, 
нај ве ћим ди је лом су до ста очи глед не кон вен ци је. За то се од ме то-
до ло ги је не мо гу оче ки ва ти не ке ду бо ке исти не. „Па ипак, она у 
мно гим слу ча је ви ма мо же да нам по мог не да раз ја сни мо ло гич ку 
си ту а ци ју, па чак и да ре ши мо не ке да ле ко се жне про бле ме ко ји су 
се до сад по ка за ли као не при сту пач ни.”6)

Мо же се по ста ви ти пи та ње да ли По пе ро ва ме то до ло шка кон-
цеп ци ја во ди про гре су у на у ци. Фа ја ра бенд у том сми слу оштро 
кри ти ку је По пе ра. Он твр ди да мо же би ти не ра ци о на лан за хтјев 
да се те о ри ја од ба ци он да ка да се су ко би са чи ње ни ца ма. Фа ја ра-
бенд упо зо ра ва да чи ње ни це мо гу би ти „кон та ми ни ра не” ста рим 
ме та фи зич ким и дру гим прет по став ка ма. За то је Фа ја ра бенд про-
тив уво ђе ња кон вен ци ја о стал ној ели ми на ци ји те о ри ја на осно ву 
чи ње ни ца. Ка да би то би ло учи ње но, он да би се за у ви јек за тво ри ла 
вра та упо зна ва њу нај о снов ни јих прет по став ки ко је су укљу че не 
у на ше ис ку ство. Те прет по став ке не мо гу се иден ти фи ко ва ти из 
окви ра јед не прак се, за то што се та прак са за сни ва на њи ма. За то 
„су на ма по треб ни спољ ни стан дар ди кри ти ке, на ма је по тре бан 
скуп ал тер на тив них прет по став ки, или бу ду ћи да ће ове прет по-
став ке би ти са свим оп ште и кон стру и са ти ал тер на тив ни сви јет, на-
ма је по тре бан сви јет из сно ва да би смо от кри ли ка рак те ри сти ке 
ре ал ног сви је та за ко ји ми ми сли мо да га на ста њу је мо...”7) Фа ја ра-
бенд сма тра да исто ри ја на у ке пру жа до ка зе да то ком ње ног раз во ја 
до ла зи до на ру ша ва ња фик си ра них ме то до ло шких прин ци па. Он 
иде чак и да ље па твр ди да се сва ки пра ви про грес у на у ци за сни ва 
на на ру ша ва њу фик си ра них ме то до ло шких прин ци па. Та ко Фа ја-
ра бенд пи ше: „Не ка бу де да то би ло ко је пра ви ло 'фун да мен тал но' и 
'ну жно' за на у ку, увек по сто је окол но сти ка да је упут но не са мо иг-
но ри са ти ово пра ви ло, већ и упо тре би ти су прот но.”8) Ево још јед-
ног ци та та гдје се не сла жу По пер и Фа ја ра бенд: „Зна ње (...) ни је 
по сте пе но по сти за ње исти не. То је при је све га рас ту ћи океанме
6) Исто
7) Фаyера бенд П., Противметоде, Ве се лин Ма сле ша, Са ра је во 1987, 32.
8) Исто
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ђусобноинкомпатибилних(имождачакнесамерљивих)алтерна
тива, од ко јих сва ка по је ди на те о ри ја, сва ка бај ка, сва ки мит је сте 
део ко лек ци је ко ји при мо ра ва оста ле на ве ћу ар ти ку ла ци ју, а све 
оне ску па до при но се, пре ко овог про це са так ми че ња, раз во ју на ше 
све сти.”9) Да кле, ове при мјед бе ти чу се нор ма тив них мо ме на та у 
По пе ро вој ме то до ло ги ји. Ипак По пе ро ва кон цеп ци ја ме то до ло ги је 
као нор ма тив но усмје ре ног из бо ра ме ђу раз ли чи тим мо гућ но сти-
ма, сва ка ко је је дан од нај ве ћих до при но са ме то до ло ги ји два де се-
тог ви је ка. У да љем раз ма тра њу усмје ра ва мо се на пи та ња ко ја су 
зна чај на за ме то до ло ги ју со ци о ло ги је.

МЕТОДОЛОШКИЕСЕНЦИЈАЛИЗАМИНОМИНАЛИЗАМ

Са гле ди шта ме то до ло ги је со ци о ло ги је фун да мен тал но пи та-
ње о ко ме рас пра вља По пер је кри ти ка ме то до ло шког есен ци ја ли-
зма. На и ме, он сма тра да одр жа ва ње овог ме то до ло шког кон цеп та 
пред ста вља основ ни раз лог успо ре ног ра ста на уч ног зна ња. Та кав 
про блем је, по По пе ро вом схва та њу, нај ви ше из ра жен у со ци о ло-
ги ји, а ње го во пре ва зи ла же ње у зна чај ној мје ри до при ни је ло би 
де ми то ло ги за ци ји со ци о ло ги је. За то пред ла же да се ме то до ло шки 
есен ци ја ли зам пре ва зи ђе ме то до ло шким но ми на ли змом.

Тер мин „есен ци ја ли зам” По пер сма тра као су про тан тер ми-
ну „но ми на ли зам”, а ко ри сти га да би из бје гао тер мин „ре а ли-
зам”. На и ме, он сма тра да тер мин „ре а ли зам”  об ма њу је ка да је 
су прот ста вљен тер ми ну „но ми на ли зам”. Пот пу на ја сно ћа на ста је 
ако ко ри сти мо тер мин ме то до ло шки есен ци ја ли зам. Шта за По пе-
ра зна чи  ме то до ло шки есен ци ја ли зам? Зна чи ста но ви ште по ко ме 
је „за да так чи стог зна ња или 'на у ке'  да от кри је и опи ше истин ску 
при ро ду ства ри, тј. њи хо ву скри ве ну ствар ност или су шти ну.”10) То 
је, у ства ри, ста но ви ште Пла то на и мно гих ње го вих сљед бе ни ка. 
Но ипак ни су сви ме то до ло шки есен ци ја ли сти пот пу но сли је ди ли 
Пла то на. Али сви се сла жу са Пла то ном да те су шти не мо гу би-
ти от кри ве не и схва ће не ра зу мом, да сва ка су шти на има аде ква тан 
тер мин и да се су шти на мо же ри је чи ма опи са ти. Тај опис су шти не 
сви на зи ва ју де фи ни ци јом. Ме то до ло шки есен ци ја ли зам мо же мо 
бо ље ра зу мје ти ако га упо ре ди мо са ње го вом су прот но шћу - ме то-
до ло шким но ми на ли змом. „Умје сто да са зна шта је ствар, и да де-
9) Исто, 30.
10) Карл Р. По пер, Отворенодруштвоињеговинепријатељи.Том1:ЧарПлатона, БИГЗ, 

Бе о град 1993, 60.
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фи ни ше ње ну истин ску при ро ду, ме то до ло шки но ми на ли зам има 
за циљ да опи ше по на ша ње ства ри у раз ли чи тим окол но сти ма, и, 
на ро чи то да ли по сто је би ло ко је пра вил но сти у њи хо вом по на ша-
њу. Дру гим ри је чи ма, ме то до ло шки но ми на ли зам ви ди циљ на у ке 
у опи су ства ри и до га ђа ја на шег ис ку ства и у 'об ја шње њу'  ових 
до га ђа ја, тј. њи хо вом опи су по мо ћу уни вер зал них за ко на.”11)

Ме то до ло шки но ми на ли зам у је зи ку ви ди моћ ни ин стру мент 
на уч не де скрип ци је. За ње га су ри је чи при је по моћ на сред ства за 
рје ша ва ње за да та ка, не го име на за су шти не. За то ме то до ло шки но-
ми на лист ни ка да не ће да ва ти ве ћи зна чај де фи ни са њу не ког пој ма. 
За ње га не ма по се бан зна чај пи та ње „шта је” (на при мјер „шта је 
по крет”, „шта је енер ги ја”) не го пи та ње „ка ко” (на при мјер, „ка ко 
се енер ги ја сун ца мо же учи ни ти ко ри сном”).

По пе ра не уз не ми ра ва при мјед ба да се при је од го во ра на пи-
та ње „шта је” не мо же на да ти тач ним од го во ри ма на пи та ње „ка-
ко”. На овај при го вор ме то до ло шки но ми на лист ће од го во ри ти да 
он ви ше во ли скро ман сте пен тач но сти до ко јег мо же до ћи сво јим 
ме то да ма, не го пре тен ци о зну збир ку де фи ни ци ја ко ју сво јим ме то-
да ма до би је ме то до ло шки есен ци ја лист.

По пер ука зу је да мно ги сма тра ју да је нео п ход но раз ли ко ва ње 
ме то да при род них и дру штве них на у ка јер је то из раз су штин ске 
раз ли ке из ме ђу два под руч ја ис тра жи ва ња. Са тог гле ди шта оправ-
да ва се и ме то до ло шки  есен ци ја ли зам у дру штве ним на у ка ма. 
При ста ли це есен ци ја ли стич ког ме то да као ар гу мент обич но ну де 
зна чај про мје на у дру штву. То је, по По пе ро вом ми шље њу, зна ча-
јан аспект исто ри зма. Со ци о лог, на при мјер, има та кву по зи ци ју 
да је чи та во под руч је ње го вог ин те ре со ва ња про мјен љи во. По пер 
сма тра да су про тан, но ми на ли стич ки став у со ци о ло ги ји мо же да 
бу де раз ви јен са мо као тех но ло шка те о ри ја дру штве них ин сти ту-
ци ја. Што се ти че ме то до ло шког есен ци ја ли зма По пер сма тра да је 
он био нео п хо дан за исто ри ци стич ко схва та ње. Ар гу мен ти ти пич-
ни за есен ци ја ли зам по ве за ни су с исто ри ци змом. Ме ђу тим, ње гов 
став пре ма исто ри ци зму је крај ње не га ти ван. „Мој став о исто ри-
ци зму је је став искре ног не при ја тељ ства, ко ји је за сно ван на убје-
ђе њу да је исто ри ци зам бес ко ри стан, па чак и го ре од то га.”12)

11) Исто, 61.

12) Исто, 63.
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По пер је сма трао да је ствар ни циљ на у ке не пре ста но уве ћа ва-
ње исти но ли ко сти. Ова кво схва та ње исти не је у осно ви тач но, али 
то је три ви јал но по и ма ње исти не. Ме ђу тим, оно да је ве ли ке ре зул-
та те у обла сти при род них на у ка. Ов дје мо же мо по ста ви ти пи та ње 
да ли дру ге на уч не обла сти има ју дру га чи ја ис ку ства. Сма тра мо да 
код дру штве них по ја ва по сто ји нео п ход ност про ди ра ња у су шти ну 
по јав них ства ри. Ме ђу тим, По пер се ни је упу штао у би ло ка кав 
по ку шај да про дре у су шти ну по јав них ства ри. На ме то до ло шком 
пла ну ово је до ве ло до од ба ци ва ња та ко зва ног ме то до ло шког есен-
ци ја ли зма и при хва та ња ме то до ло шког но ми на ли зма.

По што је при хва тио три ви јал но схва та ње исти не По пер до-
во ди у пи та ње и са му ри јеч су шти на. По ње му тај из раз под ра-
зу ми је ва мо гућ ност по сти за ња не сум њи вог, ап со лут ног зна ња. То 
је са ста но ви шта раз во ја на у ке штет но, јер ни су мо гу ћа ко нач на 
об ја шње ња. За то је По пер ме то до ло шки есен ци ја ли зам од ба цио. 
За раз ли ку од ове ме то до ло шке ори јен та ци је, ме то до ло шки но ми-
на лист не те жи да утвр ди шта не ка ствар у су шти ни је сте да би 
де фи ни сао ње ну пра ву при ро ду. Он на сто ји да опи ше ка ко се не ка 
ствар по на ша у раз ли чи тим окол но сти ма и да ли је у том по на ша-
њу при сут на не ка пра вил ност.

МЕТОДОЛОШКИЕСЕНЦИЈАЛИЗАМИИСТОРИЦИЗАМ

У ду ху По пе ро вих схва та ња мо же се за кљу чи ти да је ме то до-
ло шки есен ци ја ли зам чврст те мељ на ко ме се мо же гра ди ти исто-
ри ци зам, као оп шти при ступ у дру штве ним на у ка ма. За то се на 
По пе ро ву кри ти ку  ме то до ло шког есен ци ја ли зма при род но ве зу је 
кри ти ка исто ри ци зма. По пер исто ри ци зам од ре ђу је као оп шти при-
ступ дру штве ним на у ка ма ко ји усва ја пред ви ђа ње за свој основ ни 
циљ, и прет по ста вља да је тај циљ оства рив от кри ва њем за ко на ко-
ји се на ла зе у осно ви исто риј ског раз во ја. Ме ђу тим, тер мин исто-
ри ци зам По пер не упо тре бља ва са мо у овом зна че њу. Ти ме је им-
пли ци те ука зао да код ње га по сто ји и ши ре зна че ње тер ми на исто-
ри ци зам. Та ко ка да По пер го во ри о исто ри ци стич ком ста но ви шту 
„ан ти на ту ра ли стич ког ти па“, он да би ње мач ки историзам у не ким 
сво јим об ли ци ма пред ста вљао до ста зна ча јан при мјер овог ста но-
ви шта. Ме ђу тим, исто ри ци стич ке те о ри је „про на ту ра ли стич ког 
ти па“ пот пу но се укла па ју у на ве де но од ре ђе ње исто ри ци зма. За-
што је По пер из вр шио су жа ва ње од ре ђе ња исто ри ци зма? Вје ро ват-
но је раз лог у чи ње ни ци да је ње го во те о риј ско ин те ре со ва ње би ло 
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усмје ре но на „про на ту ра ли стич ке“ исто ри ци стич ке док три не. Те 
док три не слу жи ле су му као обра зац исто ри ци стич ког ста но ви шта 
уоп ште. Ми се не ће мо упу шта ти у дру га зна че ња исто ри ци зма из 
про стог раз ло га што је пред мет на ше ана ли зе По пе ро во уже од-
ре ђе ње исто ри ци зма. Ово на во ди мо да би се из бје гли евен ту ал ни 
тер ми но ло шки не спо ра зу ми, јер По пер уже од ре ђе ње исто ри ци зма 
че сто ко ри сти за кри ти ку исто ри ци зма уоп ште. 

По пер на гла ша ва да је за ин те ре со ван за исто ри ци зам ра ди 
про бле ма не за до во ља ва ју ћег ста ња не ких дру штве них на у ка. По-
себ но је зна ча јан про блем ме то да дру штве них на у ка. Бит но пи та-
ње о ме то ду је: да ли је у мо ћи би ло ко је дру штве не на у ке да вр ши 
да ле ко се жна исто риј ска про ри ца ња. Мо же мо ли оче ки ва ти да до-
би је мо ви ше од нео д го вор ног од го во ра про ро ка ако га пи та мо шта 
бу дућ ност ну ди чо вје чан ству? По пер ка же да је то пи та ње о ме то ду 
дру штве них на у ка. Сма тра да су да ле ко се жна исто риј ска про ри-
ца ња пот пу но из ван по ља на уч ног ме то да. „Бу дућ ност за ви си од 
нас, а ми не за ви си мо ни од ко је при род не ну жно сти.“13) Али, ка же 
По пер, по сто је и су прот на схва та ња. По тим схва та њи ма за да так 
на у ке је да пред ви ђа. Ов дје По пер од мах до да је сво ју кон струк ци-
ју та ко што тер мин „пред ви ђа ње“ за мје њу је тер ми ном „про ро чан-
ство“. На тај на чин дру гим схва та њи ма при пи су је да она по ла зе од 
те зе да је „за да так дру штве них на у ка да нас снаб де ју ду го роч ним 
исто риј ским про ро чан стви ма“.14) При ста ли це ових те о ри ја вје ру ју 
да су от кри ли за ко не исто ри је ко ји омо гу ћа ва ју да се пред ска же 
ток исто риј ских до га ђа ја. Она схва та ња ко ја по ста вља ју та кве за-
дат ке По пер гру пи ше под на зи вом исто ри ци зам. Исто ри ци зам се 
за сни ва на ве ли ком не ра зу ми је ва њу ме то да на у ке и за не ма ри ва њу 
раз ли ке из ме ђу на уч ног пред ви ђа ња и исто риј ског про ро чан ства.

По По пе ро вим ри је чи ма исто ри ци зам је јед на вр ста пра зно-
вјер ја, јер прет по ста вља да мо же мо жње ти та мо гдје ни смо по си ја-
ли. Он нас увје ра ва да са мо тре ба да сли је ди мо траг исто ри је. Та да 
ће би ти све ка ко ва ља, по што исто ри ја но си у се би пра ви сми сао и 
циљ. На ше је са мо да от кри је мо тај сми сао и циљ и да се ка ње му 
кре ће мо са што ма ње пат ње. То зна чи да сво ју суд би ну тре ба да 
пре да мо у ру ке си ла ко је су из ван на ше мо ћи. За то је исто ри ци зам 
вар љи ва на да и ла жна вје ра. То је по ку шај да сво ју вла сти ту ра ци-
о нал ност и од го вор ност за ми је ни мо при вид ном из вје сно шћу.
13) Карл Р. По пер, Отворенодруштвоињеговинепријатељи.Том1:ЧарПлатона, БИГЗ, 

Бе о град 1993, 25.
14) Исто 
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По пе ров те о риј ски ар гу мент про тив исто ри ци зма мо гао би се 
нај лак ше из ни је ти у три те зе:

1) на ток људ ске исто ри је сна жно ути че раст људ ског са зна ња;
2) бу ду ћи раст на уч ног зна ња ни смо у ста њу да пред ви ди мо 

ра ци о нал ним или на уч ним ме то да ма;
3) пре ма то ме, ми ни смо у ста њу да пред ви ђа мо бу ду ћи ток 

људ ске исто ри је. Не мо же да по сто ји ни ка ква на уч на те о ри-
ја исто риј ског раз во ја ко ја би по слу жи ла као осно ва за си-
гур но исто риј ско пред ви ђа ње. 

Мо же мо сма тра ти да је По пе ров ар гу мент при хва тљив за то 
што не ис кљу чу је на уч но са зна ва ње ре ал них ал тер на тив них мо-
гућ но сти пре о бра жа ја, а не зна чи ни од ри ца ње од ак ти ви стич ке по-
зи ци је. Чак су мо гућ но сти ак тив ног ан га жо ва ња у из град њи бо ље 
бу дућ но сти пот пу но из ра же не са по зи ци је ње не не пред ви дљи во-
сти. То се не би ре кло ако за сту па мо те зу да је глав ни ток исто ри је 
уна при јед де тер ми ни сан, те га до бра во ља и ра зум не мо гу из ми је-
ни ти. Ка да би то би ло та ко он да се мо же по ста ви ти пи та ње сми сла 
ак тив ног ан га жо ва ња у из град њи бу ду ћег дру штва. За то се По пе-
ро ва раз ми шља ња у овом прав цу тре ба ју ви со ко ци је ни ти. 

Ме ђу тим, По пер сма тра да про цес дру штве не ево лу ци је не са-
др жи за ко ни те пра вил но сти ко је би чи ни ле ток људ ске исто ри је 
пред ви сљи вим и не из бје жним. Овај про цес но си у се би са мо ла-
ба во на зна чен тренд. На рав но, то не зна чи да дру штве на на у ка не 
от кри ва за ко ни то сти ко је раз ја шња ва ју не на мје ра ва не по сље ди це 
људ ске ак ци је. Ме ђу тим, твр ди По пер, не ма за ко на за чи тав си-
стем.

МЕТОДОЛОШКИЕСЕНЦИЈАЛИЗАМИХОЛИЗАМ

Кри ти ка есен ци ја ли зма и исто ри ци зма чи ни два бит на пи та ња 
ко ја нас до во де до кри ти ке схва та ња дру штва као цје ли не. У По-
пе ро вој со ци о ло шкој кон цеп ци ји кључ на те за је кри ти ка иде је да 
се дру штво мо же про у ча ва ти као цје ли на или то та ли тет. Он твр ди 
да дру штво као то та ли тет не мо же би ти пред мет ни са зна ња ни 
дру штве не прак се. Ње го ва тврд ња је вр ло пре ци зна: „Али хо ли-
сти из гле да да ни су схва ти ли чи ње ни цу да цје ли не у сми слу то та-
ли те та не мо гу би ти пред мет на уч ног про у ча ва ња, или би ло ко је 
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дру ге дје лат но сти као што су кон тро ла или ре кон струк ци ја…“15) 
Ме ђу тим, По пер на вр ло нео би чан на чин ту ма чи по јам цје ли не као 
то та ли те та. По ње го вом ми шље њу цје ли на као то та ли тет зна чи 
„све у куп ност свој ста ва или аспе ка та не ке ства ри, на ро чи то свих 
од но са из ме ђу ње них са став них ди је ло ва“.16) Овај по јам цје ли не 
По пер сма тра не на уч ним. За то му су прот ста вља по јам струк ту ре 
не ких свој ста ва или аспе ка та ко ји од ре ђе ну ствар чи не ор га ни зо-
ва ном цје ли ном а не обич ном го ми лом. То илу стру је на при мје ру 
ли ка (Ge stalt) у пси хо ло ги ји. Али, код По пе ра не мо же мо ви дје-
ти ко ји „хо ли сти“ ту ма че то та ли тет као ис цр пан и не струк ту ри-
сан опис укуп ног са др жа ја дру штве ног жи во та. Осим то га, по јам 
дру штве не струк ту ре и ње на уло га у про у ча ва њу дру штва са свим 
су нео д ре ђе ни. Про бле ма тич ност ње го вих схва та ња по ја ча ва об ја-
шње ње са знај них мо гућ но сти и оправ да них ци ље ва со ци о ло ги је, 
јер по том схва та њу и дру штве на струк ту ра оста је из ван до ма ша ја 
со ци о ло ги је.

У По пе ро вој ин тер пре та ци ји хо ли зам се мо же схва ти ти на 
два на чи на: 1) као док три на о при ро ди др жа ве и дру штва; 2) као 
ме то до ло шка док три на о фор мал ним ка рак те ри сти ка ма пред ме-
та дру штве них на у ка. По пер је кри ти чан у од но су на оба об ли ка 
хо ли стич ке док три не. При то ме сма тра да дру ги об лик уте ме љу је 
пр ви. О пр вом об ли ку хо ли зма де таљ но рас пра вља у Отвореном
друштвуа у Биједиисторицизмао дру гом об ли ку. По пе ро ва кри-
ти ка хо ли зма ка рак те ри стич на је по из но ше њу не ко ли ко ар гу ме на-
та. Пр ви ар гу мент ко ји По пер ис ти че је сте да хо ли сти пра ве раз-
ли ку из ме ђу цје ли на у жи вом сви је ту и оних у не жи вом. Сма тра да 
је ово раз ли ко ва ње нео др жи во, јер по чи ва на не а две кат ном тре ти-
ра њу цје ли на у не жи вом сви је ту. Као дру ги ар гу мент По пер на во-
ди дво сми сле ност упо тре бе ри је чи „цје ли на“, на шта смо ука за ли 
у прет ход ном раз ма тра њу. На и ме, зна че ње цје ли не као то та ли те та 
за ми је ње но је зна че њем цје ли не као ску па струк тур них свој ста ва. 
Том за мје ном хо ли сти оправ да ва ју те зу да пред мет на уч ног ис тра-
жи ва ња мо же би ти цје ли на као то та ли тет. Тре ћи По пе ров ар гу мент 
ве зан је за пре о вла ђу ју ће хо ли стич ко схва та ње, ка ко то он ту ма-
чи, да пот пу ни си стем при ро де не мо же да по ста не, у том об ли ку, 
пред мет на уч ног ис тра жи ва ња. Ме ђу тим, си стем дру штва мо же се 
ис тра жи ва ти као цје ли на и пар ци јал но. По пер твр ди да је по хо ли-
15) Karl Pop per, ThePovertyofHistoricism, Ba sic Bo oks, Inc., Pu blis hers, New York, 1960, p. 

78.
16) Исто, 76.
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сти ма у ис тра жи ва њу при ро де мо гу ће из во ди ти са мо пар ци јал не 
екс пе ри мен те. Ме ђу тим, со ци јал ни екс пе ри мен ти мо гу се из во ди-
ти са гло бал ним дру штвом, а мо гу би ти и пар ци јал ни. У ана ли зи 
че твр тог ар гу мен та По пер раз ма тра ка ква би би ла по сље ди ца ако 
би при хва ти ли да по сто је спе ци фич ни исто риј ски за ко ни ко ји ва же 
за по је ди не исто риј ске епо хе као вре мен ски огра ни че не то та ли те-
те, те да по сто је за ко ни исто риј ског раз во ја ко ји ва же за историјуu 
чо вје чан ства у цје ли ни. Та ква хо ли стич ка ин тер пре та ци ја исто риј-
ског за ко на има ла би за по сље ди цу да те за ко не по твр ђу је сва ко 
ем пи риј ско свје до чан ство. На кра ју По пер на во ди свој ар гу мент 
да ис тра жи ва ње цје ли не дру штва као то та ли те та до во ди до соп-
стве ног оспо ра ва ња. На и ме, са мо ис тра жи ва ње ова кве вр сте при-
па да то та ли те ту дру штва ко је се ис тра жу је. За то је по треб но да 
се по кре не но во ис тра жи ва ње о дру штву као то та ли те ту у ко је је 
укљу че но ста ро ис тра жи ва ње. По сли је сли је ди но во ис тра жи ва ње, 
и та ко да ље. 

У за кључ ној оцје ни хо ли зма По пер на гла ша ва да је за ње га 
хо ли зам те о ри ја пре ма ко јој дру штве не на у ке при мар но тре ба да 
из у ча ва ју дру штве не цје ли не. Ка да на во ди на ко је цје ли не ми сли 
ис ти че ма ње гру пе, на ци је, кла се, дру штва, ци ви ли за ци је и слич-
но. Хо ли сти све цје ли не по сма тра ју као ем пи риј ске објек те. Са тим 
објек ти ма дру штве не на у ке се ба ве на исти на чин на ко ји се би о ло-
ги ја ба ви жи вим ор га ни зми ма. Та кво схва та ње По пер на зи ва на ив-
ним ко лек ти ви змом. Дру штве не цје ли не о ко ји ма го во ре хо ли сти 
По пер од ре ђу је као по сту ла те њи хо вих по пу лар них дру штве них 
те о ри ја, а не ствар ним ем пи риј ским објек ти ма.

Прет ход ни По пе ро ви ста во ви ја сно го во ре да је он до сљед-
ни ме то до ло шки ин ди ви ду а ли ста. По ње му све дру штве не по ја ве 
тре ба ана ли зи ра ти као функ ци ју ак тив но сти и ме ђу соб них од но са 
по је ди на ца. То у цје ло сти ва жи и за дру штве не ко лек ти ве. Ра ци о-
нал ност људ ских по сту па ка да та је у по је дин ци ма, а не у оса мо-
ста ље ним ко лек ти ви ма. За то је, по По пе ро вом ми шље њу, по треб но 
раз ви ти „ло ги ку си ту а ци ја“, ко ја ће по мо ћи да се об ја сне дру штве-
не ин сти ту ци је, иде је и тра ди ци је, ис кљу чи во по мо ћу ак тив но сти 
оних ко ји их ства ра ју, при хва та ју и пре но се. По пер ми сли да та ко 
со ци о ло ги ја по сти же бо љу ја сно ћу и пре ци зност. Али љу бав пре-
ма ја сно ћи и ег закт но сти уви јек из ла же со ци о ло ги ју опа сно сти да 
про ма ши оно што же ли да са зна. По је ди нач не еле мен те ни ка да не 
мо же мо са зна ти из ван то та ли те та, а то је оно што По пер за по ста-
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вља. На рав но, ње го ва кри ти ка про у ча ва ња дру штва као то та ли те та 
има сми сла, али са мо ако је ри јеч о ап со лу ти зо ва њу то та ли те та. 

ПРИРОДНЕИДРУШТВЕНЕНАУКЕ

По пер ис ти че да је ме то до ло шки но ми на ли зам пот пу но при-
хва ћен у при род ним на у ка ма, и да је до при нио њи хо вом бр зом на-
прет ку. У дру штве ним на у ка ма, још уви јек се ко ри сти ме то до ло-
шки есен ци ја ли зам, а то је из вор мно гих њи хо вих сла бо сти. Да би 
се пре ва зи шло ова кво ста ње, По пер се за ла же за је дин ство на уч-
ног ме то да у при род ним и дру штве ним на у ка ма. Ме ђу тим, он је 
ипак имао на уму про ши ре ње ме то да при род них на у ка на област 
дру штва. За ње га су при род не на у ке би ле обра зац објек тив ног и 
ег закт ног рје ша ва ња кон крет них пи та ња. За то је вје ро вао да је на-
пре дак у цје ло куп ном људ ском зна њу за ви сан од та квог при сту па. 
При то ме ње га ни су за бри ња ва ле по сље ди це при мје не по ступ ка 
кван ти фи ка ци је у обла сти дру штве ног жи во та. По се бан про блем 
ко ји је на стао та квим при сту пом је што је до шло до рас ки да исти-
ни тог и до брог, на у ке и ети ке. Чи та ва По пе ро ва ме то до ло ги ја пре-
те жно се те ме љи на от кри ћи ма са вре ме не фи зи ке, а ко ју је сма трао 
нај на пред ни јом од свих на у ка.

Све ово не зна чи да је По пер пот пу но оспо ра вао по сто ја ње 
раз ли ка у ме то да ма те о риј ских на у ка о при ро ди и те о риј ских на у ка 
о дру штву. Он при зна је та кве раз ли ке. Уоста лом, по сто је раз ли ке 
и ме ђу са мим при род ним на у ка ма, а исто та ко и ме ђу дру штве ним 
на у ка ма. Али, по сто ји и бит на исто вјет ност ме то да при род них и 
дру штве них на у ка. То се при је све га огле да у пру жа њу де дук тив-
них узроч них об ја шње ња и у њи хо вом про вје ра ва њу пу тем пред-
ви ђа ња. Ово је је дин ствен на уч ни по сту пак за при род не и дру-
штве не на у ке. То је хи по те тич ко-де дук тив ни ме тод или ме тод хи-
по те за. Њи ме се не по сти же ап со лут на из вје сност на уч них ис ка за 
ко је под вр га ва мо про вје ри. Ови ис ка зи за у ви јек за др жа ва ју проб ни 
ка рак тер.

За ана ли зу По пе ро ве кон цеп ци је бит но је по ћи од ста ва да је 
ис тра жи вач ки про цес је дин ствен за ци је лу на у ку. Ово је дин ство 
про из ла зи, при је све га, из је дин стве не ствар но сти. Сви јет је цје-
ли на без об зи ра ка ко је струк тру и ра на. Сље де ћи би тан мо мент је-
дин ства ис тра жи вач ког про це са је је дин ство на уч ног ми шље ња о 
ствар но сти. Људ ска ми сао о ствар но сти је цје ли на без об зи ра на 
ко ји се дио ствар но сти од но си ла. По и ма ње ствар но сти зах ти је ва 
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исто вјет на на че ла фор ми ра ња ста во ва, де фи ни ци ја, кла си фи ко ва-
ња, по сту па ка гра ђе ња ис ку стве не еви ден ци је и ње ног об ја шње ња.

Као што се мо же го во ри ти о је дин ству на уч ног ми шље ња та ко 
се мо же го во ри ти и о је дин ству на уч них зна ња, од но сно осо би на 
на уч них зна ња. Без об зи ра на ко ји се дио ствар но сти од но се ис-
тра жи вач ки про це си уви јек се зах ти је ва да са зна ња до ве ду до оп-
штих, про вјер љи вих, пре ци зних, си сте мат ских и исти ни тих зна ња. 
Зна ња мо ра ју би ти уре ђе на на истим осно ва ма а то зах ти је ва исту 
фор мал ну струк ту ру је зи ка, пој мов ног апа ра та, за ко на, те о ри ја и 
уче ња.

У свим на у ка ма по сто ји је дин ство ме тод ске осно ве. Оп ште-
на уч ни ме тод не раз два ја на у ке ме ђу соб но, не го на у ку од оста лих 
дје лат но сти. Ис ку стве на ис пи ти ва ња би ло ко је вр сте по ла зе од оп-
ште на уч ног ме то да ко ји има у се би угра ђе не ло гич ке, те о риј ске, 
про це ду рал не и тех нич ке еле мен те.

На кра ју, је дин ство ис тра жи вач ког про це са свих на у ка про из-
ла зи из је дин ства ис ку стве них осно ва. На ма се ствар ност ис по ља-
ва у фор ми ис ку ства, а та ис ку ства ми при ку пља мо. Ако хо ће мо да 
ис тра жи ва ње бу де ис ку стве но, мо ра мо фор ми ра ти ис ку стве ну еви-
ден ци ју. Од ли ка ис ку стве не еви ден ци је је осје тил на пер цеп ци ја и 
об ли ко ва ње пу тем ло ги ке у си стем по ка за те ља.

Да кле, ис тра жи вач ки про цес има је дин стве но је згро без об-
зи ра што се ис тра жу ју раз ли чи ти ди је ло ви ствар но сти. Али то не 
зна чи да ис тра жи вач ка ис ку стве на дје лат ност не ма сво јих спе ци-
фич но сти. Оне про из ла зе, при је све га, из са ме по дје ле ствар но сти. 
Мо гу ће је го во ри ти о раз ли чи тим по дје ла ма ствар но сти. За нас је 
нај ва жни ја по дје ла на при ро ду и дру штво. За и ста се по ква ли те ту 
раз ли ку ју по ја ве у при ро ди и дру штву. Нас ов дје ин те ре су ју по ја ве 
у дру штву. Ра зу мљи во је да ис тра жи вач ки про цес ко ји се од но си 
на дру штве не по ја ве има низ по себ но сти. Оне не про из ла зе из оп-
штег је згра ис тра жи вач ког про це са ни ти ње го вог при ла го ђа ва ња. 
По себ но сти ис тра жи вач ког про це са у дру штве ним на у ка ма, по ми-
шље њу Ми ро сла ва Пе чуј ли ћа и Вла ди ми ра Ми ли ћа, усло вља ва ју 
три бит на фак то ра: су шти на дру штве них по ја ва, дру штве ног де-
тер ми ни зма и дру штве них за ко на, и дру штве не те о ри је.17)

Но ви по зи ти ви зам при да је по се бан зна чај ста ву да ни су одр-
жи ва раз ли ко ва ња при род них и дру штве них на у ка. На при мјер Х. 

17) Ми ро слав Пе чуј лић и Вла ди мир Ми лић, Методологијадруштвенихнаука, Слу жбе ни 
лист СФРЈ,  Бе о град 1991, 119.
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Ал берт18) се оштро су прот ста вља ме то до ло шком за хтје ву за ауто-
но ми јом „ду хов них” на у ка. Ако би се то по ку ша ло од мах би се ви-
дје ло да по истим кри те ри ју ми ма ни су је дин стве не ни при род не ни 
дру штве не на у ке. Код при род них на у ка ово не је дин ство је по себ но 
из ра же но. Ка кво ми је дин ство ви ди мо, на при мјер, из ме ђу фи зи ке 
и ге о ло ги је, из ме ђу астро но ми је и ме те о ро ло ги је. Ми мо же мо го-
во ри ти о он то ло шкој ауто но ми ји при род них и дру штве них на у ка. 
Али то не мо же би ти раз лог за њи хо ву ме то до ло шку ауто но ми ју. 
Ал берт сма тра да ово оса мо ста љи ва ње ло гич ко-ме то до ло шких пи-
та ња пред ста вља озби љан не до ста так у про у ча ва њи ма дру штве-
них по ја ва. Код ових пи та ња по сто ја ло је је дин ство али је ка сни је 
до шло до ло гич ко-ме то до ло шког оса мо ста љи ва ња дру штве них на-
у ка.

Са овим је по ве за но и Рај хен ба хо во19) схва та ње да ни у при-
ро ди не по сто је за ко ни иде ал ног ти па, без од сту па ња. Он ка же да 
је по јам узроч но сти по ве зан са вје ро ват но ћом. За то мо же мо твр-
ди ти да дру штве ни за ко ни ни су ин фе ри ор ни при род ним. Са знај на 
ври јед ност и јед них и дру гих за ко на уви јек је из ра же на сте пе ном 
вје ро ват но ће. На ма би мо гло из гле да ти да код ових ауто ра не би 
тре ба ло да има ју зна чај ма шта и ин ту и ци ја, ужи вља ва ње и ра зу-
ми је ва ње. На про тив, они сма тра ју да и то има огро ман зна чај у 
дру штве ној на у ци, али у обра зо ва њу на уч них ста во ва ови по ступ-
ци у пот пу но сти усту па ју мје сто на уч ној ло ги ци. По њи ма про бле-
ми на ста ју ка да се да је пред ност овим по ступ ци ма са зна ња. Та да, 
обич но, на ста је увје ре ње да дру штве не на у ке про у ча ва ју не са мо 
сло же ни је већ и ква ли та тив не аспек те ствар но сти. Да кле, кван ти-
та тив на стра на ствар но сти оста је ван до ма ша ја, и опет се ло гич-
ко-ме то до ло шки про бле ми сво де на он то ло шку ра ван јер се прет-
по ста вља да је раз ли ка из ме ђу ква ли те та и кван ти те та ин хе рент на 
са мој при ро ди пред ме та. За раз ли ку од тог схва та ња Ал берт сма тра 
да се осо би не ствар но сти мо гу мје ри ти и ма те ма тич ки при ка зи ва-
ти. То не за ви си од при ро де по ја ва не го од раз во ја ме то до ло шких 
по сту па ка за мје ре ње дру штве них по ја ва, али и од раз во ја ма те ма-
ти ке као и од сте пе на раз ви је но сти од ре ђе не на уч не ди сци пли не.

На ше је ми шље ње да по сто је осо бе но сти при род них и дру-
штве них фе но ме на. Дру штве ни жи вот по ка зу је да ле ко ве ћу сло-

18) Ви ди: H. Al bert, „Pro ble me der Wis sen schat sle hre in der So zi al for schung“, u: R. Ko nig,  
HandbuchderempirischenSozialforschung,Band1:GeschichteundGrundprobleme, Fer-
di nand En ke Ver lag, Stut tgart, 1973.

19) Х. Рај хен бах, Рађањенаучнефилозофије, Но лит, Бе о град, 1964.
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же ност не го про це си у при ро ди. У обла сти при род них на у ка на-
уч но ис тра жи ва ње је мо гу ће све сти на пра ће ње јед не или дви ју 
про мјен љи вих ве ли чи на. У дру штве ним ис тра жи ва њи ма су о ча ва-
мо се са мно штвом од лу чу ју ћих ак те ра и ути ца ја. Осим то га у при-
род ним на у ка ма мо гу ће је кон тро ли са ти раз ма тра не про мјен љи ве 
ве ли чи не. То очи глед но ни је мо гу ће у дру штве ној ана ли зи. Дру-
штве ни про це си из ми чу на уч ној ма ни пу ла ци ји. Ко нач но, но си о ци 
дру штве них про це са дје лу ју свје сно. Они до но се раз не од лу ке ко-
је ми је ња ју њи хо во по на ша ње, што ни је слу чај у обла сти при род-
них на у ка. За то се у те о риј ској ана ли зи дру штве не по ја ве, од но си 
и про це си мо ра ју са др жај но ра зу мје ти умје сто да се са мо опи су ју 
њи хо ви основ ни про це си и ме ђу ак ци је. Од но си ме ђу чла но ви ма 
дру штва су од ре ђе ни вр ло кон крет ним дру штве ним ин те ре си ма. 
По на ша ња љу ди мо ти ви са на су ин те лек ту ал ним, ма те ри јал ним, 
кул тур ним и дру гим под сти ца ји ма и раз ли ку ју се од сти хиј них, 
спон та них при род них ути ца ја. 

* 
*    *

По пер кри ти ку је исто ри ци зам као оп шти при ступ у дру штве-
ним на у ка ма за то што усва ја пред ви ђа ње за свој основ ни циљ и 
што прет по ста вља да је тај циљ оства рив от кри ва њем за ко на ко ји 
се на ла зе у осно ви исто риј ског раз во ја. Да ле ко се жна исто риј ска 
пред ви ђа ња су из ван по ља на уч ног ме то да и за то су са мо исто риј-
ска про ро чан ства. Да кле, исто ри ци зам се за сни ва на ве ли ком не ра-
зу ми је ва њу ме то да на у ке и за не ма ри ва њу раз ли ке из ме ђу на уч ног 
пред ви ђа ња и исто риј ског про ро чан ства. За то је по По пе ро вим ри-
је чи ма исто ри ци зам јед на вр ста пра зно вјер ја. По пе ров те о риј ски 
ар гу мент про тив исто ри ци зма сво ди се на те зу да на ток људ ске 
исто ри је сна жно ути че раст на уч ног зна ња, а да бу ду ћи раст тог 
зна ња ни смо у ста њу да пред ви ди мо.

Успо рен раст на уч ног зна ња бит но је усло вљен, по По пе ро вом 
ми шље њу, ме то до ло шким есен ци ја ли змом. За то По пер до во ди у 
пи та ње ис тра жи ва ње су шти не. Он чак до во ди у пи та ње и са му ри-
јеч су шти на. По ње му овај из раз под ра зу ми је ва мо гућ ност по сти-
за ња не сум њи вог, ап со лут ног зна ња и за то је ме то до ло шки есен-
ци ја ли зам од ба цио. За раз ли ку од ове ме то до ло шке ори јен та ци је, 
ме то до ло шки но ми на лист не те жи да утвр ди шта не ка ствар у су-
шти ни је сте да би де фи ни сао ње ну при ро ду. Он на сто ји да опи ше 
ка ко се не ка ствар по на ша у раз ли чи тим окол но сти ма и да ли је у 
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том по на ша њу при сут на не ка пра вил ност. По пер ис ти че да је ме-
то до ло шки но ми на ли зам пот пу но при хва ћен у при род ним на у ка ма 
и да је до при нио њи хо вом бр зом на прет ку. У дру штве ним на у ка ма 
још уви јек се ко ри сти ме то до ло шки есен ци ја ли зам, а то је из вор 
мно гих сла бо сти. Да би се пре ва зи шло та кво ста ње по треб но је 
оства ри ти је дин ство на уч ног ме то да у при род ним и дру штве ним 
на у ка ма. На ше је ми шље ње да по сто је осо бе но сти ме то да при род-
них и дру штве них на у ка. Дру штве не на у ке се у сво јим ис тра жи ва-
њи ма су о ча ва ју са мно штвом раз ли чи тих од лу чу ју ћих ак те ра ко-
ји свје сно дје лу ју. За то се у те о риј ској ана ли зи дру штве не по ја ве, 
од но си и про це си мо ра ју са др жај но ра зу мје ти, умје сто да се са мо 
опи су ју.

Кључ на иде ја По пе ро ве кри ти ке со ци о ло ги је и со ци о ло шког 
ме то да је сте кри ти ка про у ча ва ња дру штва као цје ли не. Он твр ди 
да дру штво као цје ли на не мо же би ти пред мет ни са зна ња ни дру-
штве не прак се. Сам по јам цје ли не за По пе ра је про бле ма ти чан. Он 
у но ви јој хо ли стич кој ли те ра ту ри  раз ли ку је дви је вр сте цје ли на. 
Не при хва та као на уч но схва та ње цје ли не као све у куп но сти свој-
ста ва или аспе ка та не ке ства ри. За то ова квом схва та њу цје ли не 
су прот ста вља по јам струк ту ре не ких свој ста ва или аспе ка та ко ји 
од ре ђе ну ствар чи не ор га ни зо ва ном цје ли ном. Ме ђу тим, По пе ров 
по јам дру штве не струк ту ре и ње на уло га у про у ча ва њу дру штва 
са свим су нео д ре ђе ни. Про бле ма тич ност овог схва та ња по ја ча ва 
ње го во об ја шње ње са знај них мо гућ но сти и оправ да них ци ље ва 
со ци о ло ги је, јер по том схва та њу дру штве на струк ту ра оста је из-
ван до ма ша ја со ци о ло ги је. По пе ро ви ста во ви ја сно го во ре да је он 
до сље дан ме то до ло шки ин ди ви ду а ли ста. По ње му све дру штве не 
по ја ве тре ба ана ли зи ра ти као функ ци ју ак тив но сти и ме ђу соб них 
од но са по је ди на ца. Ра ци о нал ност људ ских по сту па ка да та је у по-
је дин ци ма, а не у оса мо ста ље ним ко лек ти ви ма. 

LazoRistic
POPPER’SCRITIQUEOFMETHODOLOGICAL

ESSENTIALISM
Summary

Fromthestandpointofthemethodologyofsociologyfun
damentalissuethatdiscussesPopper’scritiqueofmetho
dologicalessentialism.Specifically,hebelievesthatmain
tainingthismethodologicalconceptisthemainreasonfor
theslowgrowthofscientificknowledge.Thereforepropo
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sestoovercomethemethodologicalessentialismmethodo
logicalnominalism.
Theargumentsaretypicalofessentialismassociatedwith
historicism.Critiqueofessentialismandhistoricismma
kestwoimportantissuesthatleadtoacriticalunderstan
dingofsocietyasawhole.InPopper’ssociologicalcon
ceptkeythesisisacritiqueoftheideathatsocietycanbe
studiedasawhole.
Popperpointsoutthatthemethodologicalnominalismful
lyacceptedinthenaturalsciences,andthatcontributedto
itsrapidprogress.Insocialsciences,isstillusedmethodo
logicalessentialism,whichisthesourceofmanyoftheir
weaknesses. Inorder toovercome this situation,Popper
arguesfortheunityofscientificmethodinnaturalandso
cialsciences.However,hestillhadinmindtheextension
ofmethodsofnaturalsciencetothefieldofsociety.Incri
ticalreviewofPopper’sconceptitisemphasizedthatthe
researchprocesshasasinglecorenomatterwhatyouex
ploredifferentpartsofreality.Butthatdoesnotmeanthat
empiricalresearchactivityhasitsowncapabilities.Speci
ficsoftheresearchprocessinsocialsciencesconditionof
threeimportantfactors:theessenceofsocialphenomena,
socialdeterminismandsociallaws,andsocialtheory.
Keywords:methodology,sociology,essentialism,nomina
lism,historicism,holism,
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Pро блем иден ти те та пред ста вља је дан ве о ма ком плек сан фе но-
мен ко јим су се ба ви ли струч ња ци раз ли чи тих ди сци пли на: 

со ци о ло ги је, по ли ти ко ло ги је, пси хо ло ги је, ан тро по ло ги је... Ова 
ра зно вр сност у при сту пи ма, ме ђу тим, из гле да да ни је до ве ла до 
* Истраживач, Ин сти ту т за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је ре а ли зо ван у окви ру про јек та бр. 179009 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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же ље ног ци ља, до пот пу ног об ја шње ња овог фе но ме на. Ово ме мо-
жда до при но си и чи ње ни ца да иден ти тет пред ста вља јед ну ди на-
мич ну ка те го ри ју, ко ја се фор ми ра то ком чи та вог на шег жи во та, и 
ко ја ,,му чи’’ чо ве ка то ком чи та ве ње го ве исто ри је. 

Де фи ни са ти иден ти тет ни је ни ма ло за хва лан за да так. Ми смо 
се у на шем ра ду од лу чи ли за јед ну де фи ни ци ју за ко ју сма тра мо да 
због сво је оп што сти нај бо ље осли ка ва овај фе но мен, уз на по ме ну 
да она сва ка ко ни је и је ди на: 

,,Иден ти тет (лат. idem) у со ци о ло шком сми слу пред ста вља 
про цес по и сто ве ћи ва ња по је дин ца са од ре ђе ним дру штве ним ску-
пи на ма (од по ро ди це, пре ко ло кал не за јед ни це и  ре ги је па све до 
чо ве чан ства), по осно ву при хва та ња по гле да на свет, вред но сти 
или обра за ца по на ша ња.’’1) 

Ов де на са мом по чет ку тре ба ис та ћи да је нај оп шти ја мо гу ћа 
кла си фи ка ци ја ка да се ра ди о иден ти те ту ње го ва по де ла на:лич-
ни и ко лек тив ни иден ти тет. За гор ка Го лу бо вић ка же да су лич ни 
и ко лек тив ни иден ти тет две стра не јед ног истог про це са, про це са 
са зре ва ња чо ве ко ве лич но сти. 

Ми ће мо се у на шем ра ду ба ви ти јед ним од нај зна чај ни јих ко-
лек тив них иден ти те та ко ји је иза звао пра ву ,,бу ру’’ у те о риј ским 
раз ма тра њи ма, тј. на ци о нал ним иден ти те том. Глав но пи та ње на 
ко је ће мо по ку ша ти да да мо од го вор је сте: Да ли на ци о нал ни иден-
ти тет пред ста вља ,,пре ва зи ђе ну тво ре ви ну про шло сти’’ и ка ква је 
ње го ва суд би на у XXI ве ку? 

ОСНОВЕНАЦИОНАЛНОГИДЕНТИТЕТА

Про блем на ци о нал ног иден ти те та је на ро чи то по стао ак ту е-
лан кра јем про шлог и по чет ком овог сто ле ћа. ,,Мул ти ет нич ност 
или пан на ци о на ли зам [J. To o mer, H. Gans, W. Con nor, R. Bru ba ker, 
A. Smit, S. Cor nel, Hart man, R. Bur goyne] као иде ал XX ве ка ни је 
за жи вео у ре ал но сти ван на уч них тек сто ва и ис тра жи вач ких ра до-
ва.’’2)

Ни ко ла Бо жи ло вић ука зу је на то да по јам на ци о нал ног иден-
ти те та по ти че из ста ри јег пој ма ,,на ци о нал ног ка рак те ра’’, ство ре-
1) Ни ко ла Бо жи ло вић, КултураиидентитетинаБалкану, Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, 

Ниш, 2007, стр. 44.
2) Ја сна Ми ло ше вић Ђор ђе вић, ,,Је дан по ку шај кла си фи ка ци је те о риј ских раз ма тра ња 

на ци о нал ног иден ти те та’’, Психологија, Дру штво пси хо ло га Ср би је, бр. 2/2003, стр. 
125-126.
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ног у Евро пи у XVII ве ку, за ко ји се, као и за по јам ,,на ци о нал ног 
ду ха’’ вр ло ла ко и згод но ве жу ра зни сте ре о ти пи и пред ра су де. На-
ци о нал ни иден ти тет не тре ба од мах не га тив но ока рак те ри са ти, јер 
де ла ко ја се ве жу  за ње га мо гу би ти под јед на ко по зи тив на, као и 
не га тив на. 

Пре не го што се по за ба ви мо пи та њем на ци о нал ног иден ти те та 
по треб но је  од ре ди ти по јам на ци је. Пре све га тре ба ука за ти на то 
да се мо же го во ри ти о дво ја ком по и ма њу овог пој ма -ет нич ки и 
гра ђан ски по јам на ци је.3) 

Ет нич ки по јам на ци је по ти че из не мач ког ро ман ти зма и ве зу је 
се за пле мен ско је дин ство, ле ген де и ми то ве. Гра ђан ски по јам на-
ци је је на стао као про из вод Фран цу ске ре во лу ци је и он  не гле да 
на ет нич ки иден ти тет као на са став ни део на ци је и др жа ве, већ се 
пре све га од но си на за јед ни цу, ко ја је од ре ђе на кул тур ним и по ли-
тич ким иден ти те том. Мо де ран по јам на ци је спа ја на ци о нал ност са 
гра ђан ством, тј. др жа вљан ством.

,,Гра ђан ски (кул тур но-по ли тич ки) иден ти тет схва та се као за-
јед ни ца ко ја се не за сни ва на ми ту о за јед нич ком по ре клу крвии
тла, не го се исто риј ски фор ми ра пре ко др жа ве и кул ту ре као сим
боличкогуниверзума ко ји по је дин ци ма да је оп шти оквир ори јен та-
ци је у да тој по ли тич кој за јед ни ци.’’4)

Ка да се ра ди о на ци о нал ном иден ти те ту углав ном је мо гу ће 
по де ли ти те о ре ти ча ре у две гру пе: оне ко ји су на стра ни на ци о-
нал ног иден ти те та ис ти чу ћи ње го ве по зи тив не ка рак те ри сти ке и 
оне ко ји га кри ти ку ју ука зу ју ћи на ње го ве не га тив не стра не. Је дан 
од оних за ко је се мо же ре ћи да се на ла зе ,,на стра ни’’ на ци о нал-
ног иден ти те та је сте сва ка ко Алек сан дар Сол же њи цин [Алекса́ндр 
Сол же ни́цын]. Пре ма ње го вом ми шље њу на ци је су ,,бо је чо ве чан-
ства’’, при че му би у слу ча ју њи хо вог не стан ка чо ве чан ство по ста-
ло ,,до сад но јед но о бра зно’’. 

На дру гој стра ни, ка да се ра ди о те о ре ти ча ри ма ко ји кри ти ку-
ју на ци о нал ни иден ти тет по ме ну ће мо Кла у ди ја Ма гри са [Cla u dio 
Ma gris], ита ли јан ског пи сца ко ји сма тра да се иден ти тет гра ди ис-
кљу чи во пре ла ском свих гра ни ца – на ци о нал них, кул тур них, пси-
хо ло шких... Б. Сте ва но вић сма тра да се пре те ра на ве за ност за на-
ци о нал но мо же пре ва зи ћи тзв. над на ци о нал ним иден ти те том, што 
би мо гао би ти европ ски кул тур ни иден ти тет, а та ко ђе и суб на ци о-
3) За гор ка Го лу бо вић, Јаидруги, Ре пу бли ка, 1999,  стр. 74
4) Исто, стр. 77
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нал ним иден ти те том ко ји се осла ња на ре ги о на ли зам – ре ги о нал ни 
иден ти тет бал кан ских на ро да. 

Ерик Хоб сба ум [E ric John Er nest Hob sbawm] ка же да ни је не мо гу-
ће да ће на ци о на ли зам опа да ти са сла бље њем на ци о нал не др жа ве, 
без ко је би ти Ен глез, Ирац или Је вреј, или ком би на ци ја ових три, 
са мо је је дан од мно гих дру гих на чи на по мо ћу ко јих љу ди опи су-
ју свој иден ти тет, али да је ап сурд но твр ди ти да је овај дан бли зу, 
на да ју ћи се при том да се он мо же ба рем за ми сли ти.5)

Ка да се ра ди о де фи ни са њу на ци о нал ног иден ти те та су сре ће-
мо се са истим про бле мом као и са де фи ни са њем иден ти те та. По-
сто ји ве ли ки број при сту па овом про бле му, при че му Ја сна Ми ло-
ше вић Ђор ђе вић из два ја сле де ће: 6) 

– На пр вом ме сту мо гу ће је пра ви ти раз ли ку из ме ђу за пад ног 
и не за пад ног од ре ђе ња на ци о нал ног иден ти те та. За пад ни 
при ступ ис ти че де фи ни са ње на ци је пре ма те ри то ри јал ном 
прин ци пу, ко ји укљу чу је по сто ја ње по ли тич ке за јед ни це, за-
јед нич ких по ли тич ких ин сти ту ци ја, и јед на кост свих гра ђа-
на, док не за пад но схва та ње у пр ви план ста вља су бјек тив на 
осе ћа ња ве за но сти за прет ке, при че му се на ци ја схва та као 
ко лек тив ни иден ти тет ко ји се пре но си кроз ми то ве, за јед-
нич ку кул ту ру, исто ри ју... 

– За тим, тре ба раз ли ко ва ти при мор ди ја ли стич ки и ин стру-
мен та ли стич ки при ступ на ци о нал ном иден ти те ту. И док се 
за пр ви ве зу ју фик сност и трај ност, дру ги ка рак те ри шу флу-
ид ност и про мен љи вост. 

При мор ди ја ли стич ко схва та ње на на ци о нал ни иден ти тет гле-
да као на чвр сту и не про мен љи ву ка те го ри ју ко ја је да та са мим 
ро ђе њем и у ве ли кој ме ри је обо јен ира ци о нал ним осе ћа њи ма. Јед-
на од глав них ма на овог схва та ња је сте сва ка ко ду ал ни иден ти тет. 
На и ме, љу ди ве о ма че сто на во де два или чак ви ше на ци о нал них 
иден ти те та. Та ко ђе, на ци о нал ни иден ти тет ни је за сва ког по је дин-
ца нај бит ни ја и нај ва жни ја ствар, ве ли ки број по је ди на ца мо же ис-
ти ца ти дру ге вр сте иден ти те та као при мар не. 
5) E. J. Hob sbawm, Nationsandnationalismsince1780, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1992, 

стр. 192.
6) Ја сна Ми ло ше вић Ђор ђе вић, ,,Зна че ње на ци о нал ног иден ти те та’’, Политичкаревија, 

Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1/2002, стр. 27-29; Ја сна Ми ло ше вић Ђор-
ђе вић, Човеконацији, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 31-38.



стр:115128.

- 119 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2011год.(XXIII)Xvol=27

Ин стру мен та ли стич ко схва та ње на на ци о нал ни иден ти тет гле-
да као на про мен љи ву ка те го ри ју, ко ја ни је фик сна и не про мен љи-
ва. То ком свог жи во та по је ди нац мо же про ме ни ти свој на ци о нал ни 
иден ти тет, ко ји у не ку ру ку пред ста вља и ин те ре сну гру пу ство ре-
ну из праг ма тич них раз ло га. Емо тив на ди мен зи ја се ов де сво ди на 
нај ма њу мо гу ћу ме ру. 

– Кон струк ти ви стич ки при ступпред ста вља ком би на ци ју ин-
стру мен та ли стич ког и при мор ди ја ли стич ког об ја шње ња. 
Пре ма ње му се на ци о нал ни иден ти тет из гра ђу је то ком жи-
во та, али је пред ста вљен ја ким и не про мен љи вим ве за ма и 
ка рак те ри шу га две ди мен зи је: обухватност, ко ја ва ри ра од 
ве о ма ја ке до ве о ма сла бе, и додељивање на ци о нал ног иден-
ти те та од стра не дру гих.

– Си ту а ци о ни стич ки при ступ пред ста вља је дан од при сту-
па ко ји се су прот ста вља ју при мор ди ја ли стич ком схва та њу, 
ко ји у пр ви план ис ти че дру штве ни зна чај за фор ми ра ње и 
одр жа ње на ци о нал ног иден ти те та.    

Фи ни је ва и Ро те рам [Phin ney и Rot he ram] од ре ђу ју на ци о нал-
ни иден ти тет као ,,из раз сим бо лич ко-ког ни тив не и емо ци о нал не 
ве за но сти гра ђа на за њи хо ву др жа ву, ко ји је де фи ни сан као свест о 
при пад но сти од ре ђе ној на ци о нал ној гру пи ко ја укљу чу је по сто ја-
ње за јед нич ких ве ро ва ња, вред но сти и ци ље ва.’’7) 

И. Ши бер сма тра да се на ци о нал ни иден ти тет мо же де фи ни-
са ти и ,,као осе ћај при пад но сти од ре ђе ној гру пи, ко ји је сте чен 
про це сом со ци ја ли за ци је, кроз ко ји се при ма је зик, тра ди ци ја и 
кул ту ра на ци о нал не гру пе и кроз ко ји се по је ди нац по и сто ве ћу је с 
груп ним вред но сти ма и ин те ре си ма те гру пе у це ли ни.’’8)

Ов де сва ка ко тре ба по ме ну ти и све ве ћу тен ден ци ју да се на 
про цес европ ских ин те гра ци ја гле да као на про цес ко ји ће се за-
вр ши ти си ту а ци јом у ко јој ће мо мо ра ти да на пра ви мо из бор из-
ме ђу очу ва ња соп стве ног на ци о нал ног иден ти те та и ин те гра ци ја 
у Европ ску уни ју. По тре бу за ин те гра ци јом сва ка ко не до во ди мо 
у пи та ње, али ис ти че мо да се то мо ра из ве сти на је дан суп ти лан 
на чин та ко да очу ва ње соп стве ног иден ти те та не до ђе у пи та ње. 
Не тре ба се од ри ца ти соп стве не кул ту ре и соп стве не тра ди ци је, 
али, та ко ђе, не тре ба би ти ни за тво рен за дру ге кул ту ре. Кул ту ра 
7) Вла ди мир Ми хић, ,,Да ли смо ми Евро пља ни? По ве за ност и ко ре ла ти европ ског и на-

ци о нал ног иден ти те та’’, Психологија, Дру штво пси хо ло га Ср би је, бр.  2/2009, стр. 203.
8) Исто, стр. 205.
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пред ста вља је дан ди на ми чан фе но мен ко ји се не мо же де фи ни са ти 
из ван про це са ко му ни ка ци је. Схва та ње кул ту ре као јед ног за тво ре-
ног про сто ра мо же до ве сти до ње ног из у ми ра ња. По треб но је са мо 
на ћи пра ву ме ру из ме ђу про це са кул тур ног из бо ра и кул тур ног от-
по ра, али и при хва ти ти ства ри ко је нам мо гу ко ри сти ти уз очу ва ње 
соп стве не ду хов но сти.    

Ан то ни Смит [Ant hony D. Smith] ка же да на ци о нал ни иден ти-
тет и на ци ја пред ста вља ју сло же не кон струк ци је са чи ње не од ви-
ше уза јам но по ве за них ком по не на та као што су ет нич ке, кул тур не, 
те ри то ри јал не, еко ном ске и по ли тич ке. Он го во ри о то ме ка ко се 
глав не функ ци је на ци о нал ног иден ти те та мо гу по де ли ти у две гру-
пе:9)

– Пр ву гру пу чи не спољ не функ ци је. Ту спа да ју те ри то ри јал-
на, еко ном ска и по ли тич ка. Те ри то ри јал на функ ци ја од ре-
ђу је дру штве ни про стор у окви ру ко јег њи хо ви при пад ни ци 
мо ра ју жи ве ти и ра ди ти. Што се ти че еко ном ске функ ци је 
на ци је при хва та ју те жњу за кон тро лом над те ри то ри јал ним 
ре сур си ма, укљу чу ју ћи ту и рад ну сна гу. У по ли тич ком по-
гле ду на ци о нал ни иден ти тет под у пи ре др жа ву и ње не ор га-
не, а ме ђу нај у па дљи ви је по ли тич ке функ ци је сва ка ко спа-
да ле ги ти ми са ње за јед нич ких за кон ских пра ва и ду жно сти 
прав них ин сти ту ци ја, ко је од ре ђу ју осо бе не вред но сти и ка-
рак тер на ци је и од ра жа ва ју ве ков не на род не оби ча је. 

– Дру гу гру пу чи не уну тра шње функ ци је. Ме ђу њи ма тре ба 
на ро чи то ис та ћи со ци ја ли за ци ју, ко ја се да нас по сти же оба-
ве зним, стан дар ди зо ва ним, јав ним, ма сов ним си сте ми ма 
обра зо ва ња, по мо ћу ко јих др жав не вла сти оче ку ју да уса-
де на ци о нал ну ода ност и соп стве ну кул ту ру. На ци о нал ни 
иден ти тет та ко ђе слу жи као моћ но сред ство са мо де фи ни са-
ња и обез бе ђу је дру штве ну спо ну из ме ђу сво јих при пад ни ка 
по мо ћу за јед нич ких вред но сти, сим бо ла и пи сма.  

Ја сна Ми ло ше вић Ђор ђе вић, са дру ге стра не, сма тра да на ци-
о нал ни иден ти тет има сле де ће функ ци је:10)

1.  по ли тич ка функ ци ја – она по ста вља гра ни це ме ђу гру па ма, 
ука зу ју ћи на за јед нич ке ин те ре се и по ни шта ва ју ћи ин ди ви-
ду ал не гра ни це омо гу ћа ва кон тро лу;

9) Ан то ни Д. Смит, Националниидентитет,Чи го ја штам па, 1998, стр. 11-36.
10) Ја сна Ми ло ше вић Ђор ђе вић, ,,Је дан по ку шај кла си фи ка ци је те о риј ских раз ма тра ња 

на ци о нал ног иден ти те та’’, стр. 132.
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2.  ја ча ње self ин ди ви дуе – ка да не по сто је до вољ но дру гих ја-
ких иден ти те та по је ди на ца и ка да је до шло до нео ства ре ног 
раз во ја;

3.  за до во ља ва ба зич ну људ ску по тре бу да се при па да гру пи. 
Д. Кец ма но вић, пак, ва жност на ци о нал ног иден ти те та ви ди у 

сле де ћем:11) 
– на ци о нал ни обра зац пред ста вља на чин за до во ље ња ин ди ви-

ду ал них и груп них по тре ба, као што су нпр. по тре бе за при-
па да њем и си гур но шћу;

– на ци ја по при лич но до бро ожи вља ва уро ђе не ка рак те ри сти-
ке на ро да;

– ме ди ји у ве ли кој ме ри про па ги ра ју на ци о нал ни обра зац као 
пра ви узор иден ти те та.

ЕТНИЦИТЕТИНАЦИОНАЛИЗАМ

Ка да се ба ви мо про бле мом на ци о нал ног иден ти те та ет ни ци-
тет и на ци о на ли зампред ста вља ју не за о би ла зне те ме. То мас Хи лан 
Ерик сен [Tho mas Hylland Erik sen] основ ну раз ли ку из ме ђу на ци о-
нал но сти и ет ни ци те та ви ди у то ме што на ци о на ли зам има ка рак-
те ри сти чан од нос пре ма др жа ви, јер сма тра да др жав не гра ни це 
тре ба да се по ду да ре са кул тур ним, док мно ге ет нич ке гру пе не зах-
те ва ју кон тро лу над др жа вом. Оног тре нут ка ка да ет нич ки по крет 
ис ту пи са зах те ви ма овог ти па он пре ста је би ти ет нич ки и по ста је 
на ци о на ли стич ки.

Ер нест Гел нер [Er nest Gel lner] ка же да ,,на ци о на ли зам ни је 
бу ђе ње са мо све сти јед не на ци је – на ци о на ли зам из ми шља на ци-
је та мо где оне и не по сто је.’’12) Пре ма ње му на ци о на ли зам пред-
ста вља те о ри ју по ли тич ког ле ги ти ми те та пре ма ко јој се ет нич ке 
гра ни це не сме ју ко си ти с по ли тич ким. На ци о на ли зам је пре све га 
по ли тич ки прин цип пре ма ко ме се по ли тич ка и на ци о нал на це ли на 
мо ра ју по ду да ра ти и ко ји се као сен ти мент, или као по крет, нај бо-
ље мо же де фи ни са ти пре ко овог прин ци па. Ова вр ста сентимента 
пред ста вља осе ћа ње бе са иза зва но на ру ша ва њем овог прин ци па, 
или пак осе ћа ње за до вољ ства ко је се ра ђа ако се он по шту је, и ујед-
но пред ста вља осно ву на ко јој по чи ва на ци о на ли стич ки по крет.
11) За гор ка Го лу бо вић, Јаидруги, стр. 82.
12) То мас Хи лан Ерик сен, Етницитетинационализам,Би бли о те ка XX век, Бе о град, 2004, 

стр. 169.
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Макс Ве бер [Max We ber] је сма трао да ће при мор ди јал ни фе-
но ме ни ка кви су ет ни ци тет и на ци о на ли зам под ути ца јем мо дер-
ни за ци је, ин ду стри ја ли за ци је и ин ди ви ду а ли за ци је вре ме ном из-
гу би ти на зна ча ју. Он ука зу је на то да ет нич ка гру па по чи ва на до-
сто јан ству оних ко ји по се ду ју за јед нич ке вред но сти и на пре зи ру 
оних ко ји упра жња ва ју ту ђе оби ча је.

Рот и Ха вел ка сма тра ју да по сто је пет об ли ка на ци о нал не ве-
за но сти:13)

1.`искључива на ци о нал на ве за ност – она је слич на ет но цен-
три зму, за сту па ју се ста во ви о су пер и ор но сти вла сти те на-
ци је у од но су на дру ге при че му је раз ви јен и из ве стан сте-
пен дис тан це пре ма њи ма;

2.`истакну та на ци о нал на ве за ност – ов де се ра ди о иде а ли зо-
ва њу соп стве не на ци је;

3. по де ље на на ци о нал на ве за ност – код ње до ла зи до раз во ја 
ко ег зи стен ци је и са рад ње са дру ги ма на ци ја ма;

4. оп ште људ ска ве за ност – ка да се ра ди о овој вр сти ве за но сти 
је дин ство чо ве чан ства се ста вља као при мар на људ ска за јед-
ни ца;

5. не по сто ја ње на ци о нал не ве за но сти – ова вр ста ве за но сти 
сма тра на ци о нал но ве зи ва ње не по жељ ним и штет ним.

Пре ма Ан то ни Смит ,,ет нич ка кон цеп ци ја на ци је на гла ша ва 
ра ђа ње (срод ство) и до ма ћу кул ту ру као ис хо ди штеодаклесмодо
шли, а зе мља се схва та као светаземља, као домовина.’’14)

За гор ка Го лу бо вић у свом чу ве ном де лу ,,Ја и дру ги’’сма тра да 
је мо гу ће раз ли ко ва ти сле де ће вр сте на ци о на ли зма:

1. Бе ниг ни на ци о на ли зам– Ова вр ста на ци о на ли зма пред ста-
вља ка ко то Ша фер (Sha fe ra) ка же осе ћа ње за јед нич ке при-
пад но сти ко је се ма ни фе сту је ро до љу бљем и по но сом за-
јед нич ком при пад но шћу. Ка ко се он раз ви ја у су прот но сти 
пре ма чла но ви ма дру гих гру па у ње му се мо гу на ћи за че ци 
тзв. агре сив ног на ци о на ли зма. Глав ни еле мен ти бе ниг ног 
на ци о на ли зма пре ма Сми ту су: од бра на кул ту ре ма њи на, 
очу ва ње из гу бље не исто ри је, ин спи ра ци ја за кул тур ну ре-
не сан су, ре ша ва ње кри зе иден ти те та, ства ра ње дру штве не 
со ли дар но сти, от пор по ти ски ва њу на род ног су ве ре ни те та. 

13)  Ја сна Ми ло ше вић Ђор ђе вић, Човеконацији, стр. 80.
14)  За гор ка Го лу бо вић, Јаидруги, стр. 76
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2. На ци о на ли зам као по ли тич ка иде о ло ги ја– Ов де се ра ди о 
иде о ло ги за ци ји на ци о на ли зма ко ја зах те ва др жа ву у име ет-
нич ке гру пе сво де ћи це ло куп ну дру штве ну еман ци па ци ју на 
на ци о нал ну еман ци па ци ју. 

3. Екс трем ни ул тра на ци о на ли зам– Овај вид на ци о на ли зма се 
ја вља као па то ло шки фе но мен  фа на тич не по ли тич ке ло јал-
но сти пре ма јед ној на ци ји.  

Она ис ти че да су раз ли ке из ме ђу на ци о нал ног осе ћа ја и на ци-
о на ли зма – као де ге не ри са ног об ли ка на ци о нал ног иден ти те та – у 
сле де ћем:15)

1. на ци о нал но осе ћа ње пред ста вља при ват ну ствар по је дин ца 
ко ји мо же вр ши ти из бор и из ра жа ва по тре бу по је дин ца за 
при па да њем, док на ци о на ли зам ка рак те ри ше при нуд на при-
пад ност под ге слом једнанацијаједнадржава, при че му се 
су пер и ор ност сво је на ци је су прот ста вља дру ги ма на ро ди ма;

2. на ци о нал но осе ћа ње не ис кљу чу је раз ли ке и не по сма тра 
другог као непријатеља, јер не до жи вља ва при пад ност сво-
јој на ци ји ис кљу чи вом, док је на ци о на ли зам ксе но фо би чан 
и у се би га ји не по ве ре ње пре ма раз ли ка ма, пре ма другом; 

3. на ци о нал но осе ћа ње омо гу ћа ва по је дин цу бо љу кул тур ну 
иден ти фи ка ци ју за рад сти ца ња си гур но сти уну тар од ре ђе не 
кул тур но-по ли тич ке за јед ни це, док на ци о на ли зам ин си сти-
ра на афек тив ној ве за но сти и ода но сти по је ди на ца ис кљу-
чи во сво јој на ци ји над ја ча ва ју ћи све оста ле вр сте при пад-
но сти ет нич ком при пад но шћу;

4- по зи тив на функ ци ја на ци о нал ног осе ћа ња се, ка ко то Пар-
сонс [Tal cott Par sons] ка же, огле да у то ме што он пред ста вља 
ре ак ци ју на дру штве ну дез ор га ни за ци ју с ци љем ре ин те гра-
ци је по је ди на ца у ма ње дру штве не за јед ни це од гло бал ног 
дру штва, док на ци о на ли зам ства ра са мо при вид ну ре ин те-
гра ци ју по је ди на ца за тва ра ју ћи их у окви ре сво је соп стве не 
на ци је де лу ју ћи као ре дук ци о ни стич ка иде о ло ги ја.

Д. Кец ма но вић го во ре ћи о на ци о на ли зму ка же да он над ја ча-
ва на ци о нал но осе ћа ње он да ка да до ми ни ра ју сле де ћи еле мен ти: 
,,схва та ње да је сва ка на ци ја не за ви сна др жа ва; ве ро ва ње у за јед-
нич ку исто ри ју и по ре кло; осе ћа ње по но са због до стиг ну ћа сво-
је на ци је; ани мо зи тет пре ма дру гим ет нич ким гру па ма; дог ма да 
15)  За гор ка Го лу бо вић, Јаидруги, стр. 87.
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по је дин ци жи ве ис кљу чи во за на ци ју; док три на о су пер и ор но сти 
соп стве не на ци је и ве ра у по себ ну на ци о нал ну ми си ју; уве ре ње да 
је суд би на на ци је и суд би на сва ког по је дин ца; ми стич на ода ност 
ор га ни зму по зна том као Волк.’’16)  

Грин филд [L. Gre en feld] сма тра да на ци о на ли зам по кри ва три 
вр сте по ја ва: 

1. на ци о нал ни иден ти тет и на ци о нал ну свест;
2. ар ти ку ли са ну иде о ло ги ју; 
3. ксе но фо бич не по ја ве на ци о нал ног па три о ти зма.
На осно ву сле де ћег гра фи ко на мо же се ви де ти ко ли ку ва жност 

при пад но сти на ро ду при да ју, ка ко у Ср би ји, та ко и у Ма ке до ни ји 
и Бу гар ској.    
Гра фи кон бр. 1: Ко ли ко је за Вас ва жно да љу ди о ва ма зна ју ко јем 

на ро ду при па да те?

Из вор: Да ни је ла Га ври ло вић, ,,Ди на ми ка иден ти те та на Бал ка ну’’, Квалитет
међуетничкиходносаикултурамиранаБалкану(при ре ди ли: Дра го љуб Б. Ђор-

ђе вић, Дра ган То до ро вић), Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, Ниш, 2008, стр. 33. 

Нај ве ћи број ис пи та ни ка из Ср би је, Ма ке до ни је и Бу гар ске 
сма тра да је од из у зет не ва жно сти да се зна ко јем на ро ду при па да-
ју. Та си ту а ци ја се ма ло раз ли ку је у овим зе мља ма, али оно што се 
мо же за па зи ти је то мно го из ра же ни је у Ма ке до ни ји (72.5%) не го 
у Ср би ји (45.3%) и Бу гар ској (59.6%). У Ср би ји вла да по де ље но 
ми шље ње по во дом овог пи та ња, 38.7% ис пи та ни ка на на шим про-
16)  Исто, стр. 87-88
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сто ри ма се из ја сни ло да им ни је бит но са зна ње о то ме ко јем на ро ду 
при па да ју, али је ве ћи број оних ко ји сма тра ју да им је ово са зна ње 
ве о ма бит но.

Монт се рат сма тра да гло ба ли за ци ја до во ди у пи та ње осе ћа-
ње кон ти ну и те та. Под ње ним ути ца јем до ла зи до не ста ја ња за јед-
нич ке про шло сти и за јед нич ког се ћа ња ко ји чи не бит не еле мен те 
иден ти те та. На ци ја се у та квим усло ви ма ја вља као ре ше ње овог 
про бле ма, што овај по јам из но ва ста вља у цен тар те о риј ских раз-
ма тра ња. За гор ка Го лу бо вић ка же да у та квим усло ви ма на ци о нал-
на мо би ли за ци ја ожи вља ва као ре зул тат:17)

1. ре ак ци је на мо дер ни за ци ју ко ја до во ди до ди фу зи је и кри зе 
иден ти те та, ства ра ју ћи кон фу зи ју за ко ју на ци о нал ни обра-
зац иден ти те та ну ди ре ше ње;

2. ки да ња ве за са при мар ном гру пом у мо дер ном дру штву, што 
ства ра осе ћа ње уса мље но сти и из гу бље но сти због пре ки да 
ве за из ме ђу ин ди ви дуа и дру штва, а на ци о нал ни обра зац 
иден ти те та по но во ус по ста вља те ве зе;

3. осе ћа ње угро же но сти и по тре бе да се за шти ти груп ни мен-
та ли тет; 

4. збр ке због плу ра ли те та вред но сти, а на ци о нал на гру па ну ди 
из ве сност ослон цем на славнупрошлост.

ИНАКРАЈУ...

Про блем на ци о нал ног иден ти те та пред ста вља јед ну од ве о ма 
ак ту ел них те ма са ко јом се су сре ће мо на по чет ку XXI ве ка и по ред 
то га што је ве ли ки број те о ре ти ча ра био скеп ти чан по пи та њу ње-
го ве суд би не. На ци о нал ни иден ти тет је по чев ши од XVI II и XIX 
ве ка по стао је дан од нај зна чај ни јих со ци јал них окви ра и је дан од 
нај зна чај ни јих ко лек тив них иден ти те та чи ја се сна га ни је из гу би ла 
све до да нас. Крај XX ве ка је до вео до то га да се уло га на ци о нал не 
др жа ве по че ла ме ња ти, при че му су се по ја ви ли ши ри об ли ци ин-
те гра ци ја, ко ји зах те ва ју иден ти фи ка ци ју са ши рим дру штве ним 
гру па ма не го што је то на ци ја и до ве ле до фор ми ра ња над на ци-
о нал них об ли ка иден ти фи ка ци је као што су на при мер европ ски 
иден ти тет или иден ти фи ка ци ја са чо ве чан ством. 

Са вре ме но дру штво је, ме ђу тим, до ве ло са со бом мно го број не 
про ме не ко је су ко ре ни то ме ња ле сли ку све та ко ји окру жу је чо ве-
17) Исто, стр. 83
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ка: про цес гло ба ли за ци је, тран зи ци је, мно го број ни со ци јал ни кон-
флик ти, вр то гла ви раз вој тех но ло ги је, ин ди ви ду а ли за ци ја... Ду бо-
ке про ти ву реч но сти овог дру штва до ве ле су до то га да се чо век 
ве о ма че сто на ла зи у си ту а ци ја ма ка да је угро жен ње гов иден ти тет,  
ка да је угро же но ње го во Ја. 

Ги денс [Ant hony Gid dens] ка же да је раз би ја њем тра ди ци о нал-
ног дру штва до шло до гу бит ка пси хо ло шке по др шке и осе ћа ња си-
гур но сти што је до ве ло  до то га де су се ин ди ви дуе у мо дер ном 
све ту осе ти ле уса мље не и оту ђе не. Све је то до ве ло до из но ва на-
ста ле по тре бе за про на ла ском соп стве ног иден ти те та, до по тре бе 
да чо век про на ђе Себе. У та квим усло ви ма на ци о нал ни иден ти тет 
се ја вља као ре ше ње на ста лих про бле ма пру жа ју ћи чвр сто упо ри-
ште у вр то гла вим про ме на ма са вре ме но сти.    

И на кра ју тре ба да ти од го вор на пи та ње ко је смо по ста ви ли 
на са мом по чет ку:

Национални идентитет је далеко од тога да представља
,,превазиђенутворевинупрошлости’’инеможесенинаслутити
тренутаккојићеозначитикрајњеговогпостојања.

MisaStojadinovic
THEQUESTIONOFNATIONALIDENTITY

INTHE21STCENTURY
Summary

Thequestionofnational identity isaverycomplexphe
nomenonanditisstudiedbyavarioussciences.National
identityisstillveryactualtopic,eventhoughalargenum
beroftheoristspredictthattheendof20thandthebegin
ningofthe21stcenturywillbethetimewithoutnations.
Themain question thatwe are dealing in our paper is:
Doesnationalidentityrepresentan’’obsoletecreationof
thepast’’andwhatisitsfateinthe21stcentury?Theaut
hor uses a combination of several differentmethods for
theanalysisofthisproblem.Thesemethodsaredialectical
method,contentanalysisandthecomparativemethod.In
this sense, thiswork is divided into two parts. The first
partdealswiththefoundationsofnationalidentity,while
secondpartdealswiththeproblemofethnicityandnati
onalism.
Keywords:identity,individualandcollectiveidentity,na
tionalidentity,theBalkans,Serbia.
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Resume

Themaintopicofourpaperisoneofthemostimportant
collectiveidentitiesnamednationalidentity.Wearetrying
tofindtheansweronthefollowingquestion:Doesnatio
nal identity representan ’’obsolete creationof thepast’’
andwhatisitsfateinthe21stcentury?
Theproblemofnationalidentityhasbecomeparticularly
acuteattheendofthelastcentury.Wecandividethethe
oriststhataredealingwithnationalidentityintotwogro
ups: thosewhoarehighlighting itspositive featuresand
thosewhocriticizeit.
In the eighteen and nineteenth century national identity
becameoneofthemostimportantcollectiveidentities.At
theendof the twentiethcentury theroleofnationstates
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begantochange.Thatisthetimewhenthenewformsof
integrationsappeared.Thisnewformsrequireidentifica
tionwithalargersocialgroupsthannationandledtothe
formationoftransnationalformsofidentificationssuchas
for example theEuropean identity or identificationwith
humanity.
Modernsocietybroughtmanychallengesthathaveradi
callychangedtheworldthatsurroundsus.Wecannoteven
imagineamomentwhennationalidentitywillbecomean
’’obsoletecreationofthepast’’.Insuchconditionsnatio
nalidentityappearsasasolutiontotheproblemsbypro
vidingafirmbasisinturbulentmoderntimes.

 Овај рад је примљен 18. фебруара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
16. марта 2011. године.
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АлександраМировић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

 ГРАЂАНСКАНЕПОСЛУШНОСТ
КАОЈЕДНАЕВОЛУТИВНАBOT TOM-UP 

СТРАТЕГИЈАДЕМОКРАТСКИХПРОМЕНА:
СЛУЧАЈСРБИЈЕ** 

Сажетак
Уосновисавременогконцептаграђанскенепослушно
сти,тојестњеговедоминантнеролсовскеваријанте,
налазисеједанпревасходносистемскитеоријскоме
тодолошкиприступ,тимештосекаоосновниуслов
применеоваквеполитичкепраксепостављастрикт
но одређен системскоинституционални оквир, оли
ченувећразвијенојистабилнојлибералнопредстав
ничкојдемократији.Поредтога,истичусеидодатни
условизаоправданосттаквогцивилногделовања,од
којих је свакако најзначајнији опет онај системски,
којиналажедасењименеможедовестиупитање
тајуставноправнииполитичкипоредак,већ једино
појединачни правни и политички акти, одређене по
литичке одлуке,мере и политике.Коришћењетакве
теоријскометодолошке матрице води ка закључку
да се онда ни ванинституционално политичко дело
вањеграђанаСрбијеуњиховојантирежимскојборби,
уусловимаквазидемократијеиздеведесетихгодина,
неможе подвести под појам грађанске непослушно
сти, уњеговом правом смислу.Ауторка настоји по
казатидајетакавопштитеоријскиоквиродкогасе
полази сувише узак и догматски, будући да сењиме
заправовршиодвајањетеоријеодстварности,паи

* Истраживач, Ин сти ту т за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је ре а ли зо ван у окви ру про јек та бр. 179009 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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одреалности српског друштва с краја последњеде
ценијеXXвека.Штавише,такосесмањујеикогни
тивнаидруштвенополитичкаупотребљивостсамог
концепта грађанске непослушност, а тиме и демо
кратски капацитети савремених друштава. Дакле,
жели се истаћи да је реч о једном спорном присту
пукојипроизводинизаналитичкихсимплификацијау
емпиријскимистраживањимауопште,паиуслучају
анализекарактерапротестнихакцијатадашњедру
штвене опозиције у Србији. Стога се предлаже из
весно кориговање тог системскоинституционалног
приступаињеговодопуњавањеcivicculturepristupом,
каоједнимнормативнимприступом.Наосновудубље
анализесистемскоситуационогконтекстаупериоду
19902000.годинеи,посебно,петооктобарскихдога
ђаја,узстављањенагласканапостојећинормативни
(политичкокултурни)оквир,дошлоседозакључкада
сетадауСрбији,ипоредважећихпсеудодемократ
скихусловаједногхибридногрежима,ипак„десило”
масовно отказивање послушности властима, које је
притомималоинекасуштинскаобележјаграђанске
непослушности,накојимасеусавременимконцепту
ализацијамаовеполитичкепраксепосебноинсистира.
Кључне речи: Грађанска непослушност, либерално
представничка демократија, квази или псеудодемо
кратија,хибриднирежим,случајСрбије,институци
онализацијадемократијеиљудскихиграђанскихпра
ваислобода,цивилнодруштвенииполитичкиактери,
демократскикапацитети,цивилнаполитичкакулту
ра,демократскепромене,системскоинституционал
ниприступ,нормативниприступ.

Pрем да пост ко му ни стич ка дру штва мо гу и да нас слу жи ти као 
при мер уко ре ње ног кон струк ти ви стич ког на чи на по ли тич ког и 

прав ног ми шље ња, че му нај ви ше до при но се упра во њи хо ве по ли-
тич ке, а по себ но вла да ју ће „ели те”, она су ујед но и до бар при мер 
мо гућ но сти при ме не и де ло твор но сти гра ђан ске не по слу шно сти и 
у не де мо крат ским си сте ми ма, то јест дру штви ма са не раз ви је ном 
или не ста бил ном де мо кра ти јом. На и ме, нај зна чај ни ја но ви ја ис ку-
ства у ве зи са прак сом ма сов не гра ђан ске не по слу шно сти до ла зе 
упра во с про сто ра Сред ње, Ис точ не и Ју го и сточ не Евро пе, као и 
Евро а зи је. Но, иако се из два ја ју и ис ти чу и дру ги при ме ри при ме не 
ова кве стра те ги је де мо крат ских про ме на у дру штви ма из по ме ну-
тих европ ских ре ги о на, по пут ре ци мо гра ђан ских ини ци ја ти ва и 
ак ци ја не по слу шно сти ве за них за син ди кат „Со ли дар ност” у Пољ-
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ској, чи ни се да је по себ но зна ча јан слу чај Ср би је из пе ри о да сла-
бље ња и па да ре жи ма Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. 

Овај слу чај спа да ме ђу оне при ме ре где ства ра ње усло ва за 
при ме ну ци вил них стра те ги ја де мо крат ских про ме на (тзв. bottom
up стра те ги је) од стра не са мог дру штва, од о здо (frombelow), а ме ђу 
њи ма и гра ђан ске не по слу шно сти као спе ци фич ног стра те гиј ског 
сред ства, ни је би ло под стак ну то или олак ша но спро во ђе њем по ли-
тич ких про ме на од о зго (fromabove), пу тем тзв.topdown стра те ги је 
де мо крат ских про ме на (по ли тич ке стра те ги је про ме на)1) или оно га 
што Џон Кин (John Ke a ne) на зи ва „по ли ти ком по вла че ња” с вла сти 
(politicsofretreat)2). На про тив, та да шња по ли тич ка власт у Ср би ји 
све је учи ни ла да оне мо гу ћи или ма кар огра ни чи та кве ци вил не 
ак ци је и спре чи, то јест мак си мал но, ко ли ко је то би ло мо гу ће, од-
ло жи спро во ђе ње про ме на, нео п ход них за да љу мо дер ни за ци ју и 
ствар ну де мо кра ти за ци ју дру штве ног и по ли тич ког си сте ма. Али, 
ка ко то обич но би ва, ре пре сив ност вла сти је са мо до при не ла ши-
ре њу кри тич ке све сти гра ђа на о при ро ди и оби му њи хо ве по ли-
тич ке обли га ци је на по слу шност. Јер, ка ко је још Ед мунд Берк (E. 
Bur ke) дав но ре као: „До ста се вла сти ма то ле ри ше и про пу шта без 
по ста вља ња пи та ња та мо где је мно го то га пре пу ште но сло бо ди 
ми шље ња. Све по ста је спор но та мо где је све на мет ну то”.3) 

Са свим је из ве сно да је та кво ре пре сив но и аро гант но по на-
ша ње вла сти у зна чај ној ме ри ути ца ло на ма сов ну мо би ли за ци ју 
срп ских гра ђа на за уче сто ва ва ње у гра ђан ским про те сти ма и ра-
зним ак ци ја ма гра ђан ске не по слу шно сти (по пут, на при мер, бло-
ка да са о бра ћа ја, штрај ко ва у пред у зе ћи ма, одр жа ва ња за бра ње них 
или не нај вље них де мон стра ци ја и др.), и то без об зи ра на ре жим-
ске при ти ске и прет ње, па чак и ору жа ном си лом. Та ко је то ком 
2000. го ди не гра ђан ска не по слу шност, „тех ни ка по ли тич ке бор бе 
ко ја не ма ду бо ке ко ре не у до ма ћој по ли тич кој кул ту ри”, ка же Спа-
си ће ва, „по ста ла пре о вла ђу ју ће сред ство про ти вље ња та да шњем 
1) Ви ше о овим раз ли чи тим стра те ги ја ма (по ли тич кој и ци вил ној) де мо крат ских про ме на 

у: Ву ка шин Па вло вић, Друштвенипокретиипромене, ФПН, ЈУПН, Бе о град, 2003, стр. 
93-101. 

2) John Ke a ne, “The po li tics of re tre at”, ThePoliticalQuarterly, Vol. 61, No. 3, 1990, стр. 
340-352; о то ме и у: Џон Кин, Цивилнодруштво:Стареслике,новевизије, „Фи лип 
Ви шњић”, Бе о град, 2003, стр. 57-61; та ко ђе, о Ки но вој те о ри ји по ли ти ке по вла че ња 
ви де ти и: Алек сан дра Ми ро вић, „Са вре ме на схва та ња ци вил ног дру штва с по себ ним 
освр том на кон цеп ци ју Џо на Ки на (John Ke a ne)”,Политичкаревија, год. (XVI) IV, вол. 
8, бр. 3, 2005, ИПС, Бе о град, 2005, стр. 937-956.

3) На ве де но пре ма: Во ји слав Ста нов чић, „Про бле ми ле ги тим но сти по ли тич ке вла сти”, 
Глас, CCCLXVI, књи га 26, СА НУ, Оде ље ње дру штве них на у ка, Бе о град, 1992, стр. 93.



- 134 -

ГРАЂАНСКАНЕПОСЛУШНОСТКАОЈЕДНА...АлександраМировић

ре жи му”.4) Та ко ђе, са свим је из ве сно и то да би, иако се ис ти че зна-
чај и не ких дру гих чи ни ла ца, без ма сов ног гра ђан ског ак ти ви зма 
и та квог, углав ном не на сил ног от по ра ре жи му ко ји је већ од ра ни је 
оспо ра ва ну ле ги тим ност та да из гу био и фор мал но, из бор ним пу-
тем, де мо крат ске про ме не би ле те шко мо гу ће.

Због то га, иако по пре о вла ђу ју ћим те о риј ским кон цеп ци ја-
ма, пуч ка ан ти ре жим ска бор ба у Ср би ји то ком по след ње де це ни је 
про шлог ве ка, па ни сту дент ски и гра ђан ски про те сти то ком зи ме 
1996/1997. го ди не, а по себ но ма сов ни про те сти из сеп тем бра и ок-
то бра 2000. го ди не, не би мо гли да спа да ју у при ме ре „пра ве” гра-
ђан ске не по слу шно сти, они то ипак је су, и то - ка ко ће мо по ка за ти 
- из ви ше раз ло га. 

Са вре ме ни кон цепт гра ђан ске не по слу шно сти, у сво јој до ми-
нант ној рол сов ској ва ри јан ти5), мо гућ ност спро во ђе ња ова кве по-
ли тич ке прак се ве зу је за стрикт но од ре ђен си стем ско-ин сти ту ци о-
нал ни оквир, те као основ ни услов ње не при ме не по ста вља по сто-
ја ње раз ви је не и ста бил не ли бе рал но-пред став нич ке де мо кра ти је; 
уз до дат не усло ве ње не оправ да но сти, од ко јих је сва ка ко нај зна-
чај ни ји опет онај си стем ски, ко ји на ла же да се ова квим де ло ва-
њем не мо же до ве сти у пи та ње по сто је ћи устав но-прав ни и по ли-
тич ки по ре дак, већ је ди но по је ди нач ни прав ни и по ли тич ки ак ти, 
од ре ђе не по ли тич ке од лу ке, ме ре и по ли ти ке. По ла зе ћи од та кве 
те о риј ске ма три це и си стем ског ме то до ло шког при сту па, а има ју-
ћи у ви ду ауто ри тар ни ка рак тер ancienrégime-а, али и спро во ђе-
ње де мо крат ских со ци јал но-по ли тич ких про ме на као крај њи циљ 
де лат но ан га жо ва них гра ђа на и њи хо вих про тест них ак ци ја, као 
4) Ива на Спа сић, „Гра ђан ска не по слу шност”,у: Критичкипојмовникцивилногдруштва

(II), Пре драг Кр стић (ур.), Гру па 484, Бе о град, 2004, стр. 72.
5) Има, ме ђу тим, и ми шље ња да се ово да нас вла да ју ће схва та ње гра ђан ске не по слу шно-

сти ба зи ра на јед ној ку му ла тив ној, тзв. Ролс-Ха бер ма со вој (John Rawls; Jürgen Ha ber-
mas) кон цеп ци ји. Но, по на ма, иако Ха бер мас та ко ђе по ла зи од Рол со ве ма три це, сво јим 
по и ма њем ове вр сте ци вил ног де ло ва ња са по зи ци је дис кур зив не те о ри је де мо кра ти је, 
али и ста вља њем ак цен та на „зре лу” по ли тич ку кул ту ру као њен кон тек сту ал ни оквир, 
он ипак ову у зна чај ној ме ри на ди ла зи, те да је и је дан до ста при хва тљи ви ји те о риј ски 
оквир, по себ но са ста но ви шта са вре ме не прак се. О то ме ви ше у: Алек сан дра Ми ро-
вић, „Са вре ме на схва та ња гра ђан ске не по слу шно сти”, Политичкаревија, вол. 23, бр. 
1, 2010, ИПС, Бе о град, стр. 1-20. О са мом, пак, Рол со вом кон цеп ту гра ђан ске не по слу-
шно сти, ви де ти: Џон Ролс, Теоријаправде, Слу жбе ни лист, Бе о град, ЦИД, Под го ри ца, 
1998, стр. 305-347. Ка ко је за пра вил но раз у ме ва ње овог кон цеп та нео п хо дан увид у 
ши ру Рол со ву те о ри ју по ли тич ког ле ги ти ми те та, ту зна чај но мо же по мо ћи јед на од но-
ви јих сту ди ја: Ana Ma tan, TeorijapolitičkelegitimnostiJohnaRawlsa, Fa kul tet po li tič kih 
zna no sti, Za greb, 2008. О Ха бер ма со вом схва та њу де таљ ни је ви де ти: Jürgen Ha ber mas, 
„Гра ђан ска не по слу шност – тест за де мо крат ску прав ну др жа ву”, Гледишта, бр. 10-12, 
1989, стр. 52-68. 
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и при сут ност еле ме на та на си ља ка да је у пи та њу 5. ок то бар, из во-
ди се, не кад екс пли цит но, а че шће им пли цит но, за кљу чак о то ме 
да се по ме ну то ва нин сти ту ци о нал но по ли тич ко де ло ва ње гра ђа на 
Ср би је не мо же под ве сти под по јам гра ђан ске не по слу шно сти, у 
ње го вом пра вом сми слу. 

Пре све га, на ша основ на за мер ка ту од но си се на оп шти те о-
риј ски оквир од ко га се по ла зи, а ко ји, сво јим схва та њем гра ђан ске 
не по слу шно сти ис кљу чи во као „про ду жет ка де мо крат ске по ли ти-
ке” (Бар кер /R. Bar ker/)6), је сте је дан и су ви ше узак и дог мат ски 
оквир, ко јим се вр ши одва ја ње те о ри је од ствар но сти, па и од ре-
ал но сти срп ског дру штва с кра ја по след ње де це ни је XX ве ка, чи ме 
се, пак, сма њу је ког ни тив на, али и дру штве но-по ли тич ка упо тре-
бљи вост овог кон цеп та.7) Због то га и под вла чи мо зна чај дру га чи јег 
ту ма че ња нео п ход ног кон тек ста за при ме ну прак се гра ђан ске не-
по слу шно сти, где се ак це нат не би ста вљао са мо на ну жан ин сти-
ту ци о нал ни, не го и на од ре ђен по ли тич ко-кул тур ни оквир. Сма-
тра мо, на и ме, да је пре вас ход но по треб но ко ри го ва ње у из ве сном 
сте пе ну оног си стем ско-ин сти ту ци о нал ног при сту па, у прав цу од-
ре ђе ног ре ду ко ва ња ње го вих пре ви со ких зах те ва на је дан ну жан 
ин сти ту ци о нал ни ми ни мум, ко ји би под ра зу ме вао бар де ли мич ну 
ин сти ту ци о на ли за ци ју де мо кра ти је и људ ских и гра ђан ских пра ва 
и сло бо да; а то зна чи  мо гућ ност по сто ја ња ци вил ног дру штва, ма-
кар у ње го вој ру ди мен тал ној фор ми, и од ре ђен нео п хо дан про стор 
за ње го во де ло ва ње и са мо од бра ну, као и де мо крат ску ле ги ти ми-
за ци ју вла сти и по рет ка, или ма кар да се др жи до ње. По том је 
по треб но из вр ши ти и ком би но ва ње ова ко “омек ша ног” ин сти ту ци-
о нал ног при сту па јед ним нор ма тив ним при сту пом ко јим би се ис-
та као зна чај ци вил не по ли тич ке кул ту ре (тзв.civicculture при ступ) 
за при ме ну стра те ги је гра ђан ске не по слу шно сти.

Прет ход но ис так ну тим ста но ви штем пре ви ђа се, пак, ви ше 
мо ме на та бит них за утвр ђи ва ње ка рак те ра по ли тич ког де ло ва ња 

6) R. Bar ker, “Ci vil di so be di en ce”, у: S. M. Lip set /ed./, EncyclopediaofDemocracy/1/, Ro u-
tled ge, Lon don, 1995, стр. 226; нав. пре ма: Ива на Спа сић, „Гра ђан ска не по слу шност”, 
op.cit., стр. 71.

7) О не ким но ви јим кри ти ка ма тог до ми нант ног рол сов ског схва та ња гра ђан ске не по слу-
шно сти, ви де ти: Ro land Ble i ker, “Rawls and the li mits of non vi o lent ci vil di so be di en ce”, 
SocialAlternatives, Vol. 21, No. 2, Autumn 2002, стр. 37-40; An drew Sabl, “Lo o king for-
ward to ju sti ce: Raw lsi an ci vil di so be di en ce and its non-Raw lsi an les sons”, TheJournalof
PoliticalPhilosophy, Vol. 9, No. 3, 2001, стр. 307-330; Alan Car ter, “In de fen ce of ra di cal 
di so be di en ce”, JournalofAppliedPhilosophy, Vol. 15, No. 1, 1998, стр. 29-47; или, на при-
мер: J. Wel chman, “Is eco sa bo ta ge ci vil di so be di en ce”, PhilosophyandGeography, Vol. 4, 
No. 1, 2001, стр. 97-107.
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та да шње дру штве не опо зи ци је8) у Ср би ји у ње ној ан ти ре жим ској 
бор би. Реч је, на и ме, о јед ном при сту пу ко ји па ти од сим пли фи ка-
ци је ства ри. Пр во, у ње го вој осно ви сто ји јед на крај ње упро шће-
на или, ка ко је Ла ри Дај монд (La rry Di a mond) оце њу је, „ису ви ше 
гру ба” ди хо том на по де ла по ре да ка на ауто ри тар не и де мо крат ске9), 
чи ме се за по ста вља ју по је ди ни ти по ви и пре ла зни об ли ци ко ји по-
сто је у сва кој од ових вр ста по ли тич ког си сте ма. Дру го, то би би ло 
јед но по јед но ста вље но и јед но знач но ту ма че ње мо ти ва и пред ме та 
зах те ва уче сни ка ов де раз ма тра них про тест них ак ци ја. Та ко ђе, ту 
се гу би из ви да и про бле ма тич ност те о риј ског од ре ђе ња са ме ка-
те го ри је на си ља и спор ност не на сил но сти као обе леж ја гра ђан ске 
не по слу шно сти.

На осно ву ду бље ана ли зе си стем ско-си ту а ци о ног кон тек ста у 
пе ри о ду 1990-2000. го ди не и, по себ но, пе то ок то бар ских до га ђа ја, 
уз ста вља ње из ве сног на гла ска на по сто је ћи нор ма тив ни (по ли тич-
8) Ка да се го во ри о овом слу ча ју Ср би је, по себ но је ва жно ука за ти на зна чај упо тре бе 

пој ма „дру штве на опо зи ци ја”, јер је пaртијска опо зи ца и ја, уисти ну, би ла са мо је згро 
мно го ши рег опо зи ци о ног оку пља ња и де ло ва ња. По ред опо зи ци о них пар ти ја, ва жну, 
па чак и пре суд ну уло гу у том де ло ва њу има ли су ак те ри ци вил ног дру штва, тј. гра ђа-
ни,  њи хо ва удру же ња и не вла ди не ор га ни за ци је, а по себ но по крет „От пор”, ко ји је пр-
во бит но био сту дент ски, да би се ка сни је (од ма ја 2000. год.) тран сфор ми сао у на род ни 
по крет.

9) Дај монд из но си ова кву оце ну ди хо то ми је ауто ри тар ни / де мо крат ски по ре ци, има ју-
ћи упра во у ви ду то да се у обе ове гру пе свр ста ва ју по ли тич ки по ре ци из ме ђу ко јих 
за пра во по сто је зна чај не раз ли ке. На сто је ћи да дâ раз ра ду те упро шће не дво чла не по-
де ле, он је раз вио јед ну ана ли тич ки да ле ко упо тре бљи ви ју пе то чла ну ти по ло ги ју. То 
је јед на ево лу тив на схе ма ко ја по ла зи од гра да ци је по је ди них ти по ва по ре да ка у по-
гле ду њи хо ве де мо крат ске (не)раз ви је но сти. По ње но пр вој вер зи ји ји, у ауто ри тар ну 
вр сту по ре да ка спа да ју: ауто ри та ри зам, ко ји је од ре ђен као „ре зи ду ал на ка те го ри ја”, 
и псе у до де мо кра ти ја (као „ли бе рал ни ја ва ри јан та” ауто ри тар ног по рет ка); док де мо-
крат ска вр ста по ре да ка об у хва та три раз ли чи та ти па: из бор ну де мо кра ти ју (као „нај-
си ро ма шни ји” вид де мо кра ти је, одн. њен пр ви сту пањ), сред њи тип, из ме ђу из бор не 
и ли бе рал не де мо кра ти је (ко ји је не што „бо га ти ји” де мо крат ски об лик од прет ход ног) 
и ли бе рал ну де мо кра ти ју (као раз ви је ни ји вид де мо крат ског по рет ка). Ви ше о овој ти-
по ло ги ји ви де ти: La rry Di a mond, «Is the Third Wa ve Over», JournalofDemocracy, No. 3, 
1996, стр. 20-38. Мо же мо за кљу чи ти, да кле, да пр ва два ти па де мо крат ских по ре да ка 
(из бор на де мо кра ти ја и тзв. сред њи тип), а по себ но онај пр ви, пред ста вља ју у би ти 
још увек сво је вр сне се ми де мо кра ти је, бу ду ћи да им не до ста ју мно ги еле мен ти раз ви-
је ни је и кон со ли до ва не устав не де мо кра ти је. Но, ка ко Дај монд с пра вом де мо кра ти ју 
схва та као раз вој ни фе но мен, по ње му и ли бе рал на де мо кра ти ја, као и сви дру ги ма ње 
раз ви је ни об ли ци де мо крат ског по рет ка, мо же та ко ђе да се да ље уна пре ди (у по гле ду 
од го вор но сти, при сти пач но сти, кон ку рент но сти, ин клу зив но сти, ефи ка сно сти вла да-
ви не пра ва и др.), али исто та ко и њен ква ли тет мо же да се по гор ша. Не ки те о ре ти ча ри 
ће оти ћи и ко рак да ље, те ће у сво јим ево лу тив ним схе ма ма фор му ли са ти и сле де ћи 
раз вој ни сте пен, као по се бан тип де мо крат ског по рет ка ко ји на ди ла зи ли бе рал ну де-
мо кра ти ју. Ан дре ас Ше длер (An dre as Sche dler) је, на при мер, у свом че тво ро чла ном 
кон ти ну у му на та кву по зи ци ју по ста вио мо дел на пред не де мо кра ти је (о то ме у: Ду шан 
Па вло вић, Сло бо дан Ан то нић, КонсолидацијадемократскихустановауСрбијипосле
2000.године,Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, стр. 191). 
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ко-кул тур ни) оквир, ми ће мо на сто ја ти да по ка же мо да се та да у 
Ср би ји ипак „де си ло” ма сов но от ка зи ва ње по слу шно сти вла сти-
ма, ко је је при том има ло и не ка су штин ска обе леж ја гра ђан ске 
не по слу шно сти, на ко ји ма се у са вре ме ним кон цеп ту а ли за ци ја ма 
ове по ли тич ке прак се по себ но ин си сти ра. И не са мо што је та ква 
стра те ги ја би ла при ме ње на, не го се она по ка за ла и као ефи ка сан 
ме ха ни зам дру штве ног при ти ска у псе у до де мо крат ским усло ви-
ма, то јест као де ло твор но и ле ги тим но сред ство за спро во ђе ње 
ле гал но већ оства ре не про ме не ре жи ма. Сто га и не чу ди што је 
ово ис ку ство срп ског дру штва у спро во ђе њу ган ди јев ске те о ри је 
по ста ло „по сле ок то бра 2000, вр ло тра жен и успе шан срп ски из-
во зни ‘бренд’”10), као сво је вр сни „ре цепт” за ефи ка сну не на сил ну 
бор бу про тив не ле ги тим не вла сти. Но, за раз ли ку од ана лог них до-
га ђа ја ко ји су усле ди ли у евро а зиј ском ре ги о ну (Укра ји на, Гру зи-
ја и Кир ги стан), да нас ак ту ел на де ша ва ња на се вер но-африч ком и 
бли ско-ис точ ном про сто ру, за хва ће ном тзв. ту ни ским син дро мом, 
углав ном се не мо гу по ре ди ти са срп ским слу ча јем, јер ту ипак не 
мо же би ти го во ра о при ме ни грађанске не по слу шно сти, као ево-
лу тив не стра те ги је про ме на. Ма сов ни ан ти ре жим ски про те сти у 
Ту ни су пре у ра ње но су и сто га, ка ко се по ка за ло, по гре шно на зва-
ни „ре во лу ци јом jасмина”. Та ква упо зо ре ња већ сти жу; на при мер, 
бри тан ски днев ник Гар ди јан је ис та као да је „ту ни ска ре во лу ци ја 
цвет ко ји ла ко мо же да бу де зга жен”.11) На и ме, ови про те сти су, и 
по ред та квих ци вил них ак ци ја ка кав је био про тест ни марш ша-
ре не ко ло не во зи ла („Ка ра ван осло бо ђе ња”) у ко ме је уче ство вао 
ве ли ки број мла дих, али и бор ци за људ ска пра ва и син ди кал ни ак-
10) Сла ви ша Ор ло вић, „Про бле ми де мо крат ске кон со ли да ци је Ср би је”, у: Консолидација

демократскихустановауСрбијипосле2000.године:Годинуданапосле,Д. Па вло вић 
(ур.), Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008,стр. 97. Аутор да је ову кон ста та ци ју има ју ћи у 
ви ду слич не до га ђа је ко ји су се по сле 2000. год. де си ли у Гру зи ји, Укра ји ни и Кир ги-
ста ну, и то та ко ђе по сле из бор ног по ра за та мо шњих ауто ри тар них вла сти. У свим овим 
зе мља ма, ва жну уло гу у спро во ђе њу про ме на ре жи ма има ли су по кре ти (не на сил ног) 
от по ра мла дих, по пут срп ског „От по ра” (Resistance): „у Гру зи ји – Кма ра (До ста, Eno
ugh), у Укра ји ни – По ра (Вре ме је, It’s time ), у Кир ги ста ну – Кел Кел (Но ва епо ха, 
Newepohe)”. „Пе сни ца на шег От по ра је”, за кљу чу је он, „по ста ла сим бол за све дру ге” 
(ibid., стр. 98). До дај мо ов де да су чак и у не ким африч ким зе мља ма осни ва ни ан ти ре-
жим ски по кре ти на лик овом срп ском, нпр. у Зим баб веу по крет Звак ња на (До ста!). А у 
пр вој по ло ви ни 2010. год. пе сни ца „От по ра” се по ја ви ла и у Егип ту, на про те сти ма у 
Ка и ру ор га ни зо ва ним про тив за ко на ко јим су та мо шњој по ли ци ји да та пре ве ли ка овла-
шће ња при хап ше њу. 

11) „Но ва вла да у Ту ни су”, из вор: РТС, по не де љак, 17. ја ну ар 2011; ин тер нет: http://www.
rts.rs/pa ge/sto ri es/ci/story/2/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82/827632/%D0%9D
%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D
1%83+%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83.html (при сту пље но: 
01/02/2011).  
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ти ви сти, еска ли ра ли у ве ли ке со ци јал не не ре де, са на си љем и про-
ли ва њем кр ви на ули ца ма ту ни ских гра до ва, уз на де се ти не људ-
ских жр та ва. У Егип ту је још ви ше си ту а ци ја из ма кла кон тро ли, те 
је та мо шња ан ти ре жим ска бор ба од не ла људ ске жр тве ко је се бро је 
сто ти на ма; а са да, на кон ка ир ског „Мар ша ми ли о на” ко ји је про-
те као у ми ру, пре ти опа сност да се же сто ки су ко би ме ђу ста нов-
ни штвом пре тво ре у гра ђан ски рат. По ред то га, ве ли ки про те сти 
у овим зе мља ма ни су усле ди ли на кон из бор ног по ра за та мо шњих 
ауто крат ских вла сти, већ услед на род ног гне ва због ре пре си је, ви-
со ке ко руп ци је, ве ли ке не за по сле но сти и ге не рал но ло шег стан-
дар да жи во та (у том сми слу, ви ше је не го ин ди ка ти ван сим бо ли чан 
на зив под ко јим су одр жа не де мон ста ра ци је у Алек сан дри ји - „Дан 
гне ва”). Но, ка ко су ту ни ски до га ђа ји ин спи ри са ли ан ти вла ди не 
де мон стра ци је у Јор да ну и Је ме ну, а ме ди ји из ве шта ва ју и о не ми-
ри ма у Ли би ји, као и о слу ча је ви ма про тест ног са мо жр тво ва ња у 
Ал жи ру, Егип ту и Ма у ри та ни ји, на лик оном ини ци јал ном слу ча ју 
у Ту ни су, све то ука зу је на из у зет ну ак ту ел ност те ме о, ако не баш 
грађанској не по слу шно сти, он да сва ка ко јед ном об ли ку от ка зи ва-
ња по слу шно сти не ле ги тим ним вла сти ма као р/еволуcionističkoj 
так ти ци спро во ђе ња дру штве них и по ли тич ких про ме на. Та ко ђе, 
чи та ва та си ту а ци ја не дво сми сле но ука зу је и на „по тре бу да вла де 
од го ва ра ју на зах те ве на ро да”, ка ко је то не дав но ис та као Ге не рал-
ни се кре тар Ује ди ње них на ци ја, Бан Ки-мун (Ban Ki-moon), го во-
ре ћи упра во о ту ни ском слу ча ју.12) Али, вра ти мо се слу ча ју Ср би је, 
ко ји је ов де пред мет на ше ана ли зе. 

Ка рак те ри за ци ја на чи на де ло ва ња гра ђа на то ком пе то ок то бар-
ских де ша ва ња у Ср би ји ве о ма је бит на, бу ду ћи да она пред ста-
вља ју јед ну со ци јал ну чи ње ни цу ко ја је по свом зна ча ју та ква да се 
на зи ва „до га ђа јем”.13) Пе ти ок то бар 2000. го ди не, да кле, у сва ком 
слу ча ју је сте је дан зна ча јан до га ђај у са вре ме ној срп ској и ју го-
сло вен ској исто ри ји, без об зи ра на по сто је ће са вре ме не дис кур се 
о (не)оправ да но сти и (не)из не ве ре но сти оче ки ва ња ко ја су у ве зи с 
њим по сто ја ла. По ред то га, ве о ма је ва жно ис та ћи да су ови до га-
12) Ibid.
13) „За не ку со ци јал ну чи ње ни цу ка же се да пред ста вља до га ђај уко ли ко по свом зна ча ју 

пре ва зи ла зи уоби ча је но вред но ва ње оста лих со ци јал них чи ње ни ца, уко ли ко је по свом 
зна ча ју из у зет на. Зна чај не ке со ци јал не чи ње ни це по ти че од то га што она зна чи не што 
по себ но у од ре ђе ном кон тек сту, што има од ре ђе но зна че ње у ње му” (Ми ле Са вић, „До-
га ђај и на ра ци ја: О про це њи ва њу ка рак те ра са вре ме них до га ђа ја”, у: Р/еволуцијаипо
редак:ОдинамиципроменауСрбији, Ива на Спа сић, Ми лан Су бо тић /урс./, Ин сти тут 
за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Бе о град, 2001,стр. 13).  
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ђа ји зна чај ни не са мо због њи хо вог по зи тив ног ис хо да и оног што 
је та да оства ре но, већ и због оно га што се ни је оства ри ло, а то је 
спро во ђе ње јед ног за и ста опа сног сце на ри ја, за шта су ре ал но по-
сто ја ли из гле ди. Ко нач но, ка рак те ри за ци ја, као „утвр ђи ва ње трај
ног и посебног (бит ног) од ре ђе ња”14), би ло ко јих дру штве них до га-
ђа ја, па та ко и ових од 5. ок то бра, увек у од ре ђе ном сте пе ну за ви си 
и од те о риј ских и нор ма тив них опре де ље ња ауто ра ко ји је вр ши; 
те, по ред ана ли тич ке и ког ни тив но-де скрип тив не, она у зна чај ној 
ме ри има и прак тич но-по ли тич ку уло гу, јер мо же и са ма би ти чи-
ни лац про ме на, њи хо ве ди на ми ке и ква ли те та. Сто га и сма тра мо 
да је то пи та ње од по себ не ва жно сти, ко ме се мо ра ве о ма од го вор-
но при сту пи ти, без да ва ња не ких па у шал них и нео сно ва них оце на. 
Но, по ђи мо ре дом.  

Ка ко утвр ђи ва ње ка рак те ра ових до га ђа ја и при ро де по ли тич-
ког де ло ва ња гра ђа на то ком њи хо вог де ша ва ња зах те ва ка рак те ри-
за ци ју и ева лу а ци ју и са мог та да по сто је ћег по рет ка, пр вен стве но 
због оног до ми ни ра ју ћег си стем ско-ин сти ту ци о нал ног при сту па у 
са вре ме ним схва та њи ма гра ђан ске не по слу шно сти, нај пре ће мо се 
освр ну ти на то пи та ње. Пре све га, тре ба ре ћи да по том пи та њу 
не по сто ји са гла сност ме ђу до ма ћим по ли тич ким те о ре ти ча ри ма 
и ана ли ти ча ри ма. По сто је ће оце не по ли тич ког по рет ка у Ср би ји 
из по сма тра ног вре мен ског пе ри о да (1990-2000) кре ћу се, на и ме, 
у ши ро ком ди ја па зо ну: од „се ми де мо кра ти је” и „не кон со ли до ва не 
де мо кра ти је”; пре ко „псе у до де мо кра ти је”, „ауто ри тар ног плу ра-
ли зма”, „при вид ног плу ра ли зма” и „из бор ног ауто ри та ри зма”; до 
„це за ри зма” или, пак, „пле би сци тар ног це за ри зма”, „ауто ри та ри-
зма са сул та ни стич ким тен ден ци ја ма”, „сул та ни зма”, „ме ке дик та-
ту ре” и др. Сла же мо се са кон ста та ци јом Д. Па вло ви ћа и С. Ан то-
ни ћа да „та бу ји ца кла си фи ка ци ја и ори ги нал них ре ше ња... ни је 
мо гла да бу де слу чај на”; то је, ка жу они, „у пр вом ре ду по сле ди ца 
јед не ду бље кон фу зи је у по ли тич кој на у ци у Ср би ји у ко јој ни је 
би ло мо гу ће ус по ста ви ти кон сен зус око кла си фи ка ци је ре жи ма”.15) 
По ред то га, ја сно је, што та ко ђе ис ти че овај аутор ски дво јац, да 
је то по сле ди ца и ге не рал не сла бо сти по ли ти ко ло ги је, ко ја је све 
до сре ди не де ве де се тих го ди на про шлог ве ка пи та њу кла си фи ка-
ци је по ли тич ких по ре да ка при сту па ла на ба зи оног упро шће ног, 
14) Ibid., стр. 11.
15) Ду шан Па вло вић, Сло бо дан Ан то нић, „Од го вор на кри ти ке”, у: Консолидацијадемо

кратскихустановауСрбијипосле2000.године:Годинуданапосле, Ду шан Па вло вић 
(ур.), op.cit., стр. 162.  
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тра ди ци о нал ног кон цеп та у чи јој је осно ви по ме ну та ди хо то ми-
ја не де мо кра ти ја / де мо кра ти ја. Но, чи не се да ни је без осно ва ни 
при го вор, упу ћен овим за кључ ци ма, да су не ке од тих ка рак те ри-
за ци ја има ле и прак тич но-по ли тич ку, то јест иде о ло шку функ ци ју 
де ле ги ти ми са ња Ми ло ше ви ће вог ре жи ма.16) Али, ми би смо до да ли 
да су, та ко ђе, не ке од њих би ле у ис тој та квој функ ци ји, са мо усме-
ре ној на легитимисањe овог ре жи ма. При том, та ква по ли ти за ци ја 
ни је екс клу зив на од ли ка по ли ти ко ло ги је, јер је она, ма ње или ви-
ше, при сут на у це ло куп ној дру штве ној на у ци, и то не са мо срп ској, 
већ у оби ла тој ме ри и стра ној. Та чи ње ни ца је не сум њи ва по твр да 
те зе да је у овој на уч ној обла сти, прот ка ној нор ма тив ним са др жа-
ји ма, те шко оствар љи ва не ка стро га или ап со лут на иде о ло шка не у-
трал ност, али не сме се за не ма ри ти ни по тен ци јал ни ри зик од то га 
да по ку ша ји ње ног оства ре ња за вр ше у вред но сном ре ла ти ви зму, 
са свим опа сним по сле ди ца ма ко је отуд сле де. Ово упо зо ре ње, на-
рав но, не зна чи да не тре ба др жа ти до прин ци па објек тив но сти: на-
уч ни по сле ни ци, да би оста ли то што је су, мо ра ју те жи ти ње го вој 
им пле мен та ци ји мак си мал но ко ли ко је то мо гу ће. 

По све му су де ћи, као што ис ти че Д. Ву чи ће вић, го во ре ћи о јед-
ном од по ме ну тих ти по ва хи брид ног ре жи ма: „Кон цепт из бор ног 
ауто ри та ри зма је очи глед но лак ше де фи ни са ти, док је знат но те же 
утвр ди ти при ро ду по ли тич ког си сте ма по је ди нач них др жа ва”.17) 
Овај аутор је ипак скло ни ји ми шље њу да су та не сла га ња срп ских 
по ли ти ко ло га, ма кар ка да је реч о утвр ђи ва њу раз до бља вла да ви-
не ре жи ма из бор ног ауто ри та ри зма у са вре ме ној срп ској исто ри ји, 
пре ре зул тат ко ри шће ња дру га чи јих кри те ри ју ма за про це ну сте пе-
на оства ре но сти де мо крат ских из бор них стан дар да, не го на вод не 
сла бо сти по ли ти ко ло ги је. Ту се, да кле, не ра ди о не ка квом ег закт-
ном ме ре њу, већ са мо о лич ној ева лу а ци ји и ра су ђи ва њу по је ди них 
ауто ра. „Због то га ће”, за кљу чу је он, „ком пли ко ва ни слу ча је ви, 
ка кав је и Ср би ја, и да ље иза зи ва ти кон тро вер зе”.18)  Но, без пре-
тен зи ја да се ов де ба ви мо ва лид но шћу свих го ре на ве де них оце на, 
по ла зних прет по став ки на ко ји ма се оне те ме ље и њи хо вих евен-
16) Ова кву кри тич ку при мед бу на ра чун по ме ну тих ауто ра и њи хо вог ра ни јег од ре ђе ња 

ми ло ше ви ћев ског ре жи ма као сул та ни стич ког, у вр ло оштром то ну из нео је Јо во Ба кић, 
у: „Про бле ми по ли ти ко ло шког фор ма ли зма, на уч ног про вин ци ја ли зма и по ли ти за ци је 
по ли ти ко ло га”, КонсолидацијадемократскихустановауСрбијипосле2000.године:
Годинуданапосле, Ду шан Па вло вић (ур.), op.cit., стр. 50-51.  

17) Ду шан Ву чи ће вић, „Де мо кра ти за ци ја кроз из бо ре: Из бор ни ауто ри та ри зам у Ср би ји”, 
Политичкаревија, вол. 26, бр. 4, 2010, ИПС, Бе о град, 2010, стр. 6.

18) Ibid., стр. 23. 
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ту ал них огра ни че ња и до при но са те о риј ским ана ли за ма, из не ће мо 
соп стве но ми шље ње, уз на сто ја ње да га и ар гу мен то ва но обра зло-
жи мо, о ти пу тог по ли тич ког по рет ка, а на че му јед ним де лом и за-
сни ва мо те зу о то ме да су од ре ђе не про тест не ак ци је гра ђа на Ср би-
је ипак пред ста вља ле при ме ну прак се гра ђан ске не по слу шно сти. 

Оно што је на ро чи то зна чај но, а што се не кад, све сно или не, 
пре ви ђа је сте чи ње ни ца да су по сто ја ле две фа зе ко је су ка рак те-
ри са ле по ли тич ки по ре дак у Ср би ји то ком по след ње де це ни је XX 
ве ка: јед на је об у хва та ла пе ри од од 1990. до 1996/1998. го ди не и 
дру га ко ја је от по че ла 1996, али се пот пу но про фи ли са ла 1998, и 
тра ја ла до па да ми ло ше ви ћев ског ре жи ма 5. ок то бра 2000. го ди не, 
од но сно одр жа ва ња ре пу блич ких ван ред них пар ла мен тар них из-
бор 23. де цем бра исте го ди не. Ме ђу тим, иако је до шло до из ве сне 
ин во лу тив не тран сфор ма ци је у по на ша њу по ли тич ке вла сти, спор-
на је, по на ма, тврд ња да су те две фа зе исто вре ме но зна чи ле и два 
раз ли чи та ти па по рет ка. 

У Ср би ји су 1990. го ди не. кон сти ту и са не де мо крат ске ин сти-
ту ци је и на че ла, по пут ви ше пар тиј ског си сте ма, ви ше стра нач ких 
из бо ра, пар ла мен тар ног си сте ма и основ них људ ских и гра ђан ских 
пра ва и сло бо да. Вла да ју ћа Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је (СПС), 
у по ме ну тој пр вој фа зи сво је вла да ви не, а по себ но на ње ном по-
чет ку, има ла је ши ро ку по др шку у би рач ком те лу Ср би је.19) Та ко ђе, 
фор мал но је уве ден ка пи та ли стич ки си стем са де ли мич но тр жи-
шном при вре дом; ма да је, по не ким ми шље њи ма, у том по гле ду по-
сто јао кон ти ну и тет са (пост)ти то и змом.20) Осно ван је ве ли ки број 
не вла ди них ор га ни за ци ја и гра ђан ских удру же ња, што го во ри и о 
плу ра ли за ци ји дру штва у ужем сми слу и на стан ку ру ди мен тал них 
фор ми ци вил ног дру штва. Ове чи ње ни це ука зу ју на из ве сна де мо-
крат ска обе леж ја; но, њи хо во по сто ја ње, са мо по се би, не зна чи и 
да се та да шњи по ре дак мо же ква ли фи ко ва ти као де мо крат ски. Пре 
19) То по твр ђу ју ста ти стич ки по да ци о про цен ти ма гла со ва ко је је ова пар ти ја до би ја ла на 

сук це сив ним ре пу блич ким из бо ри ма. Они ука зу ју на то да је она у кон ти ну и те ту има ла 
ре ла тив ну ве ћи ну гла со ва: „1990.  – 46.1 од сто; 1992. – 28,8; 1993. – 36,7 од сто; 1997. 
(у ‘ле вој ко а ли ци ји’) 34,2 од сто” (нав. пре ма: Вла ди мир Го а ти, „При ро да по рет ка и ок-
то бар ски пре врат у Ср би ји”, у: Р/еволуцијаипоредак:ОдинамиципроменауСрбији, 
Ива на Спа сић, Ми лан Су бо тић (урс.), op.cit., стр. 45). Има ју ћи то у ви ду, Го а ти за кљу-
чу је: „Иако се мо же прет по ста ви ти да је СПС за до би ја ла део гла со ва за хва љу ју ћи из-
бор ним ма ни пу ла ци ја ма, не ма ни ка кве сум ње да је у по сма тра ном вре мен ском окви ру 
та пар ти ја ужи ва ла сна жну по др шку би рач ког те ла Ср би је” (ibid.). 

20) Та кву оце ну из но си Све то зар Сто ја но вић, на гла ша ва ју ћи да се ту за пра во ра ди ло о 
си му ли ра њу тр жи шне при вре де. О то ме ви де ти: С. Сто ја но вић, „Де мо крат ска ре во лу-
ци ја у Ср би ји”, у: Р/еволуцијаипоредак:ОдинамиципроменауСрбији, Ива на Спа сић, 
Ми лан Су бо тић (урс.), op.cit., стр. 23.
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све га, уве де ни плу ра ли зам је био је дан „ауто ри тар ни плу ра ли зам”. 
Под тим под ра зу ме ва мо ка ко то да је у окви ру ато ми зи ра не пар тиј-
ске сце не до ми ни ра ла ауто ри тар на струк ту ра по ли тич ких пар ти ја, 
ба зи ра на на прин ци пу во ђе (од су ство уну тар пар тиј ске де мо кра ти-
за ци је), та ко и то да је та кав пар тиј ски плу ра ли зам, по не ким оце-
на ма и „при вид ни, са ква зи о по зи ци јом”21), као и онај дру штве ни, 
де ло вао у ауто ри тар ним усло ви ма са мог по ли тич ког по рет ка. Вла-
да ју ћа пар ти ја, по ред др жа ња у сво јим ру ка ма свих по лу га вла сти, 
укљу чу ју ћи и вој ску и по ли ци ју, има ла је мо но пол ску кон тро лу и 
над стра те шким дру штве ним де лат но сти ма, ка кве су при вре да и 
ме ди ји, али и дру гим обла сти ма. Та квом кон тро лом пар тиј ско-др-
жав ног апа ра та над дру штве ном сво ји ном, као „сва чи јом и ни чи-
јом”, а у ства ри др жав ном, ина у гу ри сан је по све спе ци фи чан об лик 
ка пи та ли зма – тзв. ета ти стич ки ка пи та ли зам. Ве штим по ли тич ким 
ма не ври са њем, ова пар ти ја је успе ва ла да при до би је по др шку и 
дру гих пар ла мен тар них стра на ка (пр во Срп ске ра ди кал не стран-
ке - СРС, а по сле Но ве де мо кра ти је - НД), те да та ко обез бе ди по-
треб ну ве ћи ну у ре пу блич ком пар ла мен ту за до но ше ње и из ме ну 
из бор них и дру гих кључ них за ко на у скла ду са сво јим уско стра-
нач ким ин те ре си ма. То, уз ре жим ску кон тро лу ме ди ја и не по сто-
ја ње не за ви сног пра во су ђа, оне мо гу ћа ва ло је, и по ред при су ства 
(ма ка квог) пар тиј ског и дру штве ног плу ра ли зма, по сто ја ње „фер и 
сло бод них” из бо ра, а пр вен стве но усло ва за рав но прав но уче ство-
ва ње опо зи ци о них пар ти ја у по ли тич кој утак ми ци и, ти ме, сме ну 
вла сти.22) Упра во ово не по сто ја ње до вољ но рав но прав них усло ва у 
21) Јо ви ца Тр ку ља, „Ср би ја на исто риј ској пре крет ни ци”, у: Р/еволуцијаипоредак:Оди

намиципроменауСрбији, И. Спа сић, М. Су бо тић (урс.), op.cit., стр. 123. Об ја шња ва-
ју ћи та да шње не по сто ја ње де мо крат ског плу ра ли зма у Ср би ји, аутор ка же: „Мо же се, 
евен ту ал но, го во ри ти о плу ра ли зму у син гу ла ру ко ји је обе ле жио по ли тич ки жи вот 
Ср би је у про те клој де це ни ји (де ве де се тих го ди на – прим. А. М.), са вла да ју ћом пар ти-
јом као во за чем и опо зи ци јом као су во за чем” (ibid.).  

22) Кри те ри ју ми „сло бод них и по ште них” из бо ра ни су би ли на ру ше ни са мо по ме ну тим 
усло ви ма и од су ством мо гућ но сти за рав но прав но уче ство ва ње свих ак те ра у по ли тич-
кој утак ми ци, већ и озбиљ ним из бор ним про пу сти ма и мањ ка во сти ма из бор них про-
це са, а по себ но из бор ним ма ни пу ла ци ја ма и кра ђом из бо ра. Али, ка ко ис ти че Ми лан 
Јо ва но вић, кри тич ки се освр ћу ћи на те зу о фа сад ној и чи сто фор мал ној уло зи свих из-
бор них про це са за вре ме тра ја ња ми ло ше ви ћев ског ре жи ма, „... ма ка ко то би ли те шки 
об ли ци из бор не ма ни пу ла ци је, они не оста вља ју ме ста тврд њи да су сви из бо ри у том 
пе ри о ду 'би ли пу ка фа са да' и 'увек са мо фор мал ност', од но сно да су по кра де ни, а то се 
да нас у јав но сти узи ма као ак си ом... То ме је до при нео и сам Ми ло ше вић као пер со ни-
фи ка ци ја вла сти ко ја је не пра вил но сти ма у ни зу из бо ра до при не ла ши ре њу и ја ча њу 
уве ре ња да су сви из бо ри по кра де ни” (Ми лан Јо ва но вић, „Кон со ли да ци ја, прин ци пи 
'сло бод них' и 'фер' из бо ра и устав ни ди зајн”, у: Консолидацијадемократских уста
новауСрбијипосле2000.године:Годинуданапосле, Ду шан Па вло вић /ур./, op.cit., 
стр. 64-66). Сто га, овај аутор и не сма тра при хва тљи вим оне ева лу а ци је да је „из бор ни 
ауто ри та ри зам” ка рак те ри сти ка чи та вог тог пе ри о да, још од 1990. год. (Д. Па вло вић/С. 
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по ли тич кој аре ни је сте кључ но обе леж је ко је је та да шњем по рет-
ку у Ср би ји да ва ло карактерквазидемократичности. То ис ти че 
и Вла ди мир Го а ти, осла ња ју ћи се на ра ни је по ме ну ту Дај мон до-
ву ти по ло ги за ци ју, пре ма ко јој по сто ја ње кључ них ка рак те ри сти ка 
из бор не де мо кра ти је, од но сно прав но „то ле ри са ње опо зи ци је”, с 
јед не стра не, и од су ство рав но прав них усло ва за по ште но над ме-
та ње и оспо ра ва ње вла сти, с дру ге, чи не основ ни кри те ри јум за 
свр ста ва ње не ког по рет ка у гру пу псе у до де мо кра ти ја.23) Дај монд 
је нај пре псе у до де мо кра ти ју увр стио у genus ауто ри тар них по ре да-
ка, од ре див ши је као „ли бе рал ни ји об лик ауто ри тар ног ре жи ма”; 
да би је ка сни је из дво јио као по се бан, хи брид ни тип по рет ка, ко ји 
се на ла зи из ме ђу ауто ри та ри зма и из бор не де мо кра ти је, об је ди ња-
ва ју ћи од ли ке и јед ног и дру гог, али исто вре ме но не при па да ју ћи 
ни јед ном од њих.24)      

По ме ну та обе леж ја ква зи- или псе у до де мо кра ти је го во ре у 
при лог ста ва да је у пр вој фа зи вла да ви не Ми ло ше ви ће вог ре жи ма 
нео спор но по сто јао онај ин сти ту ци о нал ни ми ни мум ко ји смо од-

Ан то нић; С. Ор ло вић), већ је бли жи ми шље њу да је бив ши ре жим по при мио та ква обе-
леж ја 1996, а да је пре то га имао об лик не кон со ли до ва не де мо кра ти је, као из ве стан де-
фек тан, али ипак де мо крат ски тип по рет ка. Слич но је Ми ло ше ви ћев ре жим у пе ри о ду 
1990-1996. оце нио ра ни је и Го а ти (Вла ди мир Го а ти, Стабилизацијадемократијеили
повратакмонизму:„ТрећаЈугославија”срединомдеведесетих, Уни рекс, Под го ри ца, 
1996, стр. 9); али, ка ко ће мо у да љем тек сту ви де ти, он је у сво јим ка сни јим сту ди ја ма у 
из ве сној ме ри из ме нио став по том пи та њу. Ов де је ва жно ука за ти и на јед но ми шље ње 
ко је уно си из ве сне ино ва ци је у овај дис курс. Реч је о јед ној од нај но ви јих сту ди ја из-
бор ног ауто ри та ри зма код нас, у аутор ству већ по ме ну тог Ду ша на Ву чи ће ви ћа, у ко јој 
се на пу шта до са да шња прак са до ма ћих ауто ра да се овај тип ре жи ма ве зу је са мо за 
јед но раз до бље (нпр. 1990-2003, као код Па вло ви ћа и Ан то ни ћа; 1990-2000, ка ко је код 
Ор ло ви ћа; или 1996-2000. код М. Јо ва но ви ћа), већ се, упра во на осно ву кри те ри ја (не)
за до во ља ва ња стан дар да „сло бод них и по ште них” из бо ра, из два ја ју два та ква пе ри о да, 
оба за вре ме Ми ло ше ви ће ве вла да ви не, ко ја је ка рак те ри сао ова кав хи брид ни по ре дак: 
1990-1992. и 1996-2000. (ви де ти: Д. Ву чи ће вић, „Де мо кра ти за ци ја кроз из бо ре: Из бор-
ни ауто ри та ри зам у Ср би ји”, op.cit., стр. 23, али и текст у це ли ни, стр. 1-28).   

23) Вла ди мир Го а ти, у сво јим но ви јим ана ли за ма по рет ка у Ср би ји у пе ри о ду 1990-2000. 
го ди не,  по ла зи од овог Дај мон до вог кон цеп ту ал ног окви ра, сма тра ју ћи да он „пру-
жа нај ви ше мо гућ но сти за упо ре ђе ње из ме ђу по ре да ка пост ко му ни стич ких зе ма ља и 
зе ма ља ста бил не де мо кра ти је” (В. Го а ти, „При ро да по рет ка и ок то бар ски пре врат у 
Ср би ји”,op.cit., стр. 43-55; ви де ти и: исти аутор, ПартијеСрбијеиЦрнеГореуполи
тичкимборбамаод1990.до2000, Con te co, Бар, 2000, стр. 46-51).  

24) Сво ју пр во бит ну ти по ло ги за ци ју по ли тич ких по ре да ка из 1996 год. (ви де ти: овај чла-
нак, стр. 5, фн. 9), Ла ри Дај монд је де ли мич но из ме нио у ка сни јим ра до ви ма: Develo
pingDemocracy (1999) и “Thin king abo ut hybrid re gi mes” (JournalofDemocracy, 2002). 
Он је ов де псе у до де мо кра ти ју из дво јио из гру пе ауто ри тар них по ре да ка, од ре див ши је 
као по се бан тип хи брид ног ре жи ма чи ја су од ли ка „фе ле рич ни из бо ри ко ји га ран ту ју 
ми ни мал ну не из ве сност и кон ку рент ност”. Ди фе рен ци ја псе у до де мо кра ти је у од но су 
на не де мо крат ске по рет ке се из во ди из сте пе на ре пре си је и ње не бли ско сти из бор ним 
де мо кра ти ја ма. Нав. пре ма: Ду шан Па вло вић, Сло бо дан Ан то нић, Консолидацијаде
мократскихустановауСрбијипосле2000.године, op.cit., стр. 77. 



- 144 -

ГРАЂАНСКАНЕПОСЛУШНОСТКАОЈЕДНА...АлександраМировић

ре ди ли као је дан од два ну жна усло ва за при ме ну прак се гра ђан ске 
не по слу шно сти. На и ме, по сто ја ла је де мо крат ска ле ги ти ми за ци ја 
вла сти, ма кар у фор мал ном сми слу ње ног сти ца ња на ви ше стра-
нач ким из бо ри ма; као и ми ни мум ин сти ту ци о на ли за ци је људ ских 
и гра ђан ских пра ва и сло бо да, што је обез бе ђи ва ло од ре ђен, ма да 
сва ка ко не до во љан, про стор за де ло ва ње ци вил ног дру штва. Чи-
ње ни ца је да су опо зи ци о не пар ти је, у сво јој по ли тич кој бор би за 
из бор но осва ја ње вла сти, као стра те ги ју из ну ђи ва ња бо љих из бор-
них усло ва, из ме ђу оста лог, ко ри сти ле и гра ђан ску не по слу шност, 
у ви ду бој ко та из бо ра, про тестнтих оку пља ња и дру гог. По себ но 
се не мо же до ве сти у пи та ње при ме на ове прак се ка да је реч о ве-
ли ким сту дент ским и гра ђан ским про те сти ма то ком зи ме 1996/97. 
го ди не, по кре ну тим због фал си фи ко ва ња ре зул та та ло кал них из-
бо ра, ко ји су сво јим огра ни че ним успе хом, то јест оства ри ва њем 
не по сред ног ци ља, по ка за ли по тен ци ја ле на ста ју ћег ци вил ног 
дру штва, од но сно „спрем ност гра ђа на да се ан га жу ју ка да мо ти-
ви пре ђу ‘кри тич ни праг’”25). Ова квим ва нин сти ту ци о нал ним и 
не на сил ним де ло ва њем, уз при ме ну тзв. мо де ла шет њи и ве ли ку 
кре а тив ност и ма што ви тост („кар не ва ли за ци ја” про те ста26)), гра-
ђа ни су ма сов но уста ли у од бра ну сво је из бор не во ље, то јест свог 
пра ва гла са, а ти ме и са мог устав но-прав ног по рет ка, као што ће 
то уоста лом би ти слу чај и са ма сов ним про те сти ма то ком је се ни 
2000. го ди не, али уз при ме ну дру га чи јег мо де ла. Та ко је упра во, 
ка ко ка же С. Сто ја но вић, „субверзивни по тен ци јал де мо крат ске 
псе у до мор фо зе до шао ‘гла ве’ вла да ју ћој но мен кла ту ри”.27) Ја сно 
је, ме ђу тим, да рав но те жа псе у до де мо крат ског хи брид ног ре жи ма 
ни је мо гла ду го по тра ја ти.

Дру гу фа зу ми ло ше ви ћев ског ре жи ма, ко ја је до би ла за ма јац 
1998. го ди не или, пре ци зни је, од 24. мар та те го ди не, ка да је у Ср-
би ји фор ми ра на ко а ли ци о на вла да у ко ју су, по ред СПС, ушле Ју-
го сло вен ска удру же на ле ви ца (ЈУЛ) и СРС (тзв. цр ве но-цр на ко-
а ли ци ја), ка рак те ри са ло је за о штра ва ње од но са пре ма пар тиј ској 
опо зи ци ји, али и пре ма не вла ди ним ор га ни за ци ја ма и тзв. не за ви-
сним ме ди ји ма, чи ме је знат но су же на сло бо да њи хо вог де ло ва ња. 

25) Срећ ко Ми ха и ло вић, „По ли тич ке фор му ле одр жа ња и про ме не ре жи ма у Ср би ји”, у: 
Р/еволуцијаипоредак:ОдинамиципроменауСрбији, Ива на Спа сић, Ми лан Су бо тић 
(урс.), op.cit., стр. 64.

26) Ђор ђе Па ви ће вић, Ива на Спа сић, „Пре ла зна оце на: Про ме не у Ср би ји као об лик со ци-
јал ног уче ња”, у: Р/еволуцијаипоредак:ОдинамиципроменауСрбији, И. Спа сић, М. 
Су бо тић (урс.), op.cit., стр. 144.

27) Све то зар Сто ја но вић, „Де мо крат ска ре во лу ци ја у Ср би ји”, op.cit., стр. 24.
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На и ме, на кон ус по ста вља ња по ме ну те вла да ју ће ко а ли ци је, до шло 
је до све ве ћег опа да ња по др шке пар ти ја ма ко је су је чи ни ле, што 
су оне он да на сто ја ле да на док на де све че шћим по се за њем за ре-
пре сив ним ме ра ма. Та ре гре сив на тен ден ци ја у на чи ну вла да ња 
до би ла је из раз, из ме ђу оста лог, и у ни зу ри гид них и ре пре сив них 
за ко на, по пут „За ко на о јав ном ин фор ми са њу” (1998), „За ко на о 
уни вер зи те ту” (1998) и „За ко на о ло кал ној са мо у пра ви” (1999). У 
сва ком слу ча ју, из ве сно је да по сто је ин ди ка то ри ко ји ука зу ју на то 
да је ква зи де мо крат ски по ли тич ки по ре дак, за до бив ши јед ну ауто-
ри тар ни ју фор му, до жи вео из ве сну ин во лу тив ну тран сфор ма ци ју. 
Ме ђу тим, као што се не мо же ре ћи да је вла да ју ћи по ре дак тек та да 
по стао ауто ри та ран, јер већ и са ма псе у до де мо кра ти ја има ауто ри-
тар ни пред знак (као хи брид ни по ре дак, са двој ством уста но ва, она 
са др жи и ауто ри тар не озна ке), исто та ко ни је у пот пу но сти при-
хва тљи ва ни те за, ко ју из но си В. Го а ти, да је псе у до де мо кра ти ја у 
овом пе ри о ду ин во лу и ра ла у „чи сти” или „ого ље ни” ауто ри та ри-
зам. Јер, и по ред крај ње оте жа них усло ва опо зи ци о ног де ло ва ња, 
ипак још ни је до шло до уки да ња, за кон ским пу тем, пар тиј ске и 
дру штве не опо зи ци је; а та ко ђе, пред став ни ци ре жи ма су и да ље др-
жа ли до обез бе ђи ва ња де мо крат ске ле ги ти ми за ци је сво јој вла сти, 
пу тем ви ше стра нач ких из бо ра, ма ко ли ко се ту за пра во ра ди ло о 
одр жа ва њу при ви да те ле ги тим но сти. То при зна је и сам за ступ ник 
ове те зе ка да ка же: „Исти ни за во љу, ин во лу ци ја у ауто ри та ри зам 
ни је до ве де на до кра ја, јер у Ср би ји ипак ни су за ко ном за бра ње не 
опо зи ци о не по ли тич ке пар ти је, ма да је сло бо да њи хо вог де ло ва ња 
би ла бит но огра ни че на”.28) Уоста лом ту се на ме ће и јед на хи по те-
тич ка ди ле ма: у слу ча ју да је ствар но до то га и до шло у прак си, да 
ли би се он да уоп ште мо гло го во ри ти о „чи стом” ауто ри тар ном по-
рет ку или би ту пре би ла реч о не ком то та ли тар ном ти пу. Мо же мо, 
да кле, за кљу чи ти да су из ве сне ка рак те ри сти ке из бор не де мо кра-
ти је и да ље фор мал но по сто ја ле, али да је за овај пе ри од по сма тра-
ња по треб но ста ви ти по се бан на гла сак на онај пре фикс „ква зи”; 
или, пак, та да шњи ква зи де мо крат ски по ре дак тре ти ра ти као онај 
под тип хи брид ног ре жи ма ко ји Ма ри на Ота веј (Ma ri na Ot ta way) 
на зи ва хи брид ним ре жи мом у опа да њу. А то је, пре ма њој, упра во 
онај хи брид ни ре жим у ко јем „ауто ри тар не тен ден ци је по ста ју све 
ја че и ко ји уско ро пре ла зи у не де мо крат ски ре жим или про па да”.29) 

28) Вла ди мир Го а ти, „При ро да по рет ка и ок то бар ски пре врат у Ср би ји”, op.cit., стр. 48.
29) Ma ri na Ot ta way, DemocracyChallenged.TheRiseofSemiAuthoritarianism, Car ne gie En-

dow ment for In ter na ti o nal Pe a ce, 2003, стр. 20; нав. пре ма: Ду шан Па вло вић, Сло бо дан 
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То, за пра во, ка зу је да је и у овој дру гој, ауто ри тар ни јој фа зи 
бив шег ре жи ма по сто јао онај ну жан ин сти ту ци о нал ни ми ни мум 
за при ме ну прак се гра ђан ске не по слу шно сти; а ко ја је тим пре би-
ла по треб на, што су усло ви де ло ва ња у по ли тич кој и јав ној сфе-
ри по ста ја ли све ре стрик тив ни ји. Ако би, на и ме, при ме ни ли је дан 
ме тод ана ли тич ког те сти ра ња ле ги ти ми те та по ли тич ке вла сти ко ји 
по ла зи од три ле ги ти ма циј ска кри те ри ју ма, као што су: ци ље ви-
вред но сти ко је власт про кла му је, за го ва ра и про па ги ра; сред ства 
ко ја ко ри сти у функ ци ји њи хо ве ре а ли за ци је; и ре зул та ти при ме не 
тих сред ста ва, од но сно по сле ди це де ло ва ња вла сти30), мо гли би смо 
не дво сми сле но за кљу чи ти да је та да шњи ре жим у Ср би ји пао на 
ис пи ту ле ги тим но сти и пре ње ног фор мал ног гу бит ка. Ово зна чи 
да је и пре сеп тем бар ских из бо ра из 2000. по сто ја ла кри за ле ги-
тим но сти вла сти са та квим сте пе ном ле ги ти ма циј ског де фи ци та да 
је већ би ла до стиг ну та она гра ни ца где пре ста је по ли тич ка оба ве за 
гра ђа на на по слу шност и за по чи ње дру га вр ста њи хо ве ду жно сти, 
а то је ду жност гра ђан ске не по слу шност.

Што се, пак, ти че оног дру гог кључ ног усло ва за спро во ђе ње 
ова кве прак се – по сто ја ња ци вил не по ли тич ке кул ту ре, о ње му ће 
би ти ви ше ре чи у на став ку овог тек ста (ко ји ће иза ћи у сле де ћем 
бро ју истог ча со пи са). Но, ов де ће мо ис та ћи са мо то да су гра ђа ни 
Ср би је, упра во за хва љу ју ћи свом ви ше го ди шњем ис ку ству у од у-
пи ра њу, па до не кле и при ла го ђа ва њу вла да ју ћем ре жи му, у „за вид-
ној” ме ри сте кли ци вил не вр ли не, пре све га оне по пут хра бро сти, 
ме ђу соб не со ли дар но сти и ко о пе ра тив но сти, и до сти гли од ре ђен 

Ан то нић, КонсолидацијадемократскихустановауСрбијипосле2000.године, op.cit., 
стр. 102. Ма ри на Ота веј, по ред хи брид них ре жи ма у опа да њу, раз ли ку је још два ти па 
ових ре жи ма: хи брид не ре жи ме у рав но те жи (ста бил не) и оне ко ји про ла зе кроз ди на-
мич не про ме не, уз спрем ност вла сти за отва ра ње и пре ла зак у де мо крат ски по ре дак. 
Из на ших раз ма тра ња ов де про из ла зи да је до 1996. год. хи брид ни псе у до де мо крат-
ски по ре дак у Ср би ји био ма ње-ви ше ста би лан, у сми слу да су ње го ве ам би ва лент не 
(ауто ри тар не и из бор но-де мо крат ске) ком по нент не би ле у ре ла тив ној рав но те жи. При 
том, ва жно је ре ћи да је оправ да на скеп са, ка кву су Па вло вић и Ан то нић из ра зи ли, у 
мо гућ ност ду го роч не рав нот же хи брид них по ре да ка (ibid.); али у слу ча ју Ср би је она 
и ни је би ла ду го трај на, јер су, исто риј ски по сма тра но, убр зо пре о вла да ле ауто ри тар не 
тен ден ци је. Oви ауто ри, на и ме, твр де да је хи брид ни ре жим Ми ло ше ви ћа (ко ји они, ко-
ри сте ћи те о риј ску ма три цу ко ју су 2002. год. раз ви ли Ле вит ски и Уеј /Ste ven Le vitsky; 
Lu can Way/, на зи ва ју из бор ним или ком пе ти тив ним ауто ри та ри змом) био све вре ме у 
опа да њу, да кле, у не рав но те жи, до пу шта ју ћи мо гућ ност по сто ја ња ње го ве рав но те же 
је ди но у пе ри о ду 1994-1995 и 1997-1999. го ди не.     

30) Овај ме тод те сти ра ња (ис пи ти ва ња) по ли тич ког ле ги ти ми те та пред ла же Во ји слав Ста-
нов чић, у: „Про бле ми ле ги тим но сти по ли тич ке вла сти”, op.cit, стр. 94-96. О то ме ви ше 
ви де ти и: Алек сан дра Ми ро вић, „Кри за ле ги тим но сти и пре ста нак по ли тич ке обли га-
ци је, или пра во и ду жност гра ђан ске не по слу шно сти”, Српскаполитичкамисао, вол.. 
27, бр. 1, 2010, ИПС, Бе о град, 2010, стр. 126-127. 
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сте пен кри тич ке по ли тич ке све сти ко ји је нео п хо дан за ова кву вр-
сту по ли тич ког де ло ва ња. Има ју ћи све на пред из ло же но у ви ду, 
сма тра мо да се и стра те ги ја от ка зи ва ња по слу шно сти вла сти ма ко-
ја је би ла при ме њи ва на у овим по след њим го ди на ма Ми ло ше ви ће-
ве вла да ви не, та ко ђе мо же пот пу но оправ да но свр ста ти у при ме ре 
гра ђан ске не по слу шно сти.31)

При ме на гра ђан ске не по слу шно сти као сред ства по ли тич ке 
бор бе у усло ви ма јед ног хи брид ног си стем ско-ин сти ту ци о нал ног 
кон тек ста, у ка квим се та да на ла зи ло срп ско дру штво, па чак и он-
да ка да је тај хи брид ни ре жим ушао у фа зу свог опа да ња, са ја ча-
њем ауто ри тар них тен ден ци ја, би ла је мо гу ћа упра во јер су ак те ри 
ци вил ног дру штва у на ста ја њу има ли до вољ но раз ви је ну кри тич ку 
свест о при ро ди сво је по ли тич ке обли га ци је на по слу шност, као и 
до во љан сте пен гра ђан ске вр ли не хра бро сти да је пре ста ну из вр-
ша ва ти. Упра во због то га, наш основ ни на лаз и гла си да си стем ско-
ин сти ту ци о нал ни кон текст пред ста вља са мо од ре ђен оквир по на-
ша ња љу ди, али да на њи хо во по ли тич ко де ло ва ње та ко ђе ути чу, 
па чак и пре суд но, дру штве не нор ме, од но сно по ли тич ко-кул тур не 
вред но сти и ори јен та ци је.

Слу чај Ср би је по ка зу је да де ло ва ње пу тем при ме не ове ево-
лу ци о ни стич ке и ре форм ске стра те ги је, са свим ка рак те ри сти ка-
ма ко је она имаperdeffinitionem, мо же да бу де усме ре но не са мо 
про тив во ље ве ћи не ко ја сто ји иза од ре ђе них за ко на и по ли тич ких 

31) Илу стра ти ван при мер гра ђан ске не по слу шно сти из овог пе ри о да је Це СИД-ово ор-
га ни зо ва ње над гле да ња сеп тем бар ског из бор ног про це са на би рач ким ме сти ма, иако 
ни је би ла до би је на зва нич на до зва ла за то. При том, по ред то га што је то би ла ди рект на 
не по слу шност, она је би ла и тај на (при кри ве ним над гле да њем из бо ра, на сто ја ло се да 
се из бег ну санк ци је), а што про ти ву ре чи усло ви ма по ста вље ним у окви ру са вре ме ног 
кон цеп та гра ђан ске не по слу шно сти. Али, без об зи ра на то, ово је је дан, ка ко ис ти че 
Спа си ће ва, „до ста чист при мер” про тив за ко ни тог ци вил ног де ло ва ња, узру ко ва ног не-
ле ги тим ном од лу ком по ли тич ке вла сти (о за бра ни над гле да ња из бо ра од стра не ак те ра 
ци вил ног дру штва). О то ме ви де ти: Ива на Спа сић, „Гра ђан ска не по слу шност”,op.cit., 
стр. 73. Та ко ђе, и сва ко днев ни ве ли ки про те сти у Бе о гра ду и дру гим гра до ви ма Ср би је, 
ко ји су усле ди ли на кон по ку ша ја кри во тво ре ња ре зул та та сеп тем бар ских из бо ра, а у 
че му је уче ство ва ла и Са ве зна из бор на ко ми си ја (СИК), кр ше ћи из бор не и дру ге про-
пи се, али и сам ва же ћи Устав (зва нич но об ја вив ши 29. сеп тем бра 2000. да је Во ји слав 
Ко шту ни ца, кан ди дат ДОС-а, до био 48,96 од сто од укуп ног бро ја гла со ва, да кле, да ни-
је до био по треб ну ве ћи ну од 50 од сто плус је дан  глас за по бе ду у пр вом кру гу; иако је 
на кнад но, по сле Ми ло ше ви ће вог из ну ђе ног при зна ња из бор ног по ра за, про гла си ла да 
је овај кан ди дат опо зи ци о не ко а ли ци је та да по бе дио са 50,24 од сто гла со ва) ни су би ли 
ни шта дру го до при ме на гра ђан ске не по слу шно сти. Ре ци мо, то је очи глед но у слу ча ју 
чи на три на ест хи ља да ру да ра ко лу бар ских руд ни ка ко ји су, при дру жу ју ћи се хи ља да ма 
дру гих гра ђа на у про те сту, об у ста ви ли про из вод њу; а упра во су ис ка за на ме ђу гра ђан-
ска со ли дар ност и сна жна ци вил на по др шка ру да ри ма осу је ти ле власт у по ку ша ју да 
их при ну ди, прет њом упо тре бе си ле, да на ста ве про цес ра да. 
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од лу ка, то јест оних ко ји су их до не ли, већ и про тив (са мо)во ље по-
ли тич ке вла сти ко ја је, упра во иг но ри шу ћи ве ћин ску во љу у дру-
штву, из гу би ла свој ство ле ги тим но сти. Дру гим ре чи ма, то зна чи да 
је при ме на ова кве bottomup стра те ги је по ли тич ког де ло ва ња (од 
осно ве дру штва ка ње го вом вр ху) мо гу ћа не са мо у усло ви ма већ 
кон со ли до ва не де мо кра ти је, од но сно по сто ја ња раз ви је ног и ста-
бил ног си сте ма де мо крат ских ин сти ту ци ја, не го да је исто та ко мо-
гу ћа и у усло ви ма оне ми ни мал не, из бор не де мо кра ти је, али та ко ђе 
и у ква зи де мо крат ским усло ви ма, и то упра во као јед на ево лу тив на 
стра те ги ја спро во ђе ња де мо крат ских про ме на. 

Alek san dra Mi ro vic
CI VIL DI SO BE DI EN CE AS AN EVO LU TI O NARY  
BOT TOM-UP STRA TEGY FOR DE MOC RA TIC  

CHANGES:THECASEOFSERBIA
Sum mary

Inthebasisofmodernconceptofcivildisobedience,orin
otherwordsinthebaseofdominantRawlsianversionof
thisconcept, there isoneprimarilysystemic theoretical
methodologicalapproach.However,abasicprecondition
for implementation of this political practice is a strictly
defined systemicinstitutional frame reflected in already
developedandstableliberalrepresentativedemocracy.In
addition to this, therearesomeadditionalpreconditions
neededforjustificationofsuchcivilactivity.Amongthem
certainlythemostsignificantpreconditionisthesystemic
approachwhichimpliesthatitdoesnotquestionthecon
stitutionallegal and political order, but only individual
legalandpoliticalacts(documents),certainpoliticalde
cisions,measures and policies.Use of such theoretical
methodologicalmatrixmayleadtoaconclusionthatnon
institutionalpoliticalactivityofcitizensofSerbiaintheir
antiregimebattle inquasidemocratic climateof1990’s
couldnotbedefinedascivildisobedience in truemean
ingofthisnotion.Inthispaperauthorattemptedtoprove
that theabovementionedgeneral theoretical frameasa
starting point is too narrow and dogmaticlike, because
it divides theory from reality, in this case the reality of
Serbiansocietyinlastdecadeof20thcentury.Moreover,
itsuseasastartingpointalsodowngradescognitiveand
sociopolitical usability of the concept of civil disobedi
ence itself and consequently usability of democratic ca
pacityofmodernsocieties.Thereforetheauthorattempted
to underline that theabovementionedapproach is ques
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tionable and that it produces awhole line of analytical
simplificationsinempiricalresearchingeneral,including
theanalysisofthenatureofprotestactionsofsocialop
positioninSerbiaofthattime.Inlinewithit,theauthor
proposedcertaincorrectionofsuchsystemicinstitutional
approachanditsupgradebyciviccultureapproachasone
normativeapproach.Onthebasisofanextensiveanalysis
ofsystemicsituationalcontextinperiodof19992000and
theFifthOctobereventinparticular,alongwithsimulta
neousconsiderationof theexistingnormative (political
cultural) frame, theauthormadeconclusion thatat that
timeinSerbia,althoughapseudodemocraticconditions
ofonehybridregimestillexisted,stillamassivecancel
lationofobediencetothegovernment“happened”while
maintaining some basic traits of civil disobedience that
areunderlinedincaseofmodernconceptualizations.
KeyWords:civildisobedience, liberalrepresentativede
mocracy,quasiorpseudodemocracy,hybridregime,case
of Serbia, institutionalization of democracy and human
andcivil rightsand freedoms, civilsocietyandpolitical
actors,democraticcapacities,civicpoliticalculture,dem
ocraticchanges,systemicinstitutionalapproach,norma
tiveapproach.
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Resume
Accordingtoprevailingtheoreticalconceptions,na
tionalantiregimeconflict inSerbia that tookplace
inlastdecadeoflastcentury,includingstudentand
civicprotestsinthewinter1996/1997andinparticu
larmassprotestsinSeptemberandOctoberin2000,
cannotbeconsideredasthecasesof“real”civildis
obedience. However, that is what they were taking
intoaccountseveralreasonsforit.Notonlythatsuch
evolutionarystrategywasimplemented,butitproved
itselftobeanefficientmechanismofsocialpressure
inpseudodemocraticconditionsforaccomplishment
oflegallyobtainedchangeoftheregimebeforethat.
However,modernconceptofcivildisobedienceinits
dominantRawlsianversion,connects thepossibility
of such political practice strictly with existence of
developed and stable liberalrepresentative democ
racy;whileamongtheconditionsof its justification
there is accentuated the systemic condition which
implies that suchactivitycannotquestion theexist
ingconstitutionallegalandpoliticalorder,butonly
individuallegalandpoliticaldocuments(acts),cer
tainpoliticaldecisions,measuresandpolicies.Start
ingfromtheabovementionedtheoreticalmatrixand
systemicmethodological approach, and taking into
consideration theauthoritariancharacterofancien
régime and also implementing democratic changes
asafinalobjectiveofactivelyengagedcitizensand
theirprotestactions,aswellasexistenceofelements
ofviolenceincaseoftheFifthofOctoberevent,there
comestheconclusionthattheabovementionednon
institutionalpoliticalactivityofthecitizensofSerbia
cannotbedefinedascivildisobedienceintruemean
ingofthisnotion.
Beforeall,theauthor’sbasicremarkisrelatedtothe
generaltheoreticalframewhichisthestartingpoint
toconsiderthecivildisobediencestrictlyasa“con
tinuationofdemocraticpolitics”(R.Barker),andthe
remarkrelatestotoonarrowanddogmaticcharacter
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ofthisframe.Assuch,itdividestheoryfromreality
and so itdowngradescognitiveandalso socialpo
liticalusabilityofthisconcept.Thereforetheauthor
underlined significance of a different interpretation
ofthecontextbeingnecessaryforimplementationof
thepracticeofcivildisobedience,bywhichitsaccent
wouldnotbeplacedonlytoanecessaryinstitutional
frame,butalsotoacertainpoliticalculturalframe.
Theauthorunderlinedtheneedforcorrectionofthe
systemicinstitutional approach to certain extent in
directionofcertainreductionofitstoohighdemands
toward one necessary institutional minimum which
wouldimplyat leastapartial institutionalizationof
democracyandhumanandcivilrightsandfreedoms
anditmeansexistenceofcivilsocietyatleastinits
rudiment form,aswellascreatingacertainneces
sary space for its functioning and selfdefense, as
wellasdemocraticlegitimizationofthegovernment
andorder,oratleastobeyingofit.Thenitisneces
sarytocombinesuch“accommodated”institutional
approachtoonenormativeapproachforpurposeof
underliningsignificanceofcivicpoliticalculture(so
calledciviccultureapproach)forimplementationof
strategyofcivildisobedience.
However,theabovementionedconceptomittedsever
alaspectsthatareimportantfordefiningofthechar
acterofpoliticalactivityandantiregimestruggleof
socialoppositioninSerbiaofthattime.Namely,such
conceptsuffersfromsimplificationofthings.Firstly,
initsbasisthereisonehighlysimplifieddichotomist
divisionoftheordersonauthoritativeanddemocratic
onesandbythisitneglectscertaintypesandtransi
tional(intermediate)modelsthatexistineachofsuch
typesofpoliticalsystems.Secondly,itimpliesasim
plifiedandonedimensionalinterpretationofmotives
andthemesofdemandsofparticipantsinabovemen
tioned protest actions. In addition, it omits to con
siderproblemsintheoreticaldefiningofthecategory
ofviolenceandquestionablenessofnonviolenceas
thetraitsofcivildisobedience.

 Овај рад је примљен 8. фебруара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
16. марта 2011. године.
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Кодсватриконцептамогуутврдитиначелнеслично-
сти,изнадсвегапримарностетичкихпретпоставки
уразумевањувођства.Доксезатрансформационои
услужно вођство,мада су под утицајем политичког
дискурса,можерећидаприпадајуопштим,генерич-
ким теоријама вођства, концепт грађанина-вође се
можеидентификоватикаоаутентичнаформаполи-
тичког вођства, јошпрецизније: каоформа вођства
карактeристичназацивилнодруштво.Радсезакљу-
чујетимештотрансформационоиуслужновођство
одређујекаозасебнепарадигме,гдејетрансформаци-
онапарадигмапревасходноусмерененаоснаживање
колективних вредности и организационе промене, а
парадигмауслужногвођстванапотребеследбеникаи
свеснослужењеистим.Истовремено,концептграђа-
нина-вође се идентификује као потпуно компатиби-
лансаконцептомслуге-вође.
Кључнеречи:трансформационивође,слуга-вођа,гра-
ђанин-вођа,етичковођство,цивилнодруштво,демо-
кратија.

Bез об зи ра ка ко не ко по стао во ђа, за хва љу ју ћи срећ ном спле ту 
окол но сти, та лен ту, ве ли ким иде ја ма, бо гат ству или по зи ци ји, 

* Научни сарадник, доцент, Ин сти ту т за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је ре а ли зо ван у окви ру про јек та бр. 179009 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 не би би ло мо гу ће без вољ них след бе ни ка. Вођ ство, да кле, ни је 
при си ла, оно пред ста вља ви ше ди мен зи о нал ни мо рал ни од нос из-
ме ђу во ђе и след бе ни ка, ба зи ран на етич ким ка те го ри ја ма по ве ре-
ња, оба ве за, по све ће но сти и ви зи ји за јед нич ког до бра. По ла зе ћи 
од прет по став ке да је етич ка пер спек ти ва од кру ци јал не ва жно сти 
за раз у ме ва ње пост-мо дер не по зи ци је фе но ме на вођ ства, рад ана-
ли зи ра кон цеп ци је тран сфор ма ци о ног вођ ства, услу жног вођ ства 
и гра ђан ског вођ ства. Џејмс Мек Гре гор Брнс (Ja mes Mac Gre gor 
Burns) је пр ви ко ји је етич ке ква ли те те ста вио у сам ну кле ус про-
у ча ва ња вођ ства.1) Ста вља њем на гла ска на ин тер ак тив ни про-
цес ко јим се ре а ли зу ју му ту ал не свр хе, тран сфор ма ци о но 
вођ ство је усме ре но ка по сти за њу ко лек тив них вреднoсти, ка 
про ме на ма ко је зна че до се за ње ви шег мо рал ног ни воа.

Нео ло ги зам услу жно-вођ ство је кре и рао Ро берт Грин лиф (Ro-
bert Gre en le af) 1970. го ди не у сво ме де лу „Слу га као во ђа (The 
Ser vant as Le a der)“.2) Глав на кон цеп ту ал на ин тен ци ја кон цеп та 
услу жног-вођ ства је да слу га-во ђа при зна је вла сти ту мо рал ну од-
го вор ност не са мо пре ма успе ху ко лек ти ви те та већ и пре ма след бе-
ни ци ма (чла но ви ма ко лек ти ви те та). Кон цепт гра ђа ни на-во ђе пред-
ста вља ва ри јан ту кон цеп та слу ге-во ђе, ста вље ног у по ли тич ко-де-
мо крат ско окру же ње, то јест на ни во ци вил ног дру штва. Иде ја је 
да се фор си ра њем гра ђан ске аутен тич но сти, мо би ли за ци је, ко о пе-
ра тив но сти, од го вор но сти и во лун та ри стич ке пар ти ци па ци је, до ђе 
до осна же ног ци вил ног дру штва ком по но ва ног од са мо и ни ци ја-
тив них гра ђа на-во ђа.

ЗАКОЛЕКТИВИЛИЗАПОЈЕДИНЦА?

Ути ца ње, ин тер ак тив ни про цес у окви ру ко га не ки Х убе ђу ју 
дру ге Y да ве ру ју у и чи не на од ре ђе ни на чин,3) ма ни фе сту је са му 
су шти ну вођ ства, па де ло ва ње до вољ но сна жних во ђа мо же има-
ти оми но зне (суд бо но сно по зи тив не или не га тив не) по сле ди це на 
след бе ни ке, гру пе, ор га ни за ци је и дру штво in to to.4) Ер го, про цес 
ин тер ак ци је из ме ђу во ђе и след бе ни ка има но се ће ме сто у ап сол-
ви ра њу ети ке вођ ства. Ис ти чу ћи да мо гућ ност из бо ра и до го во ра 
1) Burns, J. M. Leadership.Har per & Row, New York, 1978.
2) Gre en le af, R. K. TheServantasLeader. The Gre en le af Cen ter for Ser vant Le a der ship, West-

fi eld, [1970] 2008.
3) Rost, J. C. LeadershipfortheTwenty-FirstCentury. Pra e ger, Lon don, 1991, стр 157.
4) Yuki, G. Leadershipinorganizations(7th ed.).Pe ar son, Up per Sad dle Ri ver, [1994] 2010, 

стр. 329.



стр:155-171.

- 157 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2011год.(XXIII)Xvol=27

пред ста вља „нор ма тив ну тач ку пре ло ма“ од но са во ђа-след бе ник, 
мо же се го во ри ти о етич ком ли ни ји по сту па ња, ра спо ну чи ји је је-
дан пол не-етич ка по ко ра ва ње, при ну да или при си ла, а дру ги пол 
про-етич ка пер су а зи ја, уве ра ва ње или убе ђи ва ње, где је до ња гра-
ни ца мо гућ ност из бо ра. На тој ли ни ји: (1) ак тив но сти ко је укљу чу-
ју фи зич ку при си лу не тре ба узи ма ти као аде кват не за си ту и ра ње 
уну тар кон цеп та ути ца ња; (2) та ко ђе, ма да се ра ди о ак тив но сти ма 
ко је су по тен ци јал но са свим за кон ске и при хва тљи ве, тре ба ели-
ми ни са ти и чи ње ње уте ме ље но на на ред бо дав ном по ко ра ва њу у 
име не ке при зна те и ле ги тим не ин стан це вла сти, због то га што не 
до зво ља ва ју мо гућ ност ин ди ви ду ал ног из бо ра без на пу шта ња са-
мог „од но са ути ца ња“; (3) ак тив но сти ко је ин кор по ри ра ју прет њу 
од ре ђе ном кон се квен цом (на гра дом или ка зном) уко ли ко се не ко 
не сло жи или не по на ша у скла ду са тра же ним на чи ном се, та ко ђе, 
мо гу тре ти ра ти као при нуд не (осим уко ли ко од нос во ђа-след бе ник 
не под ра зу ме ва мо гућ ност из бо ра); (4) ак тив но сти ко је се ба зи ра ју 
на пси хо ло шком за стра ши ва њу дру гих се мо гу сма тра ти ви ше или 
ма ње при сил ним де ла њем, да кле, као не по доб ним за свр ста ва ње у 
сфе ру ути ца ња (уз ува жа ва ње раз ли чи тог пра га за стра ши ва ња за 
раз ли чи те по је дин це, те ва жно сти на ме ра и мо ти ва ци је, то јест за-
стра ши ва ње ово га ран га по не кад мо же и би ти ко ри сно у од но су на 
нор мал ни кон фор ми зам и от пор по је ди на ца пре ма про ме на ма); (5) 
ак ци је ко је се ба зи ра ју на убе ђи ва њу или уве ра ва њу (пер су а зи ји) 
дру гих ге не рал но се мо гу увр сти ти у зо ну ути ца ња.5) При то ме, за 
пер су а зи ју се мо же ре ћи да пред ста вља про цес убе ђи ва ња (уве ра-
ва ња) ко ји се за сни ва на то ме да се же ље убе ђи ва ча убе ђи ва ним 
пред ста ве као њи хо ве вла сти те, да убе ђи вач ки де си де ри јум по ста-
не оно што убе ђи ва ни, као „вла сти ти го спо да ри“, чи не за вла сти то 
до бро и на вла сти ту од го вор ност. Због то га што се при ли ком чи на 
уве ра ва ња или убе ђи ва ња ко ри сте раз ли чи те пред но сти, она ни-
је јед но смер на већ је дво смер на, моћ убе ђи ва ња по ста је та ко моћ 
по га ђа ња, ути цај се цр пи из пред но сти ин вол ви ра них стра на, моћ 
се та ко мо же по зи ци о ни ра ти на на че лу „узи ма ња и да ва ња“.6) Ово 
им пли ци ра да убе ђи ва ње ни је ис кљу чи во дис кур зив на зо на ра ци-
о нал но сти, већ да, из ме ђу оста лог, об у хва та сим бо лич ку ко му ни-
ка ци ју, ста тус, осо би не лич но сти, од ре ђе не ме ђу људ ске и груп не 
ве шти не, ре ли ги ју
5) Rost, J. C. LeadershipfortheTwenty-FirstCentury. op. cit., стр. 156-162.
6) Ne us tadt, R. Presidentialpower(2nd ed.). Wi ley, New York, [1960], 1980, стр. 28, 30.
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Брнс је иден ти фи ко вао две вр сте вођ ства: (1) тран сак ци о но 
вођ ство – под ра зу ме ва ини ци ја ти ву не ког по је дин ца у сме ру кон-
так та са не ким дру гим за рад раз ме не не чег вред ног (и след бе ни ци 
и во ђа до би ја ју оно што же ле); и (2) тран сфор ма ци о но вођ ство – 
под ра зу ме ва не са мо са гла сног след бе ни ка, већ и про ме ну њи хо-
вих уве ре ња, по тре ба и вред но сти, њи хо во уза јам но по ди за ње на 
ви ши мо ти ва ци о ни и мо рал ни ни во.7) По ње му, вођ ство пред ста-
вља под сти ца ње след бе ни ка, од стра не во ђа, да де лу ју за рад од ре-
ђе них ци ље ва ко ји пред ста вља ју вред но сти и мо ти ва ци ју (же ље и 
по тре бе, аспи ра ци је и оче ки ва ња) ка ко во ђа та ко и след бе ни ка, то 
јест вођ ство, и у тран сак ци о ној и у тран сфор ма ци о ној ва ри јан ти, 
мо же да се од ре ди као ре ци проч ни про цес мо би ли за ци је од стра не 
по је ди на ца са од ре ђе ним мо ти ви ма и вред но сти ма, те раз ли чи тим 
еко ном ским, по ли тич ким и дру гим ре сур си ма, у кон тек сту ком пе-
ти ци је и кон флик та, за рад ре а ли зо ва ња не за ви сних или уза јам них 
ци ље ва и во ђа и след бе ни ка.8) Тран сфор ма ци о не во ђе сти му ли ше 
и ин спи ри шу след бе ни ка у сме ру оства ре ња ван ред них ре зул та-
та и раз во ја вла сти тих ка па ци те та за вођ ство. Тран сфор ма ци о но 
вођ ство, да кле, по ди же мо рал ни и мо ти ва ци о ни ни во, то јест ни-
во људ ског по на ша ња и етич ких те жњи, на ре ла ци ји во ђа-во ђе ни, 
те се сто га мо же ре ги стро ва ти тран сфор ми шу ћи ефе кат у сме ру и 
јед них и дру гих.9) Оно об у хва та про ме не ко је ко ри сте и од но су и 
ре сур си ма кон сти ту е на та од но са, што ре зул ту је по ве ћа њем ка па-
ци те та за ре а ли за ци ју уза јам них свр ха.

Као но се ће ком по нен те про ши ре ног схва та ња тран сфор ма ци о-
ног вођ ства мо же мо да на ве де мо: (1) ува жа ва ња ин ди ви ду ал но сти 
- тран сфор ма ци о не во ђе по кла ња ју по себ ну па жњу ин ди ви ду ал-
ним по тре ба ма след бе ни ка, раз ли ке су при зна те и на ни воу по себ-
но сти и на ни воу њи хо вог ме ња ња то ком вре ме на; (2) ин те лек ту ал-
не сти му ла ци је - тран сфор ма ци о не во ђе по тен ци ра ју кре а тив ност, 
ори ги нал ност и ино ва тив ност (гре шке се то ле ри шу и ни су јав но 
кри ти ко ва не, раз ли ко ва ње иде ја след бе ни ка у од но су на иде је во ђе 
се не осу ђу је); (3) ин спи ра ци о не мо ти ва ци је - тран сфор ма ци о не 
во ђе се по на ша ју на на чин да мо ти ви шу и ин спи ри шу след бе ни ке 
у сме ру ре а ли за ци је ви со ко по ста вље них ци ље ва, ово се ре а ли зу је 
пре ко ко му ни ка ци је обе ле же не ви со ким оче ки ва њи ма, упо тре бом 
сим бо ла за рад фо ку си ра ња на пре за ња и из ра жа ва њем ва жних ци-
7) Burns, J. M. Leadership.op. cit., стр. 4, 20, 19.
8) Ibi dem, стр. 19, 425.
9) Ibi dem, стр. 20.
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ље ва на јед но ста ван на чин (за ову ком по нен ту се мо же ре ћи да је 
де ли мич но ре а ли зо ва на и пре ко си нер ги је де мон стри ра не са прет-
ход не две ди мен зи је); (4) иде а ли зо ва ни ути цај – тран сфор ма ци о не 
во ђе се по ста вља ју на на чин да бу ду ег зем пла ри сво јим след бе ни-
ци ма, они су по што ва ни и ужи ва ју по ве ре ње, њи хо ви след бе ни-
ци ве ру ју да има ју ван ред не спо соб но сти, ис трај ност и од луч ност, 
што су ге ри ше два аспек та - во ђи но по на ша ње и еле мен те ко ји су 
по сле ди ца атри бу ци је след бе ни ка (ова ком по нен та, као кул ми-
на ци ја прет ход не три са ја ким емо ци о нал ним ве за ма след бе ни ка 
усме ре ним ка во ђи, се мо же тре ти ра ти као ха ри змат ска ди мен зи ја 
тран сфор ма ци о ног вођ ства).10)

Мо дел услу жног вођ ства се фун ди ра на иде ји слу ге као во ђе, 
то јест на та квој по став ци ко ја по зи ци ју во ђе де фи ни ше пре ко ду-
жно сти слу же ња след бе ни ци ма. Слу га-во ђа је, пре све га, слу га, он 
рас по ла же са при род ним осе ћа јем да хо ће да слу жи, а тек ка сни је 
све сни из бор га ста вља у по зи ци ју во ђе - ово је са свим раз ли чи то 
од кон јунк ци је где не ко при мар но же ли да бу де во ђа.11) Из вр ше-
ње од ре ђе ног за дат ка и да ље пред ста вља ва жан па ра ме тар вођ ства, 
али се по тен ци ра и осве шће ност во ђе у сме ру дру штве них им пли-
ка ци ја ре а ли за ци је по ста вље них ци ље ва. Ефи ка сност вођ ства ни је 
ану ли ра на, али је њој при до да та гло бал на ефи ка сност - бри га за 
ду го роч но људ ско бла го ста ње. За мо дел услу жног вођ ство се, јед-
ним де лом, мо же ре ћи да иде да ље од мо де ла тран сфор ма ци о ног 
вођ ства, кон цепт ин кор по ри ра стал но апо стро фи ра ње етич ке прак-
се, док са мо не ки те о ре ти ча ри тран сфор ма ци о ног вођ ства ста вља-
ју на гла сак на ре ле вант ност етич ког по на ша ња. Тран сфор ма ци о но 
вођ ство гра ви ти ра ка фор си ра њу ор га ни за ци о них ци ље ва, док је 
услу жно вођ ство пре вас ход но усме ре но на след бе ни ке.12) Це ло-
куп на кон цеп ту ал на по став ка услу жног вођ ства ни је при мар но 
усме ре на на ка рак те ри сти ке во ђа, след бе ни ка или су та ци је, она их 
нео спор но при зна је као фак то ре, али њен те о рет ски фо кус су ду го-
трај ни гло бал ни ефек ти вођ ства, она пред ла же мо рал не стан дар де 
за та ко по ста вље не (ду го трај не) ци ље ве (или свр хе) и де мон стри ра 
као љу ди тре ба ју да се по ста ве да би ре ги стро ва ли ду го трај не кон-
се квен це про кла мо ва не ми си је. 
10) Ви ди Bass, B. M. Transformationalleadership:Industry,military,andeducationalimpact.

Law ren ce Erl ba um As so ci a tes, Mah wah, 1998.
11) Gre en le af, R. K. Servantleadership:Ajourneyintothenatureoflegitimatepowerandgre-

atness. Pa u list Press, New York, 1977. стр. 27.
12) Sto ne, A. G. „Tran sfor ma ti o nal ver sus ser vant le a der ship: A dif fe ren ce in le a der fo cus.“ Ser-

vantLeadershipRoundtableProceedings, 2003, до ступ но на: , стр. 1-2.
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Слич но кон цеп ту тран сфор ма ци о ног вођ ства, услу жно вођ ство 
се ди рект но осла ња на ба зич не прет по став ке те о ри је ха ри змат ског 
вођ ства. Ме ђу тим, за раз ли ку од тран сфор ма ци о ног вођ ства, ис-
тра жи ва ње слу гу-во ђа су ви ше ли ми ти ра на, па се за пра во као ва-
жно ме сто за раз у ме ва ње кон цеп та на ме ће раз у ме ва ње кон струк та 
вођ ства. У том кон тек сту, ва жно је во ди ти ра чу на о сле де ћим мо-
мен ти ма: (1) услу жно вођ ство ни је стил вођ ства, већ је, за пра во, 
па ра диг ма ко ја пре о бли ча ва раз у ме ва ње и прак су вођ ства, до ла зи 
до ин вер зи је во ђо-цен трич не пер цеп ци је фе но ме на са след бе нич-
ко-цен трич ким мо де лом; (2) та ква кон сте ла ци ја пе ри фе ри зу је же-
ље во ђе и ор га ни за ци о не ин те ре се, а фор си ра до бро во ђе них, пре-
у зи ма ње та квог ри зи ка је уте ме ље но на прет по став ци услу жног 
вођ ства да ће по врат ни ефе кат би ти ма ни фе сто ван као мак си ма ли-
зо ва ње по тен ци ја ла след бе ни ка; (3) по тен ци ра ње пре ва зи ла же ња 
лич них ин те ре са (се бич но сти) во ђе не зна чи да услу жно вођ ство 
пре не бре га ва зна чај мо ћи ко ји се ја вља као ну жно вла сни штво во-
ђа (мо гућ ност са мог чи ње ња и чи ње ње са мо), ко ји је упо тре бља ва-
ју за слу же ње ори јен ти са но ка нај бо љем ин те ре су во ђе них.

Као шест кар ди нал них осо би на услу жног вођ ства мо гу се 
иден ти фи ко ва ти: (1) ува жа ва ње љу ди (па жљи во слу ша ње, слу же-
ње по тре ба ма дру гих и ве ра у љу де); (2) раз вој љу ди (обез бе ђе ње 
мо гућ но сти за уче ње, мо де ли ра ње аде кват ног по на ша ња и град ња 
дру гих пре ко охра бри ва ња); (3) гра ђе ње за јед ни це (гра ђе ње чвр-
стих од но са, чи ње ње кроз охра бри ва ње, ува жа ва ње ин ди ви ду ал-
них раз ли ка); (4) ис по ља ва ње аутен тич но сти (ин те гри тет и по ве-
ре ње, отво ре ност и од го вор ност, вољ ност да се учи од дру гих); 
(5) обез бе ђи ва ње вођ ства (пред ви ђа ње бу дућ но сти, пре у зи ма ње 
ини ци ја ти ве и по ја шње ње ци ље ва); и (6) уче ство ва ње у вођ ству 
(фор ми ра ње за јед нич ке ви зи је, пар ти ци па тив на моћ од лу чи ва ња 
и де ље ње ста ту са и при ви ле ги ја на свим ни во и ма ор га ни за ци је.13) 
Пред но сти мо де ла услу жног вођ ства пред ста вља ју и ал тру и зам, 
јед но став ност и са мо о све шће ност. Мо дел по тен ци ра мо рал ну сен-
зи би ли зо ва ност за дру ге, ре ду ку је по тен ци јал не кон флик те узро-
ко ва не фор си ра њем вла сти тих же ља на су прот след бе ни ка.14) Слу-
13) Ви ди La ub, J. A. „As ses sing the ser vant or ga ni za tion: De ve lop ment of the ser vant or ga ni za-

ti o nal le a der ship as ses sment (SO LA) in stru ment. “ DissertationAbstractsInternational,60 
(02), 308A. (UMI No. 9921922), 1999.

14) Ви ди Johnson, C. Meetingtheethicalchallengesofleadership:castinglightorshadow. Sa-
ge, Tho u sand Oaks, 2001, стр. 173-177.
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ге-во ђе се од но се пре ма дру ги ма пре ко не се бич не бри ге, ко ја че сто 
под ра зу ме ва и лич ну жр тву.

За Ла ри ја Спир са (La rry Spe ars), де сет нај ва жни јих еле ме на та 
за раз вој слу ге- во ђе су: (1) слу ша ње - слу ша ју ћи оно што је ре че-
но (или пре ћу та но), слу га-во ђа мо же да иден ти фи ку је во љу гру пе 
и да по мог не да се што ја сни је по зи ци о ни ра и из ра зи; (2) ем па ти-
ја - слу га-во ђа те жи ка то ме да раз у ме дру ге, да их при хва ти и да 
им при зна по себ не и је дин стве не ду хов не ква ли те те, чак и он да 
ка да се не сла же са њи хо вим учин ци ма и по на ша њем; (3) ис це-
ље ње - слу га-во ђа пре ко емо ци о нал но-ду хов ног ис це ље ња се бе и 
дру гих мо же сти ћи до моћ ног ин стру мен та за тран сфор ма ци ју и 
ин те гра ци ју; (4) све сност - ге не рал на све сност и са мо о све шће ност 
ја ча ју слу гу-во ђу, те по ма жу у аде кват ном раз у ме ва њу пи та ња ко-
ја се ти чу ети ке и вред но сти, ре зул ту ју ћи хо ли стич ким при сту пом 
од ре ђе ним си ту а ци ја ма; (5) пер су а зи ја - слу га-во ђа се не осла ња 
на по зи ци о ни ауто ри тет, на при нуд но по ко ра ва ње, већ на убе ђи ва-
ње ори јен ти са но ка кон сен зу су уну тар гру пе; (6) кон цеп ту а ли за-
ци ја - пер спек ти ва кон цеп ту а ли за ци је омо гу ћа ва слу га ма-во ђа ма 
да по ступ ке про ми шља ју ван сва ко днев не ру ти не, пре ци зни је: да 
оства ре ба ланс из ме ђу крат ко роч них ци ље ва и ши рег кон цеп ту ал-
ног ми шље ња; (7) пре дик ци ја - бли ско по ве за но са кон цеп ту а ли-
за ци јом, пред ви ђа ње, ко је мо же би ти и ин ту и тув но и раз ви је но, 
омо гу ћа ва слу ги-во ђи да раз у ме лек ци је из про шло сти, ре ал ност 
са да шњо сти и по сле ди це од лу ка у бу дућ но сти; (8) стју ард шип 
- слу га-во ђа је по све ћен слу же њу по тре ба дру гих, што под ра зу-
ме ва ма ње кон тро лу а ви ше отво ре ност и уве ра ва ње; (9) по све ће-
ност људ ском на пре до ва њу - слу га-во ђа по ла зи од прет по став ке 
да љу ди има ју ин трин сич не вред но сти ко је не за ви се од њи хо вог 
ма те ри јал ног до при но са као рад ни ка, сто га је има из у зе тан осе ћај 
од го вор но сти пре ма лич ном, про фе си о нал ном и ду хов ном на пре-
до ва њу; и (10) гра ђе ње за јед ни це - слу га-во ђа је ви ше ори јен ти сан 
ка гра ђе њу за јед ни це оних ко ји ра де у да тој, ло кал ној ин сти ту ци ји, 
не го ка по тен ци јал ним про ме на ма у ши рим ин сти ту ци ја ма.15)

Иако не по сто је не ки чвр сти до ка зи по ко ји ма би во ђу обе-
ле же ног ви со ким стан дар ди ма мо рал ног ре зо но ва ња ауто мат ски 
тре ба ло тре ти ра ти као не ко га ко је скло ни ји тран сфор ма ци о ном 
по на ша њу у од но су на во ђе ко ји не рас по ла жу са та квим ква ли те-
15) Spe ars, L. C. „In tro duc tion: tra cing the past, pre sent, and fu tu re of ser vant-le a der ship.“ у 

Spe ars, L. C. и Law ren ce, M. (ed.) Focusonleadership:servant-leadershipforthetwenty-
firstcenturuy.John Wi ley & Sons, New York, 2002, стр. 5-8.
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том, мо рал на ком по нен та тран сфор ма ци о ног вођ ства је ипак на-
гла ше на пре ко ко лек тив них аспе ка та мо рал ног раз во ја,16) па је, у 
том кон тек сту, вр ло ва жна спо соб ност ути ца ња ко ја ре зул ту је „из-
ме шта њем“ („адап та бил ним ди ри го ва њем“) след бе ни ка ван зо не 
вла сти тих ин те ре са а за рад пред но сти ор га ни за ци је (ин ди ви ду ал-
ни ин те ре си су ко ри го ва ни, не за не ма ре ни или за по ста вље ни). На 
тој ли ни ји, услу жно вођ ство би се мо гло тре ти ра ти смо као јед на 
од фор ми тран сфор ма ци о ног вођ ства, или би се ма кар мо гло под-
ве сти под кон структ тран сфор ма ци о ног вођ ства.17) Ме ђу тим, та ква 
кон сте ла ци ја по пи та њу мо рал не ди мен зи је тран сфор ма ци о ног 
вођ ства мо же да бу де ела бо ри ра на и као фак тор ко ји пред ста вља 
смет њу раз во ју ор га ни за ци о них етич ких нор ми, с об зи ром на чи-
ње ни цу да је на гла сак ста вљен на при ла го ђа ва ње ин ди ви ду ал них 
ин те ре са ор га ни за ци о ним ин те ре си ма и вред но сти ма. Ово је у су-
прот но сти са па ра диг мом услу жног вођ ства, где су по тре бе чла но-
ва ор га ни за ци је ва жни је од ор га ни за ци о ног успе ха, а вођ ство се 
тре ти ра као не за ви сно од по зи ци је или ста ту са, усме ре но ка тра-
же њу ва ри јан ти за слу же ње дру ги ма пре ко раз во ја њи хо вих пу них 
по тен ци ја ла (што ни ка ко не зна чи да су бе не фи ти во ђе ре стри ко ва-
ни овим раз вој ним про це сом).

Као зна ча јан мо ме нат у про ми шља њу од но са тран сфор ма ци-
о ног и услу жног вођ ства мо же мо на ве сти и фи ло зо фи ју пер со на-
ли зма, ко ји је дин ку по ста вља као сам цен тар ши рег дру штва, и то 
на на чин да се дру ги вред ну ју кроз при зму са мо ре а ли за ци је ин ди-
ви ду ал ног (лич ног), јер са мо у од но су пре ма дру ги ма ми ег зи сти-
ра мо као осо бе, оно што је смо се не мо же раз ма тра ти без ула га ња 
дру гих ко ји има ју по тре бу за на ма, на ша ствар ност је упу ће на на 
оне ко ји ма је ста ло до нас, пра ва, мо ћи или сло бо да са ко ји ма рас-
по ла же мо су ин ди ви ду ал ни пре ко ми ло сти (фа во ри зо ва ња) на ма 
нај бли жих.18) По То ма су Вет сто у ну (Tho masWhet sto ne), услу жно 
вођ ство је ком па ти бил но са глав ним те ма ма пер со на ли зма: (1) цен-
трал но шћу по је дин ца (вред ност и диг ни тет по је дин ца је кон цеп ту-
ал но „не при ко сно ве на“); (2) су бјек тив но шћу и ауто но ми јом (пре ко 
су бјек тив но сти по је ди нац при зна је пар ти ку лар ност сво је вла сти те 
објек тив не ег зи стен ци је, ауто но ми је сво ја би ћа); (3) људ ским диг-
16)  Bass, B. M. Leadershipandperformancebeyondexpectations.The Free Press, New York, 

1985.
17)  Be a zley, H. и Beggs, J. „Te ac hing ser vant-le a der ship.“ у Spe ars, L. C. и Law ren ce, M. (ed.) 

Focusonleadership:servant-leadershipfortwenty-firstcentury.John Wil ley & Sons, New 
York, 2002, стр. 58.

18)  Mac mur ray, J. Personsinrelation. Har per and Har per, Lon don, 1961, стр. 158, 211.
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ни те том (пер со на ли зам до да је Кан то вом ка те го рич ком им пе ра ти ву, 
трет ма ну љу ди као ци ља, ни ка да као циљ ног сред ства,, по зи тив ну 
оба ве зу љу ба ви, по што ва ња и афир ми са ња дру гих);  (4) по је дин-
цем уну тар за јед ни це (по сто ји ја сна раз ли ка из ме ђу ин ди ви ду а ли-
зма, ста ња у ко ме су ин ди ви дуе ме ђу соб но су про ста вље не, од ин-
ди ви ду а ли те та, по зи ци је ко ја по је дин ца до жи вља ва као гра див ни 
еле мент дру штве ног по рет ка, сло бод ног да де ла, али на на чин да 
ува жа ва за јед нич ко до бро, са од ре ђе ним огра ни че њи ма по пи та њу 
сло бо де, „се бич ног“, имо рал ног чи ње ња); и (5) пар ти ци па ци јом и 
со ли дар но шћу (с об зи ром на чи ње ни цу да се оту ђе ње де ша ва на 
ни воу ствар но сти дру штве не дис кри ми на ци је, еко ном ске угро же-
но сти и не до стат ка дру штве них ве шти на, пер со на ли зам про мо ви-
ше со ли дар ност обе ле же не мо гућ но шћу за пу ну пар ти ци па ци ју).19)

На гла ша ва ју ћи да тран сфор ма ци о но вођ ство мо же би ти ин-
стру мен та ли зо ва но, псе у до-тран сфор ма ци о ни во ђа мо же пре те ра-
но фор си ра ти вла сти ту (не ал тру и стич ку) ви зи ју на ште ту след бе-
ни ка, те да се не сум њи ва ефи ка сност тран сфор ма ци о ног вођ ства 
у уве ра ва њу след бе ни ка за рад ре а ли за ци је од ре ђе не ви зи је, без 
на чел них гра ни ца, те пу не и аутен тич не пар ти ци па ци је у де тер-
ми ни са њу за јед нич ког до бра, мо же пре тво ри ти у гло ри фи ко ва ње 
во ђе (чак и у екс трем ну по др шку ти ра на),20) а ува жа ва ју ћи и по-
тен ци јал не сла бо сти услу жног вођ ства на ре ла ци ји ма ни пу ла ци је 
слу ге-во ђе од стра не ис ку сни јих след бе ни ка, Вет сто ун као ре ше ње 
пред ла же еклек тич ко ком би но ва ње мо рал не по став ке слу ге-во ђе 
са од ре ђе ним по на ша њем ал тру и стич ког, истин ског тран сфор ма-
ци о ног во ђе.21) На и ме, за рад осна жи ва ња ви зи је слу га-ли дер тре ба 
да ко ри сти до ка за не тех ни ке раз ви ја ња ви зи је, ан га жо ва ња и ја ча-
ња дру гих, не го ва ња са рад ње, пла ни ра ња „ма лих по стиг ну ћа“ и 
по ве зи ва ња на гра да са учин ци ма, из бе га ва ју ћи би ло ка кву ма ни пу-
ла ци ју пре ко уза јам не по све ће но сти па ти ци па ци ји, со ли дар но шћу 
за за јед ни цом и по што ва њем сва ке лич но сти уте ме ље ним на фи-
ло зо фи ји пер со на ли зма.22) До дај мо ово ме да иде ал ни-тип ор то док-
сно-тран сфор ма ци о ног во ђе под ра зу ме ва: по ве ћа ње осве шће но сти 
19)  Whet sto ne, J. T. „Per so na lism and mo ral le a der ship: the ser vant le a der with a tran sfor ming 

vi sion.“ BusinessEthics:AEuropeanReview, 11(4), стр. 386-387.
20)  Ви ди и Ra smus sen, T. „Cre a ting a cul tu re of ser vant le a der ship: a real li ke story.“ у Spe ars, 

L. (ed.), Reflectionsonleadership:howRobertK.Greenleaf’stheoryofservant-leadership
influencedtoday’stopmanagementthinkers. John Wil ley & Sons, New York, 1995, стр. 297.

21)  Whet sto ne, J. T. „Per so na lism and mo ral le a der ship: the ser vant le a der with a tran sfor ming 
vi sion.“ op. cit., стр. 391.

22)  Loc. cit.
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на ли ни ји ис прав ног, вред ног и зна чај ног, по ди за ње след бе нич ких 
по тре ба за по стиг ну ћи ма и са мо ак ту а ли за ци јом, не го ва ње ви ше 
мо рал не зре ло сти код след бе ни ка и пер ма нент но ин си сти ра ње на 
от кло ну пре ма лич ном ин те ре су след бе ни ка у сме ру гру пе, ор га-
ни за ци је или дру штва, док иде ал ни-тип псе у до-тран сфор ма ци о ног 
во ђе под ра зу ме ва: ста вља ње у пр ви план пси хо ди на мич ке иден-
ти фи ка ци је, про јек ци је, фан та зи је и ра ци о на ли за ци је као за ме на 
за по стиг ну ћа и ак ту а ли за ци ју, охра бри ва ње „ми-они“ ком пе ти-
тив но сти, ин вер зи ју оп штег до бра са оним што је до бро за во ђу, 
по ве ћа ну ве ро ват но ћу за под сти ца њем мр жње, за ви сти, по хле пе и 
су ко ба уме сто ал тру и зма, хар мо нич но сти и ко о пе ра ци је.23)

Те о рет ски по сма тра но, при мар ни ци ље ви тран сфор ма ци о ног 
во ђе об у хва та ју, да кле: (1) на гла сак на по ди за њу мо рал ног „ис по-
ља ва ња“ след бе ни ка и ор га ни за ци је; (2) фор си ра ње ин ди ви ду ал не 
пред у зи мљи во сти; (3) ства ра ње окру же ња про же тог мо рал но шћу; 
и (4) ин тен зив ну упу ће ност на ви ше до бро. Ме ђу тим, атрак тив ност 
тран сфор ма ци о не по став ке ни је фун ди ра на на етич ким пре ми са ма 
ко је ка рак те ри шу Брн сов при ступ, она је, пре све га, ло ци ра на у ње-
ној еко ном ској ди мен зи ји, у чи ње ни ци да ути че на по ве ћа ње еко-
ном ске ефи ка сно сти под ре ђе них.24) Та ква кон сте ла ци ја, као са свим 
ре ал ну оп ци ју тран сфор ма ци о ног при сту па, мо же има ти во ђу ко ји 
на ра чун сво јих за по ста вља след бе нич ке ин те ре се. Има ју ћи на уму 
чи ње ни цу да след бе ни ци гра ви ти ра ју ка то ме да тран сфор ма ци о-
ног во ђу по диг ну на пи је де стал ха ри змат ског хе ро ја, вр ло ла ко се 
мо же до ћи до ста ња фал си фи ко ва ног (или при вид ног) осна жи ва ња 
след бе ни ка (на ни воу при зна ва ња мо ћи ко ју већ има ју, по врат ка 
мо ћи ко ју су из гу би ли или да ва ња мо ћи ко ји ни ка да ни су има ли), 
обе ле же ног не ра е а ли зо ва ним мо рал ним им пе ра ти ви ма обе ћа ним 
од стра не во ђе, ста њу ко је за вр ша ва у не по ве ре њу оту ђе њу и мо-
рал ној нео д го вор но сти след бе ни ка.25) Су штин ски мо же мо го во ри-
ти о две вр сте осна жи ва ња: (1) о пси хо-по ли тич ком - оно ме ко-
је ре зул ту је спо соб но шћу љу ди да оства ре пра ве про ме не; и (2) 
пси хо-сим бо лич ком - оно ме ко је омо гу ћа ва љу ди ма да се но се са 
су штин ски не про ме ње ним се том окол но сти.26) Кон ста ту ју ћи да је 
23) Bass, B. M. „The et hics of tran sfor ma ti o nal le a der ship.“ у Ci ul la, J. B. (ed.) Ethics,theheart

ofleadership.Pra e ger, West port, 1998, стр. 171.
24) Ви ди Johnson, C. Meetingtheethicalchallengesofleadership:castinglightorshadow. op. 

cit., стр. 157-166.
25) Ci ul la, J. B. „Le a der ship and the pro blem of bo gus em po wer ment.“ у Ci ul la, J. B. (ed.) Et-

hics,theheartofleadership.Pra e ger, West port, 1998, стр. 64.
26) Loc. cit.
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ова пр ва вр ста че шће обе ћа ва на, док је дру га вр ста че шћа прак са 
вођ ства, оста је чи ње ни ца да су тран сфор ма ци о не во ђе пре све га 
упу ће не на се бе или на ор га ни за ци ју, а ма ње на ауто но ми ју след-
бе ни ка, на не ка уни вер зал на мо рал на на че ла или на од го вор ност 
не ком ши рем кру гу ор га ни за ци о них ак те ра.27)

Кон цепт слу ге-во ђе ја по став ка чи ја је глав на кон цеп ту ал на ка-
рак те ри сти ка ја сно по тен ци ра ње ди стинк ци је из ме ђу бри ге за се бе 
и бри ге о дру ги ма у ети ци вођ ства: во ђа је, на и ме, пре све га слу га 
у слу жби не ког ци ља (или ци ље ва), ов де тре ти ра ног као за јед нич ка 
свр ха ње га и след бе ни ка, ко ји је ван до ма ша ја али функ ци о ни ше 
као не што че му се те жи и што је про пул зив но, он ре ду ку је (пер со-
нал ни) им пе ра тив мо ћи во ђе (или по тре бу за ма те ри јал ним сти ца-
њем) у сме ру за јед нич ког или оп штег (дру штве ног) до бра. Из јед-
на ча ва ти вођ ство са по ло жа јем ко ји во ђа за у зи ма у не кој ор га ни за-
ци ји, фу зи о ни са ње вођ ства са фор мал ном хи је рар хи јом, ди рект но 
зна чи пре не бре га ва ње раз ли ке из ме ђу вођ ства и вла сти, те по тен-
ци ра ње си ту а ци је у ко јој је во ђа се па ра ти сан од гру пе. Ер го, во ђа у 
ци вил ном дру штву тре ба да до но си од лу ке не у трал но, у скла ду са 
објек тив ним чи ње ни ца ма - без при стра сно сти и фа во ри зо ва ња, а 
ње го ва ко му ни ка ци ја мо ра ја сно про из и ла зи ти из на че ла ува жа ва-
ња диг ни те та чла но ва асо ци ја ци је и њи хо вих пра ва: ва жан иден ти-
фи ка ци о ни мо ме нат по ве зан са асо ци ја ци ја ма ци вил ног дру штва 
пред ста вља и прет по став ка фер или пра вич ног упра вља ња. Гра-
ђан ско вођ ство се, да кле, прак ти ку је (или се зби ва) увек ка да гра-
ђа ни, при зна ју ћи по сто ја ње од ре ђе не гра ђан ске за јед ни це са се том 
од но са де фи ни са них пре ко спе ци фич не по ве за но сти, ко ја ну жно 
укљу чу је за јед нич ку си ту а ци ју са свим ре ги стро ва ним аспи ра ци-
ја ма и по тен ци ја ли ма, пре ду зму (до вољ но по др жа не) ак тив но сти 
усме ре не ка про ме на ма за рад очу ва ња или по ве ћа ња не ке до бро-
би ти (ко ја је „ло кал на“ по по во ду али је уни вер зал на по до ме ту).28)

Као не ке од глав них од ли ка по зи ци је гра ђа ни на-во ђе, то јест 
кон цеп та гра ђан ског-вођ ства, мо же мо на ве сти сле де ће мо мен те: 
(1) гра ђа ни-во ђе ни су ни ти из бра ли, ни ти тра жи ли вођ ство, они 
се не укла па ју у стан дард ни сте ре о тип по пу лар не кул ту ре, где во-
ђа сто ји ис пред или из над свих у по тра зи за мо ћи или пре сти жом, 
они, да кле, не ра до на пу шта ју при ват ни жи вот за рад но ве јав не по-

27) Gra ham, J. „Ser vant le a der ship in or ga ni za ti ons: in spi ra ti o nal and mo ral“. LeadershipQuar-
tely,2(2), стр. 110.

28)  Co u to, R. A. „De fi ning a Ci ti zen Le a der.“ у PublicLeadershipEducation:TheRoleofthe
CitizenLeader. The Ket te ring Fo un da tion, Dayton, 1992, стр. 4.
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зи ци је, мо же се, да кле, ре ћи да они ни су „суп стан ци јал не во ђе per 
se“- во ђе за рад са мог вођ ства, већ „ак ци ден тал не во ђе per aliud“- 
во ђе „по мо ћу“ од ре ђе ног кон крет ног про бле ма по ве за ног са сва-
ки да шњим жи во том гра ђан ске за јед ни це (од но сно одр жа њем или 
ја ча њем ци вил ног дру штва); (2) функ ци о ни са ње гра ђа ни на-во ђе 
ка рак те ри ше пу но (не фор мал но) по ве ре ње оних са ко ји ма ра ди на 
за јед нич ком ци љу, што ре зул ту је ком плек сни јим сте пе ном од го-
вор но сти и ви шом фор мом ауто ри те та пре ма гру пи ко ју за сту па; 
(3) за раз ли ку од не ких ко ји ма мо рал на ком по зи ци ја или од го вор-
ност гру пе ни је пре су дан фак тор, за гра ђа ни на-во ђу она пред ста-
вља кру ци јал но свој ство, јер уве ре ња гра ђа ни на-во ђе се ба зи ра ју 
на фак ту да смо ми, схва ће ни као дру штво, од го вор ни за ели ми-
ни са ње свих ди ја ли тич них еле ме на та по пи та њу људ ског до сто-
јан ства сва ког од нас, гра ђан ско вођ ство отва ра мо гућ ност за де-
ло ва ње они ма без по ли тич ког ути ца ја, ње го ва но се ћа ин тен ци ја је 
да по ли тич ки, еко ном ски и со ци јал ни си стем учи ни од го вор ни јим 
пре ма они ма ко ји ма тре ба да слу же (а то уоп ште или не до вољ но не 
чи не); (4) за то што за гра ђа ни на-во ђу по ли ти ка ни је ни шта дру го 
не го из раз дру штве не сен зи би ли зо ва но сти за гра ђан ску за јед ни цу 
и за јед нич ке ин те ре се ње них чла но ва, гра ђан ско вођ ство је ори-
јен ти са но ка про ши ре њу по лит-си стем ског схва та ња „ле ги тим но-
сти“ гру па огра ни че ног на ове или оне ели те; и (5), ува жа ва ју ћи 
прет ход но, гра ђан ско вођ ство се мо же тре ти ра ти као: (5.1.) тра же-
ње про ме на пре не го што су по ли ти ча ри вољ ни да де лу ју у том 
сме ру, (5.2.) пле ди ра ње за јав но про фи ли са не ак ци је за рад јав них 
про бле ма ко ји су иг но ри са ни или тре ти ра ни као „не ле ги тим ни“, и 
(5.3.) зах те ва ње про ме на ко је на ди ла зе ка па ци те те ко ји би омо гу-
ћи ли јав ним слу жбе ни ци ма да се ан га жу ју (гра ђа ни-во ђе мо гу да 
че ка ју вре ме ка да се ду го од ла га но пи та ње тран сфор ми ше у кри зу 
ко ја зах те ва од ре ђе ни тип ре ак ци је).29)

Гра ђа ни-во ђе не тре ба да бу де огра ни чен огра ни чен на кон-
крет ни про блем ко ји тре ба би ти ре шен или кон крет ну ствар ко ју 
бра не, већ мо ра ју по кри ва ти и по зна ва ње на чи на ка ко од ре ђе ни по-
ли тич ки си стем функ ци о ни ше и иде је на ко ји ма је исти за сно ван. 
Ме ђу тим, и та да та упу ће ност не мо же би ти ре ду ко ва на на фор-
мал но по зна ва ње раз ме шта ја ин сти ту ци ја вла сти и ши рих ре ла ци-
о них по ли тич ких кон це па та, без прак тич них аспе ка та гра ђан ског 
вођ ства: гра ђа нин-во ђа је пре све га онај ко ји пред у зи ма од ре ђе не 
29)  Loc. cit.
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ак ци је. Амал гам са зна ња о де мо крат ским вред но сти ма, пар ти ци-
па ци ји, мо ћи, раз ли чи то сти или кул тур ном на сле ђу, те ор га ни за-
ци о них тех ни ка, ме ди ја тив них ин сти ту ци ја, про це на, кре а тив них 
тех ни ка или стра те ги је про ме на мо гу пред ста вља ти ва ља ну обра-
зов но по ла зи ште за ло кал ној за јед ни ци од го вор ног гра ђа ни на-во-
ђе.30) При све му то ме, мо ра се во ди ти ра чу на да је за гра ђа ни на-
во ђу да ле ко ва жни је ак тив но из на ла же ња си стем ских мо гућ но сти, 
кроз рас ки да ње са гра ђан ском (или си стем ском) инерт но шћу и 
отва ра њем но вих де мо крат ских про сто ра, не го па сив но кри ти ко-
ва ње и при хва та ње да тог оби ма ак ци о ног из бо ра. Без об зи ра на 
те жи ну ре а ли за ци је ефи ка сног вођ ства, во ђе у ло кал ним за јед ни-
ца ма, кла сич не по ли тич ке или гра ђан ско-ак ти ви стич ке про ве ни-
јен ци је, увек има ју зна чај ну дру штве ну уло гу: ма ка кве гру пе би ле, 
оне се не ор га ни зу ју са ме од се бе - ор га ни зу ју их во ђе. Гра ђан ско 
вођ ство обез бе ђу је ди ја лек тич ку по ве за ност пар ти ку лар них ло-
кал них по во да и уни вер зал них кон се квен ци, ствар них про бле ма 
и де мо крат ских иде а ла, вођ ства и след бе ни штва. Осно ва ауто ри-
те та гра ђа ни на во ђе је, та ко ре ћи без у слов но, по ве ре ње њи хо вих 
след бе ни ка, они пер ци пи ра ју од ре ђе ни про блем и пла си ра ју га у 
јав ност без ика квог дик та та или ин тер ве ни са ња др жав ног ин сти-
ту ци о нал ног си сте ма. Гра ђа ни-во ђе не са мо да осло ба ђа ју кре а-
тив ност и не спу та ну ини ци ја ти ву след бе ни ка у ве зи спе ци фич не 
аген де, већ и еду ку ју, сти ми ли шу и ин си сти ра ју на ства ра њу но вих 
гра ђан ски осве шће них след бе ни ка као но вих гра ђа на-во ђа, што у 
сти ца ју ре зул ту је про би тач ни јим, спо соб ни јим и ан га жо ва ни јим 
гра ђан ством.

* 
*   *

Има ју ћи на уму го ре из не то, мо же се ре ћи да: (1) слу ге-во ђе 
охра бру ју след бе ни ке пре ко обез бе ђи ва ња мо гућ но сти за сти ца ње 
зна ња и ње го ве при ме не у ор га ни за ци ји за рад ре а ли за ци је ви шег 
ни воа од го вор но сти (ово се не по кла па ну жно са тран сфор ма ци о-
ним под сти ца њем ино ва тив но сти и кре тив но сти за ра чун ор га ни-
за ци је); (2) слу ге-во ђе, по ред од го вор но сти пре ма успе шној бу дућ-
но сти ор га ни за ци је, за раз ли ку од тран сфор ма ци о них во ђа, се не 
осла ња ју на по на ша ње чи ја је до ми нант на ка рак те ри сти ка ри зик; 
(3) мо ти ва ци о на осно ва слу гу-во ђа је осе ћај ега ли та ри зма и ал тру-
30) Ma bey, C. „The Ma king of the Ci ti zen Le a der.“ u PublicLeadershipEducation:TheRoleof

theCitizenLeader. The Ket te ring Fo un da tion, Dayton, 1992, str. 15.



- 168 -

ОДНОСИИЗМЕЂУКОНЦЕПАТА...ЂорђеСтојановић

и зма, док су тран сфор ма ци о не во ђе ви ше мо ти ви са не ор га ни за ци-
о ним успе хом, по себ но у вре ме ни ма са тур бу лент ним екс тер ним 
окру же њем, што су ге ри ше да је услу жно вођ ство ка рак те ри шу 
след бе ни ци са од ре ђе ном до зом па сив но сти, док је тран сфор ма-
ци о но вођ ство ви ше усме ре но на ди на мич ност про ме не; (4) слу-
ге-во ђе су зна чај но ви ше усред сре ђе не на емо ци о нал не по тре бе 
за по сле них и дру гих ор га ни за ци о них ак те ра (па жљи во и нео су ђу-
ју ће слу ша ње дру гих са спрем но шћу да им се по мог не), док се у 
тран сфор ма ци о ном мо де лу ви ше па жње по кла ња ин те лек ту ал ној 
сти му ла ци ји; (5) чи ње ни ца да тран сфор ма ци о но вођ ство фор му-
ли ше осна же ну ди на мич ку кул ту ру, док услу жно вођ ство упу ћу је 
на ства ра ње ду хов не ге не ра тив не кул ту ре, им пли ци ра да ће успех 
за ви сти од ши рег спољ ног кон тек ста (у слу ча ју услу жног вођ ства 
ра ди се ста бил ном спољ ном окру же њу и „ево лу тив ним“ раз вој ним 
свр ха ма, у слу ча ју тран сфор ма ци о ног вођ ства ра ди се о ин тен зив-
ном спољ ном при ти ску и „ре во лу ци о нар ним“ про ме на ма по ве за-
ним са оп стан ком); (6) тран сфор ма ци о не во ђе су усред сре ђе не на 
ор га ни за ци ју и ор га ни за ци о не про ме не, мо рал ни раз вој ко лек тив-
них вред но сти кроз про цес осна жи ва ња, а њи хо ва ин флу ен ца се 
ба зи ра на ха ри зми или иде а ли зо ва ном ути ца ју, док су слу ге-во ђе 
усред сре ђе не на по тре бе след бе ни ка и олак ша ва ње про це са њи хо-
вог раз во ја, мо рал но те жи ште про фи ли са но као све сна по жр тво-
ва ност слу же ња дру ги ма, док се њи хов ути цај фун ди ра на не тра-
ди ци о нал ном ме то ду услу жи ва ња; (7) за кон цепт гра ђа ни на-во ђе 
ста тус гра ђа ни на је су штин ски де фи ни сан пре ко пој мо ва вођ ства 
и кре а тив но сти, би ти гра ђа нин зна чи би ти гра ђа нин-во ђа, а би ти 
гра ђа нин-во ђа не зна чи ни шта дру го не го би ти јав ни слу га-во ђа.
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Summary

Thispapercriticallyanalyzesandcomparestheconcepts
of transformational leadership, servant leadership and
citizenleadership.Inallthreeconceptscanbeidentified
generalsimilarities,aboveall theprimacyofethicalas-
sumptionsinunderstandingofleadership.Althoughunder
the influenceof politicaldiscourse, for transformational
leadershipandservantleadershipcanbesaidtobelongto
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citizen-leaderisidentifiedasanauthenticformofpolitical
leadership,moreprecisely:asaformofleadershipthatis
characteristicofcivilsociety.Thepaperconcludesbyde-
finitionoftransformationalleadershipandservantleader-
shipasadifferentparadigm,wherethetransformational
paradigmprimarilyaimedatstrengtheningthecollective
values and organizational change,while the servant le-
adershipparadigm isoriented towards theneedsof fol-
lowersand to theconsciouslyserving to thoseneeds.At
thesametime,theconceptofcitizen-leadersareidentified
ascompletelycompatiblewiththeconceptofservant-le-
aders.
Keywords:transformationalleaders,servant-leaders,ci-
tizen-leaders,ethicalleadership,civilsociety,democracy.
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Resume
Regardlessofhowsomeonebecomesa leader, thanks to
aluckyturnofevents,talents,greatideas,wealthorpo-
sition,itwouldnotbepossiblewithoutwillingfollowers.
Leadership,therefore,isnotcoercion,leadershipismul-
tidimensionalmoralrelationshipbetweenleadersandfol-
lowers,basedonethicalcategoriesoftrust,commitment,
dedicationandvisionofthecommongood.Assumingthat
the ethical perspective is crucial for understanding the
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post-modernphenomenonofleadershippositions,thepa-
peranalyzes theconceptof transformational leadership,
servant leadership and citizen leadership. Placing emp-
hasisontheinteractiveprocessthatachievesmutualpur-
poses,transformationalleadershipisorientedtowardthe
realizationofcollectivevalues,towardchangesthatma-
nifestahighermorallevel.Themainconceptualintention
oftheservice-leadershipisthatservant-leaderrecognizes
hisownmoralresponsibility,notonlytothesuccessofthe
collectivitybutalsotothefollowers.Theconceptofciti-
zen-leadersisavariantoftheconceptofservant-leaders,
with emphasisonpoliticalanddemocratic environment,
onthelevelofcivilsociety.
Itcanbearguedthattheconceptoftransformationalle-
adershipandservant leadersdiffer in several important
points:(1)transformationalleadershipimpliesinnovation
andcreativityonbehalfoftheorganization,theservant-
leader implies learning in thedirectionofmore respon-
sibility; (2) transformational leaders do not avoid risk,
while the servant-leaders avoid risky behavior; (3) ser-
vant-leaders base their activities on egalitarianism and
altruism, primarymotivation of transformational leader
isthesuccessoftheorganization;(4)servant-leaderstend
toevolutionarychanges,transformationalleaderstendto
“radicaloperations“associatedwith the survivalof the
organization; (5) for transformational leadership isspe-
ciallyimportanttodevelopmentcollectivevaluesthrough
aprocessofempowerment,fortheservant-leadersisspe-
ciallyimportanttoconsciouslysacrificeforothers.Inac-
cordancewiththeconceptofcitizen-leaders,citizenstatus
isdefinedthroughthequalityofleadershipandcreativity,
beingacitizenmeans tobecitizen-leaders,andbeaci-
tizen-leader does notmeananythingother thanbeing a
publicservant-leader.

 Овај рад је примљен 28. фебруара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
16. марта 2011. године.
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ОДУСПОНАДОПАДАКРИТИЧКЕМОЋИСАВРЕМЕНЕ
СОЦИОЛОГИЈЕ

Sе дам де се тих го ди на XX сто ле ћа, социологија је до жи ве ла 
успон и бум, по лет и екс пан зи ју по пут пли ме та ла са мо де. Сво-

јим ис тра жи ва њи ма и ре зул та ти ма кри ти ке са вре ме ног дру штва 
– про бу ди ла је има ги на ци ју мла дих, бун тов не ге не ра ци је о по тре-
би ра ди кал не из ме не ауто ри тар них струк ту ра на уни вер зи те ту и 
дру штву, на За па ду и Ис то ку. Мај ски сту дент ски по крет ши ром 
пла не те, ко ји је из вео сво је вр сну ми ни по бу ну и ре во лу ци ју (Хи пи 
и Baby bum ге не ра ци ја), уз др мао је те ме ље свет ског по рет ка. Он 
је као узор не те о ре ти ча ре имао вр хун ске со ци о ло ге и со ци јал не 
фи ло зо фе (Мар ку зеа, Ле фе вра, Бло ха, М. Мар ко ви ћа...). У то до ба 
пле ја да кри тич ких со ци о ло га, по пут Бур ди јеа, Бо то мо ра и Бер ге-
ра, пи ше о успо ну по зи ва со ци о ло га, под вла че ћи да је со ци о ло ги ја, 
„критичкалектирадруштвенепраксе“, кри ти ка дру штва, усме ре-
на на ра ди кал но оспо ра ва ње вла да ју ћег по рет ка, ка пи та ли стич ке, 
ета ти ситчке и тех но крат ске мо ћи у са вре ме ном дру штву и ње го вог 
све тог трој ства (нов ца, вла сти и тех но кра ти је).
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Ова кав полетсоциологије – идеј но те о риј ски на шао је из во-
ре и уте ме ље ње не са мо у мла дом Марксу и ње го вој ху ма ни стич-
ко-еман ци па тор ској фи ло зо фи ји, већ и у об но вље ној критичкој
теорији Франкфуртске школе, као и у Милсовој радикалној со
циологији, као кри ти ци ели та вла сти. На том фо ну на стао је сре-
ћан спој ин те лек ту ал них по кре та и но вих дру штве них по кре та, 
као но си о ца но вог дру штве ног сен зи би ли те та у осви ту на стан ка 
пост мо дер ног до ба, о ко ме  је Волерстин пи сао да је до ба кри зе и 
мо гу ће ре во лу ци је. На жа лост, ре во лу ци о нар не на де и иде а ли сру-
ше ни су ком про ми сом али јан се мо ћи вр хо ва ко му ни стич ке хи је-
рар хи је са Ис то ка и плу то крат ске-по ли то крат ске кла се са За па да. 
На и ме, сту дент ска ре во лу ци ја, по ве за на са рад нич ком, по че ла је 
озбиљ но оспо ра ва ти ле ги ти ми тет свет ских ели та у бор би за но ви 
свет. Опор ту ни зам зва нич не ле ви це (вођ ства ве ћи не ко му ни стич-
ких пар ти ја) и За пад не де сни це, угу ши ли су овај ре во лу ци о нар ни 
по лет и ин те гри са ли мла ду ге не ра ци ју, њи хо ве сту дент ске ли де-
ре у ка пи та ли стич ки по ре дак мо ћи. Из ове ге не ра ци је 68-осма ша 
(Ре жи Де бре, Јо шка Фи шер, Да ни јел Кон-Бен дит...), ка сни је ће се 
ре гру то ва ти по ли ти ча ри ета бли ра ни у по ре дак, а је дан број не за-
до вољ них бун тов ни ка (у ли ку цр ве них бри га да и ди рект не ак ци је), 
за вр шио је по за тво ри ма ши ром Евро пе и све та. 

У пе ри о ду 70-тих го ди на со ци о ло ги ја и дру ге дру штве не на у-
ке по мо гле су развојукритичкесамосвести, по кре ти ма оспо ра ва-
ња ка пи та ли зма и то та ли та ри зма, обновиреволуционарнеенергије
имисијеинтелектулаца као „са вест сво јих на ро да“, раз во ју дру-
штве них по кре та као ак те ра,. Они су сво јим ис тра жи ва њем и де-
ло ва њем оспо ра ва ли би ро кра ти зо ва не пар ти је и де ле ги ти ми са ли 
опор ту ни змом за до је не њи хо ве во ђе, ко ји су при ста ли ра ди сво јих 
пар ти ку лар них ин те ре са, да бу ду ин те гри са ни у вла да ју ћи по ре дак 
мо ћи. Та ко је на ста ла новаиздајареволуције од стра не јед ног бро-
ја бив ших 68-осма ша, ко ји су на кон сло ма сту дент ског по кре та и 
ра ди кал не но ве ле ви це, сво јим опор ту ни змом по мо гли па ци фи ко-
ва њу и аме ри ка ни зо ва њу ле ви це у Евро пи. 

Социологијаиинтелектуалци – од тог до ба, у ко ме су до жи-
ве ли кул ми на ци ју вла сти тог иден ти те та аутен тич них бо ра ца за 
исти ну и еман ци па ци ју, и вла сти те бор бе не пар ти ци па ци је у јав-
ном жи во ту, по чи њу да се по вла че са ба ри ка да, да се увла че у сво је 
его и стич не љу шту ре, ин сти ту те и офи ци јал не про фе си је и по де лу 
ра да. Њи хо ва кри тич ка уло га за ме ње на је ин же њер ском, а марк си-
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зам, као кри ти ка сва ки да шњег жи во та и уто пи ја мо гу ћег ме ња ња 
све та, на пу шта се и за ме њу је се ли бе рал но-де мо крат ским кон цеп-
том По пе ро вог „отво ре ног дру штва“. У па ра диг мат ско те о риј ском 
сми слу по чи њу до ми ни ра ти струк ту ра ли зам, функ ци о на ли зам и 
нео ин сти ту ци о на ли зам ко ји до жи вља ва ју по лет. На том фо ну у са-
вре ме ном со ци о ло шком си сте му и прак се о ло ги ји на ста је об но ва 
нео по зи ти ви стич ког вул гар ног ем пи ри зма, екс пло зи ја ди сци пли-
нар ног ха о са, успон раз мр вље ног ра да у со ци о ло ги ји, а со ци о ло-
зи од ма кро те о риј ске ана ли зе и кри ти ке дру штва, кон цен три шу се 
на ужа на уч на по ља, раз вој на и ак циј ска ис тра жи ва ња. Кри тич ка 
ис тра жи ва ња стра те ги ја раз во ја и мо гућ но сти на прет ка дру штва, 
за ме њу је си стем ска апо ло ге ти ка. Ин те лек ту ал це, у јав ном жи во ту, 
за ме њу је праг ма тич на, си стем ска ин те ли ген ци ја. На де лу је успон 
ин же њер ске со ци о ло ги је и иде о ла три ја „чо ве ка ор га ни за ци је“ и 
јед но ди мен зи о нал них спе цо жде ра. По ли тич ка сфе ра по ста је по-
при ште де ма го га и по ли ти ка на та, ма ки ја ве ли ста и услу жних пу-
дли ца, док је све ма ње аутен тич них ли де ра – др жав ни ка. Со ци о-
ло ги ју по ти ску ју на у ке о ме наџ мен ту, днев ни жур на ли зам и ре кла-
мо кра ти ја.

Успонпостмодернизма у кул ту ри, до вео је и у со ци о ло ги ји до 
на пу шта ња те о ри ја круп ног фор ма та и отво ре ног про гла ша ва ња, 
оспо ра ва ња исти не, као са знај ног из ра за то та ли те та и афир ма ци-
је, под фир мом те о риј ског мно го гла сја и плу ра ли зма ре ла ти ви зма, 
сва ке те о ри је у на у ци. Рад на пар че, за по тре бе но вих и ста рих га-
зди (кор по ра ци ја, пар ти ја, ло кал них и на ци о нал них ин сти ту ци ја), 
про из вео је но ву си ву зо ну у на у ци, са број ним псе у до на уч ни ци-
ма и зло у по тре бом те о ри ја и ме то да. Со ци о ло ги ја је по ста ла пу ка 
слу шки ња цен та ра мо ћи, а Бер гер је по чет ком 90-тих об ја вио свој 
ла мент о кри зи, опо зи ву и смр ти со ци о ло ги је као на у ке.1)

Урушавање социјализма до дат но је ути ца ло на осе ку кри ти-
ке у дру штве ним на у ка ма, де фан зи ву и па ци фи ко ва ње ле ви це као 
по кре та у Евро пи и све ту. До шло је до ја ча ња апо ло ги је на спрам 
но ве гло ба ли стич ке ми си је ме га ка пи та ла и њи хо вих ин те лек ту ал-
них тра бан та и апо ло ге та. Кри тич ку уло гу со ци о ло га, по че ли су да 
за ме њу ју број ни спин мај сто ри, ана ли ти ча ри ко ји са ста но ви шта 
по рет ка мо ћи и „по ли тич ке ко рект но сти“, у име Ве ли ког бра та, 
„шмин ка ју мр тва ца“, ба ве ћи се есте ти за ци јом кри зе и но ве Ор ве-
ли ја не, ко ја на ста је пред на шим очи ма. Духнеоконзервативнере
1) P. Ber ger, «So ci o logy: a di sin vi ta tion»,Society, no vem ber/de cem ber,1992.
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стаурације, про из вео је не са мо но ву пре да тор ску тран сна ци о нал-
ну кла су и ком пра дор ску бур жо а зи ју, већ и псе у до на уч ни ке и „ко
ваченовогпрогреса“, као ла ке је ме га ка пи та ла; но ве опор ту ни сте, 
фо ли ран те и де ма го ге, ко ји ма је до исти не у дру штву ста ло као „до 
лањ ског сне га“. 

Социологија, као на у ка и по зив је, не са мо за по ла ве ка – од 
70-тих го ди на XX ве ка до да нас, до жи ве ла ме та мор фо зу од „за-
јед нич ког ин те лек ту ал ног име ни те ља кул ту ре са вре ме но сти“ (Р. 
Милс), пре ко бун тов ног, сум њи вог ли ца из Мај ских зби ва ња 68, до 
апо ло гет ског ин же ње рин га, ин те гри шу ћи се у по ре дак мо ћи и гу-
бе ћи имиџ на у ке ра ди кал не исти не и кре а тив не де струк ци је ко ја је 
по ма га ла но вим дру штве ним по кре ти ма у њи хо вој ин те лек ту ал ној 
оди се ји и по ли тич кој те жњи да са зна ју и ме ња ју са вре ме ни свет. 

ОПОТРЕБИСОЦИОЛОШКЕАНАЛИЗЕГЛОБАЛНЕ
НЕОЛИБЕРАЛНЕСТРАТЕГИЈЕРАЗВОЈАКРИТИКЕ

МОНОЦЕНТРИЧНОГГЛОБАЛИЗМАКАО
ПОСТМОДЕРНОГТОТАЛИТАРИЗМА,КАОИ
ДЕМИСТИФИКОВАЊАИЗВОРААКТУЕЛНЕ

СВЕТСКЕКРИЗЕ

У на шем те о риј ском про ми шља њу про бле ма са вре ме не со ци-
јал не ди на ми ке, сле ди мо Туренову акцијску парадигму о зна ча ју 
стра те ги ја раз во ја и си сте ма дру штве них ак ци ја за раз у ме ва ње на-
чи на са мо про и звод ње дру штва и исто риј ских ти по ва дру штве них 
од но са. По ла зе ћи од ове те зе, ми узроч ну ма три цу ак ту ел не кри зе 
на ла зи мо у нео ли бе рал ној стра те ги ји раз во ја и аси ме трич ном мо-
но цен трич ном ти пу гло ба ли зма, ко ји су омо гу ћи ли не кон тро ли-
са ни мо но пол фи нан сиј ске бур жо а зи је и плу то крат ске кла се у са-
вре ме но сти, из чи је је оди се је по хлеп них и раз у ла ре них ин те ре са, 
про из ве де на са вре ме на кри за, ко ја је струк тур на и ду го роч на и ко ја 
се у по сто је ћем ка пи та ли стич ком си сте му не мо же раз ре ши ти. 

У са вре ме но сти при су ству је мо јед ној апсурднојконтрадикци
ји из ме ђу хи пер тех но ло шке раз ви је но сти и умре же но сти све та и 
со ци јал ног су бра зво ја, де фи ци та со ци јал не со ли дар но сти (М. Ка-
стелс). Из овог рас ко ра ка на ра сле су струк ту рал не со ци јал не не-
јед на ко сти и ре ги о нал не про тив реч но сти  и гло бал ни су ко би. Све 
је ве ћи раз вој ни јаз из ме ђу Се ве ра и Ју га, из ме ђу раз ли чи тих дру-
штве них кла са и сло је ва. Ру ски фи ло зоф и со ци о лог А. Па на рин, 
из ме ђу оста лог о то ме пи ше као о нео бја вље ном свет ском грађан
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скомрату из ме ђу бо га те ма њи не и огром ног де ла оси ро ма ше ног 
чо ве чан ства или ка ко дру ги ка жу – остат ка лум пен пла не те. На жа-
лост, ма ли је број кр тич ких на уч ни ка из обла сти са вре ме не со ци о-
ло ги је и еко но ми је  ко ји ука зу ју на пра ве узро ке и ду би ну дру штве-
не кри зе. Ов де под се ћа мо на не ка од тих ча сних име на, као што 
су: П. Бур ди је, И. Во лер стин, Џ. Греј, Н. Клајн, У. Бек, Ј. Шти глиц, 
Н. Тин бер гер, Е. Мо рен). Ре зи ме тих кри ти ка се мо же по ен ти ра ти 
ста вом по зна тог фран цу ског со ци о ло га и ан тро по ло га Е. Мо ре на 
– даосновниузроксавременекризележиучињеницидачовечан
ствонијепосталодовољночовечно.  

Са вре ме на со ци о ло ги ја се, кроз прак су но вих ис тра жи ва ња, 
мо ра су о чи ти са фе но ме ном неолибералногтоталитаризма, ко-
ји се ис по ља ва кроз нео ко ло ни јал ну екс пан зи ју ме га ка пи та ла, тј. 
тран сна ци о нал них кор по ра ци ја као “пла не тар них гла ди ја то ра” и 
као спе ци фич на фор ма мо но цен трич ног гло ба ли за ма, као вој но-
по ли тич ки по ре дак но вих не јед на ко сти и ан та го ни стич ке мо ћи у 
са вре ме но сти. Из овог но вог си сте ма рас по де ле дру штве не мо ћи 
и ком по зи ци је ге о стра те шких си ла, мо же се из ве сти за кљу чак да 
то та ли та ри зам као фе но мен не про из и ла зи са мо из ка рак те ра по ли-
тич ког си сте ма  (тј. мо но пар тиј ске дик та ту ре др жав ног Ле ви ја та на) 
већ и из мо де ла еко но ми је. За раз ли ку од кла сич ног то та ли та ри зма, 
ко ји се за сни вао на ауто ри тар ној мо ћи др жа ве, но ви то та ли та ри зам 
се за сни ва на мо но пол ској и не кон тро ли са ној мо ћи тран сна ци о-
нал них кор по ра ци ја. Сто га под вла чи мо - да у са вре ме но сти вла да 
нео ли бе рал ни пост мо дер ни то та ли та ри зам, чи ји про та го но сти ста-
вља ју про фит из над љу ди (чо ве ка) и ко ји ути ре пут со ци јал дар ви-
ни за ци ји од но са на гло бал ном тр жи шту и со ци јал ним су ко би ма. 
Као ре зул тат све га то га у дру штве ној прак си ра сту кла сне и ре ги-
о нал не про тив реч но сти (из ме ђу ра да и ка пи та ла, Се ве ра и Ју га).

На тра гу Бур ди је о ве кри тич ке те о ри је дру штва, са вре ме на со-
ци о ло ги ја сво јим ис тра жи ва њи ма тре ба да де ми сти фи ку је неоли
бералнимитоглобализацији. Да раз ви је кри ти ку нео ин сти ту ци о-
на ли стич ког при сту па у са вре ме ној на у ци ко ји за ма гљу је ствар не 
дру штве не од но се и про це се, и да раз от кри је ак те ре де струк ци је 
со ци јал де мо крат ског мо де ла дру штва у Евро пи, ко ји сво јом нео-
ли бе рал ном стра те ги јом раз во ја из ну тра де ли Евро пу на “Евро пу 
рад ни ка” и “Евро пу бан ка ра”. На тај на чин со ци о ло ги ја би раз от-
кри ла дру го, не ви дљи во ли це (А. Ту рен) европ ског дру штва у на-
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ста ја њу, ко је је све ма ње со ли дар но, а све ви ше плу то крат ско- тех-
но крат ско. 

Та ко ђе, со ци о ло зи тре ба да ис тра же из во ре но вих противреч
ностиусавременимдруштвимаутранзицији, чи је су ели те из бо-
ром стра те ги је за ви сне мо дер ни за ци је отво ри ле пут пе ри фе ри за-
ци ји при вре де, дру штва и кул ту ре. Ова кав моделтранзицијебез
социјалне одговорности нај и зра зи ти је се ре а ли зо вао на Балкану, 
ко ји је по стао но ва зо на за ви сних дру шта ва пе ри фер ног ка пи та ли-
зма. 

Кри тич ка со ци о ло шка ис тра жи ва ња до ве шће нас до за кључ-
ка да кон се квен це нео ли бе рал ног - тр жи шног фун да мен та ли зма 
– оли че не у кор по ра тив ном “ка пи та ли зму ка та стро фе” (Н. Клајн) 
и “тран зи ци ји без со ци јал не од го вор но сти”, ра за ра ју са вре ме но 
свет ско дру штво, чи не ћи га по де ље ним и кон фликт ним. У фо ку су 
са вре ме не со ци о ло шке ана ли зе мо ра се на ћи гу сар ска и „олош еко-
но ми ја“ и пре да тор ска уло га ли хвар ске фи нан сиј ске бур жо а зи је, 
као „ко ва ча ла жног про гре са“, ко ји, за јед но са са вре ме ном по ли то-
кра ти јом, ра за ра ју ка па ци те те ре ал не еко но ми је и со ли дар ност ме-
ђу љу ди ма, узро ку ју ћи струк ту рал ну  и ду го роч ну свет ску кри зу са 
не са гле ди вим по сле ди ца ма по чо ве чан ство. У пра ву је Ј.Штиглиц 
ка да твр ди да: „садашњакризајепоследицабеспризорнепримене
неолибералнеекономскеполитикезаснованенатеоријскојоснови
тржишногфундаментализма...Тојеувекбилаполитичкадоктри
накојајеслужилаодређениминтересима...“.2)

Поента на шег за ла га ња је да: ако чо ве чан ство же ли из ла зак 
из ак ту ел не кри зе, и за сни ва ње истински отвореног друштва и 
мул ти по лар ни раз вој, нео п ход не су ра ди кал не из ме не нео ли бе рал-
не стра те ги је раз во ја у са вре ме ном све ту. У су прот ном, са вре ме ни 
свет ће се су о чи ти са још су ро ви јим ре ги о нал ним и гло бал ним про-
тив реч но сти ма и су ко би ма ко је не ће мо ћи кон тро ли са ти. У ве зи са 
тим под се ћа мо на упо зо ре ње чу ве ног еко но ми сте Н.Тинбергера: 
аконекренемодругимпутем,изгубљенисмо! За да так је дру штве-
них на у ка, по себ но со ци о ло ги је, да сво јим ис тра жи ва њи ма и кри-
ти ком, раз от кри ју пра ве из во ре кри зе дру штве них по де ла и су ко ба 
као и ра ци о нал но де фи ни шу прав це де ло ва ња дру штве них ак те ра 
ка но вој аутен тич ној социјалдемократскојалтернативи, ка ко би 
свет био бо га ти ји, рав но прав ни ји, сло бод ни ји и пра вед ни ји, а љу-
ди спо кој ни ји и срећ ни ји.
2) Ј. Шти глиц, Ин тер вју ма га зи ну Бизнис, Бе о град, бр. 34, но вем бар 2008, стр. 28-33.
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ПЛЕДОАЈЕЗАОБНОВУКРИТИЧКЕИХУМАНИСТИЧКЕ
УЛОГЕСАВРЕМЕНЕСОЦИОЛОГИЈЕ

Ако је 70-тих го ди на XX ве ка, у сво јој књи зи „Позивзасоци
ологију“ (1963), П. Бер гер – ег зал ти ра но пи сао да је она: актци
вилизирањаумаунашојепохи,штодолазиизМодерне,те се сто-
га она по и ма ла тих го ди на као „критикадруштва“ (Т. Бо то мор), 
„критичкалектирадруштвенепраксе“(А. Ту рен) и те жи ла да се 
по ве же са по кре ти ма дру штве них про ме на.3)

У са вре ме но сти, на кон ду го трај не кри зе со ци о ло ги је и дру-
штва у Аме ри ци, Бер гер је мо гао за кљу чи ти у свом ра ду „Соци
ологија: Опозив“ (1992), да је со ци о ло ги ја из не ве ри ла оче ки ва-
ња.4) Да нас је њен иден ти тет озбиљ но угро жен, са јед не стра не, 
фе но ме ном раз мр вље ног ра да („со ци о ло ги ја без дру штва“), а са 
дру ге стра не по ти ски ва њем од стра не мон до ло ги је, као тран сди-
ци пли нар не „ом ни бус“ на у ке у си сте му обра зо ва ња и по де ле ра-
да.5) Та ко ђе, ви дљи ва је тен ден ци ја по ти ски ва ња со ци о ло ги је у 
пост со ци ја ли стич ким зе мља ма на ни воу сред њих шко ла, тј. ње на 
за ме на – гра ђан ским вас пи та њем, устав ним уре ђе њем и др. по зи-
ти ви стич ким на уч ним ди сци пли на ма. Под ути ца јем бо лоњ ске ре-
фор ме у си сте му уни вер зи тет ских сту ди ја со ци о ло ги је, по ти сну ти 
су са др жа ји фи ло зоф ско-ху ма ни стич ких ди сци пли на, а оп ште ди-
сци пли не сег мен ти ра не на кур се ве. 

АленТурен у сво јим сту ди ја ма „По стин ду стриј ско дру штво“ 
и „ За со ци о ло ги ју“ из ме ђу оста лог, пи ше о са знај ној и со ци јал-
ној уло зи са вре ме не со ци о ло ги је и ње ној ве зи са по кре ти ма мо дер-
ни за ци је и раз во ја, ре фор ме и ре во лу ци је, ак те ри ма дру штве них 
про ме на. По ње му, со ци о ло ги ја се у са вре ме но сти екс по ни ра као 
функционална или конфликтна, од но сно као ана ли тич ка и ин же-
њер ска си ла по сто је ћег по рет ка или као фак тор кри тич ке ана ли зе 
по сто је ћег и ње го ве ра ди кал не из ме не.6) У са вре ме ној со ци о ло ги ји 

3) А. Ту рен, Засоциологију,Постиндустријскодруштво, Гло бус, За греб, 1980, стр. 247.
4) P. Ber ger, „Sociology:adisinvitation“, Society, No vem ber/de cem ber, 1992.
5) Љ. Ми тро вић, „СоциологијауСрбијиизмеђупрофесионализацијеиинструментализа

ције“,Социологија, Бе о град, бр. 1, 2010, стр. 243-252.
6) У ве зи са тим А. Ту рен ка же „У да на шњој со ци о ло ги ји пре вла да ва ин те лек ту ал на бор-

ба из ме ђу со ци о ло ги је од лу чи ва ња и со ци о ло ги је кон те ста ци је... Пред мет со ци о ло ги је 
ни је ни скуп објек тив них си ту а ци ја ни су бјек тив них рас по ло же ња, већ дру штве них 
од но са ко ји омо гу ћу ју оства ре ње дру штве них си сте ма, од но сно ме ха ни за ма ко ји об ли-
ку ју дру штве не прак се... Са да шња је за да ћа со ци о ло ги је да дру штва до ве де до спо зна је 
о њи хо вој ак ци ји...“ Ви де ти о то ме у А. Ту рен, Постиндустријскодруштво, Гло бус, 
За греб, 1980., стр. 35, 220, 250.
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на гла ше на је нео по зи ти ви стич ка уло га со ци о ло ги је, оли че на у нео-
ин сти ту ци о на ли стич кој и по зи тив но ин же њер ској ори јен та ци ји. 
Ис тра жу ју ћи би ло ко ји дру штве ни фе но мен – на ма кро, ме зо и ми-
кро ни воу дру штве не ор га ни за ци је – со ци о ло шким ме то да ма, ова 
вр ста со ци о ло ги је у функ ци ји је ди јаг но зе и ку ра ти ве дру штве ног 
ин же ње рин га – раз ре ша ва ња дру штве них про бле ма уну тар вла да-
ју ћих ин сти ту ци ја  по рет ка.

Тач но је да со ци о ло ги је не ма без ем пи риј ског про у ча ва ња дру-
штве них чи ње ни ца; али је исто та ко тач но да је то тек део по сла, 
јед на од фа за у сло же ном на уч но-ис тра жи вач ком про у ча ва њу дру-
штва. „Оникојиодбијајудаидудаљеодчињеница,реткодопиру
докледопирусамечињенице“, ве ли Т.Х.Хаксли.7) Хи по ста зи ра ју ћи 
и фе ти ши зи ра ју ћи свет чи ње ни ца, нео по зи ти ви сти, не кри тич ном 
при ме ном кван ти та тив не ме то де, нај че шће не до се жу до ква ли-
та тив ног об ја шње ња су шти не дру штве них по ја ва. У то ме, из ме ђу 
оста лог, ле жи огра ни че ност нео по зи ти ви стич ког ин дук ти ви зма, тј. 
ме то до ло шког ин ди ви ду а ли зма (У. Бек) у са вре ме ној со ци о ло ги ји.

Оп сед ну та нео по зи тив ним ме то до ло шким ин ди ви ду а ли змом, 
ова со ци о ло ги ја, раз мр вље ног ра да „на пар че“, отво ри ла је пут ди-
сци пли нар ном ха о су и сво је вр сној „со ци о ло ги ји без дру штва“. У 
ње ној сли ци на ла зи мо свет ато ми зи ра них, со ци јал них чи ње ни ца и 
са мо ма гло ви те обри се дру штва. Та ква со ци о ло ги ја ни шта не мо-
же ре ћи о ка рак те ру дру штве них од но са, си сте му рас по де ле дру-
штве не мо ћи, а још ма ње о мо гућ но сти ма и пу те ви ма ра зо ту ђе ња 
и еман ци па ци је чо ве ка. У њој је из гу бљен ху ма ни стич ки ко е фи ци-
јент и људ ска пер спек ти ва раз во ја са вре ме ног дру штва.

Вре ме је за об но ву кри тич ке и ху ма ни стич ке функ ци је са вре-
ме не со ци о ло ги је и ње но по ве зи ва ње са по кре ти ма дру штве них 
про ме на. Реч ју, за ње ну „ан та го ни стич ку пар ти ци па ци ју“ (Л. Ба со) 
у ди на ми ци са вре ме ног дру штва, кроз пер ма нент но ан га жо ва ну 
„со ци о ло шку ин тер вен ци ју“ (А. Ту рен), у слу жби са зна ва ња и ра-
ди кал не из ме не дру штва и и еман ци па ци је чо ве ка.

Но, ов де тре ба на по ме ну ти: да ни је до вољ но да са мо ми сао 
стре ми из ме ни све та, већ и обр ну то – да сама стварностмора
стремитиизмени (К. Маркс). А то зна чи до се за ње је дин ства објек-
тив ног и су бјек тив ног фак то ра у исто ри ји и са вре ме но сти. Про-
гре сив на те о ри ја по ма же ак те ри ма у кон сти ту и са њу ко лек тив не 
7) Ци ти ра но пре ма на во ду М. Ко е на и Е. Неј ге ла у књи зи Уводулогикуинаучниметод, 

За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, Бе о град, 1965, стр. 218.
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са мо све сти (о „кла се по се би“ у „кла си за се бе“), фор ми ра њу на-
пред них ели та – ко је сна гом „кре а тив не де струк ци је“ по ма жу из-
бо ру ал тер на тив них фор ми да љег дру штве ног раз во ја и на прет ка. 
Без осве шће них ели та не ма ни по ја ве ма сов них ак те ра дру штве них 
про ме на. 

И као што бу дућ ност све та ни ка да не пред ста вља пу ко по на-
вља ње про шло сти, та ко и „су тра шње бор бе не ће би ти по на вља ње 
или мо дер ни за ци ја ју че ра шњих“ (А. Ту рен). Но ва ра ди кал на, кри-
тич ка со ци о ло ги ја, као ре флек си ја дру штва о се би и мо гућ но сти ма 
раз во ја и еман ци па ци је, мо же про ши ри ти ле пе зу ак те ра у ди на ми-
ци са вре ме ног дру штва. Да ли ће со ци о ло ги ја при хва ти ти тај иза-
зов и по мо ћи об но ву уто пиј ских енер ги ја на фо ну но ве револуције
наде (Е. Фром), или ће оста ти пу ка ин же њер ска со ци о гра фи ја у 
функ ци ји есте ти за ци је по сто је ћег по рет ка, од но сно слу шки ња те-
ку ће по ли ти ке и учвр шћи ва ња мо ћи тех но крат ских струк ту ра у ре-
про дук ци ји ка пи тал – од но са у њи хо вој нео им пе ри јал ној оди се ји у 
са вре ме но сти, то ће мо тек ви де ти?

За са да, мо же мо ре ћи, да се она на ла зи на рас кр шћу и пред ве-
ли ким иза зо вом.  

Без об зи ра на ове тен ден ци је, мар ги на ли за ци је и по ти ски ва ње 
со ци о ло ги је и ње но ре ду ко ва ње на веселу,бећарскунауку у слу жби 
апо ло ги је по сто је ћег по рет ка, на ше је ми шље ње да со ци о ло ги ја 
као кри тич ка и ху ма ни стич ка на у ка има raisonedetre у си сте му 
са вре ме них дру штве них на у ка. Мо рам под се ти ти да социологија за 
пред мет ис тра жи ва ња има оп ште и по себ не за ко ни то сти про из вод-
ње дру штве ног жи во та и њи хов ути цај на струк ту ру и ди на ми ку 
људ ског дру штва, си стем рас по де ле дру штве не мо ћи, дру штве ни 
по ло жај љу ди и дру штве них гру па у гло бал ном дру штву као кон-
крет но-исто риј ском то та ли те ту. У са вре ме но сти, овај пред мет ни 
оквир со ци о ло ги је, про це си ма гло ба ли за ци је, про ши рен је на гло-
бал ни свет ски си стем. У том сми слу са вре ме на со ци о ло ги ја ис тра-
жу је не са мо ма ни фест не већ и ла тент не функ ци је дру штве них по-
ја ва, ка рак тер дру штве них од но са, иден ти тет не ви дљи вог дру штва 
и дру штве них ак те ра. У свим овим по ја ва ма и про це си ма она те жи 
да ис тра жи ка ко струк ту рал ни та ко и ди на мич ки аспект по ја ва и 
гло бал ног дру штва, не за бо ра вља ју ћи у сво јој ана ли зи, тј. груп ној 
јед на чи ни, не са мо со ци јал не тро шко ве, ефи ка сност ор га ни за ци је 
и одр жи ви раз вој, већ и на со ци јал ну прав ду, на људ ски ко е фи ци-
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јент и мо гућ ност еман ци па ци је чо ве ка, ху ма ни за ци је и на прет ка 
дру штва. 

Уко ли ко  со ци о ло ги ја же ли да из мак не по губ ним зам ка ма са-
вре ме не апо ло ги је цен та ра мо ћи, она мо ра да стра те гиј ски пра-
вац сво јих ис тра жи ва ња вра ти на из у ча ва ње за ко ни то сти на чи на 
про из вод ње дру штве ног жи во та на си стем рас по де ле дру штве не 
мо ћи, но вих об ли ка екс пло а та ци је у усло ви ма аси ме трич не гло ба-
ли за ци је, ко ји у гло бал ном свет ском си сте му про из во де фе но мен 
мо но цен трич ног гло ба ли зма, уво де ћи свет у но ве об ли ке не ре да, 
не јед на ко сти и су ко ба. 

Сто га је нео п ход но да со ци о ло ги ја као полипарадигматскана
ука (Ж. Ри цер), син те ти шу ћи у се би нај бо ље  те о риј ске вред но сти 
са вре ме не на у ке и фи ло зо фи је, об но ви и ре а фир ми ше сво ју кри-
тич ку и ху ма ни стич ку уло гу, као и да се ре зул та ти ње них ис тра-
жи ва ња по ве жу са про гре сив ним по кре ти ма дру штве них про ме на 
ко ји у на шој са вре ме но сти тре ба да ре а ли зу ју ци ље ве недовршене
грађанске револуције из ра же не у про грам ском сло га ну „Слобода,
једнакост,братство“. У овом кон тек сту по себ но ис ти че мо по тре-
бу вра ћа ња ху ма ни стич ким и еман ци па тор ским вред но сти ма ко-
ји про из и ла зе из Марк со ве те о ри је оту ђе ња и вред но сти ди ја лек-
тич ке ме то де ис тра жи ва ња (на че ла то та ли те та), као и из на сле ђа 
Франк фурт ске кри тич ке те о ри је дру штва, де фи ни шу ћи наш пле до-
а је за „новопросветитељство“ – и по тре бу да со ци о ло ги ја по ма же 
ак тив ној пар ти ци па ци ји гра ђа на у са мо про и звод њи  са вре ме ног 
дру штва и еман ци па ци ји чо ве ка. Реч ју, да слу жи ча сним ци ље ви ма 
свог на уч ног по зи ва и Истини,ДобротииЕманципацији, ка ко је 
Има ну ел Во лер стин пре ци зно де фи ни сао ње ну уло гу.

Оства ри ва ње овог за ла га ња до ве ло би до об но ве ху ма ни стич-
ке де он то ло ги је по зи ва со ци о ло га и кри тич ке уло ге ин те лек ту а ла-
ца у са вре ме но сти. Вра ти ло би ве ру у дру штве не и ху ма ни стич ке 
на у ке и ски ну ло од њих стиг му да су пу ке слу шки ње по ли ти ке и 
дру гих цен та ра оту ђе не мо ћи у са вре ме но сти. Сво јим кри тич ким 
ис тра жи ва њи ма са вре ме ног дру штва, со ци о ло ги ја мо же по мо ћи не 
са мо у на уч ној ди јаг но зи про бле ма, већ и у из бо ру ал тер на ти ва у 
дру штве ном раз во ју, ху ма ни за ци ји дру штве них од но са и еман ци-
па ци ји чо ве ка. 

Со ци о ло ги ја је про и за шла из ду ха Мо дер не и Про све ти тељ-
ства. Оту да она у се би но си јед на ко ерос Фа у ста и Про ме те ја: са-
знај но-кри тич ке и еман ци па тор ско-ак ци о на ли стич ке на у ке о пу те-
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ви ма и мо гућ но сти ма ху ма ни за ци је дру штва и осло бо ђе ња чо ве ка 
и чо ве чан ства. Сто га, она ни је пу ка по зи ти ви стич ка и праг ма тич на 
на у ка већ и кри тич ко-ху ма ни стич ка и еман ци па тор ска на у ка. У су-
прот ном, она би се ре ду ко ва ла на слу шки њу те ку ћих си ла цен та-
ра мо ћи по ли ти ке и кор по ра тив них ели та ме га ка пи та ла у њи хо-
вој пре да тор ској, нео им пе ри јал ној оди се ји, слу же ћи као апо ло ги ја 
оту ђе ња и но вих об ли ка по ро бља ва ња све та и чо ве ка.

LjubisaMitrovic
PLAIDOYERPOURLERENOUVELLEMENTDURÔLE
CRITIQUEETHUMANITAIREDELASOCIOLOGIE

CONTEMPORAINE
Résumée

Danscetarticlel’auteurprésentelasituationet lesten
dancesdanslasociologiecontemporainecaractériséepar
lamultitudededisciplines,ladominationparadigmatique
dunéopositivismeetdufoncionnalisme,lacrisedel’éthi
quedeprofessionsociologueaussibienqueledegréélevé
del’instrumentalisationdelapartdesélites,enfonction
d’engineeringsocialetdugroscapital.
L’auteur recherche le renouvellementde la fonctioncri
tiquedanslasociologiecontemporainequidémontrerait
lesmécanismesdel’exploitationetdupouvoirauniveau
nationaletmondialenanalysantlesystèmederépartition
dupouvoirsocial.
Selon l’auteur, si la sociologie veut éviter les pièges de
l’apologiedescentresdepouvoirelledoitseconcentrer
surl’étudederépartitiondupouvoirsocialetdenouvelles
formesdel’exploitationetletotalitarismenéolibéraldans
les conditions de la globalisation asymétrique provoqu
antunglobalismemonocentriqueetrisquantdenouvelles
émeutesetinégalités.
Dans son article, l’auteur plaide pour la réaffirmation
du rôle critique et humanitaire de la sociologie. Il con
sidèrequelesrésultatsdesrecherchessociologiquesdoi
ventinfluancerdegroschangementssociauxprogressifset
réaliserlesobjectifsdelarévolutionbourgoise„Liberté,
Égalité, Fraternité“. L’auteur le formule comme pla
idoyer pour la nouvelle époquedesLumières: le besoin
quelasociologieaidelaparticipationactivedescitoyens
àl’émancipationdel’Hommeetàl’autoproductiondela
sociétécontemporaine–commeImanuelVolerstinledisa
itdeserviràlaVérité,laBonté,l’Émancipation.



стр:173185.

- 185 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2011год.(XXIII)Xvol=27

L’auteurinsistesurleplaidoyerpourlerenouvellementde
ladéontologiehumanitairedumétiersociologueetpourle
rôlecritiquedesintellectuelsdanslaviecontemporaine.
Motsclés:sociologie,sociétéactuelle,apologie,critique,
émancipation

ЛИТЕРАУРА

• А. Ту рен, За социологију,Постиндустријскодруштво, Гло бус, За-
греб, 1980.

• P. Ber ger, „So ci o logy: a di sin vi ta tion“, Society, no vem ber/de cem ber, 
1992.

• Ј. Шти глиц, Ин тер вју ма га зи ну Бизнис, Бе о град, бр. 34, но вем бар 
2008.

• Љ. Ми тро вић, «СоциологијауСрбијиизмеђупрофесионализацијеи
инструментализације»,Социологија, Бе о град, бр. 1, 2010.

• М. Ко ен и Е. Неј гел, Уводулогикуинаучниметод, За вод за из да ва ње 
уџ бе ни ка, Бе о град, 1965.

 Овај рад је примљен 11. фебруара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
16. марта 2011. године.





УДК: 
316.3+321.01

Прегледни  
рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXIII) X, vol=27
Бр. 1 / 2011.
стр. 187-200.

- 187 -

  

- 187 -

Иљаз Осман лић
Учи тељ ски фа кул тет у Бе о гра ду

ЗАЈЕДНИЦАИДРУШТВО
Сажетак

По јам за јед ни ца пр ви пут се сре ће још у ан тич кој 
фи ло зо фи ји, у уче њи ма Ари сто те ла и Пла то на. Ари
сто тел од ре ђу је др жа ву као за јед ни цу гра ђа на до бро
вољ но ује ди ње ни за рад срећ ног жи во та. Пла то но во 
схва та ње за јед ни це из ра же но је у иде ал ној др жа ви. 
Он сма тра да це ли на ни је на ста ла ра ди по је дин ца, већ 
по је ди нац ра ди це ли не. 
Ди хо том не те о риј ске па ра диг ме, по ли тич ке за јед ни це 
дру штво, раз ви ја ју се и уста но вља ва ју се у европ ској и 
ан глосак сон ској по ли тич кој фи ло зо фи ји у пе ри о ду од 
по ло ви не 18тог до по ло ви не 19тог ве ка. Ипак, пр ва 
ту ма че ња о ду а ли зму ци ље ва по ли тич ке за јед ни це и 
дру штва ове ко ве че ног о цр кви ње ним ка но ни ма при
сут на су у ра но хри шћан ској мак си ми да вла да ру тре
ба да ти вла да ре во, а бо гу бо жи је.
Све до 18тог ве ка у дру штве ној те о ри ји ни је би ло ја
сног раз гра ни че ња из ме ђу тер ми на за јед ни ца и тер
ми на дру штво. Тек кра јем 18тог ве ка у Не мач кој се 
ја вља ју пр ве те о ри је за јед ни це про тив ста вље не уго
вор ним те о ри ја ма дру штва, ра ци о на ли стич ком про
све ти тељ ству и ин ди ви ду а ли зму. 
У вре ме цр кве не ре фор ма ци је и вер ских ра то ва по Ни
зо зем ској и Не мач кој, а у кон тек сту са њом у 17. и 18. 
ве ку, ја вља ју се те о риј ска схва та ња дру штва. У тим 
пре ви ра њи ма се, у сфе ри ду хов ног и по ли тич ког жи
во та, ко нач но рас пао мо но лит ни по глед на свет, као 
и те о ри ја о Бо жан ском по ре клу по ли тич ке вла сти а, 
у све ту ствар них чи ње ни ца, на ме сто ,,хри шћан ског“ 
сту па но во мо дер но до ба. 
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Кључ не ре чи : за јед ни ца; др жа ва, ан тич ка фи ло зо фи
ја; цр ква; ка но ни; ра но хри шћан ство; на ци о на ли зам – 
про све ти тељ ство; дру штво. 

ПЛА ТО НО ВО И АРИ СТО ТЕ ЛО ВО СХВАТАЊЕ  
ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

Sта ри Гр ци су се, ин спи ри са ни ори јен тал ном фи ло зо фи јом, сем 
ко смо сом и жи во том, ба ви ли по је дин цем и за јед ни цом, уоча ва-

ли чо ве ко ву при род ну те жњу ка за јед ни че њу. “Али у ста рој Грч кој 
до ми ни рао је по јам по ли са као ор ган ске по ли тич ке за јед ни це /др-
жа ве/ од но сно, вер ске, етич ке, ко му нал не, род бин ске и вој не гру-
па ци је чи ји су ко ре ни по чи ва ли у људ ској дру штве но сти”.1)

На и ме, ан тич ке те о ри је за јед ни це, оли че не у Пла то ну и Ари-
сто те лу, ма ко ли ко зна чи ле ис ко рак из ори јен тал не фи ло зо фи је 
не про мен љи вог ко смо са, ни су мо гле пре ко ра чи ти праг хо ли стич-
ких те о ри ја дру штве ног ор га ни зма у ко ме це ли на до ми ни ра над 
де ло ви ма. Пла тон и Ари сто тел из јед на ча ва ју дру штво са по ли сом 
као по ли тич ком за јед ни цом. За то је ве о ма те шко под ве сти њи хов 
по јам др жа ве под да нас оп ште при хва ће ни по јам мо дер не др жа ве. 
И не са мо то, не го, Грч ка по ли тич ка ми сао ни је по зна ва ла по јам 
дру штво, у сми слу при зна ња окви ра за раз ли чи те сфе ре ин те ре-
сно де тер ми ни са них ак тив но сти, сло бод них по је ди на ца и њи хо вих 
асо ци ја ци ја.

Јед ност и це лост су основ ни атри бу ти по ли са као по ли тич ке 
за јед ни це. Та ква при ро да за јед ни штва у по ли су од ре ђу је схва та ње 
о не са вр ше но сти људ ске је дин ке. За Грч ке ми сли о це по је ди нац ни-
је са мо до вољ но би ће, па сто га дру штво ду гу је сво ју ег зи стен ци ју 
тој чи ње ни ци. Дру гим ре чи ма, ин ди ви дуа и дру штво су ме ђу за ви-
сни, при че му је за јед ни ца-дру штво-др жа ва, фе но мен ви шег ре да, 
ви шег зна ча ја. “Са мо др жа ва мо же би ти са мо до вољ на /`аутарк`/, 
са вр ше на, и спо соб на да учи ни до бром ну жну не са вр ше ност 
индивидуе`` ка же По пер ко мен та ри шу ћи Пла то но во схва та ње над-
ин ди ви ду ал не др жа ве”.2)

За Пла то на је иде ал на др жа ва као са вр ше на ин ди ви дуа, а ин-
ди ви ду ал ни гра ђа нин као не са вр ше на ко пи ја др жа ве. За то он у 
1) I. Е. Вин сент, ’’При ро да др жа ве’’ у Хре сто ма ти ји: М. Да мја но вић, С. Ђор ђе вић, Иза зо

ви мо дер ној упра ви и упра вља њу, ФПН, Бе о град, 2002, оп. Цит, стр. 316.
2) К. По пер, Отво ре но дру штво и ње го ви не при ја те љи, Том 1, БИГЗ, Бе о град, 1993. стр. 

113.
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сво јој иде а ли стич кој кон струк ци ји нај бо ље др жа ве пи ше о функ-
ци ји за ко на да ми лом или си лом до во де гра ђа не у хар мо ни ју. Пла-
тон на гла ша ва: “За ко ни упра во ства ра ју у др жа ви та кве љу де, не 
да би до пу сти ли да сва ко ра ди шта хо ће, не го та ко да др жа ву учи-
не је дин стве ном. У ис тој че жњи за трај ним обра сци ма пле мен ског 
ко лек ти ви зма, Пла тон, у За ко ни ма, фор му ли ше кла сич ни прин цип 
по ли тич ког хо ли зма: Це ли на ни је на ста ла ра ди те бе не го, си ти на-
стао ра ди ње”.3). 

Овај Пла то нов ис каз на вео је По пе ра да при ме ти ка ко ̀ `није би-
ло чо ве ка рев но сни јег у свом не при ја тељ ству пре ма индивидуи``. 
Да ли је Пла тон то за слу жио или не, ни је те шко пре су ди ти, кад се 
по гле да ка ко то гла си : ``Свако мо ра и у ра ту и у ми ру жи ве ти та-
ко да се стал но оба зи ре на во ђу, да се угле да увек на ње га и да му 
до зво ли да га он во ди и у нај бе зна чај ни јим по сло ви ма, да сто ји 
кад му је то на ре ђе но, да мар шу је, ку па се и је де… јед ном реч ју, ту 
се мо ра на ви ка ва њем на у чи ти да уоп ште не по ми шља и не схва ти 
да би мо гао ра ди ти не што одво је но од оста лих љу ди. Жи вот свих 
љу ди тре ба да бу де што је мо гу ће ви ше за јед нич ки и у дру штву... 
Још у до ба ми ра тре ба се од ма лих но гу ве жба ти у ово ме: на ре ђи-
ва ти јед ни ма, а слу ша ти дру ге, не по слу шност пре ма на ре ђе њи ма 
од стра ни ти из људ ског жи во та уоп ште, као из жи во та љу ди ма пот-
чи ње них животиња``.4).

Ово Пла то но во ста но ви ште ци ти ра се у ма њем бро ју ис тра-
жи ва ња ан тич ког по и ма ња за јед ни це. Ве ро ват но за то што се ни-
је укла па ло у пред ста ву да су Пла тон и Ари сто тел у том по гле ду 
исто ми шље ни ци. А раз ли ка ме ђу њи ма је ипак ма ло по ве ћа.

Исти на је, Ари сто тел, као и Пла тон, сма тра да је раз ви ја ње це-
ле и пу не људ ске при ро де, ис пу ње ње мо рал ног за дат ка и по сти за-
ње пот пу ног жи во та и бла жен ства мо гу ће тек у за јед ни ци. Ме ђу-
тим, они се раз ли ку ју у по гле ду по ло жа ја је дин ке у за јед ни ци, као 
и на чи на на ко ји људ ске је дин ке сво јом при род ном дру штве но шћу 
тво ре дру штве ну за јед ни цу. 

У ци љу да то до ка же мо на ве шће мо ов де Ари сто те ло ве ста во ве 
ко ји ма он ка же: ``Људска за јед ни ца ства ра по ро ди цу и др жа ву. А 
др жа ва је по сво јој при ро ди из над по ро ди це и сва ког од нас по је ди-
3) К. По пер,  Отво ре но дру штво и ње го ви не при ја те љи, Том 1, БИГЗ, Бе о град, 1993. стр. 

113.
4) К. По пер,  Отво ре но дру штво и ње го ви не при ја те љи, Том 1, БИГЗ, Бе о град, 1993. стр. 

118-119, 145-146.
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нач но, јер је це ли на ну жно ва жни ја од де ло ва... А онај ко не мо же 
да жи ви у за јед ни ци или ко ме ни шта ни је по треб но јер је сам се би 
до во љан, ни је део др жа ве, те је звер или бог… Јер мно ги љу ди, од 
ко јих сва ки и ни је на свом ме сту, ипак мо гу, та ко ује ди ње ни, да бу-
ду бо љи од оних, не као по је дин ци већ као це ли на… Јер, по што их 
има мно го, сва ко рас по ла же јед ним де лом вр ли не и раз бо ри то сти, 
и ка да се сје ди не, он да ма са на ли чи на чо ве ка са мно го но гу и ру ку 
и мно го ка рак те ра и интелигенције``.5). 

Пр во на шта тре ба скре ну ти па жњу у свој укуп но сти ци ти-
ра них Ари сто те ло вих ста во ва је сте, са ме то до ло шке тач ке, ана-
ли тич ко раз ла га ње це ли не на де ло ве и ге не рич ко по сма тра ње њи-
хо ва раз во ја од про сти јих пре ма ви шим, сло же ни јим об ли ци ма/ 
`посматрање ства ри у њи хо ву на ста ја њу од почетк а`. Пр ви Ари сто-
те лов став ука зу је да је при мар на она за јед ни ца ко ја на ста је спа-
ја њем оног што јед но без дру гог не мо же. То су му шка рац и же на 
. Они тво ре по ро ди цу. По том, сход но Хе си до вој из ре ци: ``најпре 
ку ћу и же ну па во ла орача``, на ста је до ма ћин ство или кућ на ра ди-
ност, кућ на за јед ни ца ко ја је ујед но и основ на про из вод на, еко ном-
ска је ди ни ца. У бо га ти јим до ма ћин стви ма су још и ро бо ви, па су 
ти ме, до ма ћин ства као за јед ни це бо га ти је још у од но си ма ро ба и 
го спо да ра, то јест, до ма ћин ства су за јед ни це са не што сло же ни јим 
од но си ма. На мер но ка же мо не што сло же ни јим од но си ма јер од-
но си ро ба и го спо да ра су са став ни део жи вот не ну жно сти, са став-
ни део по ро ди це, и они не ма ју дру штве ну ре ле ван ци ју, роб је за 
дру штво ствар и ње гов го спо дар га има у свом лич ном, при ват ном 
по се ду – oiko su. За то Ари сто тел це лу ову сфе ру жи вот не ну жно сти 
и при вре ђи ва ња – oikos- одва ја од сфе ре јав но сти и пра ви ла ко ја 
ва же за сло бод ну за јед ни цу гра ђа на – po lis. 

По лис је по ли тич ка за јед ни ца ко ја на ста је он да кад се, ка ко 
Ари сто тел ука зу је, у дру га два ци ти ра на ста ва, ра ди трај не по тре-
бе ви ше до ма ћин ста ва удру жи у се ло и по том, ви ше се ла у др жа ву. 
По ро ди ца је, да кле, ре ла тив но са мо до вољ на за јед ни ца, ви ши сте-
пен са мо до вољ но сти је услов ње ног оп стан ка. На ла зи се у се лу и 
по ли су, у др жа ви. Али, тек је по лис пот пу на за јед ни ца јер ви ше 
се ла удру жи ва њем у по лис по сти жу нај ви ши сте пен са мо до вољ но-
сти. Због то га Ари сто тел на гла ша ва да је др жа ва циљ тих за јед ни-
ца, њи хо ва свр ха и при ро да и до да је да ̀ `Она на ста је ра ди одр жа ња 
5) Ари сто тел, По ли ти ка, БИГЗ, Бе о град, 1975. стр. 5-69.
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жи во та, а по сто ји ра ди срећ ног живота``. Без те и та кве за јед ни це 
мо гу са мо бо го ви и зве ри. 

Тре ћи Ари сто те лов ци ти ра ни став пред ста вља нај пот пу ни ју 
екс пли ка ци ју ан тич ког по и ма ња чо ве ко ве дру штве но сти. Ов де је 
ва жно на гла си ти да Ари сто тел ра чу на на уро ђе не ин ди ви ду ал не 
спо соб но сти сва ке је дин ке, оче ку ју ћи да ће их она раз ви ја ти на до-
бро за јед ни це те, за раз ли ку од Пла то на, у том по гле ду и не ра чу на 
на по тре бу пот пу ног под вр га ва ња је дин ке ауто ри те ту за јед ни це - 
др жа ве. Мо жда ће ову на шу кон ста та ци ју још сна жни је пот кре пи-
ти сле де ћа два Ари сто те ло ва ста ва У пр вом Ари сто тел ка же: ‘’Две 
су ства ри ко је љу де под сти чу на бри гу и љу бав: сво ји на и во ље но 
би ће, а гра ђа ни јед не та кве др жа ве /Пла то но ве/ не ма ју ни јед ног ни 
дру гог…. Јер, по сед тре ба, у из ве сном сми слу, да бу де за јед нич ки, 
али оп ште узев тре ба да бу де при ва тан. На и ме, кад је над ле жност 
по де ље на, не ће ви ше би ти ме ста уза јам ним оп ту жба ма и има ње ће 
бо ље на пре до ва ти јер ће се сва ко ста ра ти о ње му као о свом. А што 
се ко ри шће ња ти че, вр ли на ће учи ни ти да бу де као у по сло ви ци : 
`међу при ја те љи ма све је заједничко``.6).

Уче ња о ди хо то ми ји за јед ни це и дру штва

Све до осам на е стог ве ка у дру штве ној те о ри ји ни је би ло ја-
сни јег раз гра ни че ња из ме ђу тер ми на `заједница` и тер ми на `друш-
тво`. Сред ње ве ков ни ми сли о ци ко ри сти ли су оба тер ми на, али у 
ду ху свог усме ре ња и те о ло шких по гле да. Све ти Аугу стин по ре ди 
дру штво и чо ве ков жи вот са жи во том у ``Божјој држави``. То ма 
Аквин ски раз два ја цр кву од др жа ве. Хри шћа ни че ти ри ве ка из гра-
ђу ју хри шћан ско дру штво и по ли тич ки га за о кру жу ју у Re spu bli ca 
Cri sti ja na, а у ства ри, ни су ни све сни да гра де фе у дал но дру штво. 

Тек, кра јем осам на е стог ве ка у Не мач кој се ја вља ју пр ве те-
о ри је `заједнице``противстављене уго вор ним те о ри ја ма дру штва, 
ра ци о на ли стич ком про све ти тељ ству и ин ди ви ду а ли зму. Овим те о-
ри ја ма де фи ни тив но се из гра ђу ју кон ту ре ква ли та тив ног раз ли ко-
ва ња из ме ђу `природне заједнице` /фор ми ра не на тра ди ци ји, осе-
ћа њи ма при пад но сти, со ли дар но сти и за јед нич ке во ље/ и дру штва, 
као ве штач ке тво ре ви не,`друш тва индивидуа` и`реметилачког 
поретк а`.

Дру штво, та ко схва ће но, ис по ља ва се осет ни је већ то ком 
Фран цу ске ре во лу ци је и по ста је оп се си ја во де ћих ми сли ла ца го-
6)  Ари сто тел, По ли ти ка, БИГЗ, Бе о град, 1975, стр. 27-28.
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то во свих европ ских на ци ја то га вре ме на. Та кво дру штво сву да је 
до че ки ва но као пра ва опа сност ве ко ви ма из гра ђи ва ној со ци јал ној 
хар мо ни ји. Та ко је Ед мунд Берк, као пр ви оштри ји кри ти чар Фран-
цу ске ре во лу ци је го во рио ка ко њен `раз уздани индивидуализам` 
во ди де фи ни тив ном уни ште њу вр ли на тра ди ци о нал ног дру штва 
при род не хи је рар хи је и хар мо ни је. Хе гел је та ко ђе ан та го ни зи рао 
не у ко ре ње но гра ђан ско дру штво и етич ку за јед ни цу. Сво јим ауто-
ри те том, уз Бер ка, он је мо жда и нај ви ше до при нео ду хов ној уз-
др жа но сти пре ма де мо крат ској при ро ди по стре во лу ци о нар ног со-
ци јал ног по рет ка. Пре лом ни тре ну так на ста је на кон по ја ве књи ге 
Фер ди нан да Те ни са /1855-1936/.

Књи га је до спе ла у оном вре мен ском по ја су у ко јем су Хе гел и 
Маркс о дру штву већ из ре кли све што су има ли.7).

Те нис је на сту пио са те зом да је људ ско дру штво ``производ 
ме ђу соб них ути ца ја људ ских во ља, ко је у об ли ку ко лек тив не во ље 
де лу ју као ко лек тив на особа``. По Те ни су по сто је две вр сте во ље, 
јед на је ра ци о нал на, на ко јој и на ста је дру штво, а дру га је при род-
на во ља ко ја је те мељ функ ци о ни са ња за јед ни це. За ви сно већ од 
то га ко ја од те две во ље пре о вла ђу је у по је ди нач ним дру штви ма 
од ре ђу је се и њи хов тип. Та мо где до ми ни ра при род на во ља реч је 
о за јед ни ци /Ge me in schaft/. Уну тра шње устрој ство за јед ни ца, ње не 
мо рал не и аутен тич не ре гу ла тив не нор ме, као ма ни фе ста ци је јед не 
во ље, је су се ћа ње, са вест и ве ра. Оне из ви ру из са гла сно сти, оби-
ча ја, ве ро ва ња и ре ли ги је. Реч је да кле о при род ној и ду хов ној по-
ве за но сти љу ди, њи хо вим нај ин тим ни јим осе ћа њи ма при пад но сти 
ко ја ис хо ди из ро ђе ња, срод ства, је зи ка, су сед ства и при ја тељ ства. 
Еле мен тар на та ква за јед ни ца, по Те ни су је брак, а чо ве чан ство 
пред ста вља нај ши ру људ ску за јед ни цу.

За раз ли ку од та ко за ми шље них за јед ни ца, та мо где су на сце-
ни ра зум, ра чу ни ца и све сно /му шко/ по на ша ње, реч је о дру штву 
/Ges sellschaft/. Дру штво по чи ва на мо дер ним ре гу ла тив ним нор-
ма ма и ин сти ту ци ја ма – уго во ру, за ко но дав ству и јав ном мње њу. 
Те нис на гла ша ва да се исто риј ска вер ти ка ла дру штве ног раз во ја 
кре ће од `заједнице`, као ни жег ступ ња дру штве не ре про дук ци је, 
ка `друш тву`, ко је је дру го име за ли бе ра ли стич ку кон цеп ци ју мо-
дер ног дру штва сло бод них ин ди ви дуа. Дру штво је оквир и по при-
ште оп ште тр го ви не и кон ку рен ци је, ње го ви чла но ви су, прем да 
ин те ре сно удру же ни, те укљу че ни у јав но-мнењ ску ко му ни ка ци ју 
7) Фер ди нанд Те нис, „За јед ни ца и дру штво“, збор ник  Те о ри је о дру штву, књ. 2, ’’Вук 

Ка ра џић’’, Бе о град, 1976, стр. 179-184.
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и по ли тич ке про це се ипак ато ми зо ва ни, оба зри ви и на те ра ни на 
пер ма нент ну бор бу за осва ја ње сло бо де и имет ка. 

За раз ли ку од се ла и на ци је овом ви шем об ли ку дру штве но сти 
нај бо ље од го ва ра град ски об лик жи во та. Те нис у град ском жи во ту 
ви ди раз вој не оазе но вог на чи на жи во та на осно ву раз во ја ин ду-
стри је, на у ке, умет но сти и оп штег на прет ка ра ци о нал не и кри тич-
ке чо ве ко ве ми сли као оте ло вље ња Ges sellschaf ta – дру штва. Он 
ис ти че да се љу ди опи ру овом не у мит ном про це су мо дер ни за ци је 
и ин ди ви ду а ли за ци је и ука зу је ка ко на сто је да очу ва ју не ке ви до-
ве ор ган ског је дин ства на ба зи за јед ни це. Ипак, Те нис је све стан 
да ће раз вој Ges sellschaftа, ко ји озна ча ва на пре дак др жа ве, би ро-
кра ти ју и ра ци о нал ну ци ви ли за ци ју би ти је дан од узро ка про па сти 
за јед ни це. Ваљ да због су мор не но те та квог за кључ ка наш про фе-
сор Љу бо мир Та дић при ме ћу је ка ко Те ни су ``сеоски и на ци о нал ни 
жи вот пред ста вља ју нај бо ље за ми шље не об ли ке заједнице``, а да 
се ``у дру штво иде као у туђину``. На рав но, проф. Та дић овим не 
оспо ра ва ана ли тич ке ка па ци те те Те ни со вог раз ли ко ва ња за јед ни це 
и дру штва. На про тив, у сво јој књи зи ̀ `Наука о политици`` овај наш 
те о ре ти чар по ла зе ћи баш од Те ни со ве ди хо то ми је за јед ни ца-дру-
штво од ре ђу је при ро ду ан тич ког и сред ње ве ков ног дру штва, као и 
зна чај при ват них ин те ре са у по ве зи ва њу љу ди и об ли ко ва њу при-
ро де са вре ме ног дру штва./8).

Те ни со ву иде ју ор ган ског раз во ја дру штве них фор ма ци ја за-
сту пао је и Емил Дир кем. По ла зе ћи од Те ни со ве иде је да ра ци о-
нал на во ља од го ва ра дру штву као си но ним за ви ши ни во раз во ја, 
а при род на во ља за јед ни ци, Дир кем, пре ци зи ра ју ћи иде је во де ћих 
ор га ни ци ста /Кон та, Спен се ра, Са фла/ раз ви ја те зу да је дру штве на 
со ли дар ност основ на дру штве на чи ње ни ца и пра ви раз ли ку из ме-
ђу ме ха нич ке и ор ган ске со ли дар но сти. Ни је те шко за кљу чи ти где 
се на ла зи јед на, а где дру га. Ор ган ска со ли дар ност је кон сти ту енс 
за јед ни че ња у мо дер ном дру штву.9)

Те ни со во раз ли ко ва ње за јед ни це и дру штва има ло је зна тан 
ути цај на Мак са Ве бе ра, јед ног од нај ве ћих со ци о ло га 20. ве ка, а 
пре ко ње га и на оста ле во де ће те о ре ти ча ре са вре ме ног дру штва.

На гла ша ва ју ћи су бјек тив но осе ћа ње при пад но сти, као прет по-
став ку за јед нич ног де ла ња, Ве бер ка же да ``Под за јед ни цом тре ба 
раз у ме ти та кав дру штве ни од нос у ко ме се ори јен та ци ја дру штве-
8) Љу бо мир Та дић, На у ка о по ли ти ци, Рад, Бе о град, 1988, стр. 31-33.
9) Емил Диркем, „Механичка и органска солидарност“, зборник Теорије о друштву, књ. 2, 

’’Вук Карађзић’’, Београд, 1976, стр. 194-200.
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ног де ла ња, све јед но да ли у кон крет ном слу ча ју, у про се ку или у 
чи стом ти пу, осни ва на су бјек тив ном осе ћа њу уче сни ка (ко је мо же 
би ти афек тив но или тра ди ци о нал но, по ка рак те ру) да при па да ју 
је дан дру гом као део исте це ли не.``10). Дру штво, с дру ге стра не, 
не пред ста вља та кву чвр сту за јед ни цу при пад но сти. Оно се, пре-
ма Ве бе ру, за сни ва на ра ци о нал но мо ти ви са ном ком про ми су ин-
те ре са или на њи хо вом по ве зи ва њу, би ло да је реч о ра ци о нал ној 
или вред но сној ори јен та ци ји дру штве ног де ло ва ња. Ве бер, да кле, 
не ин си сти ра на та ко оштрој ра зли ци из ме ђу за јед ни це и дру-
штва као Те нис, под се ћа ју ћи да и дру штве ни од но си мо гу че сто 
би ти за сно ва ни на су бјек тив ним осе ћај но сти ма при ме ре ним ти-
пу ``заједнице``. Про фе сор Та дић сма тра да то ни је би ла кључ на 
Ве бе ро ва при мед ба Те ни су. Из ри чи ти ја је кри ти ка Те ни со ве те зе 
да су у за јед ни ци кон ку рен ци ја и бор ба ис кљу че не као ле ги тим ни 
ме ха ни зми ње не ре про дук ци је. Ве бер при ме ћу је да за јед ни ца ни је 
мо но лит, да је она ите ка ко ви ше слој на, са мо ти ви шу ћом хи је рар-
хи јом из ко је из ви ре ње на уну тра шња ди на ми ка и на ко ју је осло-
ње на ње на ре про дук ци ја.

Те жи ну ове Ве бе ро ве при мед бе по твр дио је Жорж Ба лан ди је 
у сво јим ан тро по ло шким ис тра жи ва њи ма при ми тив них африч ких 
ро дов ско-кла нов ских дру шта ва без др жа ве.11).

Ба лан ди је уоча ва да у пле мен ским дру штви ма ̀ `политички жи-
вот из ла зи на ви де ло пр вен стве но кроз са ве зе и су ко бе, кроз спа ја-
ња и рас це пе, ко ји по га ђа ју ро дов ске гру пе, те кроз пре у ре ђе ња те-
ри то ри јал них структ ура``. Он за кљу чу је да овај тип дру штва ни је 
ста ти чан и ока ме њен у сво јим струк ту ра ма, уло га ма и ста ту си ма. 
На про тив, и то су ве о ма ди на мич на дру штва у ко ји ма су упра во 
раз ли ке у ста ту си ма, по се до ва њу до ба ра, мо ћи, угле да и ути ца ја, 
узрок пер ма нент них су ко бља ва ња ко ја, опет, с дру ге стра не, има ју 
функ ци ју одр жа ва ња ста бил но сти тих дру шта ва. Ба лан дје је, та-
ко ђе, уочио исте на пе то сти ко је узро ку ју хи је рар хиј ски од но си у 
ме ла не зиј ским и но во ка ле дон ским при ми тив ним дру штви ма. На 
осно ву све га овај ис тра жи вач ре зи ми ра: ``Разматрана дру штва 
успе ва ју да функ ци о ни шу са мо та ко што ко ри сте енер ги ју на ста лу 
раз ли чи то шћу по ло жа ја ко ја по сто ји ме ђу по је дин ци ма/за ви сно од 
њи хо вог ста ту са/, и со ци јал ном дис тан цом уста но вље ном из ме ђу 
гру па /за ви сно од по ло жа ја уну тар јед не че сто ру ди мен тар не хи-
10)  Макс Вебер,’’Типови друштвене организације’’, зборник  Теорије о друштву , књ. 2, 

’’Вук Карађзић’’, Београд, 1976, стр. 205-210.
11) Жорж Баландије, Политичка антропологија, 20-ти век , Београд, 1977, стр. 84-97. 
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је рар хи је/. Она се ко ри сте раз ли ком по тен ци ја ла ко ја се оства ру је 
услед ге не а ло шке, об ред не еко ном ске не јед на ко сти - при че му се, 
због ни воа тех нич ког и при вред ног раз во ја, ви ше при бе га ва две ма 
пр ви ма не го овој по след њој. Од не рав но те же и су ко бља ва ња оне 
чи не – ума ње ним раз ме ра ма ка кве им при ли че - си лу што ства ра 
дру штве ну ко хе зи ју и ред : у том ци љу по ли тич ко већ – и не из бе-
жно – по ста је њи хов ин стру мент… Но, уз све то, уро ђе нич ке те о-
ри је… из ра жа ва ју стал ну бо ја зан да се иза ре да не ука же не ред, да 
власт не по ста не сред ство у слу жби не прав де.

Те ма на шег ра да зах те ва да из ло жи мо још јед но про дук тив но 
ве ри фи ко ва ње Ве бе ро вих раз ли ко ва ња за јед ни це и дру штва, тач-
ни је и ви ше од то га, на јед ну ино ва ци ју Ве бе ро ве ана ли зе са вре ме-
них За пад них дру шта ва. Ра ди се о књи зи Кар ла Дој ча под на сло-
вом : `` На ци о на ли зам и дру штве на комуникација``.12)

Ана ли зи ра ју ћи ре ла ци је кул ту ра–за јед ни ца–дру штво, Дојч за-
сни ва те зу о кул ту ри као основ ном ко му ни ка циј ском си сте му у тим 
дру штви ма. Она об ли ку је на чин, на ви ке и вред но сно уте ме ље ње 
чо ве ко вог ми шље ња, као и са му ње го ву де лат ност. Али, без об зи-
ра на про це се ра ци о на ли за ци је гра ђан ског /ка пи та ли стич ког/ дру-
штва, и ова но ва кул ту ра те ме љи се на об на вља њу енер ги ја пер-
ма нент не ре про дук ци је за јед нич ких, не у пит них и нај ви ших свр ха 
људ ске ег зи стен ци је. Сход но то ме Дојч за кљу чу је да је по тре ба за 
за јед ни цом ду бо ка, основ на по тре ба са вре ме ног чо ве ка. За јед ни ца 
је, по Дој чу ``скупина ин ди ви ду у ма у чи јем су пам ће њу и све сти 
исте на ви ке и ко му ни ка циј ски кул тур ни канали``, а основ ни об-
лик са вре ме ног за до во ље ња по тре бе за за јед ни штвом су на род и 
на ци ја. 13) Има ју ћи у ви ду пре о вла ђу ју ће на уч не од ред ни це кул ту-
ре, Дојч сма тра да се на ци ја и на род, као за јед ни це, ре про ду ку ју 
на осно ву ве ли ког бро ја ком пле мен тар них осо бе но сти, док се, у 
дру штву, ком пле мен тар ност сво ди на под руч је ин те ре са, до ба ра и 
услу га, па дру штво по чи ва на ужем оп се гу ко му ни ка циј ских спре-
га и по ру ка од за јед ни це. Дојч сма тра да је то ре зул тат чи ње ни це 
што су са вре ме ни дру штве ни си сте ми, пре све га, из раз про це са со-
ци јал не мо би ли за ци је, ин ду стри ја ли за ци је, ур ба ни за ци је, ма сов-
ног опи сме ња ва ња, и обра зо ва ња, де мо кра ти за ци је и слич но, док 
се ко му ни ка циј ски си сте ми основ не са вре ме не за јед ни це /на ци ја и 
на род/, за сни ва ју, углав ном, на кул тур ним стан дар ди ма ве ћин ске 
12) In ter pre ti ra no pre ma: Z. Le ro tić, ’’Na ci ja’’, Kul tur ni rad nik, Za greb1977, str. 80-92.
13) In ter pre ti ra no pre ma: Z. Le ro tić, ’’Na ci ja’’, Kul tur ni rad nik, Za greb1977, str. 80-92.
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ет нич ке гру пе. Упр кос та квим раз ли ка ма, Дојч та ко ђе, као и Ве бер, 
ни је при ста ли ца стро гог раз ли ко ва ња и су прот ста вља ња за јед ни це 
и дру штва.

ДРУ ШТВО 

Про паст фе у да ли зма и хри шћан ског по ли тич ког по рет ка  
омо гу ћи ли су на ста нак но вог ин ду стриј ског дру штва

У те о риј ском сми слу о дру штву се по чи ње го во ри ти у 17. и 18. 
ве ку, тач ни је у кон тек сту цр кве не ре фор ма ци је и вер ских ра то ва по 
Ни зо зем ској и Не мач кој. У тим пре ви ра њи ма се, у сфе ри ду хов ног 
и по ли тич ког жи во та, ко нач но рас пао мо но лит ни по глед на свет, 
као и те о ри ја о Бо жан ском по ре клу по ли тич ке вла сти а, у све ту 
ствар них чи ње ни ца, на ме сто ``хришћанског`` сту па но во мо дер-
но дру штво. Све то рим ско цар ство је од осмог до пет на е стог ве ка 
об је ди ња ва ло око пет сто ти на по ли тич ких је ди ни ца у име ``божјег 
ауторите та``. 

Ко мен та ри шу ћи прин цип функ ци о ни са ња овог ̀ `међународног 
хри шћан ског друш тва``, Деј вид Хелд ка же: ``Бог је био ауто ри тет 
ко ји ре ша ва спо ро ве и су ко бе. Ре ли ги о зна док три на је ње гов глав-
ни по ли тич ки оквир, ис пу њен прет по став ка ма о уни вер зал ној при-
ро ди људ ске за јед ни це.``.14).

Већ од пет на е стог до осам на е стог ве ка на про сто ру Све тог 
рим ског цар ства ис кри ста ли са ла су се два об ли ка по ли тич ке вла-
да ви не: ап со лут на мо нар хи ја на кон ти нен ту и устав на мо нар хи ја 
у Ен гле ској и Хо лан ди ји. Иако су Ен гле зи и Хо лан ђа ни пу тем пар-
ла мен та огра ни ча ва ли власт су ве ре на, ру ко во де ћи се иде јом о вла-
да ви ни пра ва и су ве ре ног гра ђа ни на, иде јом гра ђан ског дру штва и 
ми ни мал не др жа ве, др жа ве ``ноћног чувара``, и код њих се ду го, 
као и у ап со лут ној мо нар хи ји, ка ко по ка зу је Бе не дикт Ан дер сон, 
за др жа ва ло ста ро ве ро ва ње да је дру штво `` при род но ор га ни зо ва-
но око и под вла шћу уз ви ше них цен та ра – мо нар ха, ко ји су би ли 
одво је ни од оста лих људ ских би ћа и ко ји су вла да ли по не кој вр сти 
ко смо ло шке бож је ми ло сти. Ода ност љу ди ну жно је би ла хи је рар-
хич на и цен три пе тал на, јер је вла дар, као и све то пи смо, био кључ 
при сту па би ћу и ње гов нео дво ји ви део.``.15) Тек ће су ко би вла да ра 
ап со лу ти ста и бур жо а зи је, ко ја на ста је у 17. ве ку, узро ко ва ти по раз 
14) Д. Хелд, Де мо кра ти ја и гло бал ни по ре дак, ’’Фи лип Ви шњић’’, Бе о град, 1997, стр. 50.
15) Б.  Ан дер сон, На ци ја : за ми шље на за јед ни ца, Школ ска књи га, За греб, 1990, стр. 40.
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ап со лут не мо нар хи је, а ти ме, на ду хов ном пла ну, и ко на чан слом 
ак си о мат ске вла сти над људ ским ду хом и до при не ти, на по ли тич-
ком пла ну, ја сном раз ли ко ва њу из ме ђу чо ве ка и гра ђа ни на, дру-
штва и др жа ве. 

У ства ри у тим бор ба ма ће се, ка ко по ка зу је С. М. Лип сет, из 
кор пу са раз ли чи тих хо ли стич ких ин тер пре та ци ја јед но сти и це ло-
сти за јед ни це, др жа ве и све та, пој мов но са свим ја сно из дво ји ти 
``аутономна личност``и ``друш тво``.16). Ти ме је ова кла сно-по ли-
тич ка бор ба окон ча ла од го вор, ка зу је и Хелд, не са мо на пи та ње 
ју рис дик ци је вла сти па пе ши ром Евро пе, ``већ је на нај о го ље ни ји 
на чин по ста ви ла пи та ње и о по ли тич ким ду жно сти ма и по слу шно-
сти. Ко ме се ду го ва ла ло јал ност? Ка то лич кој цр кви, про те стант-
ском вла да ру или по себ ној ре ли ги о зној сек ти ни је би ло ла ко ре ши-
во пи та ње. Вр ло по ступ но, по ста ло је ја сно да се моћ др жа ве мо ра 
одво ји ти од ду жно сти вла да ра да по др жа ва не ку по себ ну ве ру.``.17). 

На рав но, у осно ви свих ових ду хов них и по ли тич ких пре о-
бра жа ја би ле су ду бо ке про ме не обра за ца про из вод ње, раз мен ских 
про це са и дру штве них ко му ни ка ци ја. Кључ ну уло гу у на стан ку 
но вог по и ма ња ``истовремености света`` и схва та ња мо гућ но сти 
на ста ја ња за јед ни це ̀ хоризонт алног световног`` ти па, Бе не дик Ан-
дер сон при да је раз во ју штам пе.

Ана ли зи ра ју ћи бр зи ну ши ре ња Лу те ро вих те за, за хва љу-
ју ћи Гу тем бер го вом от кри ћу, Ан дер сон за кљу чу је: ``Стицај ка-
пи та ли зма, штам пар ске тех но ло ги је и не у мит не ра зно вр сно сти 
људ ског је зи ка омо гу ћи ло је ства ра ње но вог об ли ка за ми шље не 
за јед ни це, ко ја је сво јом основ ном мор фо ло ги јом по ста ви ла сце-
ну за са вре ме ну на ци ју. Мо гу ћи оп сег тих за јед ни ца био је ин хе-
рент но огра ни чен, а ујед но и у по све слу чај ној ве зи с по сто је ћим 
по ли тич ким гра ни ца ма, ко је су у це ли ни би ле од раз ди на стич ких 
експанзионизама``.18). 

Во де ћи са вре ме ни не мач ки исто ри чар Ха ген Шул це, у сво јој 
књи зи "Др жа ва и на ци ја у европ ској исто ри ји", ана ли зи ра ју ћи дру-
штве не, еко ном ске, по ли тич ке, тех но ло шке, де мо граф ске и дру ге 
про це се, ко ји су об ли ко ва ли европ ску исто ри ју, од свих фе но ме на, 
16) С. М. Лип сет, По ли тич ки чо век, Рад, Бе о град, 1969, стр. 38-40.
17) Д. Хелд, Де мо кра ти ја и гло бал ни по ре дак, оп. цит., стр. 53-54.
18)  Б. Андерсон, Нација: замишљена заједница, оп. цит., стр. 42, 49.
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као два нај зна чај ни ја за но ву исто ри ју, сма тра др жа ву и на ци ју.19) 
А фи ло зоф Ни зо зе мац Јо хан Хај зин ка, кра јем три де се тих го ди-
на про шлог ве ка, у сво јој књи зи ‘’На ци о на ли зам и па три о ти зам 
у Евро пи на кра ју 19. ве ка’’, по ка зу је ка ко су ове ре ла тив но не за-
ви сне по ли тич ке је ди ни це, то јест ма ле на ци о нал не др жа ве, сла бе 
вој нич ке сна ге, гу би ле сво ју ауто но ми ју, би ло до бро вољ ним при-
па ја њем сна жни јим или пак рат ном анек си јом од стра не моћ ни јих 
и ве ли ких.20)

Јо хан Хај зин ка опи су је ка ко је та ква суд би на код свих европ-
ских на ци ја још у то вре ме осло ви ла оп се си ју ̀ `велике државе`` ко-
ја по пут за гу бље не вла сти те сен ке го спо да ри њи хо вом по ли тич ком 
све шћу и др жав но-по ли тич ким ам би ци ја ма ма ме ћи их све од ре да 
ка Дру гом свет ском ра ту. 

У том но вом ти пу дру штве них и по ли тич ких за јед ни ца, не ста-
ја ње ста рог по рет ка, отво ри ло је ка ко ка же Лип сет фун да мен тал но 
пи та ње мо дер не др жа ве и дру штва, а ко је гла си: ка ко дру штво мо-
же да се су о ча ва са не пре кид ним су ко би ма ме ђу сво јим чла но ви ма 
и гру па ма и да при том, ипак, очу ва со ци јал ну ко хе зи ју и ле ги тим-
ност др жав ног ауто ри те та.21).

До и ста, од тих вре ме на па све до на ших да на, на ово пи та ње 
ка рак те ра од но са дру штва и др жа ве ну ђе ни су и ну де се раз ли чи-
ти од го во ри фи ло зоф ских и со ци о ло шко-по ли ти ко ло шких те о ри ја. 

IljazOsmanlic
COMMUNITYANDSOCIETY

Summary
The con cept of com mu nity emer ges for the fist ti me in an
ci ent phi lo sophy in the te ac hings of Ari sto tle and Pla to. 
Ari sto tle de fi nes the sta te as a com mu nity of ci ti zens vo
lun ta rily uni ted for the sa ke of happy li fe. Pla to’s con cep
tion of com mu nity was ex pres sed in the ideal sta te. He be
li e ved that the who le was not due to the in di vi dual but the 
in di vi dual was due to the who le. Dic ho to mo us the o re ti cal 
pa ra digms of po li ti cal com mu ni ti esso ci ety –we re de ve lo
ped and esta blis hed in Euro pean and An gloSa xon po li ti
cal phi lo sophy from the half to half 18th to the half of 19th 
cen tury. Ho we ver, the first in ter pre ta ti ons of du a lism go als 

19) Шулце Хаген, Држава и нација у европској историји, „Филип Вишњић“, Београд,  
2000.

20) Јохан Хајзинка, Национализам и патриотизам у Европи на крају 19. века, Прометеј, 
Нови Сад, 1996.

21)  С. М. Липсет, Политички човек, оп. цит., стр. 54.
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of the po li ti cal com mu nity and so ci ety im mor ta li zed in the 
church and its ca nons are pre sent in the early Chri stian 
ma xim “Gi ve Ca e sar what is Ca e sar’s and to God what 
is God’s”. Un til the 18th cen tury in so cial the ory the re was 
no cle ar de mar ca tion bet we en the terms com mu nity and 
so ci ety. At the end of the 18th cen tury first the o ri es of com
mu nity emer ge in Ger many op po sed to con tract the o ri es 
of so ci ety, ra ti o na li stic En lig hten ment and in di vi du a lism. 
At the ti me of the Church Re for ma tion and re li gi o us wars 
in the Net her lands and Ger many in the 17th and the 18th 
cen tury the o re ti cal un der stan dings of so ci ety emer ge. In 
the tur moil in the sphe re of spi ri tual and po li ti cal li fe mo
no lit hic vi ew of the world fi nally fell apart, as well as the 
the ory of the di vi ne ori gin of po li ti cal po wer whi le in the 
world in ac tual facts a new mo dern era ta kes pla ce in stead 
of Chri stian age.
Key words: com mu nity, co un try, an ci ent phi lo sophy, 
church, ca nons, early Chri sti a nity, na ti o na lism, the En lig
hten ment, so ci ety.
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Ана Јо ва ше вић
In sti tut für Kul tur und Me dien ma na ge ment, Fre ie Uni ver si tat, Ber lin 

УЛОГАГЕТЕИНСТИТУТАУРЕАЛИЗАЦИЈИ
НЕМАЧКЕКУЛТУРНЕПОЛИТИКЕ

(сосвртомнастањеуСрбији)
Сажетак

У ра ду се са ра зних аспе ка та ана ли зи ра ју основ не ка
рак те ри сти ке и прав ци де ло ва ња спољ не кул тур не по
ли ти ке СР Не мач ке пре ма Ср би ји, те ме сто, уло га и 
зна чај ко ји по је ди не кул тур не ин сти ту ци је, јав ног и 
‘’не јав ног’’ сек то ра има ју у оства ри ва њу ци ље ва ове 
по ли ти ке у ци љу из град ње, уна пре ђе ња и по бољ ша ња 
ме ђу соб них кул тур них, па ти ме и по ли тич ких и еко
ном ских од но са и са рад ње Ср би је и Не мач ке. У овом 
ра ду би ће го во ра о пој му, еле мен ти ма, прав ци ма де ло
ва ња и ка рак те ри сти ка ма спољ не кул тур не по ли ти ке 
и ор га ни за ци ја ма ко је је спро во де, ме ђу ко ји ма је по
себ но ис ти че уло га Ге те ин сти ту та. По себ но је ана
ли зи ра на 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 СР 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. 
Кључ не ре чи: СР Не мач ка, спољ на кул тур на по ли ти
ка, Ср би ја, кул тур на са рад ња, кул тур ни про гра ми, Ге
те ин сти тут 

Sве са вре ме не др жа ве, не са мо да нас, већ од нај ста ри јих вре-
ме на ус по ста вља ју и раз ви ја ју раз ли чи те ме ђу на род не од но-

се, би ло са су сед ним, при ја тељ ским, па чак и ''не при ја тељ ским'' 
др жа ва ма. Те раз ли чи те ак тив но сти има ју ви ше-ма ње раз ли чи те 
ци ље ве и све оне ску па пред ста вља ју еле ме нат спољ не по ли ти ке 
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те др жа ве у окви ру ме ђу на род не за јед ни це1). Спољ на по ли ти ка је 
та ко 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, кул тур ном, на уч ном, спорт ском 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 ма2).

Од нај ста ри јих вре ме на су др жа ве во ди ле раз ли чи те об ли ке 
спољ не по ли ти ке пре ма дру гим др жа ва ма. Та по ли ти ка че сто ни-
је би ла ја сно де фи ни са на, она 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“3), 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.

Кул тур на раз ме на (ме ђу на род ни кул тур ни од но си, кул тур на 
ди пло ма ти ја, спољ на кул тур на по ли ти ка) се мо же од ви ја ти у раз-
ли чи тим обла сти ма умет но сти, на у ке, кул ту ре 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 ње4). 
1) В. Га вра нов, М. Стој ко вић, Ме ђу на род ни од но си и спољ на по ли ти ка Ју го сла ви је, Са-

вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1972, стр. 14.
2) И. Ви ско вић, Спољ на по ли ти ка, Ре пе ти то ри јум, Бе о град, 2005, стр. 7.
3) M. C. Cum mings Jr, Cul tu ral Di plo macy and the Uni ted Sta tes Go ver ment: a Sur vey, Цен-

тар за умет ност и кул ту ру, 2003, стр. 1. пре ма М. Џ. Ви зо мир ски, С. П. Шнај дер, Кул
тур на ди пло ма ти ја, Бал кан култ, Бе о град, 2006, стр. 101.

4) www.cul tu ral di plo macy.org/in dex.php?en_cul tu ral di plo macy, при сту пље но 11.01.2010.
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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. 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“5). 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”6). 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“7). Кон цепт кул тур не раз ме не Many-to-many 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 ке8). 
5) K. Bo und, R. Briggs, J. Hol den, S. Jo nes, Cul tu ral Di plo macy, De mos, Lon don, 2007, str. 12.
6) K. Bo und, R. Briggs, J. Hol den, S. Jo nes, Cul tu ral Di plo macy, ibid, str. 12.
7) K. Bo und, R. Briggs, J. Hol den, S. Jo nes, Cul tu ral Di plo macy, ibid, str. 16.
8)  A. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, Co un cil of Euro pe, Stras bo urg, 1974, str. 27.
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СПОЉ НА КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА СР 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 (ДА АД) 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 (ДА) по ста вље ни окви ри и за Ге те ин сти тут са ци љем 
про мо ви са ња на ста ве не мач ког је зи ка у ино стран ству9). 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. 

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. 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 та10). 
9) A. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, op. cit., str. 33.
10) A. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, ibid, str. 101.
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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 ни11) 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 Др жа ва Не мач ка мо же да пот пи-
ше спо ра зум12). У ју ну 1950. го ди не Кан це ла ри ја је пре у ре ђе на у 
Оде ље ње 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.

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 ДА АД (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 
11) Пре ма Основ ном за ко ну (Уста ву) СР Не мач ке од 23. 05. 1949. го ди не са из ме на ма од 

8.10.2008. од ре ђе но је: у чла ну 73. да Са ве зна др жа ва има ис кљу чи во за ко но дав ну 
над ле жност, из ме ђу оста лог, у за шти ти не мач ког кул тур ног до бра про тив из но ше ња у 
ино стран ство (тач ка 5.а) и у прав ној за шти ти ин ду стриј ске сво ји не, аутор ских и из да-
вач ких пра ва (тач ка 9), док је у чла ну 74. од ре ђе на кон ку рент на над ле жност Са ве зне 
др жа ве и зе ма ља: ре гу ли са ње по мо ћи у об ра зо ва њу и уна пре ђе њу на уч ног ра да (тач ка 
13).

12) A. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, op.cit. str. 103.
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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. 

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 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 сти13). 
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 ност 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 
13) A. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, ibid, str. 108.
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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 ке14). 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.

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 се15).

Са ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва16) 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 су17): 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 утвр ди ла је и 
низ при о ри те та ра ди по сти за ња ових ци ље ва. То су: 1) од 2002. је 
по кре нут спе ци ја лан про грам под на зи вом ''Euro pean-Isla mic In ter-
14) A. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, ibid, str. 112.
15) www.cul tu ral po li ci es.net/web/ger many.php?aid=241, при сту пље но 13. 01. 2010.
16) www.auswa er ti ges-amt.de, при сту пље но 10.02.2010.
17) У ли те ра ту ри и го ди шњим из ве шта ји ма Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло ва СР 

Не мач ке се по јам спољ не кул тур не и обра зов не по ли ти ка из јед на ча ва са пој мом спољ-
не кул тур не по ли ти ке.
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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 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“18). 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“19). 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 ЕУНИЦ20). 

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-
тлант ској осо ви ни. 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 
18) www.cul tu ral po li ci es.net/web/ger many.php?aid=241, при сту пље но 13. 01. 2010.
19) http://www.cul tu ral po li ci es.net/web/ger many.php?aid=241, при сту пље но 13. 01. 2010.
20) Euro pean Union Na ti o nal In sti tu tes for Cul tu re – www.eunic-brus sels.eu, при сту пље но 

20.01.2010.
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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 
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 
де ци си онма керс 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.

ГЕ ТЕ ИН СТИ ТУТ 

Ге те ин сти тут21) пред ста вља основ ну уста но ву за спро во ђе-
ње кул тур не по ли ти ке Не мач ке ко ја сво ју де лат ност оба вља ши-
ром све та. Та де лат ност се са сто ји од про мо ви са ња не мач ког је-
зи ка (уче ња и на ста ве је зи ка), ши ре ња зна ња о Не мач кој, ње ној 
кул ту ри, дру штву и по ли ти ци и под сти ца ња ме ђу на род не кул тур не 
са рад ње. Ге те ин сти тут, чи ји је ре ги стро ван на зив Go et he In sti tu
te Ve rein22), је нај ве ћа по сред нич ка ин сти ту ци ја из ме ђу Не мач ке и 
ино стран ства, од но сно нај зна чај ни ји ин стру мент спољ не кул тур-
не по ли ти ке Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке пре ма ино стран ству. Овај 
ин сти тут фи нан си ра Са ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва. 
Прав на осно ва де ло ва ња Ге те ин сти ту та од ре ђе на је кроз два до-
ку мен та: 1) Ста ту том Ге те ин сти ту та23) и 2) Основ ним спо ра зу мом 
из ме ђу Ге те ин сти ту та и Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло ва 
ко је за сту па Са ве зну Ре пу бли ку Не мач ку24).

Са ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва у по гле ду про грам ске 
ор јен та ци је мо же да ва ти смер ни це, у скла ду са сво јом спољ ном 
кул тур ном по ли ти ком, али Ге те ин сти тут у про грам ском сми слу за-
др жа ва са мо стал ност и не за ви сност у ра ду (у скла ду са уго вор ним 
оба ве за ма), а про гра ми ин сти ту та се, за ви сно од ре ги о на де ло ва-
ња и за сно ва ни на по сту ла ти ма де цен тра ли зо ва но сти, са мо стал но 
осми шља ва ју и ре а ли зу ју. Ка ко је на ве де но у Основ ном спо ра зу му, 
21) www.go et he.de, при сту пље но 10.01.2010.
22) ein ge tra ge ner Ve rein - ре ги стро ва но удру же ње
23) Ста тут је до нет 21.09.2000. го ди не и до пу њен 24.06.2005. го ди не, Go et he-In sti tu te, e.V. 

München, 2005.
24) Спо ра зум је за кљу чен 17. 01. 2001. го ди не
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ди рек то ри ин сти ту та су од го вор ни за про гра ме ко је ну де кул тур не 
ин сти ту ци је25) и све док оба вља ју сво је уго вор не оба ве зеСа ве зно
ми ни стар ство не ће ути ца ти на од го вор ност ми си ја по пи та њи ма 
кул тур не по ли ти ке у ино стран ству и за од но се са јав но шћу26). 

У при лог не за ви сно сти го во ри и чи ње ни ца да је Ге те ин сти тут 
у ино стран ству са мо ста лан у од но су на ам ба са ду Не мач ке у тој 
др жа ви и ам ба са дор или ата ше за кул ту ру не оба вља ју функ ци-
ју ди рек то ра цен тра. Та ко, на при мер, Ге те ин сти тут у Бе о гра ду 
че сто са ра ђу је са ам ба са дом Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке и оба ве-
шта ва је о сво јим ак тив но сти ма, али пред став ни ци ди пло мат ске 
ми си је не мо гу да ути чу на про грам ски из бор и ква ли тет, осим ако 
ни је реч о по ли тич кој не при хва тљи во сти тих са др жа ја, јер је за да-
так ди пло мат ских ми си ја да шти ти по ли тич ке ин те ре се Са ве зне 
Ре пу бли ке Не мач ке27). Да кле, Ге те ин сти тут се, по сред нич ки, ба ви 
им пле мен та ци јом спољ не кул тур не по ли ти ке у ино стран ству, док 
су ди пло мат ске ми си је за ду же не за спољ но по ли тич ке и при вред не 
од но се. Је дан од за да та ка ди пло мат ских ми си ја у др жа ва ма до ма-
ћи ни ма је, та ко ђе, да се омо гу ће усло ви за што бо љи рад не мач ких 
ин сти ту ци ја. Од нос из ме ђу ди пло мат ских ми си ја у ино стран ству 
и Ге те ин сти ту та у тим др жа ва ма до ма ћи ни ма ре гу ли ше Са ве зно 
ми ни стар ство спољ них по сло ва. Ге те ин сти тут сво је при су ство и 
ак тив ност ши ром све та из гра ђу је де лу ју ћи кроз чи та о ни це, цен тре 
за уче ње је зи ка и обу ку на став ни ка, као и тач ке за ди ја лог и раз у-
ме ва ње, али и кроз уво ђе ње гра до ва – те жи шта, ра ди де цен тра ли-
за ци је ак тив но сти, што је прак са Ге те ин сти ту та Бе о град по след-
њих го ди на.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА, НАД ЛЕ ЖНОСТ, ДЕ ЛО ВА ЊЕ

Пре ма Основ ном спо ра зу му из ме ђу Ге те ин сти ту та и Са ве зног 
ми ни стар ства спољ них по сло ва Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке де фи-
ни са на су ме ђу соб на пра ва и оба ве зе. Ге те ин сти ту ти се отва ра ју 
и за тва ра ју на пред лог и са гла сност тог Ми ни стар ства28). Са ве зно 
ми ни стар ство спољ них по сло ва, у окви ру сво јих устав них ка па ци-
25) Основ ни спо ра зум из ме ђу Ге те ин сти ту та и Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло

ва, члан 4.
26)  Основ ни спо ра зум из ме ђу Ге те ин сти ту та и Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло

ва, члан 5.
27) Основ ни спо ра зум из ме ђу Ге те ин сти ту та и Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло

ва, члан 4.
28) Основ ни спо ра зум из ме ђу Ге те ин сти ту та и Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло

ва, члан 4.
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те та, од го вор но је за спољ ну кул тур ну и обра зов ну по ли ти ку, али 
оно по ве ра ва Ге те ин сти ту ту у ино стран ству оба вља ње сле де ћих 
по сло ва у скла ду са ње го вим Ста ту том29):

1. По ма га ње на ста ве не мач ког је зи ка:
а) про мо ви са ње не мач ког је зи ка у ино стран ству,
б) на ста ва не мач ког је зи ка кроз са рад њу са др жав ним ор га-

ни ма, ин сти ту ци ја ма и на став ним осо бљем у ино стран-
ству,

в) про фе си о нал но уса вр ша ва ње на став ни ка не мач ког је зи ка 
и кул ту ре у ино стран ству, 

г) раз вој и уна пре ђе ње на став них ме то да, ма те ри ја ла и ис-
пи та и

д) одо бра ва ње сти пен ди ја за сту ди је, уче ње и на ста ву не-
мач ког је зи ка, 

2. Под сти ца ње ме ђу на род не кул тур не са рад ње кроз:
а) ор га ни зо ва ње кул тур них де ша ва ња,
б) ши ре ње ин фор ма ци ја у ино стран ству о кул тур ном жи во-

ту у Не мач кој, 
в) при пре му, ор га ни зо ва ње и пра ће ње про гра ма за по се ти о-

це30) ко је је по кре нуо Ге те ин сти тут, 
г) дру ге об ли ке уче шћа у кул тур ној са рад њи и раз ме ни са 

кул тур ним ор га ни за ци ја ма у ино стран ству (на кон прет-
ход них кон сул та ци ја са Ми ни стар ством спољ них по сло-
ва), 

д) про мо ви са ње не мач ко-ино стра них кул тур них ор га ни за-
ци ја и дру шта ва и 

е) одо бра ва ње сти пен ди је мул ти пли ка то ри ма31) у свим сек-
то ри ма и 

3. Пре но ше ње све о бу хват не сли ке о Не мач кој – кроз ин фор ми-
са ње о кул тур ном, дру штве ном и по ли тич ком жи во ту:

а) ор га ни зо ва ње про гра ма по се те32) Са ве зној Ре пу бли ци Не-
мач кој,

б) при пре ма, из да ва штво, про из вод ња, на ба вља ње и ди стри-
бу ци ја: штам па них ме ди ја (књи ге, ча со пи си, са оп ште ња, 
ин фор ма то ри, бил те ни, фла је ри, до ку мен та ци ја), фил мо-

29) Основ ни спо ра зум из ме ђу Ге те ин сти ту та и Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло
ва, члан 1.

30) Vi si tors’ pro gram me.
31) У окви ру са рад ње у обра зо ва њу Ге те ин сти тут Бе о град ор га ни зу је уса вр ша ва ње за пре-

да ва че не мач ког је зи ка ко ји ма омо гу ћа ва ју да том ква ли фи ка ци јом оста лим на став ни-
ци ма пре не се сте че но зна ње.

32) Vi si tors’ pro gram me.
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ва, ТВ про дук ци ја, аудио-ви зу ел них ме ди ја и елек трон-
ских ме ди ја и

 в) про мо ци ја пре во ди лач ке де лат но сти 
Ова ко по ста вље не уго вор не од ред бе Спо ра зу ма из ме ђу Ми ни-

стар ства и Ге те ин сти ту та по твр ђу ју зна чај и уло гу ко ју Ге те ин-
сти тут има у спро во ђе њу спољ не кул тур не по ли ти ке Са ве зне Ре-
пу бли ке Не мач ке пре ма ино стран ству. Овим Спо ра зу мом је од ре-
ђе но да Са ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва по слу је у скла ду 
са Ста ту том Ге те ин сти ту та и у оба ве зи је да одр жа ва кул тур не 
ин сти ту те у ино стран ству и у гра до ви ма у Не мач кој. С дру ге стра-
не, Ге те ин сти тут је оба ве зан да ре дов но под но си из ве шта је о свом 
ра ду и о дру гим окол но сти ма ко ји ути чу на са рад њу са др жа ва ма 
до ма ћи ни ма, или се од но се на над ле жно сти Са ве зног ми ни стар-
ства спољ них по сло ва у обла сти кул тур не по ли ти ке и од но са са 
јав но шћу у ино стран ству. 

Оба ве зне су за јед нич ке сед ни це Ми ни стар ства и Ге те ин сти-
ту та у ре дов ним ин тер ва ли ма, а пред мет тих са ста на ка је ко ор ди-
на ци ја и пла ни ра ње про гра ма и њи хо ва им пле мен та ци ја на осно ву 
уго во ре ног по сло ва ња33). Осим то га Спо ра зум ре гу ли ше пи та ња 
фи нан си ра ња Ге те ин сти ту та, ка дров ске струк ту ре и њи хо ва пра ва 
и оба ве зе, пи та ња о имо ви ни, оп штим пра ви ма, за шти ти ти и по вре-
ди пра ва ин сти ту ци је, од нос са ди пло мат ским ми си ја ма и др жа вом 
до ма ћи ном у ко јој се вр ши де лат ност Ге те ин сти ту та, као и пи та ња 
у тре ну ци ма ван ред них окол но сти и у кри зним си ту а ци ја ма.

У оба вља њу по сло ва и за да та ка на ре а ли за ци ји и уна пре ђе њу 
спољ не кул тур не по ли ти ке Не мач ке уоп ште, па та ко и у Ре пу бли ци 
Ср би ји уче ству ју раз ли чи ти ор га ни у окви ру Ге те ин сти ту та. То су 
пре ма Ста ту ту сле де ћи ор га ни: 1. Скуп шти на, 2. Пред сед ни штво 
и 3. Из вр шни од бор. 

Чла но ви Скуп шти не Ге те ин сти ту та су при зна ти струч ња ци 
ко ји уче ству ју у кул тур ном, на уч ном и дру штве ном жи во ту СР Не-
мач ке. Скуп шти на се са ста је два пу та го ди шње и њој пред се да ва 
пред сед ник. Све ре зо лу ци је на са стан ку Скуп шти не, под усло вом 
да Ста тут не пред ви ђа дру га чи је, усва ја ју се про стом ве ћи ном гла-
со ва при сут них чла но ва. Пред став ник Са ве зне Ре пу бли ке Не мач-
ке, ко ји је ујед но и пу но пра ван члан Скуп шти не, мо же ста ви ти 
при го вор на усво је не ре зо лу ци је ко је ни су у скла ду са смер ни ца ма, 
33) Основ ни спо ра зум из ме ђу Ге те ин сти ту та и Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло

ва, члан 3.
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пла ни ра њем и ко ор ди на ци јом у обла сти спољ не кул тур не по ли ти-
ке Не мач ке, или јав ног ра да. 

У над ле жност Скуп шти не спа да ју сле де ћи за да ци: 1) Раз ма-
тра ње и пре по ру ке у ве зи са кон цеп ту ал ним пи та њи ма ко ја се ти чу 
ра да Ге те ин сти ту та, 2) Усва ја ње ре зо лу ци је у ве зи аманд ма на на 
Ста тут, као и одо бре ње за кљу че ња, из ме на или рас ки да основ ног 
уго во ра из ме ђу Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке и Ге те ин сти ту та, 3) 
При хва та ње и раз ма тра ње го ди шњег из ве шта ја Пред сед ни штва, 4) 
При хва та ње го ди шњег фи нан сиј ског из ве шта ја и го ди шњег из ве-
шта ја Из вр шног од бо ра, 5) Усва ја ње ре зо лу ци је у ве зи са ра дом 
Из вр шног од бо ра, 6) При хва та ње из ве шта ја Са ве то дав ног ор га-
на, 7) Из бор и при јем чла но ва на пред лог Пред сед ни штва и на 
осно ву пре по ру ка од стра не чла но ва у Скуп шти ни, као и опо зи ва-
ње чла но ва, 8) Из бор чла но ва Пред сед ни штва, 9) Раз ма тра ње ра да 
чла но ва и 10) Из бор ре ви зо ра

Пред сед ни штво Ге те ин сти ту та се са сто ји од: 1) пред сед ни ка, 
2) шест чла но ва, ко је би ра Скуп шти на из свог те ла тај ним гла са-
њем на пе ри од од че ти ри го ди не, 3) по је дан пред став ник Са ве зног 
ми ни стар ства спољ них по сло ва и Са ве зног ми ни стар ства за фи-
нан си је и 4) три чла на би ра ју за по сле ни Ге те ин сти ту та на пе ри од 
од че ти ри го ди не.

Као и при за се да њу Скуп шти не, пред став ник Са ве зног ми ни-
стар ства спољ них по сло ва мо же да ста ви при го вор на ре зо лу ци ју 
Пред сед ни штва у до ме ну ду жно сти ко је ни су у скла ду са смер ни-
ца ма, пла ни ра њем и ко ор ди на ци јом кул тур не по ли ти ке из ван Не-
мач ке. 

Пред сед ни штво има сле де ћу над ле жност: 1) Име но ва ње Из-
вр шног од бо ра, што зах те ва са гла сност Са ве зног ми ни стар ства 
спољ них по сло ва, 2) Усва ја ње ре зо лу ци је у ве зи са смер ни ца ма 
за рад Ин сти ту та, 3) Усва ја ње ре зо лу ци је о ду го роч ном кон цеп ту-
ал ном пла ни ра њу Ин сти ту та као це ли не ко ја је при пре мље на од 
стра не Из вр шног од бо ра и Пред сед ни штва и ве ћа ња у Скуп шти ни, 
4) До но ше ње од лу ке у ве зи с рад ном вер зи јом по слов них, фи нан-
сиј ских и ин ве сти ци о них пла но ва, 5) При јем и пре глед го ди шњег 
фи нан сиј ског из ве шта ја и пре по ру ке ко је се од но се на рад Из вр-
шног од бо ра у Скуп шти ни, 6) Пре гле да го ди шњи из ве штај Из вр-
шног од бо ра, 7) Раз ма тра ње прет ход не са гла сно сти на од лу ке и по-
ли ти ку Из вр шног од бо ра ко ји су од основ ног зна ча ја за Удру же ње, 
а по себ но: а) отва ра ње и за тва ра ње Ин сти ту та, б) усва ја ње но вих 
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оба ве за и пре ста нак или из ме не и до пу не за тре нут но бит не ду-
жно сти Удру же ња, в) за кљу чи ва ње ко лек тив ног уго во ра, г) спро-
во ђе ње основ не по ли ти ке у ор га ни за ци ји по сло ва ња. д) ку по ви на, 
про да ја и рас по ла га ње имо ви ном у зе мљи и ино стран ству, е) до-
де љи ва ње пра ва за ло га или дру гих ствар них пра ва за ма те ри јал на 
сред ства Удру же ња и ђ) при хва та ње и одо бра ва ње кре ди та и га ран-
ци је, 8) До но ше ње пра ви ла по сту па ка Ин сти ту та и 9) При пре ма ње 
пред ло га о при је му но вих чла но ва.

Пред сед ни штво би ра пред сед ни ка на пе ри од од че ти ри го ди-
не, као и два пот пред сед ни ка. Из бор пред сед ни ка и пот пред сед ни-
ка зах те ва по твр ду ми ни стра Са ве зног ми ни стар ства спољ них по-
сло ва. Пред сед ник оба вља сле де ће по сло ве и за дат ке: 1) пред ста-
вља Ин сти тут, без об зи ра на пра во сна жност Из вр шног од бо ра, 2) 
са зи ва са стан ке Пред сед ни штва и пред се да ва им, 3) пред ста вља 
Пред сед ни штво у пе ри о ду из ме ђу са ста на ка, 4) у слу ча ју нео д ло-
жи ве од лу ке Из вр шног од бо ра ко ја зах те ва ју са гла сност Пред сед-
ни штва, мо же да од лу чи уме сто Пред сед ни штва. У том слу ча ју 
тре ба ло би да ин фор ми ше Пред сед ни штво без од ла га ња и 5) мо же 
да уче ству је на са стан ци ма Из вр шног од бо ра, као и на са стан ци ма 
Од бо ра и Са ве то дав них ор га на. 

Из вр шни од бор упра вља по слов ним ак тив но сти ма Ин сти ту-
та. Пред став ник Из вр шног од бо ра има функ ци ју ге не рал ног се кре-
та ра. Сва пра ва и оба ве зе чла но ва Из вр шног од бо ра су ре гу ли са на 
не мач ким гра ђан ским за ко ном.

Са вет Ге те ин сти ту та има за да так да пру жа струч не са ве те из 
од ре ђе них обла сти по пи та њу из вр шно сти у ра ду и по је ди нач ним 
про јек ти ма. По сто ји осам спе ци ја ли зо ва них са ве то дав них ор га на 
по де ље них по обла сти ма ко ји ма се ба ве. То су ор га ни за: 1) филм, 
ра дио и те ле ви зи ју, 2) ли ков не умет но сти, 3) ин фор ми са ње и би-
бли о те кар ство, 4) ин сти ту те у Не мач кој, 5) му зи ку, 6) је зик, 7) по-
зо ри ште и плес (из во ђач ке умет но сти) и 8) на у ку и ак ту ел на де ша-
ва ња.

При вред ни са вет Ге те ин сти ту та је са ве то дав но те ло чи ји су 
чла но ви во де ћи пред став ни ци не мач ке при вре де и Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва, ко ји уче ству је у осми шља ва њу про је ка та ко ји 
по ве зу ју по ли ти ку, при вре ду и кул ту ру.

Тре нут но у све ту има 149 Ге те ин сти ту та и 10 кан це ла ри ја 
у 91 др жа ви, ко ји пру жа ју ин фор ма ци је о кул ту ри, је зи ку и дру-
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гим аспек ти ма жи во та у Не мач кој34), а њи хо ва цен тра ла се на ла-
зи у Мин хе ну. Ве ли ки број ис по ста ва Ге те ин сти ту та пред ста вља-
ју кул тур ни ин сти ту ти и њи хо ве спољ не кан це ла ри је, ин сти ту ти 
у Не мач кој, не мач ко-ино стра на кул тур на дру штва и ор га ни за ци је, 
не мач ке чи та о ни це, цен три за ди ја лог, цен три за обу ку и на ста ву 
је зи ка, ин фор ма ци о ни цен три и ве ли ки број ли цен ци ра них парт не-
ра ко ји одр жа ва ју ис пи те не мач ког је зи ка. 

Ге те ин сти ту ти ши ром све та има ју цен трал ну уло гу у кул тур-
ној и обра зов ној по ли ти ци Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке пре ма ино-
стран ству. Осим уло ге у оства ри ва њу ци ље ва спољ не кул тур не и 
обра зов не по ли ти ке Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке у све ту, Ге те ин-
сти ту ти су парт не ри и мно гих јав них и при ват них кул тур них ин-
сти ту ци ја, као и са ве зних по кра ји на, ко му на и при вред них ак те ра, 
ка ко у Не мач кој, та ко и у ино стран ству. Осим све зна чај ни је са рад-
ње на при вред ном пла ну, ак це нат је и на са рад њи са европ ским 
кул тур ним ин сти ту ци ја ма као што су Bri tish Co un cil или In sti tu to 
Cer van tes. Ге те ин сти тут је члан Мре же на ци о нал них ин сти ту та за 
кул ту ру Европ ске уни је35). Број на парт нер ства слу же за из град њу 
мре же са рад ни ка и парт не ра раз ли чи тих сфе ра ин те ре са са ко ји-
ма, за ви сно од ре ги о на, вре ме на и те жи шних та ча ка, за јед нич ки, уз 
обо стра но уче шће, ства ра ју и ре а ли зу ју про гра ме. Из ова кве уло ге 
Ин сти ту та, мо же се за кљу чи ти да је он ва жан ак тер не мач ке спољ-
не по ли ти ке, пр вен стве но у обла сти кул ту ре и обра зо ва ња, али и 
но си лац ме ђу на род не кул тур не раз ме не Не мач ке и зе ма ља у ко ји-
ма де лу ју. 

У ши ро кој мре жи Ге те ин сти ту та и ис по ста ва у све ту, Ге те ин-
сти тут се на ла зи и у Ср би ји. При па да ре ги о ну ју го и сточ не Евро пе, 
чи ји је ре ги о нал ни цен тар сме штен у Ати ни. До де ве де се тих го ди-
на и по чет ка рас па да бив ше Ју го сла ви је на овим про сто ри ма, Ге те 
ин сти тут у Бе о гра ду пред ста вљао је ре ги о нал ни цен тар, пре не го 
што му је та функ ци ја због по ли тич ко-дру штве них од но са од у зе та. 
За ре ги о нал ну по де лу ва жно је још на гла си ти да она ни је стал на, 
већ под ло жна про ме на ма, че му све до чи по да так да су у ре ги о ну 
са на ма не ка да би ли Изра ел и Сло вач ка. Да нас ре ги о ну ју го и сточ-
не Евро пе, осим Ге те ин сти ту та у Бе о гра ду и Ати ни, при па да ју и 
ин сти тут у Со лу ну, три ин сти ту та у Тур ској (Ан ка ра, Ис тан бул и 
Из мир) и по је дан у Хр ват ској (За греб), Ру му ни ји (Бу ку решт), Бу-
34) www.go et he.de, при сту пље но 10. 01. 2010.
35) Euro pean Union Net work of Na ti o nal In sti tu tes for Cul tu re (EUNIC).



- 216 -

УЛОГА ГЕТЕ ИНСТИТУТА У РЕАЛИЗАЦИЈИ НЕМАЧКЕ...Ана Јовашевић

гар ској (Со фи ја), Бо сни и Хер це го ви ни (Са ра је во) и при дру же на 
кан це ла ри ја у Ма ке до ни ји (Ско пље). 

Ин сти тут у Бе о гра ду осно ван је 1970. го ди не, под на зи вом 
КИЦ Не мач ке и ове го ди не про сла вља 40 го ди на ра да, што ће би-
ти про пра ће но ни зом ма ни фе ста ци ја. Ге те ин сти тут у Ср би ји сме-
штен је у Бе о гра ду и за ду жен је за ак тив но сти у Ср би ји, Цр ној Го-
ри и на Ко со ву36) и до 2007. на под руч ју Ма ке до ни је. Ге те ин сти тут 
пред ста вља глав ни ин стру мент спољ не кул тур не и обра зов не по-
ли ти ке СР Не мач ке пре ма Ср би ји, а ка сни јом ана ли зом ак тив но сти 
ко је Ин сти тут спро во ди би ће пред ста вље на та по ли ти ка у Ср би ји. 

ФИ НАН СИ РА ЊЕ АК ТИВ НО СТИ ГЕ ТЕ ИН СТИ ТУ ТА 

Ге те ин сти тут фи нан си ра Ми ни стар ство спољ них по сло ва 
нов цем при ку пље ним од по ре ских об ве зни ка, као не про фи та бил на 
ин сти ту ци ја, чи ја фи нан сиј ска го ди на од го ва ра ка лен дар ској го ди-
ни. Ге те ин сти тут до ста вља Ми ни стар ству спољ них по сло ва на црт 
бу џе та за на ред ну бу џет ску го ди ну37). Са ве зно ми ни стар ство спољ-
них по сло ва је у оба ве зи да Ге те ин сти ту ту за оба вља ње уго вор-
них оба ве за обез бе ди од ре ђе на сред ста ва у за ви сно сти од рас по ло-
жи вих сред ста ва у бу џе ту, на кон што упра ва Са ве зног пар ла мен та 
усво ји план о бу џе ту38) за ко ји ва же са ве зни бу џет ски про пи си и 
пра ви ла39). 

На осно ву Спо ра зу ма, по сле ис те ка сва ке бу џет ске го ди не, нај-
ка сни је до 1. сеп тем бра на ред не го ди не, Ге те ин сти тут је у оба ве зи 
да до ста ви Ми ни стар ству спољ них по сло ва из ве штај о сво јим ак-
тив но сти ма као и ре ви зор ски из ве штај40). Но вац од Ми ни стар ства 
се рас по ре ђу је ре ги о нал ним цен три ма, за ви сно од при о ри те та и 
те жи шних та ча ка, пре ко ко јих до ла зи по је ди нач но до сва ког ин-
сти ту та. По сле успе шног пи лот-про јек та у ре ги о ни ма Ита ли је, ис-
точ не Евро пе, цен трал не Ази је и Се вер не Аме ри ке, цен трал ни ин-
сти тут у Мин хе ну је од 2008. го ди не увео стра те шки ме наџ мент по 
36) Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка при зна ла је не за ви сност Ко со ва у фе бру а ру 2008. го ди не.
37)  Основ ни спо ра зум из ме ђу Ге те ин сти ту та и Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло

ва, члан 5.
38) Бун де стаг
39) Основ ни спо ра зум из ме ђу Ге те ин сти ту та и Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло

ва, члан 6.
40) Основ ни спо ра зум из ме ђу Ге те ин сти ту та и Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло

ва, члан 7.
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ци ље ви ма41). Тај но ви об лик рас по де ле сред ста ва на зи ва се „бу џе-
ти ра ње“. У од но су на не ка да шњу рас по де лу сред ста ва ко ја је би ла 
пре ма утвр ђе ној су ми (нпр. за осо бље Ин сти ту та, пу то ва ња, ре жиј-
ске тро шко ве, кан це ла риј ски ма те ри јал) и ни је се мо гла пре но си ти 
са јед не став ке на дру гу, са да је са но вим си сте мом бу џе ти ра ња по 
ци ље ви ма то омо гу ће но. Та ко да ако се на јед ном ме сту „уште ди“, 
мо гу ће је тај но вац утро ши ти на до дат не про јек те, што ра ни је ни-
је би ло мо гу ће. Са дру ге стра не, ако се по тро ши ви ше нов ца, ни је 
мо гу ће тра жи ти одо бре ње но вих сред ста ва од цен тра ле у Мин хе ну, 
ма да у окви ру са мог ре ги о на је мо гућ тран сфер сред ста ва из ме ђу 
ин сти ту та.

Исто вре ме но се са уво ђе њем та квог на чи на фи нан си ра ња сти-
че ве ћа флек си бил ност у рас по де ли сред ста ва из фон да, од но сно 
ус по ста вља се фи нан сиј ска де цен тра ли за ци ја – ви ше се но вац не 
рас по ре ђу је по став ка ма из цен тра ле у Мин хе ну, већ сва ки ре ги-
он, на осно ву пла на ак тив но сти за на ред ни пе ри од тог ре ги о нал-
ног цен тра до би ја но вац, ко ји се да ље рас по ре ђу је ин сти ту ти ма. Та 
ре фор ма под на зи вом „Struk tur re form Go et he09“ за жи ве ла је 2008. 
го ди не, а тај про цес за вр шен је 2009. го ди не са ци љем да се „кре-
а тив но сти свих за по сле них омо гу ћи нај ве ћи мо гу ћи оквир за сти-
му ла ци ју. У окви ру те ре фор ме, те жи ште је у ја ча њу ра да на ли цу 
ме ста, кроз по ме ра ње од го вор но сти и ре сур са на ре ги о не. Чи ме се 
сма њу ју ад ми ни стра тив ни тро шко ви и оста вља ви ше сред ста ва за 
про јект ни рад“42).

Да нас, усло вљен са вре ме ном при вре дом, али и усло ви ма сма-
ње ња др жав них бу џе та, Ге те ин сти тут све ви ше те жи да ус по ста-
ви парт нер ске од но се са од ре ђе ним спон зо ри ма ко ји ма је у ин те-
ре су да се про мо ви шу кроз са др жа је про гра ма ко је Ге те ин сти тут 
ре а ли зу је. Сред ства ко ја Ге те ин сти тут до би ја из ових из во ра, се 
на осно ву Спо ра зу ма „мо ра ју ко ри сти ти за ис пу ње ње уго вор них 
оба ве за са Са ве зним ми ни стар ством спољ них по сло ва – од но сно 
за оба вља ње де лат но сти Ин сти ту та“43). Тре ћи об лик фи нан си ра ња 
де лат но сти Ге те ин сти ту та је кроз при хо де ко је ин сти тут са мо стал-
но оства ру је, на при мер при хо ди од кур се ва не мач ког је зи ка и одр-
жа ва ња ис пи та. Ипак, без по мо ћи са ве зне др жа ве не би био мо гућ 
оп ста нак и ре ор га ни за ци ја Ин сти ту та.
41) ma na ge ment by ob jec ti ves
42) Го ди шњи из ве штај Ге те ин сти ту та 2008/2009, Пред го вор, стр. 5.
43) Основ ни спо ра зум из ме ђу Ге те ин сти ту та и Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло ва, 

члан 6.
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Фи нан сиј ска из два ја ња Ин сти ту та мо гу се по сма тра ти са мо на 
осно ву фи нан сиј ског пла на и фи нан сиј ског из ве шта ја ко ји се на ла-
зи у окви ру Го ди шњег из ве шта ја, ко ји мо ра би ти ја ван и тран спа-
рен тан, јер Ге те ин сти тут фи нан си ра Са ве зно ми ни стар ство кроз 
но вац при ку пљен од по ре ских об ве зни ка.

Ана ли зом сред ста ва ко ја се из два ја ју за за по сле не, ма те ри јал-
них тро шко ва, укљу чу ју ћи ула га ња у из град њу и сред ста ва ко ја се 
из два ја ју за про јек те, отва ра се спор но пи та ње од но са рас по де ле 
тих сред ста ва и њи хо ва не сра зме ра. У 2007. го ди ни је ви ше од по ла 
при хо да по тро ше но на за по сле не, док у 2006. го ди ни го то во 60% 
бу џе та. Тај про це нат у од но су на тро шко ве за ре а ли за ци ју про је-
ка та, ко ји је из но сио 30 по сто (2007) и 25 по сто (2006), на ла зи се 
у дис про пор ци о нал ном од но су, јер је Ге те ин сти тут по сред нич ка 
ин сти ту ци ја, ин стру мент из ме ђу Не мач ке и ино стран ства и нај ве-
ћи део нов ца тре ба ло би да бу де из дво јен за про грам ску ак тив ност 
– од но сно ре а ли зо ва ње про је ка та, а не за са му ка дров ску ин фра-
струк ту ру Ин сти ту та и ад ми ни стра ци ју. На ма те ри јал на сред ства, 
ула га ња, из град њу и одр жа ва ње оти шло је око 18 по сто (2007) и 
14 по сто (2006) укуп ног бу џе та, што ни је мно го, јер се одр жа ва 
ве ли ка мре жа ин сти ту та у це лом све ту. Ве ли ки број про гра ма се 
ре а ли зу је у са мим ин сти ту ти ма – од из ло жби, филм ских про јек ци-
ја, књи жев них ве че ри, пре зен та ци ја, пре ко би бли о теч ке де лат но-
сти и ин фор ма ци о ног цен тра, ме ди ја те ке до ча со ва не мач ког, обу-
ке на став ни ка и по ла га ња ис пи та. У то ме ле жи оправ да ност но ве 
ре фор ме „Struk tur re form Go et he09“, ко ја би тре ба ло да ове од но-
се уре ди у ко рист про јект ног де ло ва ња у ино стран ству, од но сно 
да се ус по ста ви ве ћа де цен тра ли зо ва ност сред ста ва. Ипак, ова ква 
бу џет ска не про пор ци о нал ност ве ли ких сред ста ва ука зу је да је по-
треб но пред у зе ти још ве ће и зна чај ни је ме ре да се сма ње ад ми ни-
стра тив ни тро шко ви у ко рист про грам ског де ло ва ња.

ИСТО РИЈ СКИ РАЗ ВОЈ ГЕ ТЕ ИН СТИ ТУ ТА У СВЕ ТУ

Ге те ин сти тут је осно ван 1951. го ди не. Пр ва фа за ра да Ге те ин-
сти ту та об у хва та ства ра ње но ве уста но ве и прин ци па по ко ји ма ће 
она де ло ва ти. Пр во бит на ми си ја Ге те ин сти тут би ла је на ста ва не-
мач ког је зи ка и она је спро во ђе на кроз обу ку на став ни ка не мач ког 
је зи ка у Не мач кој. Пр ви кур се ви је зи ка ко је је по кре нуо Ин сти тут 
ор га ни зо ва ни су у Бад Рај хен ха лу 1953. го ди не, али су због све ве-
ће по тра жње отво ре ни и но ви цен три у Мур нау и Ко хе лу. Иза бра-
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не су ма ле и иди лич не сре ди не, ко је су пред ста вља ле по сле рат ну 
Не мач ку у нај бо љем све тлу, те се на тај на чин ак тив но сти – осим 
на ста ве је зи ка, про ши ру ју и на по вра так угле да Не мач ке у очи ма 
стра на ца. А од 1953. до 1955. го ди не осим обу ке на став ни ка, Ге те 
ин сти тут по чи ње да обез бе ђу је про грам кул тур них де ша ва ња ко ји 
пра те кур се ве.

У дру гој фа зи де ло ва ња, ко ја тра је од 1960. до 1970. го ди не, Ге-
те ин сти тут про ла зи кроз знат не про ме не. Иако је фо кус и да ље на 
уче њу не мач ког је зи ка, као што се мо же при ме ти ти на кра ју прет-
ход не фа зе, осим на ста ве је зи ка и про ми шља ња о на чи ну уче ња 
је зи ка, про грам се обо га ћу је све ви ше и кул тур ним до ме ном и уви-
ђа се да је ве за је зи ка и кул ту ре не рас ки ди ва. Го ди не 1959/60, на 
ини ци ја ти ву ше фа умет но сти сек то ра Ми ни стар ства ино стра них 
по сло ва Ди те ра За тле ра, Ге те ин сти тут по сте пе но пре у зи ма све не-
мач ке кул тур не ин сти ту те у ино стран ству. То је и вре ме по чет ка 
раз во ја ши ро ке ме ђу на род не мре же Ин сти ту та и све ин тен зив ни је 
спољ не кул тур не по ли ти ке Не мач ке пре ма ино стран ству.

За пе ри од од 1960. до 1970. го ди не зна ча јан је ути цај сту дент-
ских про те ста и Ге те ин сти тут све ви ше ши ри сво је под руч је де-
ло ва ња и при ла го ђа ва про грам кул тур них де ша ва ња но вим окол-
но сти ма – у сво је про гра ме укљу чу је дру штве но-по ли тич ке те ме 
и аван гард ну умет ност. Осим сег мен та кул ту ре, као не раз дво ји вог 
од је зи ка, уви ђа се и ва жност дру штве но-по ли тич ких те ма, јер је-
зик и кул ту ра јед ног на ро да не мо гу би ти из дво је ни од дру штва и 
по ли ти ке и ме ђу соб но се усло вља ва ју. 

По след ња фа за ра да Ге те ин сти ту та об у хва та пе ри од од 1970. 
до 1990. го ди не и вре ме па да Бер лин ског зи да. Де лу ју ћи у име 
Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло ва лорд Ралф Да рен дорф 
раз ви ја „во де ће прин ци пе за спољ ну кул тур ну по ли ти ку и кул тур-
ни рад у ино стран ству“ укљу чу ју ћи ди ја лог и парт нер ства, ко ји 
су про гла ше ни тре ћим сту бом не мач ке спољ не по ли ти ке. За вре-
ме Ви ли Бран то вог упра вља ња кон цепт „про ши ре не кул ту ре“ по-
ста је осно ва ак тив но сти Ге те ин сти ту та44). Ми ни стар ство спољ них 
по сло ва и Ге те ин сти тут пот пи су ју оп шти спо ра зум 1976. го ди не, 
ко јим се од ре ђу је ста тус Ге те ин сти ту та као не за ви сне кул тур не 
ин сти ту ци је, а ти ме и ње го ве оба ве зе и за да ци ко је оба вља у свр-
ху спољ не кул тур не по ли ти ке. Ге те ин сти тут спро во ди 1980. но ви 
кон цепт о сме шта ју ин сти ту та у Не мач кој. Ра ни је ло ци ра ни ин сти-
44) www.go et he.de, при сту пље но 10. 01. 2010.



- 220 -

УЛОГА ГЕТЕ ИНСТИТУТА У РЕАЛИЗАЦИЈИ НЕМАЧКЕ...Ана Јовашевић

ту ти у ма лим гра до ви ма, углав ном у Ба вар ској, се ле се у ве ће гра-
до ве и уни вер зи тет ска на се ља.

Пад Бер лин ског зи да кра јем 1989. го ди не озна ча ва пре крет ни-
цу ка ко за це лу др жа ву, та ко и за де лат ност Ге те ин сти ту та. Он сво-
је ак тив но сти од 1990. го ди не углав ном кон цен три ше у ис точ ној 
Евро пи, где су отво ре не мно ги ин сти ту ти. Од ве ли ког зна ча ја за 
по след њу фа зу ра да Ге те ин сти ту та има „Кон цепт 2000“, до ку мент 
о спољ ној кул тур ној и обра зов ној по ли ти ци ко ји је до не ло Са ве зно 
ми ни стар ство спољ них по сло ва. Зна чај на је и 2001. го ди на и спа-
ја ње Ге те ин сти ту та са In ter Na ti ons, по том про ши ре ње Европ ске 
уни је но вим др жа ва ма чла ни ца ма, као и по ме ра ње те жи шта де ло-
ва ња ка Афри ци и Ази ји. Осим пре зен та ци је Не мач ке, тач ке за кул-
тур ни ди ја лог и са рад њу по ста ју све ва жни је.

ГЕ ТЕ ИН СТИ ТУТ БЕ О ГРАД

Ге те ин сти тут у Бе о гра ду осно ван је 1970. го ди не, по сле отва-
ра ња ин сти ту та у Мум ба ју, Њу јор ку и Сан Фран ци ску (1969) и Ам-
стер да му и Се у лу (1968), а пре не го што су отво ре ни у оста лим 
ре пу бли ка ма не ка да шње Ју го сла ви је и за то је пред ста вљао цен тар 
ак тив но сти на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је. 

Пр во бит ни на зив Ге те ин сти ту та Бе о град био је Кул тур но-ин-
фор ма тив ни цен тар Бе о град (КИЦ) и на стао је као вид са рад ње 
Не мач ке и Ју го сла ви је, јер су раз ме на и су сре ти љу ди осно ва кул-
тур них од но са две др жа ве. По ре чи ма та да шњег не мач ког са ве зног 
ми ни стра спољ них по сло ва Хан са Ди три ха Ген ше ра, „кул тур ни и 
ин фор ма тив ни цен тар у Бе о гра ду од ра жа ва ви сок ква ли тет од но са 
из ме ђу на ше две зе мље. Са Ју го сла ви јом осе ћа мо се по ве за ни мно-
го стру ким ве за ма, ка ко кроз исто ри ју, та ко и у са да шњо сти. По ли-
тич ки ди ја лог из ме ђу на ших др жа ва, ста лан раз вој при вред них од-
но са, а пре све га лич не ве зе ство ре не са јед не стра не за хва љу ју ћи 
ве ли ком бро ју рад ни ка, а са дру ге стра не бро јим по се та ма ту ри ста, 
ка рак те ри шу ра зно вр сност не мач ко-ју го сло вен ских од но са“45). 

Цен трал на упра ва Ге те ин сти ту та у Мин хе ну по ма га ла је рад 
овог ин сти ту та у Бе о гра ду чи ји је за да так да пру жи ин фор ма ци-
је о Са ве зној Ре пу бли ци Не мач кој кроз би бли о теч ки рад и пу тем 
при ред би, а кроз рад је зич ког оде ље ња за ин те ре со ва не упо зна с 
не мач ким је зи ком. Ме ђу тим, КИЦ ни је те жио са мо да пре не се сли-
45) Кул тур ни и ин фор ма тив ни цен тар СР Не мач ке, ibid, стр.1.
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ку о Не мач кој, већ и да на у чи о на шој зе мљи, на ро ди ма и кул ту ри, 
од но сно да се отво ри про стор за ди ја лог и раз у ме ва ње. „Кул тур ни 
цен тар тре ба да по ја сни да се спољ на кул тур на по ли ти ка не ис цр-
пљу је у јед но стра ном при ка зи ва њу са мог се бе и сво јих те ко ви на, 
већ да она ис ти че свој сми сао тек у парт нер ском да ва њу и при-
ма њу.“46), а ми ни стар Ген шер је ре као „да ће се мо гућ но сти овог 
цен тра ко ри сти ти и са ци љем да се не мач ко-ју го сло вен ски ди ја лог 
про ду би, а ти ме учвр сти и мир у Евро пи“47), а за тим на гла сио да је 
ва жно „уна пре ђе ње ди ја ло га, за јед нич ко уче ње и про ши ре но уза-
јам но упо зна ва ње“48).

Ге те ин сти тут је по сред ник из ме ђу Са ве зне Ре пу бли ке Не мач-
ке и ино стран ства и ин стру мент спољ не кул тур не и обра зов не по-
ли ти ке. За про грам ску ак тив ност је зна чај на све ве ћа те жња ка де-
цен тра ли за ци ји. То зна чи да сва ки ре ги он, од но сно сви ин сти ту ти 
тог ре ги о нал ног цен тра, за ви сно од при о ри те та спољ не кул тур не 
по ли ти ке, до би ја ју смер ни це од цен тра ле у Мин хе ну о при о ри те-
ти ма и стра те шки ва жним пи та њи ма за тај пе ри од од две или три 
го ди не, што је де фи ни са но кроз ре ги о нал не стра те ги је и ци ље ве. 
Сва ки ин сти тут ре ги о на за др жа ва са мо стал ност у осми шља ва њу 
и ре а ли за ци ји ак тив но сти ко ји ће од го ва ра ти на уоче не по тре бе. 
Осим кључ них ак тив но сти у да том пе ри о ду, сва ком ин сти ту ту је 
оста вљен про стор и за са мо стал но осми шља ва ње и ства ра ње јед-
ног про грам ског де ла, што го во ри о по ку ша ју де цен тра ли за ци је 
про грам ских ак тив но сти. Ин сти ту ти за др жа ва ју сло бо ду у осми-
шља ва њу и пред ла га њу про грам ских са др жа ја, уз по што ва ње из-
вр сно сти ква ли те та, кре а тив но сти и ино ва ци је, али за њи хо во ко-
нач но при хва та ње је по треб но да Скуп шти на на пре по ру ку Са ве то-
дав ног те ла да са гла сност. Ти ме се, до не кле, сма њу је са мо стал ност 
ин сти ту та, али обез бе ђу је ква ли тет и из бор осло бо ђен при стра сно-
сти.

Ге те ин сти тут по ста вља ме ђу на род но при зна те стан дар де у 
на ста ви и уче њу не мач ког је зи ка као стра ног је зи ка. Ор га ни зу је 
кур се ве је зи ка, са ста вља на став не ма те ри ја ле, ор га ни зу је обу ку 
на став ни ка не мач ког је зи ка, до при но си на уч но-ис тра жи вач ком ра-
ду и уче ству је у ини ци ја ти ва ма мул ти лин гвал но сти. Ге те ин сти тут 
пра ти кул тур не трен до ве у Не мач кој и под сти че кул тур ну са рад њу 
46) Кул тур ни и ин фор ма тив ни цен тар СР Не мач ке, ibid, стр.1.
47) Кул тур ни и ин фор ма тив ни цен тар СР Не мач ке, ibid, стр.1.
48) Кул тур ни и ин фор ма тив ни цен тар СР Не мач ке, ibid, стр. 2.
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ши ром све та пу тем ор га ни зо ва ња кул тур них про гра ма и до при но-
са на ра зним фе сти ва ли ма и из ло жба ма, у обла сти фил ма, му зи ке, 
пле са, по зо ри шта, књи жев но сти и пре во ди лач ке де лат но сти. Би-
бли о те ке и ин фор ма ци о ни цен три, фо ру ми за ди ску си ју, раз ли чи те 
штам па не, звуч не и ви део пу бли ка ци је има ју за циљ да осли ка ју 
пор трет са вре ме не Не мач ке. Уло га Ге те ин сти тут ни је са мо да да-
је сли ку о Не мач кој у ино стран ству, већ да ства ра ин тер кул тур ни 
ди ја лог и „кул тур ну дво смер ност“ ко ји ће пред ста вља ти „мост“ из-
ме ђу Не мач ке и ино стран ства, ко јим ће се пре ва зи ла зи ти кул тур не 
и по ли тич ке гра ни це. 

Ге те ин сти тут за сво ја три глав на ци ља, ка ко је и де фи ни са-
но у Ста ту ту, на во ди про мо ви са ње на ста ве не мач ког је зи ка у ино-
стран ству, под сти ца ње ме ђу на род не кул тур не са рад ње и пре но ше-
ње све у куп не сли ке о Не мач кој, чи ме се пру жа ју ин фор ма ци је о 
кул ту ри, дру штву и по ли ти ци. За да так Ге те ин сти тут је: 1) да про-
мо ви ше не мач ки је зик у основ ном и ви со ко школ ском обра зо ва њу 
и за по шља ва њу – али да бу де и кључ за раз у ме ва ње, јер је зик је 
спо на из ме ђу љу ди у ино стран ству и Не мач ке. За да так Ге те ин сти-
тут је да ја ча ме сто не мач ког је зи ка на ска ли стра них је зи ка и по-
ста вља стан дар де ква ли те та у на ста ви не мач ког као стра ног је зи ка 
ши ром све та; 2) да омо гу ћи при ступ са зна њи ма и ин фор ма ци ја ма 
о Не мач кој, ње ном дру штву, по ли ти ци и кул ту ри. На су прот то ме, 
мо гу да се ис ко ри сте мо гућ́но сти ко је ну ди ин тер кул ту рал ни ди ја-
лог и при сту пи ва жним де ша ва њи ма из дру гих ре ги о на све та и 3) 
да про мо ви ше раз у ме ва ње Евро пе на гло бал ном ни воу и раз ви ја 
за јед нич ку европ ску пер спек ти ву, јер су ви ше је зич ност и свест о 
европ ском иден ти те ту нео п ход ни за је дин ство Евро пе.

За пе ри од од 2008. до 2010. го ди не ре ги о нал но по ве за ни ин-
сти ту ти до би ли су од ре ђе не стра те шке смер ни це за рад. Ти стра те-
шки ци ље ви за ре ги он ју го и сточ не Евро пе су уже по ста вље ни не го 
оп шти ци ље ви ин сти ту та, али об у хва та ју ши рок оквир за рад и мо-
гу се ту ма чи ти на раз ли чи те на чи не од др жа ве до др жа ве у окви ру 
ре ги о на и у за ви сно сти од ин те ре со ва ња и по тре ба им пле мен ти ра-
ти. Ре ги о нал на стра те ги ја 2008-2010. за ре ги он ју го и сточ не Евро пе 
гла си да су стра те шки ци ље ви у про грам ском сми слу сле де ћи: 1) 
по др шка из град њи и раз во ју ин фор ма ци о не струк ту ре и не мач ко-
је зич не ин фор ма ци о не пи сме но сти као при ступ ак ту ел ном раз во ју 
у Не мач кој, 2) по др шка ви ше је зич но сти, 3) ди ску си ја и по др шка 
ино ва тив ном раз во ју у умет но сти и у раз ме ни на уч них ста во ва; 
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уво ђе ње ин тер ди сци пли нар них про је ка та, 4) по др шка струк ту ра ма 
ци вил ног дру штва и „кул тур ног пре по зна ва ња“ и 5) ја ча ње све сти 
о европ ској при пад но сти и ди ја ло га са Евро пом.

Та ко ђе сво јим за да ци ма у на ред ном пе ри о ду Ге те ин сти тут у 
Бе о гра ду сма тра и сле де ће: 1) ин тен зи ви ра ње кул тур не са рад ње и 
про гра ма по ве зи ва ња зе ма ља за ко је су над ле жни (Ре пу бли ка Ср-
би ја, Цр на Го ра, Ко со во) и Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке, а по себ но 
у ци љу укла ња ња сте ре о ти па на обе стра не; 2) уче шће у ино ва-
тив ним про јек ти ма и њи хо вој пре зен та ци ји у умет нич кој, на уч ној 
и ме диј ској сфе ри; 3) по др шку уну та ре вроп ском ди ја ло гу; те ма-
ти за ци ју про бле ма ма њи на, ет нич ких раз ли ка и мул ти кул ту рал но-
сти; 4) уна пре ђе ње на ста ве не мач ког је зи ка од основ них шко ла до 
фа кул те та. 

Ак тив но сти Ге те ин сти ту та Бе о град су по де ље не по сле де ћим 
обла сти ма као што су: 1) ин фор ма тив ни цен тар и би бли о те ка, чи ји 
рад об у хва та са рад њу са дру гим би бли о те ка ма, про јек те по др шке 
за ин ди ви ду ал ну струч ну ква ли фи ка ци ју и по бољ ша ње по ну де би-
бли о те ка у зе мљи; 2) са рад ња у обра зо ва њу и на ста ви не мач ког 
је зи ка: ин фор ма ци је, ма те ри ја ли и се ми на ри за уна пре ђе ње на ста-
ве не мач ког је зи ка и струч не ком пе тент но сти на став ни ка, по др шка 
уста но ва ма ко је др же кур се ве не мач ког је зи ка, ис пит ним цен три ма 
и цен три ма за на став на сред ства и 3) кул тур ни про гра ми у обла-
сти ма: на у ке, књи жев но сти, фил ма, му зи ке, ме ди ја, ли ков не и ви-
зу ел не умет но сти, по зо ри шта и пле са.

Про јек ти мо ра ју да има ју ви сок ква ли тет, да су кре а тив ни, 
ино ва тив ни и ак ту ел ни. Сви за да ци се оба вља ју кроз парт нер ство, 
што да је ду го трај не ефек те. Парт нер ства су обо стра но ини ци ра на 
са сви ма они ма ко ји се ба ве Не мач ком, ње ном кул ту ром и је зи-
ком. Спа ја ју се ис ку ства и за ми сли парт не ра из др жа ве до ма ћи-
на и Не мач ке с ком пе тен ци јом за по сле них у Ге те ин сти ту ту, ко ји 
„при хва та ју кул тур но по ли тич ке иза зо ве гло ба ли за ци је и раз ви ја ју 
ино ва тив не кон цеп те у ци љу ства ра ња ху ма ни јег све та, у ко јем се 
кул тур на ра зно ли кост сма тра бо гат ством”49). Ге те ин сти тут са ло-
кал ним парт нер ским ин сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма, са на че ли-
ма дво смер не са рад ња. За ви сно од мо гућ но сти Ге те ин сти ту та, али 
и те ма и про грам ске атрак тив но сти и ре ле вант но сти да тих про је-
ка та, ус по ста вља ће се парт нер ски од но си и њи хо ве над ле жно сти. 
49)  www.go et he.de/bel grad, при сту пље но 11. 01. 2010.
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* 
*    * 

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“, 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 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 њу. 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. 

Као основ на ор га ни за ци ја за ус по ста вља ње, про мо ци ју и уна-
пре ђе ње кул тур не по ли ти ке Не мач ке у ино стран ству Ге те ин сти тут 
од свог на стан ка 1951. го ди на у пот пу но сти оства ру је по ста вље не 
ци ље ве ко ји се сво де на сле де ће: 1) про мо ви са ње и по ма га ње на-
ста ве не мач ког је зи ка у ино стран ству, про фе си о нал но уса вр ша ва-
ње на став ни ка не мач ког је зи ка и кул ту ре у ино стран ству и раз вој и 
уна пре ђе ње на став них ме то да, ма те ри ја ла и ис пи та, 2) под сти ца ње 
ме ђу на род не кул тур не са рад ње кроз: ор га ни зо ва ње кул тур них де-
ша ва ња, ши ре ње ин фор ма ци ја у ино стран ству о кул тур ном жи во ту 
у Не мач кој, при пре му, ор га ни зо ва ње и пра ће ње про гра ма за по-
се ти о це, дру ге об ли ке уче шћа у кул тур ној са рад њи и раз ме ни са 
кул тур ним ор га ни за ци ја ма у ино стран ству, про мо ви са ње не мач ко-
ино стра них кул тур них ор га ни за ци ја и дру шта ва и 3) пре но ше ње 
све о бу хват не сли ке о Не мач кој – кроз ин фор ми са ње о кул тур ном, 
дру штве ном и по ли тич ком жи во ту.
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Summary
In this paper author analyzed from various aspects basic 
characteristics and directions of foreign cultural politics 
of Federal Republic of Germany toward Serbia, includ
ing the place, role and significance that certain cultural 
institutions of public and “nonpublic” sector have had in 
accomplishment of objectives of this politics with the aim 
of building, developing and improving mutual cultural and 
consequently political and economic relations and coop
eration between Serbia and Germany. In this paper the au
thor also analyzed the notion, elements and directions of 
the activity and characteristics of foreign cultural politics 
and organizations that are in charge of implementing it, 
among which the Goethe Institute takes special place. The 
author dedicated great deal of the analysis to the role of 
certain carriers of German culture in foreign states as the 
intermediary institutions of the Federal Ministry of For
eign Affairs of the Federal Republic of Germany which 
is in charge of devising and implementing of the foreign 
politics.
Key Words: Federal Republic of Germany, foreign cultural 
politics, Serbia, cultural cooperation, cultural programs, 
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Resume

Since its establishment in 1951 the Goethe Institute has 
been a basic organization for establishing, promoting and 
improving cultural politics of Germany in foreign states. 
Since then the Goethe Institute’s establishment has fully 
accomplished its objectives such as: 1) promotion and 
help to German language teaching in foreign states, pro
fessional specialization of teachers of German language 
and culture in foreign states as well as development and 
improvement of teaching methods, materials and exams, 
2) encouragement of international cultural cooperation 
through: organization of cultural events, spreading of in
formation in foreign states on cultural life in Germany, 
preparation, organization and attending of the program 
for visitors, other forms of participation in cultural co
operation and exchange with cultural organizations in 
foreign states, promotion of German/foreign cultural or
ganization and societies and 3) transfer of complete pic
ture of Germany – through the information on cultural, 
social and political life. Therefore the Goethe Institute 
represents a basic institution for implementation of cul
tural politics of Germany around the world. This activity 
consists of promotion of German language (studying and 
teaching the language), spreading the knowledge on Ger
many, her culture, society and politics and encouragement 
of international cultural cooperation. The Goethe Institute 
is a biggest intermediary institution between Germany 
and foreign states, that is, it is the most significant instru
ment of foreign cultural politics of the Federal Republic 
of Germany regarding foreign states. This Institute is fi
nanced by the Federal Ministry of Foreign Affairs. Legal 
basis for activity of the Goethe Institute is defined with two 
documents: 1) the Statute of the Goethe Institute and 2) 
the Basic Agreement between the Goethe Institute and the 
Federal Ministry of Foreign Affairs representing the Fed
eral Republic of Germany. Therefore the Goethe Institute 
in intermediary way works on implementation of foreign 
cultural politics in foreign states, while diplomatic mis
sions are in charge of the relations in the fields of foreign 
politics and economy. One of the tasks of diplomatic mis
sions in the host states is also to provide conditions for ef
ficient functioning of German institutions. The relation be
tween diplomatic missions in foreign states and the Goethe 
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Institute in these hoststates is regulated by the Federal 
Ministry of Foreign Affairs. The Goethe Institute has es
tablished its presence and activities worldwide through its 
reading rooms, the centers for language studying, training 
of teachers and the places for dialogue and understand
ing and also through introduction of the citiescenters for 
purpose of decentralization of its activities, which has 
been practice of the Goethe Institute in Belgrade in recent 
years.

 Овај рад је примљен 20. јануара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 16. 
марта 2011. године.
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Сажетак

Ин ве сти ра ње у хар ти је од вред но сти про бле ма тич
них ком па ни ја пред ста вља јед ну од стра те ги ја струк
ту ри ра ња ин ве сти ци о ног порт фо ли ја ко ја по ста је 
све по пу лар ни ја. Про бле ма тич не хар ти је од вред но
сти пред ста вља ју ши рок спек тар ду жнич ких и вла
снич ких фи нан сиј ских ин стру ме на та ком па ни ја ко је 
су ис ку си ле не ли квид ност или су под не ле при ја ву за 
бан крот ство. Да нас по сто је број не би знис шан се ко је 
се ра ђа ју из koорпоративних бан крот ста ва. Ин ди ви
дуе и ин сти ту ци је мо гу ку по ва ти имо ви ну, од ре ђе не 
уго во ре, фу зи о ни са ти се са ду жни ком и са чу ва ти опо
ре зи ви при ход, шпе ку ли са ти са ду жни ко вим оба ве за
ма, оства ри ти на кна де по осно ву од ре ђе них услу га 
и оства ри ти ка пи тал не до бит ке. Та кви ин ве сти то
ри по зна ти су под име ном “ин ве сти то ри ле ши на ри” 
(vul tu re in ve stors). То ком исто ри је они су као и кор по
ра тив ни пре у зи ма чи би ли из ло же ни број ним кри ти ка
ма у по гле ду мо рал ног и етич ког уте ме ље ња њи хо вих 
ак ци ја. Ва жно је ис та ћи да „ин ве сти то ри ле ши на
ри“ за сни ва ју сво је ак ци је на за ко ни ма ко ји ре гу ли шу 
обла сти бан крот ства и сте ча ја, та ко да оно што 
они ра де је у сва ком слу ча ју ле гал но, али се по ста вља 
пи та ње ко ли ко је то мо рал но и етич но. Узи ма ју ћи у 
об зир из ло же не аспек те, у овом ра ду је де фи ни сан фе
но мен „ле ши нар ског ин ве сти ра ња“, обра зло же не су 
нај че шће мо рал не ди ле ме ко је се по ја вљу ју при та квом 
ин ве сти ра њу и де фи ни са не основ не чи ње ни це ко је го
во ре у при лог „ле ши нар ском ин ве сти ра њу“.
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Кључ не ре чи: „ле ши нар ско“ ин ве сти ра ње, ети ка, про
бле ма тич не ком па ни је, ин ве сти ци је, мо рал не ди ле ме, 
кор по ра тив но бан крот ство.

U прет ход ним де це ни ја ма ин ве сти то ри у хар ти је од вред но сти 
ве ли ких јав них ком па ни ја ко је су из ла зи ле из про це са ре ор га-

ни за ци је (на кон ис ку ше ња бан крот ства) оства ри ва ли су зна чај не 
при но се на сво је ин ве сти ци је. Сва ки по сма трач бан крот ста ва тих 
ве ли ких кор по ра ци ја је мо гао да ви ди сво је вр сни обра зац кре та-
ња це на њи хо вих хар ти ја од вред но сти: у ини ци јал ном пе ри о ду 
(не по сред но на кон по пу ња ва ња пе ти ци је за бан крот ство) те хар-
ти је су до жи ве ле ве ли ки пад це на; при то ме, то је ва жи ло ка ко за 
вла снич ке, та ко и за хар ти је ду жнич ког ка рак те ра. Ме ђу тим, вр ло 
че сто, тај пад је био пре те ра на ре ак ци ја на об ја ву и под но ше ње 
пе ти ци је за ре ор га ни за ци ју у окви ри ма бан крот стве не прав не ре-
гу ла ти ве. У си ту а ци ја ма у ко ји ма су хар ти је од вред но сти на кон 
опо рав ка ком па ни је вре де ле ви ше у од но су на њи хо ве це не на кон 
по пу ња ва ња пе ти ци је, ин ве сти то ри су оства ри ва ли апре си ја ци ју 
соп стве них уло га, од но сно за ра ду. Не рет ко, те за ра де су би ле ве о-
ма атрак тив не.1)

Раз ли ка из ме ђу успе шних и не у спе шних ин ве сти то ра у окол-
но сти ма кор по ра тив не не сол вент но сти је углав ном у по зна ва њу 
пра ви ла игре и ода би ру од го ва ра ју ћег тај мин га за ин ве сти ра ње и 
ли кви ди ра ње ин ве сти ци је. Због то га, ве о ма је ва жно да ин ве сти-
то ри спо зна ју при ро ду про це са у ко јем уче ству ју, као и на чи не за 
при ку пља ње и ана ли зи ра ње по треб них ин фор ма ци ја нео п ход них 
за до но ше ње нај бо љих и пра во вре ме них од лу ка. Ин ве сти то ри та-
ко ђе мо ра ју зна ти ко су кључ ни стеј кхол де ри бан крот стве ног про-
це са и мо ра ју спо зна ти њи хо ве уло ге и ин те ре се. 

Вр ло че сто се кре ди то ри фи нан сиј ски про бле ма тич них ком па-
ни ја опре де љу ју за про да ју сво јих по тра жи ва ња пре ма ду жни ку – 
обич но уз зна чај не дис конт не, од но сно ре дук ци је вред но сти – на-
су прот че ка њу да се ком па ни ја опо ра ви у про це су ре ор га ни за ци је и 
1) У том по гле ду ин те ре сан тан је ко мен тар ауто ра Пла та (Har lan Platt), ко ји ка же да с об-

зи ром да ни је рет ка по ја ва да це не ак ци ја бан кро ти ра них ком па ни ја до жи ве ве ли ке па-
до ве и да њи хо ва вред ност до стиг не 6 цен ти; ге не рал но, у слу ча ју опо рав ка фир ме, те 
це не вр ло бр зо апре си ра ју у вред но сти, та ко да је за кљу чак да ак ци ја ма ко је ко шта ју 6 
цен ти ни је не ки ве ћи про блем да апре си ра ју 100% на 12 цен ти, док је ак ци ја ма ко је ко-
шта ју $50 ни је та ко ла ко да ду пли ра ју сво ју вред ност. Упра во ту ле жи из вор оства ре ња 
ве ли ких за ра да за ин ве сти то ре ко ји се од ва же да ин ве сти ра ју у хар ти је бан кро ти ра них 
фир ми. Из вор: Platt, D. Har lan, Why Com pa ni es Fail: Stra te gi es for De tec ting, Avo i ding, 
and Pro fi ting from Ban kruptcy, Be ard Bo oks, Knox vil le, 1999, стр. 107.
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да он да по ку ша да их на ми ри. Та ко ђе, кре ди то ри вр ло че сто би ва ју 
жр тве тзв. до ми но ефек та, што се у том слу ча ју ма ни фе сту је као 
лан ча но по гор ша ње фи нан сиј ске си ту а ци је кре ди то ра као ре зул тат 
по гор ша ња на ста лих код њи хо вих по тро ша ча, од но сно ду жни ка. 
Ра чу но во ђе у тим си ту а ци ја ма са ве ту ју кре ди то ре да про да ју сво ја 
по тра жи ва ња због по ре ских раз ло га, јер је то ра ци о нал ни је не го 
их и да ље др жа ти у фи нан сиј ским из ве шта ји ма. Од ре ђе не фи нан-
сиј ске ин сти ту ци је ста вља ју екс пли цит на и кван ти та тив на огра ни-
че ња сво јим порт фо лио ме на џе ри ма у по гле ду ко ли чи не сред ста ва 
ко ја мо гу би ти ин ве сти ра на у хар ти је од вред но сти про бле ма тич-
них ком па ни ја. Те ин сти ту ци је при бе га ва ју про да ји тих хар ти ја да 
не би до жи ве ле кр ше ње ин тер не и/или за кон ске ре гу ла ти ве. Та ко-
ђе, порт фо лио ме на џе ри се мак си мал но тру де да из бег ну стиг му 
да бу ду на би ло ко ји на чин по ве за ни са при ме ром свог ло шег ин-
ве сти ци о ног из бо ра. Не ки дру ги стеј кхол де ри при бе га ва ју про да-
ји сво јих по тра жи ва ња пре ма ду жни ку ка ко би сма њи ли гу бит ке 
и убр за ли на пла ту по тра жи ва ња.2) Ни ко за пра во не зна ко ли ко би 
хар ти је од вред но сти ду жни ка мо гле да вре де на кон ре ор га ни за ци-
је, а не из ве сност че сто бу ди пе си ми зам у љу ди ма. Упра во се у та-
квим си ту а ци ја ма отва ра ју шан се за ин ве сти то ре ко ји су спрем ни 
да ри зи ку ју и да уло же свој но вац у хар ти је од вред но сти у на ди да 
ће оне вре де ти ви ше на кон опо рав ка ком па ни је еми тен та. 

За да так овог ра да ће би ти да да од го вор на пи та ње ко ли ко је 
„ле ши нар ско“ ин ве сти ра ње при хва тљи во из мо рал ног и етич ког 
аспек та, али пр во мо ра мо де фи ни са ти та кав вид ин ве сти ра ња и 
упо зна ти се са ње го вим ак те ри ма. У том сми слу, на ста вља мо са 
де фи ни са њем ин ве сти то ра „ле ши на ра“, а ка сни је да је мо етич ку 
ана ли зу њи хо вих по сту па ка? 

ПО ЈАМ ИН ВЕ СТИ ТО РА “ЛЕ ШИ НА РА”

Ин ве сти ра ње у хар ти је од вред но сти фи нан сиј ски про бле ма-
тич них ком па ни ја пред ста вља јед ну од стра те ги ја струк ту ри ра ња 
ин ве сти ци о ног порт фо ли оа ко ја по ста је све по пу лар ни ја у зе мља-
ма са раз ви је ним фи нан сиј ским тр жи штем. Ин ве сти ци је у та кве 
хар ти је од вред но сти ин ве сти то ри ма пру жа ју шан су за оства ре ње 
2) Уме сто то га, они би мо гли  при че ка ти да ви де шта ће се до го ди ти, или чак ан га жо ва-

ти спе ци ја ли сту за пре о кре те и ре ви та ли за ци ју би зни са (wor ko ut/tur na ro und spe ci a list). 
Ме ђу тим, та кав при ступ би био зах те ван ка ко у фи нан сиј ском, та ко и у по гле ду ду жи не 
пе ри о да че ка ња за ли кви да ци ју ин ве сти ци је. То би има ло сми сла за ве ће ин ве сти то ре 
и зна чај ни је ин ве сти ци је ко је би мо гле да оправ да ју ан га жо ва ње та квих екс пе ра та.
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ви со ких при но са, али су та ко ђе оп те ре ће не ви со ким ни во ом ри зи-
ка. 

Хар ти је од вред но сти про бле ма тич них ком па ни ја пред ста вља-
ју ши рок спек тар ду жнич ких и вла снич ких фи нан сиј ских ин стру-
ме на та ком па ни ја ко је су ис ку си ле не ли квид ност или су под не ле 
при ја ву за бан крот ство. 1960-тих и 1970-тих го ди на ни је би ло 
уоби ча је но да се на фи нан сиј ским тр жи шти ма да ју ко та ци је фир-
ми ко је су се на ла зи ле у про це су сте ча ја. Тр жи ште та квих вред но-
сних па пи ра је до жи ве ло раст у дру гој по ло ви ни 1980-тих го ди на и 
на ста ви ло је свој раст све до да нас. Та ко ђе, по че ле су да се осни ва-
ју спе ци ја ли зо ва не ин ве сти ци о не фир ме (углав ном ин ве сти ци о ни 
фон до ви) ко је су се спе ци ја ли зо ва ле за тран сак ци је са про бле ма-
тич ним ком па ни ја ма (тзв. „ле ши нар ски“ фон до ви (vul tu re funds)).

Ин ве сти ра ње у хар ти је од вред но сти бан кро ти ра них и про бле-
ма тич них ком па ни ја је сва ка ко ком плек сни је у од но су на тра ди ци-
о нал но ин ве сти ра ње у фи нан сиј ски здра ве ком па ни је. Оно зах те-
ва те мељ но по зна ва ње сте чај не прав не, као и дру ге ком па ниј ске и 
оста ле ре ле вант не ре гу ла ти ве. Тр жи ште ви со ко ри зич них хар ти ја 
од вред но сти (high yield mar ket) ипак под ра зу ме ва од ре ђе ну ин ве-
сти тор ску со фи сти ци ра ност, а са ме хар ти је од вред но сти тог тр-
жи шта обич но ни су до ступ не ин ве сти то ри ма без ис ку ства и до-
брих ве за у том до ме ну. Вр ло че сто из би ја ју пра ве бит ке из ме ђу 
кре ди то ра око то га ко ме при па да и ко ли ки про це нат сте чај не ма се 
ду жни ка, а у та квим усло ви ма ма њи ин ди ви ду ал ни ин ве сти то ри 
вр ло че сто гу бе од оних ве ћих, бо ље обавеш тениx, вич ни јих и са 
бо љим пер со нал ним ве за ма. 

Број ком па ни ја  ко је су по пу ни ле пе ти ци је за бан крот ство и 
ре струк ту ри ра ње, као и ком па ни ја чи јим се оба ве за ма тр гу је по 
ви ше стру ко ни жим це на ма је до сти гао ре корд на са мом по чет ку 
XXI ве ка (ту укљу чу ју ћи и ве ћи број по зна тих ком па ни ја са ду жом 
тра ди ци јом). Глав ни узрок то га је сва ка ко ре це си ја еко но ми је тог 
пе ри о да, уз са деј ство ме на џер ских па ра диг ми фи нан си ра ња раз-
во ја екс тен зив ном упо тре бом ду жнич ких сред ста ва фи нан си ра ња 
и прет по став ки да ће еко но ми ја увек би ти у фа зи екс пан зи је. Док 
је то на рав но ло ша вест за ме на џе ре, ак ци о на ре, кре ди то ре и за-
по сле не тих ком па ни ја – а на рав но и чи та ве при вре де и еко но ми-
је – та кви усло ви окру же ња иду на ру ку ма њој гру пи ал тер на тив-
них (мо гло би се чак ре ћи и “ан ти е ста бли шмент”) ин ве сти то ра под 
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име ном “ин ве сти то ри ле ши на ри” (vul tu re in ve stors). Ти ин ве сти то-
ри про фи ти ра ју, ка ко се то вр ло че сто ка же, од не сре ће кон вен ци-
о нал них ин ве сти то ра.

Да нас по сто је број не би знис шан се ко је се ра ђа ју из кор по ра-
тив них бан крот ста ва – при то ме не ми сле ћи са мо на ком пен за ци је 
оства ре не од стра не адво ка та, ин ве сти ци о них бан ка ра и струч них 
кон сул та на та за пре о крет (по сред ни ка и са вет ни ка). Ин ди ви дуе 
и ин сти ту ци је мо гу ку по ва ти имо ви ну, од ре ђе не уго во ре, фу зи о-
ни са ти се са ду жни ком и са чу ва ти опо ре зи ви при ход, шпе ку ли са-
ти са ду жни ко вим оба ве за ма, оства ри ти ком пен за ци је по осно ву 
од ре ђе них услу га и оства ри ти ка пи тал не до бит ке. Кор по ра тив на 
бан крот ства ства ра ју ве ли ке (још увек не до вољ но ис тра же не и ис-
ко ри шће не) шан се за оства ре ње про фи та, али са мо за оне ко ји за-
пра во раз у ме ју те шан се. 

Основ на уло га ин ве сти то ра “ле ши на ра” је ути ца ње на про-
цес ре струк ту ри ра ња и ди сци пли но ва ње упра вљач ких струк ту ра 
про бле ма тич них ком па ни ја. На и ме, као што је по зна то, у слу ча-
ју здра вих ком па ни ја, вла сни штво над њи ма се сти че акви зи ци јом 
бло ко ва ак ци ја. У слу ча ју про бле ма тич них ком па ни ја, ду жнич ки 
уло зи се вр ло че сто кон вер ту ју у ак ци о нар ске уло ге у ре ор га ни-
зо ва ној ком па ни ји. Та ко ђе, кре ди то ри има ју сна жну пре го ва рач ку 
по зи ци ју и ути цај на ток ре ор га ни за ци је (!) с об зи ром да је њи хов 
при ста нак нео п хо дан за са мо ње но из вр ше ње. Због то га, спољ ни 
аген ти – по зна ти ји као “ле ши нар ски“ ин ве сти то ри – ку пу ју бло-
ко ве ка ко ак ци ја, та ко и ду га ка ко би ути ца ли на упра вља ње или 
сте кли кон тро лу над про бле ма тич ним ком па ни јом. Услед то га, они 
до би ја ју не га ти ван ме диј ски пу бли ци тет као и не при ја тељ ски на-
па да чи (cor po ra te ra i ders) у кон тек сту не при ја тељ ских пре у зи ма ња 
успе шних ком па ни ја.3)

Ин ве сти то ри “ле ши на ри” са ку пља ју “ко сти и остат ке ме са” 
фи нан сиј ски не здра вих ком па ни ја ку пу ју ћи углав ном њи хо ве ду-
жнич ке оба ве зе – на пр вом ме сту зај мо ве ба на ка, ни ско ран ги ра не 
(junk) об ве зни це4) и оба ве зе пре ма до ба вља чи ма – за обич но са мо 
је дан де лић њи хо ве ори ги нал не вред но сти у си ту а ци ја ма ка да по-
3) Hotchkiss, S. Edith; Mo o ra dian, M. Ro bert, „Vul tu re In ve stors and the Mar ket for Con trol of 

Dis tres sed Firms“,  Jo ur nal of Fi nan cial Eco no mics, Vol. 43, Is sue 3, 1997, стр. 43.
4) Њих из да ју ком па ни је са ни жим кре дит ним реј тин гом, а сам кре дит ни реј тинг је од раз  

фи нан сиј ског здра вља и сна ге ком па ни је еми тен та. Кре дит ни реј тинг до де љу ју спе ци-
ја ли зо ва не кре дит не реј тинг аген ци је на осно ву ана ли зе еми тен та.
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ве ри о ци же ле да их се осло бо де по сва ку це ну. Ин ве сти ра ју ћи у та-
кав про фил ин ве сти ци ја, они се на да ју да ће за ра ди ти на ра зли ци у 
це ни на кон њи хо ве апре си ја ци је у слу ча ју успе шне ре ор га ни за ци је 
би зни са. Да кле, ти ин ве сти то ри ра чу на ју на то да ће те оба ве зе 
вре де ти ви ше у од но су на оно што су они пла ти ли за њих. У не ким 
слу ча је ви ма би зни си се јед но став но опо ра ве, али знат но че шће ду-
жни ци сма ње сво је оба ве зе еми ту ју ћи и да ју ћи кре ди то ри ма но ве 
хар ти је од вред но сти вла снич ког или ду жнич ког ка рак те ра. Не ки 
ин ве сти то ри се на да ју пре у зи ма њу кон тро ле над ком па ни јом, док 
се дру ги за до во ља ва ју про стим ра стом вред но сти њи хо вог уло га. 
Би ло ка ко би ло, ин ве сти то ри ле ши на ри мо гу оства ри ти ве о ма ве-
ли ке по вра те на сво је ин ве сти ци је – исто риј ски је то чак би ло и 
пре ко 30% и 50%! – али мо гу и из гу би ти соп стве не уло ге уко ли ко 
не про це не до бро ри зи ке и по тен ци ја ле ду жни ка да се успе шно 
ре ор га ни зу је.

Ле ши нар ски ин ве сти то ри мо гу има ти раз ли чи те мо ти ве за ула-
га ње у фи нан сиј ски про бле ма тич не ком па ни је. Од чи сто па сив них 
ко ји се од но се на про на ла же ње пот це ње них уло га (имо ви не), па 
све до ак тив не ку по ви не уло га ра ди оства ре ња ви ших ди стри бу ци-
ја у слу ча ју ли кви да ци је фир ме – а све то на уштрб дру гих ула га ча.

Све у све му – и по ред ви со ких ин хе рент них ри зи ка – тр жи ште 
хар ти ја од вред но сти про бле ма тич них и бан кро ти ра них ком па ни-
ја по ста је све раз ви је ни је (ка ко у сми слу ши ри не, та ко и ду би не). 
Иако ве о ма ри зич но, оно омо гу ћа ва кор по ра тив ним акви зи то ри-
ма да пре у зму ком па ни ју знат но ис под ње не тр жи шне вред но сти. 
Упра во то га чи ни ве о ма атрак тив ним за ин ве сти то ре.

МО РАЛ НЕ ДИ ЛЕ МЕ “ЛЕ ШИ НАР СКОГ” ИН ВЕ СТИ РА ЊА

То ком исто ри је ин ве сти то ри ле ши на ри су као и кор по ра тив ни 
пре у зи ма чи би ли из ло же ни број ним кри ти ка ма у по гле ду мо рал-
ног и етич ког уте ме ље ња њи хо вих ак ци ја. Вр ло че сто се мо же чу ти 
ка ко се они ба ве тзв. пре да тор ским тр го ва њем (pre da tory tra ding) 
– што је по јам углав ном ве зан за про фи ти ра ње на ту ђој не сре ћи. 

На пр вом ме сту ов де је ва жно ис та ћи да ле ши на ри за сни ва ју 
сво је ак ци је на за ко ни ма ко ји ре гу ли шу обла сти бан крот ства и сте-
ча ја, та ко да оно што они ра де је у сва ком слу ча ју ле гал но. Хар ти је 
од вред но сти и дру ге вр сте ак ти ве се ку пу ју у скла ду са за ко ном 
и дру гим ва же ћим про пи си ма, а про ме не кла у зу ла и дру гих усло-
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ва под ко ји ма су фи нан сиј ски ин стру мен ти би ли из да ти се вр ше 
уз уза јам ну са гла сност. Да кле, за раз ли ку од ин сај дер ске тр го ви не 
(in si der tra ding), “ле ши нар ско” ин ве сти ра ње је ле гал на де лат ност, 
али се по ста вља пи та ње ко ли ко је мо рал на и етич на. 

Скот Кар сон (Scott А. Car son) ис ти че да по сто је три обла сти у 
окви ру ле ши нар ског ин ве сти ра ња ко је иза зи ва ју мо рал не ди ле ме. 
Пр во, ле ши нар ско ин ве сти ра ње је мо ти ви са но же љом да се про фи-
ти ра од пат ње и не сре ће дру гих. Ле ши на ри цр пе сво је про фи те од 
уми ру ћих фир ми и не ка да су ис кљу чи ви крив ци за гу ра ње истих 
„пре ко иви це“. Из тог раз ло га би се мо гло ре ћи да су они за слу-
жи ли мо рал ну цен зу ру. Дру го, ин ве сти ци о не стра те ги је и так ти ке 
ле ши на ра су та ко ђе мо рал но ди ску та бил не. Они ку пу ју ду жнич ке 
по зи ци је ком па ни ја, што им по сле дич но да је моћ да са те по зи ци је 
уз по моћ при ти ска и оп струк ци је уве ћа ју вред ност њи хо вих уло га. 
На чин на ко ји ле ши на ри до ла зе до свог ци ља у овом слу ча ју би се 
мо гао на зва ти не мо рал ним. Тре ћи про блем се од но си на ре зул тат 
ра да ин ве сти то ра ле ши на ра. Стра те ги је и так ти ке ле ши нар ског ин-
ве сти ра ња мо гу до ве сти у од ре ђе ним слу ча је ви ма до не га тив них 
кон се квен ци за дру ге ре ле вант не стеј кхол де ре. Те по сле ди це мо гу 
би ти и то ли ко дра стич не да со ци јал но окру же ње мо же ле ши нар-
ско ин ве сти ра ње про гла си ти про тив ном јав ном ин те ре су за јед ни-
це. Као ре зул тат ле ши нар ског де ло ва ња еко но ми ја за јед ни це мо же 
пре тр пе ти озбиљ не удар це, за по сле ни мо гу оста ти без по сла, до ба-
вља чи без кли јен та, по тро ша чи без до ба вља ча и сл. Ле ши на ри че-
сто, да кле, уче ству ју у ак тив но сти ма ко је штет но ути чу на оста ле 
стеј кхол де ре и због то га до би ја ју ети ке ту не мо рал них тр жи шних 
су бје ка та.5)

У слу ча ју не при ја тељ ског пре у зи ма ња ком па ни је нај че шћи 
мо тив са ме акви зи ци је је на ме ра да се ком па ни јом упра вља у не-
ком сред њо роч ном хо ри зон ту. Ту те жи ште мо рал них ди ле ма ни је 
у са мом мо ти ву за пред у зи ма ње те стра те ги је, не го у по сле ди ца ма 
ко је че сто пра те ту по ја ву – у по је ди ним слу ча је ви ма ра ци о на ли за-
ци ја тро шко ва пу тем от пу шта ња рад ни ка и за тва ра ње де ла ка па ци-
те та. Тзв. пре у зи ма чи ај ку ле (sharks) у тзв. bust up тран сак ци ја ма 
иду ко рак да ље, за сни ва ју ћи сво је тран сак ци је пре у зи ма ња на бу-
ду ћем ра ста вља њу ком па ни ја на де ло ве и њи хо вој про да ји. И ов де 
5) Car son, A. Scott, „Vul tu re In ve stors, Pre da tors of the 90’s: An Et hi cal Exa mi na ti on“, Jo ur nal 

of Bu si ness Et hics, Vol. 17, No. 5, 1998, стр, 17.
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се кри ти ча ри освр ћу на акви зи то ро во нео бра ћа ње па жње на људ-
ске пат ње иза зва не кор по ра тив ним ре струк ту ри ра њем.6) 

Ме ђу тим, уко ли ко се по ђе од прет по став ке да су кор по ра тив ни 
акви зи то ри и „ле ши на ри“ (а на ро чи то они) не мо рал не гру пе ин ве-
сти то ра, по ста вља се пи та ње да ли би кон вен ци о нал ни ин ве сти то-
ри мо гли и, што је још ва жни је, хте ли да пре у зму њи хо ву уло гу на 
њи хо вим ви со ко со фи сти ци ра ним и ри зич ним тр жи шти ма, уз зна-
чај ни је освр та ње на оп шту до бро бит со ци јал не за јед ни це у ко јој се 
на ла зе? Да би со ци јал не гру па ци је ко је су по го ђе не ле ши нар ским 
на чи ном ин ве сти ра ња – као што су за по сле ни, до ба вља чи, по тро-
ша чи и уоп ште тра ди ци о нал ни ин ве сти то ри – би ли у при ли ци да 
уче ству ју у ре ор га ни зо ва њу про бле ма тич них би зни са, нео п ход но 
је да пре у зму ве ли ке ко ли чи не ри зи ка ко је ве ћи на њих – ис ку ство 
не дво сми сле но по ка зу је – ни је спрем на да пре у зме. Те ин ве сти тор-
ске гру па ци је по др жа ва ју би зни се у вре ме ни ма ка да они по слу ју 
сол вент но и про фи та бил но, али ни су спрем не да то исто учи не ка-
да по ста ну про бле ма тич ни. Са дру ге стра не, ле ши на ри су спрем ни 
да упра во то учи не и у слу ча ју не у спе ха спа са ва ња би зни са да из-
гу бе зна ча јан део ин ве сти ци је. 

Ов де се по ста вља јед но ло гич ко пи та ње ко је сва ка ко иде у 
при лог мо рал но сти и етич но сти ле ши нар ских ин ве сти то ра. Ка ко 
тра ди ци о нал на ин ве сти тор ска за јед ни ца ни је спрем на да ри зи ку је 
и да ула же сред ства у ре ор га ни зо ва ње про бле ма тич них би зни са на 
до бро бит свих, ко ји по де ок он да за у зи ма ју ле ши на ри на мо рал ној 
ска ли с об зи ром да они пре у зи ма ју упра во те ни вое ри зи ка нео-
п ход не за спа ша ва ње ком па ни ја и до при нос до бро би ти њи хо вих 
вла сни ка и за јед ни це уоп ште. Те стеј кхол дер ске гру пе на рав но не-
ма ју мо рал ну оба ве зу да спа са ва ју ком па ни је у не во љи, али, као и 
ле ши нар ски ин ве сти то ри, оне има ју ту мо гућ ност, ме ђу тим, ни су 
спрем не да је ис ко ри сте услед ма ње то ле ран ци је пре ма ин ве сти ци-
о ном ри зи ку. 

Из све га то га сле ди да се ле ши на ри ма као ин ве сти ци о ној гру-
па ци ји не мо же „при ши ти“ ети ке та не мо рал них и не е тич них тр-
6) Мек Ги (R. W. McGee) ис ти че да су се пре ђа шња етич ка ис тра жи ва ња фу зи ја и акви-

зи ци ја кор по ра ци ја углав ном за сни ва ла на про у ча ва њем де ло ва ња акви зи то ра, док ме-
наџ мент циљ не ком па ни је и ње го ве ак ци је у тим си ту а ци ја ма ни су до би ле аде кват ну 
па жњу. Он ис ти че да ме наџ мент циљ не ком па ни је ко ји на сто ји да спре чи тр жи шно 
ре струк ту ри ра ње ком па ни је ко је ће би ти до бро за ак ци о на ре и ве ћи ну дру гих стеј кхол-
де ра чи ни не е тич ни акт. Из вор: McGee, W. Ro bert (2004). „So me Over lo o ked Et hi cal 
Is su es in Ac qu si ti ons and Mer gers“, Ba rry Uni ver sity – An dre as School of Bu si ness, Glo bal 
Con fe ren ce on Bu si ness Eco no mics, As so ci a tion for Bu si ness and Eco no mics Re se arch, Am-
ster dam, July 9-11, www.ssrn.com (при сту пље но 28. 09. 2007).  
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жи шних су бје ка та. Уме сто то га, Кар сон ис ти че да мо рал ну и етич-
ку по доб ност ле ши на ра тре ба утвр ђи ва ти у сва ком по је ди нач ном 
слу ча ју из аспек та до бро би ти оста лих стеј кхол дер ских гру па.7) Да 
би се они мо гли ста ви ти у не ку ко лек тив ну ма три цу и на тој осно-
ви мо рал но осу ди ти, нео п ход но је спро ве сти јед но си сте мат ско и 
ем пи риј ско ис тра жи ва ње по сле ди ца њи хо вих тр жи шних ак ци ја и 
на тим осно ва ма до ка за ти штет ност њи хо вог де ло ва ња. По са зна-
њи ма ауто ра овог ра да, та кво ис тра жи ва ње до да на да на шњег ни је 
спро ве де но.

ЗА И ПРО ТИВ „ЛЕ ШИ НАР СКОГ” ИН ВЕ СТИ РА ЊА  
– ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Успе шно ле ши нар ско ин ве сти ра ње укљу чу је из бор пра вих 
хар ти ја од вред но сти и кла се по тра жи ва ња у ко је ће се сред ства 
ин ве сти ра ти, из бор по год ног вре мен ског пе ри о да за ин ве сти ра ње, 
као и про це ну пра вог тре нут ка за ли кви ди ра ње соп стве не ин ве-
сти ци о не по зи ци је. Те спо соб но сти се сти чу го ди на ма ис ку ства у 
ра ду са пот це ње ним и ду жнич ки оп те ре ће ним ком па ни ја ма, као и 
ис ку ству на ра ду у окру же њу бан крот стве них про це са ком па ни ја. 
На тим тр жи шти ма – по ред прет ход но спо ме ну тих зна ња и ве шти-
на – и са ма сре ћа и окол но сти ван до ма ша ја ин ве сти то ра та ко ђе 
игра ју ве о ма ва жну уло гу. 

Као што ка же Бе ри (Nor man Ba rry), ин ве сти то ри ле ши на ри 
има ју соп стве ну уло гу и ме сто на фи нан сиј ским тр жи шти ма. По 
ње му они су део ка у зал ног лан ца ко ји до но си ко ри сне про ме не и 
њи хо во вре ме ће ну жно про ћи. Као што су ве ли ке ле ве риџ тран-
сак ци је (le ve ra ged buyouts – LBOs) билe ак туелнe то ком 1980-тих 
го ди на и њи хо во вре ме је про шло,8) та ко ће и вре ме ин ве сти то ра 
ле ши на ра про ћи – а они су упра во на ста ли по Ба риу као по сле ди ца 
не у спе шних ЛБО тран сак ци ја. Ка да се еко ном ски усло ви и ин ве-
7) Car son, A. Scott, нав. де ло, стр. 552.
8) Иако та лас ЛБО тран сак ци ја то ком 1980-тих го ди на ду го ни је био пре ма шен – а на ро-

чи то нај ве ћа ле ве риџ при ва ти за ци ја аме рич ког кон гло ме ра та PJP Na bi sco вред на $24,9 
ми ли јар ди – то тр жи ште по след њих го ди на по чи ње да се опо ра вља. Пр ва по ло ви на 
2007. го ди не до не ла је но ве ре корд не вред но сти ових тран сак ци ја. Пр во су ти мо ви ле-
ве риџ спе ци ја ли ста – или ка ко се у Аме ри ци на зи ва ју pri va te equ ity firms – из вр ши ли 
при ва ти за ци ју ве ли ког лан ца бол ни ца HCA за $33 ми ли јар де у ја ну а ру исте го ди не, 
за тим та ко ђе ме диј ску ком па ни ју Cle ar Chan nel Com mu ni ca ti ons за $26 ми ли јар де, а 
по след ња и нај ве ћа “жр тва” је  па ла 7 фе бру а ра. То је  ком па ни ја Equ ity Of fi ce Pro per
ti es Trust – ина че нај ве ћи вла сник ла на ца згра да у ко ји ма се из да ју по слов ни про сто ри 
у Аме ри ци – а вред ност тран сак ци је је из но си ла чи та вих $39 ми ли јар ди. Из вор: Be rry, 
Nor man, The Mo ra lity of the Bu si ness En ter pri se, Aber deen Uni ver sity Press, Aber deen, 
1991.
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сти ци о на кли ма по пра ве, ле ши на ри ће усту пи ти сво је ме сто не кој 
дру гој вр сти ин ве сти то ра.9) То је мо жда из гле да ло та ко ка да је Бе-
ри пи сао сво ју књи гу 1991. го ди не, ме ђу тим аме рич ка при вре да и 
еко но ми ја су по ка за ле сво ју ну жно ци клич ну при ро ду, па су у том 
исто риј ском пе ри о ду за бе ле же ни не ко ли ко та ла са ка ко ле ши нар-
ског ин ве сти ра ња, та ко и кор по ра тив них пре у зи ма ња. 

Да кле, ле ши нар ски ин ве сти то ри има ју сво ју исто ри ју и тра ди-
ци ју, али та ко ђе има ју у сво ју пер спек ти ву и бу дућ ност. Ме ђу тим, 
ов де се по ста вља пи та ње да ли су и ко ли ко они до бри за кор по ра-
ци је и при вре ду и еко но ми ју на гло бал ном ни воу? Као и кор по ра-
тив ни акви зи то ри 1980-тих го ди на – ко ји су сла вље ни због сме на 
ме наџ мен та кор по ра ци ја под стан дард них пер фор ман си са јед не, и 
кри ти ко ва ни за при ма ње тзв. зе ле не по ште (green mail) као сво је-
вр сне уце не ка ко би об у ста ви ли пре у зи ма ње ком па ни је и оста ви ли 
не так ну тим исти тај ме наџ мент, са дру ге стра не – њи хо во де ло ва-
ње се до во ди у пи та ње из аспек та до бро би ти оста лих ре ле вант них 
стеј кхол де ра на ни воу кор по ра ци је и дру штве не за јед ни це.

Ле ши на ри су као и кон вен ци о нал ни ин ве сти то ри мо ти ви са ни 
при но си ма ко је мо гу оства ри ти од њи хо вих ин ве сти ци о них ак тив-
но сти. Оно што њих раз ли ку је од њи хо вих тра ди ци о нал них ко ле га 
је то што они – у скла ду са соп стве ним ин ве сти ци о ним пре фе рен-
ци ја ма – ула жу у ком па ни је ка да се оне на ла зе у нај ра њи ви јој фа зи 
(!); у мо мен ту ка да ни су у ста њу да пла те сво је ра чу не и по тра жи-
ва ња пре ма по ве ри о ци ма, или ка да се на ла зе у про це су бан крот-
ства  (ре ор га ни за ци је или ли кви да ци је). Они то чи не због то га што 
има ју спо соб ност да пре по зна ју скри ве ну вред ност у про бле ма-
тич ним би зни си ма. На кон то га, они по се жу за не ком вр стом кон-
трол не по зи ци је над суд би ном тих би зни са ку по ви ном од ре ђе них 
вр ста хар ти ја од вред но сти и/или уло га. То је упра во кар та за уче-
ство ва ње у про це су пре го во ра ве за них за ре ор га ни за ци ју би зни са.

Ин ве сти то ри ле ши на ри су вр ло че сто пред мет јав не кри ти ке 
због оп стру и ра ња и оду го вла че ња ре ор га ни за ци ја про бле ма тич них 
би зни са ра ди оства ре ња не ких уско соп стве них ин те ре са. Они су 
кроз исто ри ју не ма ли број пу та оства ри ва ли бо ље по вра те соп стве-
них уло га до во де ћи про цес усва ја ња пла на ре ор га ни за ци је и са му 
ре ор га ни за ци ју у „ћор-со как“. У та квим си ту а ци ја ма ком па ни је и 
по је ди не гру пе кре ди то ра су им се су прот ста вља ле, али и на сто ја-
9) Be rry, Nor man, нав. де ло, стр. 232.
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ле да их при до би ју – че сто им ис пла ћу ју ћи зна чај не на кна де – ка-
ко би уз њи хо ву по моћ мо гле бо ље да оства ре соп стве не ин те ре се.

Би ло ка ко би ло, ин ве сти то ри ле ши на ри по ред ме диј ски при-
сут ни је не га тив не тр жи шне уло ге, по се ду ју и син ги фи кант них по-
зи тив них осо би на ко је их ква ли фи ку ју за пра ве до бро чи ни те ље у 
од ре ђе ним си ту а ци ја ма. На пр вом ме сту, они до при но се ли кви ди
за ци ји бан крот стве ног про це са ку по ви ном по тра жи ва ња од хол де-
ра об ве зни ца, до ба вља ча и дру гих вр ста кре ди то ра ко ји ма је по-
треб на го то ви на за на ста вак њи хо вих по слов них ак тив но сти, или 
про сто же ле да на што бр жи на чин иза ђу из по зи ци ја про бле ма тич-
них по тра жи ва ња и све ду соп стве не гу бит ке на ми ни мум. Што се 
ти че ак тив них ин ве сти то ра ле ши на ра, они иду је дан ко рак да ље и 
уз све на ве де но на сто је да пре у зму кор ми ло ком па ни је и да лич ним 
на по ри ма ре ха би ли ту ју про бле ма тич не ком па ни је. 

Сто га, за ве ћи ну ин ве сти то ра ин вол ви ра них у про це се ре ор-
га ни за ци је и ли кви да ци је би зни са из раз “ле ши нар” је по гр дан и 
не та чан на зив ко ји им пли ци ра се бич ност и гра бе жљи вост нај го ре 
вр сте.

MladenPeric,RadenkoMaric
THEETHICSOF„VULTUREINVESTORS“

Summary
In ve sting in se cu ri ti es of dis tres sed com pa ni es is one of 
the stra te gi es for struc tu ring in vest ment port fo lio, which 
is be co ming in cre a singly po pu lar. Dis tres sed se cu ri ti es 
are wi de ran ge of debt and equ ity fi nan cial in stru ments 
from com pa ni es that are in sol vent or ha ve ap plied for ban
kruptcy. To day, the re are many bu si ness op por tu ni ti es that 
are born from cor po ra te ban kruptci es. In di vi du als and in
sti tu ti ons can buy pro perty, cer tain con tracts, mer ge with 
the deb tor and sa ve ta xa ble in co me, spe cu la te with the 
deb tor’s obli ga ti ons, ma ke fe es from cer tain ser vi ces, and 
ac hi e ve ca pi tal ga ins. Such in ve stors are known as vul tu re 
in ve stors. Thro ug ho ut hi story, to get her with the cor po ra te 
ra i ders, they ha ve been ex po sed to cri ti cism in terms of 
mo ral and et hi cal fo un da tion of the ir ac ti ons. It is im por
tant to no te that vul tu re in ve stors’ ac ti ons are ba sed on 
laws that re gu la te the area of in sol vency and ban kruptcy, 
so what they are do ing is in any ca se le gall, but the qu e
sti on re ma ins is it mo ral and et hi cal. Ta king in to ac co unt 
the pre sen ted aspects, vul tu re in ve sting is de fi ned in this 
pa per, the most com mon et hi cal di lem mas that oc cur in 
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such in ve sting are cla ri fied, and the ba sic facts that spe ak 
in fa vor of vul tu re in ve sting.
Key words: vul tu re in ve stors, et hics, dis tres sed com pa ni
es, in ve sting, mo ral di lem mas, cor po ra te ban kruptci es..
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РЕФЕРЕНДУМКАООБЛИКОСТВАРИВАЊА
СУВЕРЕНОСТИ

Сажетак
Сувереностсеуправнојтеоријиодређујекаобитно
својстводржавневластипокојемседржаваразли
кујеоддругихполитичкихзаједница.Оноокочегасе
правниписциспоре,јестеодговорнапитањековрши
суверенувластудржави.Утомсмислусеправираз
ликаизмеђуправногносиоцасувереноститј.државе
иправногвршиоцасувереневласти.Премавладајућој
демократскојтеоријисувереностудржавивршина
род(илинација)уформипредставничкедемократи
је.Представничкисистемједанасопштеприхваћени
обликостваривањасувереневласти.Суштинапред
ставничкедемократијеогледасеутомедаграђани
периодично бирају своје представнике посредством
којих врше власт. Међутим, основни недостатак
посредног вршења власти огледа се у немогућности
остваривањаконтроленадизабранимпредставници
ма. Ограничавање мандата народних представника
иувођењеинститутаопозиванемогуупотпуности
да елиминишу недостатке репрезентативне демо
кратије.Уусловимапредставничкедемократије,по
литичке странке су преузелемонопол у вршењу вла
сти,аизабранипредставницивишенепредстављају
грађане већ политичке партије.Увођење референду
макаовиданепосредногвршењасувереневластиод
странеграђанаимазациљоживљавањеидејенарод
несувереностикојајесапојавомопштегправагласа
иполитичкихстранакаизгубиласвојизворнисмисао.
Међутим,самареферендумскапроцедураупоступку
одлучивања није довољан гарант демократског по
ретка у држави. Референдум има смисао само уко
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ликојеуставомутврђенаобавезнострасписивањау
одређенимслучајевима,анарочитоууставотворном
поступку, и ако је обезбјеђена слободаизјашњавања
грађана.
Кључне речи: Референдум, сувременост, представ
ничкадемократија.

Oд ка да је Жан Бо ден у свом дје лу ‘’Шест књи га о ре пу бли ци’’ 
од ре дио др жав ну власт као су ве ре ну, су ве ре ност се ис ти че као 

бит но свој ство др жав не вла сти или још пре ци зни је, као су штин ско 
оби љеж је по ко јем се др жа ва раз ли ку је од дру гих по ли тич ких за-
јед ни ца. У прав ној те о ри ји, су ве ре ност се де фи ни ше као свој ство 
др жав не вла сти ко је се огле да у ње ној прав ној нео гра ни че но сти.1) 
Не спор но је, да кле, да је но си лац су ве ре не вла сти др жа ва. Ме ђу-
тим, оно око че га се прав ни пи сци спо ре, још од ан тич ког до ба, 
је сте од го вор на пи та ње ко је вр ши лац су ве ре не вла сти у др жа ви.  
У том сми слу се раз ли ку је прав ни но си лац су ве ре но сти тј. др жа ва 
од прав ног вр ши о ца су ве ре не вла сти. Уко ли ко оста ви мо по стра ни 
раз ли чи те те о ри је, по пут оних ко је као вр ши о ца су ве ре не вла сти 
од ре ђу ју фи ло зо фе (Пла тон), за кон (Ари сто тел), вла да ју ћу кла су 
(марк си стич ка те о ри ја) и за др жи мо се на да нас вла да ју ћој де мо-
крат ској те о ри ји пре ма ко јој су ве ре ност у др жа ви вр ши на род (или 
на ци ја), оста је да се раз мо три уло га ре фе рен ду ма  у оства ре њу су-
ве ре но сти.

НАРОДНАИЛИНАЦИОНАЛНАСУВЕРЕНОСТ

За чет ни ком иде је о на род ној су ве ре но сти сма тра се фран цу ски 
пи сац Жан Жак Ру со ко јег Нор бер то Бо био на зи ва оцем мо дер не 
де мо кра ти је.2) Ру со ис ти че да су ве ре ност при па да на ро ду и пред-
ста вља из раз оп ште во ље. Ова ко схва ће ној су ве ре но сти од го ва ра 
не по сред на де мо кра ти ја као об лик оства ри ва ња су ве ре не вла сти. 
Ме ђу тим, и сам Ру со је свје стан да ‘’пра ва де мо кра ти ја ни је ни кад, 
по сто ја ла, ни ти ће ика да по сто ја ти. Про тив но је при род ном по рет-
ку да ве ли ки број љу ди вла да над ма њим.’’3) Ру со да ље ка же: ‘’Да 
по сто ји ка кав на род бо го ва, он би со бом упра вљао де мо крат ски. 
1) Ра до мир Лу кић, Уводуправо, На уч на књи га, Бе о град, 1974, стр. 35.
2) Ви ди, Нор бер то Бо био, Будућностдемократије:одабранаправилаигре, Фи лип Ви-

шњић, Бе о град, 1990.
3) Жан Жак Ру со, Друштвениуговор:опореклуиосноваманеједнакостимеђуљудима, 

Про све та, Бе о град, 1949, стр. 53.
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Та ко са вр ше на вла да ни је за љу де.’’4) Фран цу ска бур жо а ска ре во-
лу ци ја је ро ди ла иде ју на ци о нал не су ве ре но сти. Пре ма тој те о ри ји 
су ве ре ност при па да на ци ји ко ја се схва та као тран сцен ден тал ни 
и не дје љи ви ен ти тет и ко ја су ве ре ност оства ру је пре ко иза бра них 
пред став ни ка. На че ло на ци о нал не су ве ре но сти пр ви пут је про-
кла мо ва но упра во у фран цу ској Де кла ра ци ји о пра ви ма чо вје ка и 
гра ђа ни на из 1789. го ди не. У чла ну 3. Де кла ра ци је сто ји: ‘’На че ло 
сва ке су ве ре но сти су штин ски по чи ва у на ци ји. Ни јед но ти је ло и 
ни је дан по је ди нац не мо гу вр ши ти власт ко ја из ри чи то ода тле не 
по ти че.’’ Исто риј ски по сма тра но, раз ли ко ва ње на ци о нал не и на-
род не су ве ре но сти је обич но има ло и по ли тич ку по за ди ну, у сми-
слу за го ва ра ња оне иде је ко ја ће нај бр же до ве сти до оства ри ва ња 
од ре ђе них по ли тич ких ци ље ва. ‘’Уво ђе њем оп штег пра ва гла са, 
ре жи ми ко ји се по зи ва ју на на ци о нал ну су ве ре ност из гу би ли су 
по себ на оби љеж ја у од но су на ре жи ме ко ји се по зи ва ју на на род ну 
су ве ре ност. Ти ме је пре ва зи ђе на раз ли ка из ме ђу две те о ри је, па је 
у фор му ла ци ја ма уста ва до шло чак и до кон фу зи је пој мо ва на ци-
о нал не и на род не су ве ре но сти.’’5) Да би се из бје гле по ме ну те те о-
риј ске ди ле ме у по гле ду то га да ли је су ве рен на род или на ци ја, у 
мо дер ним уста ви ма се све че шће го во ри о су ве ре но сти гра ђа на.

ПРЕДСТАВНИЧКИСИСТЕМВЛАСТИИНЕПОСРЕДНА
ДЕМОКРАТИЈА

Да нас је пред став нич ка де мо кра ти ја оп ште при хва ће ни об лик 
оства ри ва ња су ве ре не вла сти. Су шти на пред став нич ког си сте ма 
огле да се у то ме да гра ђа ни пе ри о дич но би ра ју сво је пред став ни ке 
по сред ством ко јих вр ше власт. ‘’У не по сред ној де мо кра ти ји, као и 
у пред став нич кој де мо кра ти ји, на род је ор ган др жа ве, али је у пр-
вом слу ча ју во ља ор га на чин са мог на ро да, а у дру гом је чин ор га-
на ко јег је он ство рио.’’6) Као глав ни при го во ри про тив не по сред не 
де мо кра ти је обич но се ис ти чу прак тич ни раз ло зи, од но сно не мо-
гућ ност да се оку пе сви гра ђа ни ко ји би не по сред но вр ши ли су ве-
ре ну власт. Ис ти че се да је не по сред на де мо кра ти ја ‘’не при ме ре на 
раз ме ри и ра зно вр сним оба ве за ма мо дер не др жа ве.’’7) Због то га су 
4) Исто, стр. 54.
5) Рат ко Мар ко вић, Уставноправоиполитичкеинституције, Ју сти ни јан, Бе о град, 2005, 

стр.186.
6) Фи лип Ло во,Великесавременедемократије, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но-

ви ћа, Срем ски Кар лов ци-Но ви Сад, 1999, стр. 67.
7) Исто, стр. 67.
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об ли ци не по сред ног вр ше ња су ве ре но сти од стра не гра ђа на да нас 
мо гу ћи са мо у ма њим те ри то ри јал ним је ди ни ца ма као што су ло-
кал не са мо у пра ве или фе де рал не је ди ни це. Сло бо дан Јо ва но вић, 
ме ђу тим, ис ти че по ред те ‘’ма те ри јал не смет ње’’ и јед ну дру гу 
пре пре ку за оства ри ва ње не по сред не де мо кра ти је ко ју мно ги пи-
сци за не ма ру ју, тзв. ‘’мо рал ну смет њу’’, а ко ја се огле да у чи ње ни-
ци да сло бо дан гра ђа нин у мо дер ној др жа ви ни је оно што је био и у 
ан тич кој др жа ви. ‘’У ан тич кој др жа ви, сло бо дан је гра ђа нин имао 
сво је ро бо ве, жи вео од ту ђег ра да, био го спо дар свог вре ме на, реч-
ју, имао све усло ве за ви ши кул тур ни жи вот, па след стве но и за оне 
ин те лек ту ал не на по ре ко ји се тра же од јед ног за ко но дав ца. Под 
вла дом оп штег пра ва гла са, сло бо дан гра ђа нин је сте ма хом рад ник, 
чо век ко ји се бо ри за на су шни хлеб, знат но ис под кул тур ног ни воа 
на ко ме се на ла зио сло бо дан гра ђа нин у ан тич кој др жа ви.’’8) То ме-
ђу тим не зна чи да је не по сред на де мо кра ти ја у пот пу но сти од ба че-
на у мо дер ној др жа ви. Има ју ћи у ви ду не до стат ке пред став нич ке 
де мо кра ти је, а ко ји се огле да ју у не мо гућ но сти или бо ље ре че но 
у огра ни че ним мо гућ но сти ма кон тро ле иза бра них пред став ни ка, 
за др жа ни су по је ди ни об ли ци не по сред не де мо кра ти је по пут ре-
фе рен ду ма и на род не ини ци ја ти ве. Још је Ру со за па зио да је на род 
(ен гле ски) ‘’сло бо дан са мо за вре ме из бо ра чла но ва пар ла мен та: 
чим су они иза бра ни, он је роб, он ни је ни шта.’’9)  Ве ћи на ауто ра се 
сла же да пред став нич ка де мо кра ти ја има не до стат ке. Та ко, Брајс 
ис ти че да ‘’на род не мо же ни ка да из ра зи ти сво је же ље пре ко лич-
но сти ко је је иза брао да га пред ста вља ју, јер ове лич но сти мо гу 
на ив но и по гре шно схва ти ти или на мер но пред ста ви ти те же ље, 
и ни ка кво упут ство ко је би на ро ди да ли сво јим пред став ни ци ма 
не би от кло ни ли ову опа сност.’’10) Основ ни про блем пред став нич ке 
вла де се сво ди на по сто ја ње рас ко ра ка из ме ђу гра ђа на ко ји ма при-
па да су ве ре на власт и иза бра них пред став ни ка ко ји вр ше ту власт 
у име су ве ре на. Иако се из ме ђу на ро да и иза бра них  пред став ни ка 
ус по ста вља од нос по ли тич ке при ро де, гра ђа ни у мо дер ној др жа ви 
ни су ли ше ни ути ца ја на пред став ни ке вла сти. ‘’Чим је би рач ком 
те лу при зна та власт да би ра пред став ни ке и чим је, пре све га, тај 
из бор са мо на од ре ђе но вре ме и до во ди се у пи та ње, нео п ход но му 
8) Сло бо дан Јо ва но вић, Одржави:основиједнеправнетеорије, Ге ца Кон, Бе о град, 1922, 

стр. 336-337.
9) Жан Жак Ру со,Друштвениуговор:опореклуиосноваманеједнакостимеђуљудима, 

Про све та, Бе о град, 1949, стр. 74.
10) Џемс Брајс, Савремене демократије I, Из да вач ка књи жар ни ца Ге це Ко на, Бе о град, 

1933, стр. 237.
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се да је моћ од лу чи ва ња ко ја пре ва зи ла зи сам из бор лич но сти.’’11) 
Због то га, ве ћи на зе ма ља при бје га ва ре фе рен ду му и на род ној ини-
ци ја ти ви ко ји ма се на сто је убла жи ти не га тив ни ефек ти пред став-
нич ке де мо кра ти је.

РЕФЕРЕНДУМ
Ре фе рен дум пред ста вља пра во гра ђа на да не по сред но уче-

ству ју у до но ше њу не ког прав ног ак та. У мо дер ној др жа ви у ко-
јој функ ци о ни ше пред став нич ка де мо кра ти ја ре фе рен дум се ја вља 
као вид не по сред ног вр ше ња су ве ре не вла сти од стра не гра ђа на. 
Као нај ва жни је раз ло ге уво ђе ња не по сред ног на род ног од лу чи ва-
ња Брајс на во ди, из ме ђу оста лих, чи ње ни цу да иза бра ни пред став-
ни ци ни ка да не мо гу вјер но из ра жа ва ти на род ну во љу, по сто ја ње 
све из ра же ни јег ути ца ја по ли тич ких пар ти ја на иза бра не на род не 
пред став ни ке, те да гра ђа ни у сва ком слу ча ју мо гу бо ље оства ри-
ти сво је ци ље ве не по сред но. Он, чак, на род ну во љу упо ре ђу је са 
ми стич ним, све ти тељ ским ду хом. ‘’За ми шља се да у на ро ду по чи-
ва не ка вр ста ми стич ног све ти тељ ства, ко је ни је мо гу ће пре не ти 
пре ко де ле га та. Сма тра се да се ње го во све ти тељ ско свој ство сла би 
сва ким по ку ша јем пре но ше ња, као што се елек трич на стру ја гу би 
рђа вим од вод ни ци ма.’’12) Не за ми сли во је, ме ђу тим, уче шће гра ђа-
на у до но ше њу свих прав них ака та из истих раз ло га ко је смо на ве-
ли про тив не по сред не де мо кра ти је уоп ште. Због то га је овај об лик 
не по сред не де мо кра ти је ре зер ви сан за до но ше ње из у зет но ва жних 
од лу ка и пред ста вља ‘’из у зет но сред ство у из у зет ним окол но сти-
ма.’’13) Ре фе рен дум у том сми слу има функ ци ју да ис пра ви ‘’де-
ви ја ци је пред став нич ке де мо кра ти је и пар тиј ске вла де.’’14) Не упу-
шта ју ћи се по себ но у вр сте по ку ша ће мо да ука же мо на прет по-
став ке и зна чај ре фе рен ду ма. 

Са мо про пи си ва ње ре фе рен ду ма ни је га рант де мо крат ског по-
рет ка у јед ној др жа ви уко ли ко ни су обез бје ђе ни по ли тич ки усло ви 
за ње го во спро во ђе ње. На и ме, да би гра ђа ни мо гли сло бод но да 
из ра зе сво ју во љу, нео п ход но је да бу ду ли ше ни би ло ка квих по-
11) Фи лип Ло во,Великесавременедемократије, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но-

ви ћа, Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад, 1999, стр. 68.
12) Џемс Брајс, Савремене демократије II, Бе о град, Из да вач ка књи жар ни ца Ге це Ко на, 

1932, стр. 235.
13) Нор бер то Бо био, Будућност демократије: одабрана правила игре, Фи лип Ви шњић, 

Бе о град, 1990, стр. 53.
14) Ире на Пе јић,„Об ли ци не по сред не де мо кра ти је у устав ној др жа ви“, Правниживот, 

бр. 14/2009, вол. VI, стр.759-775.
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ли тич ких при ти са ка. У су прот ном, уста но ва ре фе рен ду ма би мо-
гла да бу де зло у по тре бље на и по слу жи ла би са мо као па ра ван за 
спро во ђе ње са мо во ље по сто је ће вла сти.  Због то га, сло бо да, не са-
мо у по ли тич ком већ и у кул тур ном сми слу пред ста вља нео п ход ну 
прет по став ку успје шно сти ре фе рен ду ма. Ре фе рен дум има сми сао 
са мо у зре лим де мо кра ти ја ма. Ни је без зна ча ја ни на чин рас пи си-
ва ња ре фе рен ду ма. Ор га ни овла ште ни за рас пи си ва ње ре фе рен ду-
ма су пар ла мент или шеф др жа ве у за ви сно сти од си сте ма др жав не 
вла сти. Ка ко би се из бје гла са мо во ља по ме ну тих ор га на нео п ход но 
је да се рас пи си ва ње ре фе рен ду ма у од ре ђе ним слу ча је ви ма про-
гла си оба ве зним или пак да се гра ђа ни ма по вје ри ини ци ја ти ва за 
рас пи си ва ње ре фе рен ду ма. Због то га је ве о ма би тан прав ни основ 
ре фе рен ду ма, од но сно да ли је ње го во рас пи си ва ње оба ве зно или 
фа кул та тив но. Сва ка ко да мно го ве ћи зна чај има уста но ва оба ве-
зног ре фе рен ду ма, гдје ор га ни ма ко ји су овла ште ни да рас пи шу 
ре фе рен дум ни је оста вље на сло бо да да ци је не да ли ће од ре ђе но 
пи та ње из ни је ти пред гра ђа не или не.  Та ко ђе, ни је без зна ча ја и са-
мо деј ство ре фе рен ду ма тј. да ли је од лу ка из гла са на на ре фе рен ду-
му оба ве зу ју ћа или пак има са вје то дав ни ка рак тер. Ре фе рен дум ко-
ји има оба ве зу ју ће деј ство за ор га не од лу чи ва ња има да ле ко ве ћи 
до ма шај од са вје то дав ног ре фе рен ду ма. Не по сред но из ја шња ва ње 
гра ђа на је на ро чи то бит но у слу ча је ви ма ка да се же ле из вр ши ти 
не ке кор је ни те про мје не у др жав но прав ном по рет ку. Ту при је све га 
ми сли мо на устав не про мје не за ко је је нео п ход но тра жи ти при ста-
нак гра ђа на. Ре фе рен дум та да обез бје ђу је ле ги ти ми тет уве де них 
про мје на. Упра во је због то га от цје пље ње свих бив ших ју го сло вен-
ских ре пу бли ка би ло пра ће но из ја шња ва њем гра ђа на пу тем ре фе-
рен ду ма. Ве ћи на уста ва пред ви ђа оба ве зно из ја шња ва ње гра ђа на 
у по ступ ку до но ше ња и про мје не уста ва. Иако је циљ уво ђе ња ре-
фе рен дум ске про це ду ре у уста во твор ни по сту пак ја ча ње уста ва и 
ста бил ност др жав но прав ног по рет ка, не ка да не по сред но уче шће 
гра ђа на у по ступ ку до но ше ња и про мје не уста ва мо же да до ве де и 
до су прот них ре зул та та.

Има ју ћи у ви ду све ре че но, став др жа ве пре ма овом ви ду не-
по сред ног вр ше ња вла сти од стра не гра ђа на је дво јак. У пр вом ре-
ду се из два ја ју др жа ве ко је има ју по зи ти ван при ступ пре ма ре фе-
рен ду му и ко је у од ре ђе ним слу ча је ви ма про пи су ју оба ве зно из ја-
шња ва ње гра ђа на пу тем ре фе рен ду ма. Ту при је све га ми сли мо на 
Швај цар ску чи ји устав по зна је ка ко оба ве зни та ко и фа кул та тив ни 
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ре фе рен дум.15) У дру гу гру пу спа да ју зе мље ко је про пи су ју ре фе-
рен дум ско из ја шња ва ње са мо као мо гућ ност. У тим устав ним си-
сте ми ма ре фе рен дум је фа кул та тив не или пак са вје то дав не при ро-
де. Ини ци ја ти ва за рас пи си ва ње фа кул та тив ног ре фе рен ду ма мо же 
да при па да гра ђа ни ма (нпр. у Швај цар ској), пар ла мен ту од но сно 
од ре ђе ном бро ју по сла ни ка или из вр шној вла сти (нпр. у Шпа ни ји 
гдје ре фе рен дум рас пи су је краљ на при је длог пред сјед ни ка вла де 
ко га прет ход но на то овла шћу је Кон грес по сла ни ка - члан 92. став 
2. Уста ва Шпа ни је).

РЕФЕРЕНДУМУРЕПУБЛИЦИСРПСКОЈ

Устав но уре ђе ње у Ре пу бли ци Срп ској по чи ва на пред став нич-
кој де мо кра ти ји. Ме ђу тим, као и у ве ћи ни мо дер них де мо кра ти-
ја пред став нич ки си стем вла сти ни је ли шен об ли ка не по сред ног 
вр ше ња су ве ре но сти. У Уста ву Ре пу бли ке Срп ске у чла ну 1. став 
3. сто ји да: ‘’Ср би, Бо шња ци, Хр ва ти, као кон сти ту тив ни на ро ди, 
оста ли и гра ђа ни рав но прав но и без дис кри ми на ци је уче ству ју у 
вр ше њу вла сти у Ре пу бли ци Срп ској.’’  По ла зе ћи од прин ци па по-
дје ле вла сти ја сно је да су ве ре ну власт оства ру ју гра ђа ни по сред-
ством пред став ни ка у На род ној скуп шти ни.  По ред пра ва гра ђан-
ске ини ци ја ти ве тј. пра ва нај ма ње три хи ља де би ра ча да пред ло же 
до но ше ње за ко на и дру гих оп штих прав них ака та, Устав по ми ње и 
ре фе рен дум као об лик не по сред ног из ја шња ва ња гра ђа на. Члан 77. 
Уста ва гла си: ‘’На род на скуп шти на мо же од лу чи ти да о по је ди ним 
пи та њи ма из сво је над ле жно сти од лу ку до не се на кон прет ход ног 
из ја шња ва ња гра ђа на на ре фе рен ду му.’’ С об зи ром на ври је ме при-
мје не ре фе рен дум у Ре пу бли ци Срп ској има ка рак тер прет ход ног 
ре фе рен ду ма. На род на скуп шти на од лу ку о пи та њу ко је из но си на 
ре фе рен дум ско од лу чи ва ње мо же до ни је ти тек по сли је прет ход ног 
из ја шња ва ња гра ђа на. Ни је ја сно да ли ре фе рен дум са ста но ви шта 
оба ве зно сти има ка рак тер оба ве зног или са вје то дав ног ре фе рен ду-
ма од но сно да ли би На род на скуп шти на мо гла дру га чи је од лу чи ти 
тј. су прот но ста ву ко ји су гра ђа ни за у зе ли на ре фе рен ду му. Пре-
ма прав ном осно ву ре фе рен дум има фа кул та тив ни ка рак тер јер је 
На род ној скуп шти ни пре пу ште но да од лу чу је да ли ће за хтје ва ти 
не по сред но из ја шња ва ње гра ђа на о од ре ђе ном пи та њу. На тај на-
чин је ре фе рен ду му као ин сти ту ци ји ко ја се ја вља као га рант на-
род не су ве ре но сти дат по ли тич ки ка рак тер бу ду ћи да је оста вље на 
15)  Ви ди  чла но ве 138-143 Уста ва  Швај цар ске у ча со пи су Правачовека, бр. 7-8, 2002.
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сло бо да ор га ну овла ште ном за рас пи си ва ње ре фе рен ду ма да ци-
је ни да те по ли тич ке окол но сти и сход но то ме од лу чу је да ли ће 
од ре ђе но пи та ње из ни је ти пред гра ђа не. Не по сред но оства ри ва ње 
су ве ре но сти од стра не гра ђа на се по ја вљу је са мо као устав на мо-
гућ ност. Зна чај овог об ли ка не по сред ног вр ше ња су ве ре не вла сти 
од стра не гра ђа на до дат но ума њу је чи ње ни ца да Устав Ре пу бли ке 
Срп ске не пред ви ђа не по сред но из ја шња ва ње гра ђа на у по ступ ку 
ре ви зи је уста ва.

Не дав но је у Ре пу бли ци Срп ској усво јен За кон о ре фе рен ду-
му и гра ђан ској ини ци ја ти ви (СлужбенигласникРепубликеСрпске, 
бр. 42/10) ко јим су бли же уре ђе ни ови об ли ци не по сред ног вр ше-
ња су ве ре не вла сти од стра не гра ђа на. За кон, у скла ду са Уста вом, 
пред ви ђа мо гућ ност прет ход ног из ја шња ва ња гра ђа на о од ре ђе-
ним пи та њи ма. Од лу ку о рас пи си ва њу ре пу блич ког ре фе рен ду ма 
до но си На род на скуп шти на ве ћи ном гла со ва од укуп ног бро ја на-
род них по сла ни ка од но сно скуп шти на оп шти не ве ћи ном гла со ва 
укуп ног бро ја од бор ни ка. Са ма чи ње ни ца да су се уста во тво рац и 
за ко но да вац опре ди је ли ли за прет ход но из ја шња ва ње гра ђа на од-
но сно при је не го што На род на скуп шти на до не се од лу ку о пи та њу 
ко је је пред мет ре фе рен дум ског гла са ња ука зу је на ин тен ци ју нор-
мо твор ца да овом об ли ку не по сред не де мо кра ти је при да по се бан 
зна чај. С об зи ром да је рас пи си ва ње ре фе рен ду ма фор му ли са но 
као мо гућ ност ја сно је да са ра ди о фа кул та тив ном из ја шња ва њу 
гра ђа на. Чи ње ни ца да На род на скуп шти на ни је оба ве зна да рас пи-
ше ре фе рен дум је убла же на про ши ри ва њем кру га су бје ка та ко ји су 
овла ште ни да пред ло же рас пи си ва ње ре фе рен ду ма. По ред пред-
сјед ни ка Ре пу бли ке, Вла де и нај ма ње 30 на род них по сла ни ка то 
пра во је при зна то и гра ђа ни ма та ко да рас пи си ва ње ре фе рен ду ма 
мо же пред ло жи ти и нај ма ње 10 000 би ра ча, а у оп шти ни нај ма-
ње 10 % би ра ча упи са них у би рач ки спи сак оп шти не тј. гра да или 
3000 би ра ча ако је у би рач ки спи сак оп шти не од но сно гра да упи-
са но пре ко 30 000 би ра ча. Пра во од ре ђе ног ди је ла би рач ког ти је ла 
да пред ло жи рас пи си ва ње ре фе рен ду ма је зна чај на но ви на у од-
но су на ра ни је ва же ћи За кон о ре фе рен ду му. Уво ђе ње мо гућ но сти 
гра ђа на да ини ци ра ју рас пи си ва ње ре фе рен ду ма не сум њи во пред-
ста вља до при нос у ожи вља ва њу овог об ли ка не по сред не де мо кра-
ти је. То због чи ње ни це да рас пи си ва ње ре фе рен ду ма ви ше ни је 
ис кљу чи во у ру ка ма но си ла ца по ли тич ке вла сти. Пра во гла са на 
ре фе рен ду му при зна је се свим гра ђа ни ма ко ји има ју би рач ку спо-
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соб ност од но сно ко ји су упи са ни у би рач ки спи сак. За успје шно 
спро во ђе ње ре фе рен ду ма за хтје ва се из ла зност нат по ло вич не ве-
ћи не гра ђа на ко ји има ју би рач ко пра во и ко ји су упи са ни у би рач ки 
спи сак. Ре фе рен дум ско пи та ње је до би ло по др шку ако се за ње-
га из ја сни ве ћи на гра ђа на ко ји су гла са ли на ре фе рен ду му. На кон 
ре фе рен дум ског из ја шња ва ња над ле жни ор ган је ду жан да до не се 
од го ва ра ју ћи акт у ро ку од шест мје се ци од да на одр жа ва ња ре фе-
рен ду ма. О истом ре фе рен дум ском пи та њу гра ђа ни се не мо гу по-
но во из ја шња ва ти ре фе рен ду мом у ро ку кра ћем од шест мје се ци. 

* 
*   *

Пред став нич ка де мо кра ти ја је да нас не за о би ла зан об лик оства-
ри ва ња су ве ре но сти. Иако по сто ји кон сен зус да је пред став нич-
ка вла да у мо дер ној др жа ви је ди ни мо гу ћи на чин вр ше ња вла сти 
ипак по сто је и тен ден ци је да се не га тив ни ефек ти пред став нич ког 
си сте ма убла же. Основ ни не до ста так по сред ног вр ше ња вла сти 
огле да се у не мо гућ но сти оства ри ва ња кон тро ле над иза бра ним 
пред став ни ци ма. Огра ни ча ва ње ман да та на род них пред став ни ка 
и уво ђе ње ин сти ту та опо зи ва не мо гу у пот пу но сти да ели ми ни-
шу не до стат ке ре пре зен та тив не де мо кра ти је. Умје сто су ве ре но сти 
гра ђа на да нас се све ви ше го во ри о по ли тич ким пар ти ја ма као но-
си о ци ма су ве ре но сти. У усло ви ма пред став нич ке де мо кра ти је, по-
ли тич ке стран ке су пре у зе ле мо но пол у вр ше њу вла сти, а иза бра ни 
пред став ни ци ви ше не пред ста вља ју гра ђа не већ по ли тич ке пар ти-
је. Због то га се вр ше ње вла сти од стра не гра ђа на у пред став нич-
кој де мо кра ти ји, ко ја је не ми нов на, по ја вљу је као прав на фик ци ја. 
Уво ђе ње не по сред ног вр ше ња су ве ре не вла сти од стра не гра ђа на, 
по пут ре фе рен ду ма, упра во има за циљ да сма њи до ми нан тан ути-
цај по ли тич ких пар ти ја. Ме ђу тим, са мо уво ђе ње ре фе рен дум ске 
про це ду ре у по сту пак од лу чи ва ња ни је до во љан га рант де мо крат-
ског по рет ка у др жа ви. Ре фе рен дум има сми сао са мо уко ли ко је 
уста вом утвр ђе на оба ве зност рас пи си ва ња у од ре ђе ним слу ча је-
ви ма, а на ро чи то у уста во твор ном по ступ ку, и ако је обез бје ђе на 
сло бо да из ја шња ва ња гра ђа на. 
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REFERENDUMASAFORMOFACCOMPLISHING

SOVEREIGNPOWER
Summary

Inlegaltheorysovereigntyisdefinedasarelevantmatter
ofstateauthorityunderwhichthestatediffersfromother
political communities.   Legalwriters litigate about the
answertothequestion“whoexercisethesovereignpower
in state”.Therefore, thedistinction ismadebetween le
galholderofsovereignty,i.e.state,andthelegalexecutor
ofsovereignpower.Accordingtotheactualtheoryofde
mocracy,thepeople(nation)intheformofrepresentative
democracyexercisethesovereignty.Nowadays,therepre
sentativesystemisgenerallyacceptedformofaccomplis
hmentof sovereignpower.Theessenceof representative
democracy is that citizensperiodicallyelect their repre
sentativesandthroughthem, theyrule.However, thees
sentialshortcomingofindirectruleisinabilitytoexerci
secontroloverelectedrepresentatives.Limitationofthe
mandateofpeople’srepresentativesandtheintroduction
of thewithdrawal institute cannot completely eliminate
lacksoftherepresentativedemocracy.Intermsofrepre
sentativedemocracy,politicalpartieshavetakenoverthe
monopolyinexerciseofpower,andelectedrepresentatives
nolongerrepresentcitizens,butpoliticalparties.Purpose
oftheintroductionofthereferendumasaformofcitizens’
directaccomplishmentofsovereignpoweristorevivean
ideaofnationalsovereignty,which,uponappearanceof
generalrighttovoteandpoliticalparties,hadlostitsori
ginalmeaning.However, the referendumprocedure in a
decisionmaking process is not a sufficient guarantee of
democratic order in the state.The referendum itself has
meaningonlyifitisdeterminedbytheconstitutionbin
dingannouncementincertaincases,especiallyinlegisla
tiveprocedureand if the freedomofcitizens’votinghad
beenprovided.
Key words: referendum, sovereignity, representative de
mocracy
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Сажетак
Основнициљовестудијејестедасаисторијско-по-
литиколошког и међународноправног аспекта осве-
тлиситуацијунаКосовуиМетохијиупериодуинтер-
национализације косовског питања. Биће детаљније
анализиранисвиважнијидонесенидокументиипре-
говоривођенитокомцеле1998.године,којасесматра
преломномзадаљиразвојкосовскогпитања.Ставме-
ђународнезаједницепремаовомпитањујеодизузет-
ногзначајаионсемораозбиљноузетиуразматрање.
Међународна заједница је свакако имала своје инте-
ресенаКосовуиМетохији,којисупревазилазилине-
помирљивостставовастранаусукобу.Билајетоле-
рантнијапрематерористичкимактивностимаОсло-
бодилачкевојскеКосова,аоштријапремаангажова-
њуполицијскихивојнихснагаСавезнеРепубликеЈуго-
славије.Саобразноовоме,постојииасиметричност
у међународноправним обавезама српске и албанске
стране.Изнадсвегасетежилообјективнојанализи
положајасветристране–албанске,српскеимеђуна-
роднезаједнице.
Кључнеречи:КосовоиМетохија,рат,преговори,ме-
ђународноправо,споразуми,мирнорешавањеспоро-
ва,дипломатија

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та МатеријалнаидуховнакултураКосоваиМетохије 
(број 178028), ко ји је одо бри ло и 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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Oд но си из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца на Ко со ву и Ме то хи ји обе ле-
же ни су од но си ма до ми на ци је и под ре ђе но сти то ком чи та вог 

XX ве ка. Си ту а ци ја се ме ња ла час у ко рист Ал ба на ца, час у ко рист 
Ср ба, али се од на ве де ног од но са ни је ни ка ко од сту па ло. Де ве де-
се те го ди не су по че ле до ми на ци јом срп ске стра не, али је по чев од 
1998. го ди не ал бан ска стра на има ла пре ва гу за хва љу ју ћи обим ној 
по мо ћи ме ђу на род не за јед ни це. 

Го ди на 1998. би ла је пре лом на у раз во ју ко сов ског пи та ња. 
Су коб из ме ђу вла сти у та да шњој Са ве зној Ре пу бли ци Ју го сла ви-
ји и ал бан ске стра не до био је ра зор не об ли ке. До шло је до те ро-
ри стич ких ака та Осло бо ди лач ке вој ске Ко со ва, ко ји су до ве ли до 
ге рил ских ак ци ја ши ро ких раз ме ра и ре пре сив ног про тив уда ра 
спе ци јал них по ли циј ских сна га и Вој ске СРЈ. Све ово је узро ко ва-
ло ве ли ке жр тве и ма те ри јал на ра за ра ња. Ово је био увод у „ху ма-
ни тар ну ка та стро фу“ ве ћих раз ме ра, пре вас ход но ме ђу ал бан ским 
ста нов ни штвом, ма да ни срп ско ни је би ло по ште ђе но од ре ђе них 
по сле ди ца. Ко нач но до ла зи и до ин тер на ци о на ли за ци је овог пи-
та ња. 

Што се ме ђу на род но прав ног аспек та ти че, ово пи та ње у том 
по гле ду до би ја но ви ква ли тет. Ме ђу на род на за јед ни ца се пот пу но 
укљу чу је у кон тро лу ста ња на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је ства-
ра њем усло ва за по че так по ли тич ких пре го во ра и из ра дом Плат-
фор ме за кон со ли да ци ју по сто је ћег ста ња. 

ДОГАЂАЈИКОЈИСУПРЕТХОДИЛИИНТЕРНАЦИОНА-
ЛИЗАЦИЈИКОСОВСКОГПИТАЊА

За на ше ис тра жи ва ње су бит ни до га ђа ји ко ји су се де си ли у 
XX ве ку. Њи хо вим на во ђе њем ће мо до ћи до 1998. го ди не, а ка сни је 
исто риј ско -со ци о ло шком ана ли зом осве тли ти све ва жни је до га-
ђа је ко ји су се од и гра ли 1998. го ди не. Ва жни ји до га ђа ји ко ји су се 
де си ли то ком XX ве ка су сле де ћи:

– на кон по бе де у Бал кан ским ра то ви ма 1912. го ди не Ср би ја 
пре у зи ма Ко со во, што се при зна је Лон дон ским спо ра зу мом 
1913. го ди не,

– 1918. го ди не до ла зи до про па сти Ото ман ског цар ства, а Ко-
со во по ста је део Кра ље ви не Ср би је,
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– 1941. го ди не, у Дру гом свет ском ра ту, ве ћи део Ко со ва по ста-
је део Ве ли ке Ал ба ни је под кон тро лом Ита ли је,

– 1946. го ди не, Ко со во се при па ја ју го сло вен ској фе де ра ци ји,
– 1960. го ди не, Бе о град по ка зу је све ве ћу то ле ран ци ју пре ма 

ауто но ми ји Ко со ва,
– 1974. го ди не се до но си Устав СФРЈ, ко јим се одо бра ва ауто-

ном ни ста тус Ко со ва и та ко по кра ји ни defacto да је ауто но-
ми ја,

– 1981. го ди не до ла зи до се па ра ти стич ких не ре да у По кра ји ни, 
ко је сна ге ре да су зби ја ју,

– 1987. го ди не, у кључ ном тре нут ку на свом пу ту ка мо ћи, бу-
ду ћи пред сед ник Сло бо дан Ми ло ше вић се при дру жу је ма си 
ко сов ских Ср ба, ко ји про те сту ју про тив мал тре ти ра ња од 
стра не ве ћин ске ал бан ске за јед ни це. Чу ве ни го вор је одр-
жан 1989. го ди не на шестсто ту го ди шњи цу Ко сов ске бит ке. 
Ово је би ла пр ва ве ли ка по бу на срп ског на ро да про тив до-
ми на ци је ве ћин ских Ал ба на ца,

– 1989. го ди не, Сло бо дан Ми ло ше вић, пред сед ник Ср би је, на-
ста вља да од у зи ма ауто но ми ју пред ви ђе ну Уста вом СФРЈ из 
1974. го ди не,

– у ју лу 1990. го ди не, во ђе ет нич ких Ал ба на ца су про кла мо ва-
ле не за ви сност, а Бе о град је рас пу стио ко сов ску вла ду,

– у сеп тем бру 1990. го ди не до ла зи до от пу шта ња ви ше од 
100.000 Ал ба на ца, укљу чу ју ћи и вла ди не слу жбе ни ке и за-
по сле не у ме ди ји ма, што је до ве ло до ге не рал ног штрај ка,

– у ју лу 1992. го ди не, Ибра хим Ру го ва је иза бран за пред сед ни-
ка са мо про гла ше не ре пу бли ке и

– 1993-1997 го ди не до ла зи до отво ре них су ко ба из ме ђу срп-
ске по ли ци је и се па ра ти стич ке Осло бо ди лач ке вој ске Ко со-
ва (ОВК). Срп ске сна ге спро во де бру тал ну ак ци ју, а сто ти не 
хи ља да ци ви ла је про те ра но из сво јих до мо ва.1)

Ка да је реч о пе ри о ду пре ин тер на ци о на ли за ци је ко сов ског пи-
та ња, за по ла зну осно ву тре ба узе ти 1989. го ди ну, од фор ми ра ња 
Де мо крат ског са ве за Ко со ва, па све до са ме ин тер на ци о на ли за ци је 
(1998), уз не из бе жну уло гу САД у ње му. Кру на ове ин тер на ци о-
на ли за ци је био је спо ра зум у Рам бу јеу (Ram bo u il let), као ти пи чан 
1) „Ko so vo: Hi story of a Tro u bled Re gion“, BBCNews, In ter net http://news.bbc.co.uk.). Spe-

cial Re port/1998/Ko so vo, 15/04/2006. 
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екс по нент по ли ти ке свршеногчинау ме ђу на род ним од но си ма (fait
accompli). 

По чет ком 1989. го ди не, от по ром про тив срп ске до ми на ци је је 
ру ко во дио уни вер зи тет ски про фе сор обра зо ван у Па ри зу, Ибра-
хим Ру го ва. Он је уз по моћ сво јих са ве зни ка осно вао Де мо крат ски 
са вез Ко со ва (ДСК). Све ово се де ша ва ло уочи Ми ло ше ви ће вог 
уки да ња ауто но ми је Ко со ву, ко ја је има ла за циљ на ци о нал ну не-
за ви сност. Ко сов ска скуп шти на је 2. ју ла 1990. го ди не фор мал но 
про гла си ла „не за ви сност по кра ји не Ко со во као рав но прав ног ен-
ти те та у окви ру ју го сло вен ске фе де ра ци је“, али ју је, исто вре ме-
но, са ве зно Пред сед ни штво про гла си ло не ле гал ном. Не ко ли ко да-
на ка сни је, 5. ју ла оформ ље на је тзв. Скуп шти на Ко со ва у сен ци. 
Нај зад, 21. сеп тем бра 1991. го ди не, она је про гла си ла „Ре пу бли ку 
Ко со во“ ко ја ће би ти „су ве ре на и не за ви сна др жа ва“. Це ло куп на 
ак тив ност је по твр ђе на ре фе рен ду мом од 26-30 сеп тем бра, где је 
87 % гла са ча иза шло на из бо ре, а 99,87 % њих гла са ло за по др шку 
не за ви сно сти.2)

ДСК је у свој ству пре о вла ђу ју ће сна ге у окви ру вла де у сен-
ци про мо ви сао стра те ги ју не на сил ног от по ра, што је при зна ва ло 
сла бост Ко со ва у по гле ду из бе га ва ња ди рект ног су че ља ва ња са 
вла сти ма Ср би је. С дру ге стра не, ово је зна чи ло и од би ја ње Ал ба-
на ца да се по ви ну ју хе ге мо ни ји Бе о гра да, од ри ца ње ле ги тим но сти 
са ве зних ин сти ту ци ја, од би ја ње уче шћа на ју го сло вен ским из бо-
ри ма и тра га ње за из град њом ал тер на тив них ко сов ских ин сти ту-
ци ја ко ји ма ће упра вља ти ал бан ска ве ћи на. У мар ту 1992. го ди не, 
на иле гал ним из бо ри ма Ру го ва је иза бран за пред сед ни ка ДСК са 
74,4 % гла со ва. Он је био успе шан у скре та њу кур са ка ак тив ни јем 
от по ру, па је у мар ту 1998. го ди не по но во иза бран за пред сед ни ка 
у сен ци. С дру ге стра не, био је не у спе шан у до би ја њу зна чај ни јих 
усту па ка од Ми ло ше ви ћа, ко ји је био из ло жен при ти ску са За па да 
да бу де флек си бил ни ји. 

Кра јем 1992. го ди не, та да шњи от прав ник по сло ва САД-а у Бе-
о гра ду, Ро берт Рекмeилс (Rec kma ils) до био је хит ну и нео че ки ва ну 
ин струк ци ју из Ва шинг то на да истог да на тра жи одво је не при је-
ме код Сло бо да на Ми ло ше ви ћа и на чел ни ка Ге не рал шта ба Жи во те 
Па ни ћа и пре не се им „усме ну по ру ку“ пред сед ни ка Бу ша (Bush). 
То упо зо ре ње је у свом че твр том де лу са др жа ло од ред бу о Ко со-
ву, а оста ла три су се од но си ла на Бо сну. Прет ња Ми ло ше ви ћу је 
2) Phi lip and Da vid Auer svald, TheKosovoConflict:ADiplomaticHistorythroughDocuments, 

Cam brid ge, Kle wer Law In ter na ti o nal, 2000, pp. 56-59. 
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у по гле ду Ко со ва би ла ди рект ни ја: „У слу ча ју су ко ба на Ко со ву, 
иза зва ног соп стве ном ак ци јом, САД ће би ти спрем не да упо тре бе 
вој ну си лу про тив Ср ба на Ко со ву и у са мој Ср би ји“.3) Ми ло ше-
вић ни је озбиљ но схва тио прет ње Бу шо ве ад ми ни стра ци је, јер је 
она би ла при кра ју ман да та. Сто га и ни је ја сно за што је Буш слао 
ова кво упо зо ре ње ка да је већ био без вла сти (lameduck). По сто је 
ин ди ка ци је да је Ми ло ше вић мо гао да ис ко ри сти тај interregnum 
из ме ђу но вем бар ских из бо ра и ја ну ар ске ина у гу ра ци је и ет нич ки 
очи сти Ко со во. 

На ве де на си ту а ци ја на Ко со ву и за бри ну тост ме ђу на род не за-
јед ни це за рат у Бо сни и Хр ват ској, ство ри ли су по ли тич ки ва кум 
ко ји су ми ли тан ти же ле ли бр зо да по пу не. У ци љу пру жа ња ак-
тив ни јег от по ра срп ској вла сти, 1993. го ди не је до шло до на стан ка 
Осло бо ди лач ке вој ске Ко со ва (ОВК), ко ја је про и за шла из ра ди-
кал ног кри ла Ко сов ског на ци о нал ног по кре та. Ње ни ко ре ни су се 
на ла зи ли у ра ди кал ном кри лу Ен ве ри ста, де мон стра ци ја ма то ком 
80-их го ди на, у бор ба ма Ал ба на ца са Ко со ва у Хр ват ској и Бо сни 
и у тра ди ци ји ка чач ког по кре та. Успон ОВК је био про из вод кул-
ми на ци о не фру стра ци је и не спо соб но сти Ру го ве да по стиг не од го-
ва ра ју ће ре зул та те. Ово ме тре ба до да ти и не мо гућ ност Деј тон ског 
ми ров ног спо ра зу ма да ре ши ко сов ску ди ле му на ра зу ман на чин. 

За јед нич ки име ни тељ де ло ва ња ОВК би ло је ору жа но на си ље, 
углав ном про тив срп ских по ли циј ских сна га, вој них ка сар ни, по-
шти и ко сов ских Ал ба на ца осум њи че них за са рад њу са вла сти ма у 
Бе о гра ду. То је у по чет ку би ла ге рил ска ор га ни за ци ја, по том вој на 
и по ли тич ка. До ок то бра 1997. го ди не, ви ше од 30 Ср ба и ко сов-
ских Ал ба на ца су би ли жр тве на па да, а До њи Пре каз и Дре ни ца 
ње на све ти ли шта. Пре ма из ве шта ји ма NewYorkTimes-а, ОВК је 
би ла спрем на да во ди „се па ра ти стич ки рат ко ји би Са ве зну Ре пу-
бли ку Ју го сла ви ју увео у кри зу на лик оној у Бо сни“.4) У ле то 1997. 
го ди не њој ни је при да ван ве ћи зна чај, али је Ру го ва на кон фе рен-
ци ји за штам пу 8. ав гу ста о ОВК ис та као сле де ће: „Сва ко мо же да 
при ма и ша ље фак со ве, али не же лим по сто ја ње та квог по кре та, 
ко ји би за о штрио си ту а ци ју на Ко со ву и до во дио до су ко ба, за ко ји 
се зна на чи ју би ште ту био“5). 
3) WashingtonPost, April 18th, 1999, нав. пре ма: Жи во рад Ко ва че вић, Америкаираспад

Југославије, Фи лип Ви шњић/ФПН, Бе о град, 2007, стр. 209. 
4) Chris Hed ges, „Al ba ni ans In si de Ser bia, Set to Fight to Auto nomy“, NewYorkTimes, Oc to-

ber 19th, 1997, p. 15. 
5) Данас, 9-10 ав густ 1997, нав. пре ма: Жи во рад Ко ва че вић, АмерикаираспадЈугославије 

..., op. cit., стр. 213. 
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Сна га ОВК на по чет ку 1998. го ди не је про це ње на на око 500 ак-
тив них чла но ва, ор га ни зо ва них у ма лим и мо бил ним гру па ма уз 
нај че шће де ло ва ње у гру пи ца ма од 3-5 чла но ва. По вре ме на де ло-
ва ња ова квих гру па ци ја мо жда и не би пред ста вља ла озбиљ ни ју 
прет њу да ни је до шло до два до га ђа ја ко ја су убр за ла ње ну де лат-
ност. Пр ви је био пад ал бан ске вла де у про ле ће 1997. го ди не, чи-
ме се пи ра ми да вла сти по че ла уру ша ва ти. У том пе ри о ду су мно ге 
ка сар не би ле опљач ка не и бли зу ми ли он при ме ра ка ла ког на о ру-
жа ња по де ље но ста нов ни штву.6) 

Дру ги до га ђај ко ји је ути цао на бр же де ло ва ње ОВК је би ла од лу-
ка вла сти Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је да ор га ни зу је кам па њу 
ра ди угу ше ња по бу не. По ли ци ја, у сво јој ак ци ји од 22. ја ну а ра 
1998. го ди не, ни је ус пе ла да ухап си Аде ма Ја ша ри ја (Jas ha ri), чел-
ни ка моћ ног кла на у обла сти Дре ни це, чи ји је от пор вла сти ма био 
умно го ме део ка чач ке тра ди ци је, исто као што је и део стра те ги је 
ОВК, са мо што је са да тај от пор био део по сти за ња ло кал не не-
за ви сно сти. На пад на Ја ша ри ја у ње го вом утвр ђе њу је за со бом 
оста вио 58 мр твих укљу чу ју ћи и 18 же на и 10 ма ло лет них ли ца.7) 

Све ово је би ло ве ли ки под сти цај за ОВК да на ста ви са оку пља-
њем чла но ва, та ко да је пре ма не ким по да ци ма број ору жа них бо-
ра ца на ра стао на око 20.000, што се сма тра ло пре те ра ним. С дру ге 
стра не, у овом ста ди ју му де ло ва ња, ОВК је би ла ве о ма ди сци пли-
но ва на ор га ни за ци ја. Бе о град је, са сво је стра не, све сно до пу штао 
да се ОВК пре те ра но пре зен ти ра у јав но сти, па је, у том ци љу, 
кон тра о фан зи ва срп ске стра не усле ди ла сре ди ном 1998. го ди не. У 
офан зи ви је уче ство ва ло око 40.000 тру па вој ске СРЈ, ко ју су чи-
ни ли тен ко ви, ави ја ци ја, те шка ар ти ље ри ја и ми но ба ца чи.8)

ЗАОШТРАВАЊЕКОСОВСКЕКРИЗЕ

Би ло је ви ше не го очи глед но да ве ли ке си ле ни су би ле спрем не 
за ре ша ва ње ко сов ског пи та ња. По што је си ту а ци ја по ла ко по че ла 
да из ми че кон тро ли, САД су ре ши ле да са ме пре ду зму енер гич ни је 
ме ре на Ко со ву. Већ та да је по ста ло ја сно да се ра ди о дра стич-
но су ко бље ним ин те ре си ма – ко сов ски Ал бан ци ни су би ли ни чим 
6) Phi lip Smuc ker, „Al ba nian We a pons Cross to Ko so vo“, TheWashingtonTimes, April 8th, 

1998., p. 1. 
7) Chris So lo way, „Ser bia At tacks Et hnic Al ba ni ans“, TheWashingtonPost, March 6th, 1998, 

p. 1. 
8) „Mi lo se vic Mo ves to Wi pe Out Ko so vo Re bels“, TheNewYorkTimes, Ju ne 2nd, 1998, p. 1. 
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за до вољ ни осим не за ви сно шћу, а Ми ло ше вић ни је ни мо гао ни ти 
хтео да се од рек не су ве ре ни те та над по кра ји ном. Ја ча ње ОВК је 
са мо по спе ши ва ло не тр пе љи вост. На да ље, ме ђу на род на по др шка 
ОВК је и да ље би ла обес хра бри ва на и ви ше усме ре на на по др шку 
Ру го ве, са ци љем об но ве ус кра ће не ауто но ми је Ко со ва. 

При ли ком сво је по се те Бе о гра ду, спе ци јал ни пред став ник 
САД, Ро берт Гел бард, је 23. фе бру а ра 1998. го ди не ис та као да је 
ОВК без сва ке сум ње те ро ри стич ка ор га ни за ци ја. Он је том при-
ли ком одао ве ли ко при зна ње Ми ло ше ви ћу за по др шку Деј тон ском 
ми ров ном спо ра зу му, али је, исто вре ме но, из ра зио за бри ну тост 
због си ту а ци је на Ко со ву. На да ље, Гел бард је ис та као и сле де ће: 
„ОВК је, без сва ке сум ње, те ро ри стич ка гру па. Од би јам да при хва-
тим би ло ка кву вр сту оправ да ња. По што сам го ди на ма био ан га-
жо ван у кон тра те ро ри стич ким ак тив но сти ма, ја вр ло до бро знам 
ка ко да по сма трам јед ну те ро ри стич ку гру пу и де фи ни шем је; сто-
га, тре ба од ба ци ти ре то ри ку и са мо по сма тра ти де ла. Де ла го во ре 
са ма за се бе“9).

Срп ска ре ак ци ја на Ко со ву је за за пад не по ли ти ча ре зна чи ла 
„по зив на од луч ни ме ђу на род ни од го вор“; што је до мет на си ља би-
вао све ве ћи, то је ме ђу на род на за јед ни ца га ји ла ве ће сим па ти је 
пре ма ко сов ским Ал бан ци ма. У том ци љу је и Гел бард, ко ји је био 
по знат по уме ре ни јем ста ву пре ма Ми ло ше ви ћу, 4. мар та 1998. го-
ди не ис та као да „САД ви ше не ће то ле ри са ти срп ску агре си ју“. На 
ово се на до ве за ла и та да шњи аме рич ки др жав ни се кре тар Ме длин 
Ол брајт ( Ma de li ne Al bright) ис ти чу ћи „по тре бу хит не ак ци је про-
тив ре жи ма у Бе о гра ду да би смо би ли си гур ни да ће пла ти ти це ну 
за ште ту ко ју је већ на чи нио“ – ово је ис та кла то ком сво је по се те 
Лон до ну 7. мар та 1998. го ди не. 

По што је пр во бит на из ја ва дис кре ди то ва ла Гел бар да ме ђу 
при ста ли ца ма оштри јег кур са на Ко со ву, он је сво јом дру гом из-
ја вом из ра зио до ста чвр шћи став пре ма Ми ло ше ви ће вом ре жи му. 
Шта ви ше, у сво јим ста во ви ма је то ли ко ево лу и рао да се за ла гао 
чак и за ору жа ну ин тер вен ци ју. Ми ло ше вић, ко ме се иона ко ни је 
до па дао Гел бард, по сле јед не ова кве из ја ве ни је же лео са њим ви-
ше ни да раз го ва ра. Гел бард ни је био фа во рит ни Ме длин Ол брајт, 
та ко да је на сце ну по но во сту пио Ри чард Хол брук (Ric hard Hol bro-
9) In ter na ti o nal In de pen dent Com mis sion on Ko so vo, Ko so vo Re port, „Con flict In ter na ti o nal 

Re spon se, Les sons Le ar ned“, Ox ford 2000, нав. пре ма: Жи во рад Ко ва че вић, Америкаи
распадЈугославије..., op. cit., стр. 214. 
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o ke). За свог спе ци јал ног пред став ни ка на Ко со ву он је по ста вио 
Хи ла (Hill). 

На па де срп ских сна га је осу ди ла и Кон такт гру па (САД, В. 
Бри та ни ја, Фран цу ска, Не мач ка, Ита ли ја и Ру си ја) 9. мар та 1998. 
го ди не. У овој осу ди се Кон такт гру па ја сно огра ђу је од чи ње ни це 
да осу дом срп ске пре те ра не ре ак ци је ни ка ко не вр ши одо бра ва ње 
те ро ри зма. Она та ко ђе осу ђу је те ро ри стич ке ак ци је ОВК или би ло 
ко је дру ге гру пе. Та ко ђе се ин си сти ра да сви они ко ји из ва на, фи-
нан сиј ски или у оруж ју по ма жу ову гру па ци ју, од мах пре ки ну са 
тим. Кон такт гру па је, на да ље, Ми ло ше ви ћу на ло жи ла да у ро ку од 
10 да на по ву че је ди ни це спе ци јал них по ли циј ских сна га и пре ки-
не њи хо ву ак ци ју, до зво ли при су ство ме ђу на род ним ор га ни за ци ја-
ма и пред став ни штви ма ам ба са да зе ма ља Кон такт гру пе, при хва ти 
ди ја лог са Ал бан ци ма и др. И по ред ова квих ди пло мат ских по те за, 
је ди но је пред став ник САД, Ме длин Ол брајт, би ла за од луч ну ин-
тер вен ци ју про тив срп ских сна га. Ме ђу тим, за ова кав по ду хват је 
би ло нео п ход но одо бре ње Са ве та без бед но сти. То би да ло при ли ку 
Ру си ји и Ки ни да уло же ве то. Ме ђу тим, Ол брај то ва је ишла то ли ко 
да ле ко да ни је би ла за до вољ на ни овла шће њем Са ве та без бед но-
сти за упо тре бу си ле, јер би то мо гло да огра ни чи бу ду ће од лу ке 
НА ТО пак та. За пад не си ле су мо ра ле да се ан га жу ју на Ко со ву не 
са мо због то га што је по ли ти ка ет нич ког чи шће ња не при ме ре на 
мо дер ној Евро пи, већ и због то га што би не ан га жо ва ње зна чи ло 
ри зик за не ва лид ност раз ло га по сто ја ња ан га жо ва ња на Бал ка ну. 

С дру ге стра не, ОВК је по ста ла ре ал ност ко ја се ни је мо гла иг-
но ри са ти. Ве ћи део ал бан ског ста нов ни штва је при сту пио под ње-
ну за ста ву и до вео у пи та ње Ру го ви ну спо соб ност да пред ста вља 
на ци ју, док се сâм уста нак отр гао кон тро ли. За пад по ла ко по чи ње 
ма ње да осу ђу је ОВК и ти ме оправ да ва ње ну те ро ри стич ку де лат-
ност, а још ви ше оја ча ва при ти сак на Ср би ју. Срп ска ре ак ци ја се 
ви ше не ин тер пре ти ра као пре ко мер на упо тре ба си ле, већ се про-
тив ње спро во ди кам па ња као пре ма ге но цид ним на ме ра ма про тив 
ко сов ских Ал ба на ца у це ли ни. Ова ква по ли ти ка се умно го ме раз-
ли ку је од прет ход не, ко ја је би ла за ди ја лог из ме ђу стра на у су ко бу 
и об у зда ва ње су ко ба на те ри то ри ји СРЈ. 

Да би се прав но уте ме љио став ве ли ких си ла пре ма ко сов ском 
пи та њу, осим би ла те рал не и мул ти ла те рал не ди пло ма ти је, до шло 
је и до ре гу ли са ња овог пи та ња у окви ру Са ве та без бед но сти. У 
том ци љу је Са вет без бед но сти 31. мар та 1998. го ди не до нео Ре зо-
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лу ци ју бр. 1160, ко ја је у осно ви би ла из ба лан си ра на и ни је са др-
жа ла де ци ди ра ну осу ду ак ци ја срп ске и ал бан ске стра не. На осно-
ву Гла ве VII По ве ље УН, осу ди ла је „пре те ра ну упо тре бу си ле од 
стра не срп ских по ли циј ских сна га и те ро ри стич ке ОВК“, за тра жи-
ла од Бе о гра да да од мах пре ду зме „по треб не ко ра ке у ци љу по сти-
за ња по ли тич ког ре ше ња про бле ма Ко со ва пу тем ди ја ло га“, а да 
„ру ко вод ство ко сов ских Ал ба на ца осу ди све те ро ри стич ке ак ци је“ 
и да и јед ни и дру ги „хит но сту пе у по ли тич ки ди ја лог о пи та њи ма 
по ли тич ког ста ту са без ика квих пред у сло ва“. Ре зо лу ци ја, на да ље, 
по ла зи од то га да „прин ци пи за ре ше ње ко сов ског пи та ња мо ра-
ју би ти за сно ва ни на те ри то ри јал ном ин те гри те ту СРЈ“. Јед но та-
кво ре ше ње „би мо ра ло узе ти у об зир пра во ко сов ских Ал ба на ца и 
свих оних ко ји жи ве на Ко со ву и из ра жа ва ју сво ју по др шку по бољ-
ша ном ста ту су Ко со ва, да до би ју бит но ви ши сте пен ауто но ми је и 
са др жај ног са мо у пра вља ња“10). 

Ми ло ше вић је по сва ку це ну хтео да спре чи ин тер на ци о на ли-
за ци ју ко сов ског пи та ња, па је у том ци љу спро вео ре фе рен дум 
про тив ме ђу на род ног упли та ња у про блем Ко со ва, 23. апри ла 
1998. го ди не. Од укуп ног бро ја иза шлих на ре фе рен дум, 95 % је 
гла са ло про тив ме ђу на род ног упли та ња. Не за ви сно од ре фе рен ду-
ма, САД су би ле од луч не у сво јим ста во ви ма. На по ри за пад них 
по ли ти ча ра на су зби ја њу су ко ба су се од но си ли и на Ма ке до ни ју и 
Ал ба ни ју, јер су се бо ја ли до ми но ефек та. Вла да у Ва шинг то ну је 
на сто ја ла да по бољ ша бор бе ну го то вост ма ке дон ских сна га пу тем 
про ши ре не без бед но сне по мо ћи у парт нер ству за мир, ин ди ви ду-
ал ног про гра ма парт нер ства, пла на вој них ак тив но сти, по ја ча них 
вој них кон та ка та и про ши ре ња по ли го на у Кри во ла ку у стал ни 
цен тар парт нер ства за обу ку, а све то у ци љу очу ва ња ми ра. Ови 
до га ђа ји су у пр ви план ста ви ли зна чај пре вен тив них ме ра ра ди 
об у зда ва ња еска ла ци је су ко ба.11)

У ма ју 1998. го ди не, НА ТО тим је от по чео јед но пре ли ми нар-
но про у ча ва ње си ту а ци је у ци љу утвр ђи ва ња из во дљи во сти пре-
вен тив них ме ра у Ал ба ни ји. У апри лу су Бе о град и Ти ра на по че ли 
10) Жи во рад Ко ва че вић, АмерикаираспадЈугославије..., op. cit., стр. 216-217. 
11) На ве де на тврд ња под вев де на под ра ван ак ту ел них ме ђу на род них од но са зах те ва јед но 

раз ја шње ње: у оном ме ри у ко јој је Ми ло ше вић свим си ла ма на сто јао да спре чи ин тер-
на ци о на ли за ци ју ко сов ског пи та ња у 1998. го ди ни, исто то во де ће си ле за пад не Евро пе 
на сто је да учи не да нас. Ово због то га што им ин тер на ци о на ли за ци ја овог пи та ња не 
од го ва ра, јер би се ти ме по кре ну ла ла ви на слич них или исто вет них про бле ма на свим 
кри зним под руч ји ма у Евро пи и све ту. Сто га је ко сов ски про блем озна чан као слу чај 
suigeneris. 
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са раз ме њи ва њем оп ту жби у ве зи си ту а ци је на Ко со ву. Ал бан ски 
пре ми јер, Фа тос На но, го во рио je о од го вор но сти Ср ба за „па то ло-
шко и тра ди ци о нал но на си ље“, а ју го сло вен ски ам ба са дор у УН, 
Вла ди слав Јо ва но вић, оп ту жио je Ти ра ну за да ва ње по мо ћи ОВК. 
12) 

НА ТО је у овом ста ди ју му же лео да спре чи тр го ви ну оруж јем 
и си ту а ци ју у ко јој ОВК ко ри сти Ал ба ни ју за при прем не рад ње, 
што је био циљ вре дан на по ра; НА ТО је та ко ђе сма трао да му је за 
на ве де ну опе ра ци ју ком би но ва ну са ве ли ким на по ри ма из град ње 
тран спорт ног ко ри до ра и обез бе ђе ња ли ни ја на бав ке у изо ло ва ној 
и не раз ви је ној обла сти би ло по треб но око 20.000 вој ни ка. Тек та да 
би се мо гла кон тро ли са ти гра ни ца са Ал ба ни јом. Услед то га је та-
ква мо гућ ност би ла ис кљу че на. 

На по ри за пад них си ла да се об у зда ко сов ски су коб су сво је 
уте ме ље ње до би ли у Де кла ра ци ји о Ко со ву до не тој 28. ма ја 1998. 
го ди не у Лук сем бур гу.13) Пред ло же не ме ре су укљу чи ва ле сле де ће:

– ши ре ње про гра ма „Парт нер ство за мир“ у ци љу по ма га ња 
ма ке дон ским и ал бан ским сна га ма да обез бе де сво је гра ни-
це,

– одр жа ва ње за јед нич ких вој них ве жби у окви ру НА ТО у сеп-
тем бру у Ма ке до ни ји,

– ор га ни зо ва ње у Ти ра ни јед не по дру жни це про гра ма „Парт-
нер ство за мир“ и ма ње вој не ве жбе у ав гу сту,

– отва ра ње у Ал бан ској лу ци Ду рес стал не По мор ске је ди ни-
це и 

– пру жа ње по мо ћи над зо ра Ује ди ње них на ци ја и ОЕБС-а у 
ре ги о ну. 

Као што се из на ве де ног ви ди, НА ТО је си ту а ци ју на Ко со-
ву оква ли фи ко вао као „не при хва тљи ву“, та ко да су се ми ни стри 
спољ них по сло ва у ју ну са ста ли и на мет ну ли сва ку вр сту за бра не 
ин ве сти ци ја и за мр за ва ње срп ских фи нан сиј ских сред ста ва у ино-
стран ству. 

Ми ло ше ви ће ва по ли ти ка се у овом пе ри о ду по ка за ла као кон-
тра дик тор на. Он, иако ни је же лео ин тер на ци о на ли за ци ју ко сов ског 
пи та ња, са мо не ко ли ко да на ка сни је раз го ва рао је са Хол бру ком и 
12) TheWashingtonPost, March 5th 1998, p. 23, нав. пре ма: Cra ig Na tion, Wars inBalkan, 

Stra te gic Stu di es In sti tu te, US Army War Col le ge, 122 For bes, 2003, p. 229. 
13) Cra ig Na tion, WarsinBalkan, Stra te gic Stu di es In sti tu te, US Army War Col le ge, 122 For bes, 

2003, p. 234. 
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из ра зио спрем ност да се „у аме рич кој ре жи ји са ста не са Ру го вом“. 
14) До су сре та је до шло 15. ма ја исте го ди не. Ови пре го во ри су до-
жи ве ли фи ја ско и ни су да ли ни ка кве ре зул та те, осим про па ганд ног 
ефе ка та ко ји је био успе шан. Оно што је ве о ма ва жно ис та ћи, је-
сте чи ње ни ца да за пад не си ле још увек ни су би ле за не за ви сност 
Ко со ва, што је и Ол брај то ва јед ном у сво јим ме мо а ри ма при зна ла 
ис ти чу ћи да: „На ше окле ва ње да по др жи мо не за ви сност Ко со ва 
у том тре нут ку је ма ње про ис ти ца ло из прин ци па, а ви ше из про-
це не ста во ва зе ма ља у ре ги о ну. Ма ке до ни ја и Грч ка су се сна жно 
су прот ста ви ле не за ви сно сти Ко со ва, јер су се пла ши ле да то мо-
же под ста ћи се па ра ти стич ке ам би ци је ме ђу њи хо вим Ал бан ци ма. 
Дру ге зе мље су та ко ђе има ле ма њи не са аспи ра ци ја ма за не за ви-
сност, укљу чу ју ћи Че че не у Ру си ји, Аб ха зе у Гру зи ји, Кур де у Тур-
ској, Ба ске у Шпа ни ји. На оп шти јем пла ну не ки Евро пља ни су се 
при бо ја ва ли да би не за ви сно Ко со во мо гло да по ста не жа ри ште 
ислам ског екс тре ми зма и ор га ни зо ва ног кри ми на ла. Ми ни смо мо-
гли оства ри ти на ше ци ље ве на Ко со ву без по др шке Евро пе, а не 
би смо до би ли по др шку те исте Евро пе ако би смо по др жа ли не за-
ви сно Ко со во“. 15) 

Из на ве де ног се ја сно ви ди да по зи ци ја Ср би је ни је би ла без 
шан си, али је би ло по треб но во ди ти ра зум ни ју и му дри ју по ли ти ку 
и при до би ти по тен ци јал не са ве зни ке. Пре ве ли ко су прот ста вља ње 
свет ским моћ ни ци ма ути ца ло је на њи хо во гу бље ње. 

Ди пло мат ске ак тив но сти су сле ди ле јед на за дру гом. На ин тер-
вен ци ју Ва шинг то на, 12. ју ла 1998. го ди не, већ ви ше пу та по ми ња-
на Кон такт гру па је, пот по мог ну та ми ни стри ма ино стра них по сло-
ва Ка на де и Ја па на, да ла пред лог на цр та про гра ма у 10 та ча ка, ко ји 
је укљу чио сле де ће ва жни је зах те ве:

– без у слов ни пре кид ва тре,
– при су ство Ви со ког ко ме са ра за из бе гли це и ме ђу на род них 

не вла ди них ор га ни за ци ја,
– ме ђу на род ни над зор и
– ди ја лог из ме ђу Бе о гра да и ко сов ских Ал ба на ца под окри љем 

ме ђу на род них по сред ни ка.16)

14) Жи во рад Ко ва че вић, АмерикаираспадЈугославије ..., op. cit., стр. 217.
15) Ma de li ne Al bright, MadamSecretary,MiramaxBooks, New York, 2003, p. 385, нав. пре ма: 

Жи во рад Ко ва че вић, Аме ри ка и рас пад Ју го сла ви је..., op. cit., стр. 218. 
16) Phi lip and Da vid Auer svald, The Kosovo Conflict: A Diplomatic History through Docu-

ments..., op. cit., pp. 189-190.
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У ве зи са до сад на ве де ним мо же мо го во ри ти о још јед ној ме ри 
– при ну ди. Да би се су прот ста ви ле ме ра ма срп ске вла де пре ма ко-
сов ским Ал бан ци ма, САД су би ле ве о ма успе шне у кре и ра њу фа-
са де о је дин ству за пад них са ве зни ка, а ве за но за по се до ва ње нај-
ма њег за јед нич ког име ни те ља у по гле ду по што ва ња ме ђу на род ног 
ху ма ни тар ног пра ва. Из ово га ни је те шко за кљу чи ти да је пи та ње 
по што ва ња људ ских пра ва и основ них сло бо да по ста ло глав на ме-
та на па да срп ске по ли ти ке. Би ле су укљу че не и ме ре ин ди рект не 
прет ње. У том ци љу је 15. и 16. ју на исте го ди не, је дан дан пре 
Ми ло ше ви ће ве по се те Мо скви, НА ТО пре ко Ма ке до ни је и Ал ба-
ни је спро вео ва зду шну вој ну ве жбу под на зи вом „DE TER MI NED 
FAL CON“ (Одлучни соко), де мон стри ра ју ћи сво ју спо соб ност да 
на про во ка ци је са зе мље де лу је на па ди ма из ва зду ха. 

МОГУЋАИНТЕРВЕНЦИЈА–ДАИЛИНЕ?

Да се ме ђу за пад ним са ве зни ци ма о ин тер вен ци ји уве ли ко раз-
ми шља ло, го во ри и по се та Мо скви не мач ког ми ни стра спољ них 
по сло ва Кла у са Кин ке ла то ком ле та те ку ће го ди не. У том ци љу је и 
ис та као да „уко ли ко се си ту а ци ја на Ко со ву не по бољ ша, би ће нео-
п ход на вој на ин тер вен ци ја“, јер је „већ пет ми ну та до по но ћи“. У 
Мо скву је до шао и Ми ло ше вић, тра же ћи по др шку од пред сед ни ка 
Јељ ци на. Ми ло ше вић том при ли ком ни је до био оно што је тра жио. 
Јељ цин ни је хтео да због Ми ло ше ви ћа ква ри од но се са За па дом. 
По ред то га, имао је про бле ме уну тра шње при ро де, а и лич но ни је 
тр пео Ми ло ше ви ћа – ка ко се твр ди ло у ди пло мат ским кру го ви ма. 
Ми ло ше вић је, са сво је стра не, при стао да одо бри при ступ ме ђу на-
род ним по сма тра чи ма и до ок то бра је на Ко со во сти гло око 150 ме-
ђу на род них по сма тра ча под окри љем ОЕБС-а под на зи вом Ди пло-
мат ска по сма трач ка ми си ја за Ко со во (KosovoDiplomaticObserver
Mission). Све ове ди пло мат ске ак тив но сти ни су има ле ути цај на 
ин тен зи тет бор би. Шта ви ше, до шло је до еска ла ци је су ко ба на па-
ди ма ОВК и сна жним про тив у да ри ма ју го сло вен ских сна га. Због 
све га то га је до шло и до по ве ћа ња бро ја из бе гли ца и ра се ље них 
ли ца од не ко ли ко де се ти на хи ља да до не ко ли ко сто ти на хи ља да.

Вој на ин тер вен ци ја про тив СРЈ је би ла крај ње ди ску та бил на. 
Не за ви сно од то га ка кве је пре кр ша је на пра ви ла, СРЈ је су ве ре на 
др жа ва ко ја се ан га жо ва ла у гу ше њу по бу не на сво јој те ри то ри ји. 
Спољ на ин тер вен ци ја у име ору жа ног се це си о ни стич ког по кре та 
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ство ри ла би пра ви пре се дан. Би ло ко ја ин тер вен ци ја про тив срп-
ске стра не би до ве ла до још ве ће агре сив но сти ОВК и ефе кат ко ји 
би аме рич ка вла да и ње ни са ве зни ци те шко мо гли из бе ћи. Ру си ја 
је, ба зи ра ју ћи се на исто риј ски при ја тељ ским ве за ма са Ср би јом, 
од луч но од би ла мо гућ ност ору жа не ин тер вен ци је и упо зо ри ла на 
„ме ђу на род не по сле ди це уко ли ко НА ТО ин тер ве ни ше без фор мал-
ног до би ја ња ме ђу на род ног ман да та“. 17) НА ТО је се би дао пра во 
да ин тер ве ни ше не за ви сно од од лу ке Са ве та без бед но сти, а у слу-
ча ју хит не ху ма ни тар не по тре бе. Ме ђу тим, до бар број зе ма ља чла-
ни ца се про ти вио ин тер вен ци ји без одо бре ња Са ве та без бед но сти. 

Це ло куп на кам па ња је вр ху ни ла Ре зо лу ци јом Са ве та без бед-
но сти УН бр. 1199 од 23. сеп тем бра 1998. го ди не, ко ја си ту а ци ју на 
Ко со ву опи су је као „прет њу ми ру и без бед но сти у ре ги о ну“, зах те ва 
се „не по сред на ак ци ја у име ми ра, тра жи се пре кид ва тре, по вла че-
ње ју го сло вен ске вој ске са Ко со ва, сло бо дан при ступ ме ђу на род не 
за јед ни це и по вра так из бе гли ца и ин тер но ра се ље них ли ца“18). Сле-
де ћег да на је до шло до са стан ка из ме ђу ми ни ста ра од бра не НА ТО 
у Ви ла му ри (Vil la mo u ra) у Пор ту га ли ји. Том при ли ком је из дат тзв. 
„AC TI VA TION WAR NING“ (Активирањеупозорења) за две вр сте 
вој них од го во ра: пр ви је Li mi ted Air Re spon se (Ограниченивазду-
шниодговор), а дру ги Pha sed Air Cam pa ign (Ваздушнакампањау
фазама). Ова кви из бо ри су гра ви ти ра ли у пла но ви ма НА ТО-а по-
чев од ју на те ку ће го ди не, у ко ји ма по сто ји спек тар од че тр де се так 
ва ри јан ти ва зду шне кам па ње.19) Од овог тре нут ка НА ТО по чи ње са 
при ме ном сво је при сил не по ли ти ке. Ме ђу нај ми ли тант ни јим за го-
вор ни ци ма вој не ин тер вен ци је про тив Ср би је би ла је, ако уоп ште у 
то и тре ба сум ња ти, Ме длин Ол брајт. Јед ном при ли ком, ка да је ин-
тер пре ти ра ла Ре зо лу ци ју 1199, ис та кла је сле де ће: „Ако се Бе о град 
не опре де ли да окон ча вој не опе ра ци је на Ко со ву, би ће при мо ран 
да то ура ди... Нас не ће на са ма ри ти но ва рун да пра зних обе ћа ња из 
Бе о гра да... Ако не бу де мо ви де ли брз и зна ча јан на пре дак, би ће-
мо спрем ни да од го во ри мо“.20) НА ТО је у ме ђу вре ме ну до нео но ви 
ак ти ва ци о ни план под на зи вом „AC TORD“ (Ак ти ви ра ње на ло га). 
Не ко ли ко да на на кон овог упо зо ре ња, Ге не рал ни се кре тар, Ко фи 
Анан (Kof fi An nan), је био из у зет но кри ти чан пре ма „су ро вим уби-

17) Cra ig Na tion, WarsinBalkan ..., op. cit., p. 236.
18) UN Press Re le a se (1199), Sep tem ber 23rd, 1998. 
19) Be nja min S. Lom beth, NATO’sAirWarforKosovo:AStrategicandOperationalAssessment, 

San ta Mo ni ca, RAND, 2001, pp. 11-12. 
20) De part ment of Sta te Re le a se, Sep tem ber 15th, 1998. 
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ја њи ма“ и „де струк ци ја ма на Ко со ву“, па је у том ци љу Хол брук 
уру чио Ми ло ше ви ћу ул ти ма тум у ко ме је тра жио „хит но по вла че-
ње спе ци јал них по ли циј ских сна га са Ко со ва“.21) 

За ме ник др жав ног се кре та ра, Строб Тал бот (Stro be Tal bott) је 
де фи ни шу ћи ко сов ску си ту а ци ју као „ја сну и при сут ну опа сност 
њи хо вим на ци о нал ним ин те ре си ма“ већ да вао ин тер ни ле ги ти ми-
тет ин тер вен ци ји. Пред сед ник Ср би је (Ми лан Ми лу ти но вић) је, 
су прот ста вља ју ћи се очи глед ној прет њи на па дом, ре као да ће Ср-
би ја би ти спрем на на ком про мис, по ву ћи те шко на о ру жа ње и ве ће 
вој не кон тин ген те, вра ти ти се ми ро љу би вој по ли ти ци над зо ра над 
по ли циј ским сна га ма и про пор ци о нал но ре а го ва ти на про во ка ци је. 
22) На кон ово га је НА ТО од ре дио „па у зу“ од 96 са ти у ци љу да ва ња 
вре ме на Бе о гра ду да по ка же до бре на ме ре. 

До га ђа ји су сле ди ли је дан за дру гим. Ми ни стар спољ них по-
сло ва Ср би је, Вла ди слав Јо ва но вић, је са пред став ни ком ОЕБС-а, 
Бро ни сла вом Ге рем цким (Ge remcky), 16. ок то бра 1998. го ди не 
пот пи сао спо ра зум о обра зо ва њу Ко сов ске ве ри фи ка ци о не ми си је 
(КВМ), ко ја је бро ја ла 2000 чла но ва и ко ју је не де љу да на ка сни је 
ове рио Са вет без бед но сти. Овај спо ра зум је укљу чио и лан си ра-
ње над зор не ми си је НА ТО у ци љу спро во ђе ња ње не уса гла ше но-
сти. 23) Бе о град је у по чет ку по ка зао не за ин те ре со ва ност, али је под 
при ти ском ли стом при хва тио све усло ве НА ТО-а. НА ТО је 27. ок-
то бра 1998. го ди не су спен до вао све про гра ме ва зду шних на па да, 
али је AC TORD и да ље остао на сна зи и за др жа вао пра во њи хо вог 
ак ти ви ра ња за ка сни је да ту ме у слу ча ју по тре бе. 

Кон сен зу са у по гле ду вој не ин тер вен ци је и да ље ни је би ло. Ру-
си ја и Ки на су ја сно ста ви ле до зна ња да ће вра ти ти сва ку од лу ку 
Са ве та без бед но сти о ин тер вен ци ји на су ве ре ну зе мљу, а европ ске 
чла ни це НА ТО ни су би ле спрем не да за о би ђу Са вет без бед но сти. 
Чак ни Бри тан ци, ко ји су увек би ли со ли дар ни са сво јим пре ко о-
ке ан ским са ве зни ком, ни су хте ли да се ин тер вен ци ја из вр ши без 
21) Cra ig Na tion, WarsinBalkan ..., op. cit., p. 237. Ка да је реч о Хол бру ку, ње гов спо ра зум 

са Ми ло ше ви ћем је ини ци ран он да ка да САД ни су ус пе ле да обез бе де кон сен зус о упо-
тре би си ле ни код ку ће ни код европ ских са ве зни ка. Хол брук је бу квал но био ба чен у 
ва тру у на ди да ће по но ви ти свој деј тон ски успех и при во ле ти Ми ло ше ви ћа на до го вор 
са ко сов ским Ал бан ци ма. Овим се же ле ло по сти ћи да свет схва ти да Аме ри ка же ли 
мир но ре ше ње ко сов ске кри зе; да уве ри Ми ло ше ви ћа у озбиљ ност НА ТО прет ње и 
пре да му де таљ ну ли сту оно га шта тре ба да учи ни. Ка ко се ка сни је ис по ста ви ло, пре-
го во ри су до жи ве ли де бакл. 

22) Phi lip and Da vid Auer svald, The Kosovo Conflict: A Diplomatic History through Docu-
ments..., op. cit., pp. 292-294.

23) Исто, pp. 299-303.
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одо бре ња на ве де ног те ла. Пред сед ник Ру ског пар ла мен та, Ге на ди 
Се ле знов, је ис та као да би у слу ча ју вој не ин тер вен ци је про тив 
Бе о гра да ини ци рао за ко но дав ство да се по ву че из Стал ног при дру-
же ног са ве та, ко ји де фи ни ше спе ци јал не од но се из ме ђу НА ТО-а и 
Ру си је. 

С дру ге стра не, ве ли ке си ле ви ше ни су мо гле да то ле ри шу пр-
ко сну по ли ти ку пред сед ни ка Ми ло ше ви ћа, ко ји се, уз гред бу ди 
ре че но, сма трао ви нов ни ком број је дан за на ста лу си ту а ци ју. Да 
ствар бу де још ком пли ко ва ни ја, би ло је ве о ма фру стри ра ју ће по-
др жа ти и те ро ри стич ко на си ље ком би но ва но са зах те ви ма за се це-
си ју. Све ово нас на во ди на за кљу чак да се по ли ти ка ве ли ких си ла 
у по гле ду ко сов ског про бле ма на ла зи ла из ме ђу че ки ћа и на ков ња. 

Да би оп ци ја за ин тер вен ци ју од не ла пре ва гу, по бри ну ла се, по 
ко зна ко ји пут, Ме длин Ол брајт. Она је, не мо гав ши да при до би је 
оста ле са ве зни ке, прет њу ди рект но усме ри ла пре ма пред сед ни ку 
Ми ло ше ви ћу, ис та кав ши да са њим ви ше не вре ди пре го ва ра ти. 
Ис та кла је да су „сви они на у чи ли из ра та у Бо сни, а на Ко со ву то 
и прак тич но ви де ли, да пред сед ник Ми ло ше вић раз у ме са мо је зик 
си ле“. 24) 

Што се Ко со ва и Ме то хи је ти че, ве ћи ње гов део је био ра том 
ра зо рен. Уби је но је око 750 Ал ба на ца, а пре ко 200.000 је ин тер но 
ра се ље но. Гу бит ке је пре тр пе ла и срп ска стра на. При пад ни ци ОВК 
су у 1998. го ди ни из вр ши ли 1884 те ро ри стич ка на па да у ко ји ма је 
уби је но 288 осо ба (115 по ли ца ја ца и 173 ци ви ла). Те же је по вре-
ђе но 216 по ли ца ја ца, а лак ше 187 при пад ни ка МУП-а. Оте то је 15 
по ли ца ја ца, од ко јих су три уби је на, три пу ште на, а о суд би ни де-
ве то ри це по ли ца ја ца се ни шта ни је зна ло. Оте то је 292 ци ви ла од 
че га су 173 би ли Ср би, а око 100 Ал ба на ца ло јал них др жа ви Ср би-
ји и ко ји ни су одо бра ва ли ме то де ОВК.25) 

Ова ква си ту а ци ја је ја сно по ка за ла да је спо ра зум Ми ло ше вић-
Хол брук до жи вео бро до лом. Ју го сло вен ске вла сти су од лу чи ле да 
по ву ку сво је спе ци јал не вој не сна ге из по кра ји не, али је то, ка ко 
сма тра ју за пад ни ана ли ти ча ри, до шло на кон сла бље ња сна га ОВК. 
Срп ској стра ни је оста вље но да по ли циј ске и вој не сна ге бу ду 
екви ва лент не оним ко је су би ле до вољ не за од брам бе не фор ма ци-
је пре фе бру а ра 1998. го ди не. Уса гла ше ност спо ра зу ма би кон тро-
ли са ла ВМК са ста вље на од око 2000 не на о ру жа них чла но ва. Овој 

24) Ja mes Ru bin, Daily Press Bri e fing, US De part ment of Sta te, De cem ber 1st, 1998. 
25) Бо ри слав Пе ле вић, КрозисторијуКосоваиМетохије, Евро, Бе о град, 2005, стр. 473. 
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ми си ји је по ма га ла Ва зду шна ве ри фи ка ци о на ми си ја ко јом је ко ор-
ди ни рао НА ТО са сво јом опе ра ци јом „EAGLE EYE“ (Ор ло во око). 
Ње ним чла но ви ма су по ма га ле сна ге под на зи вом „DE TER MI NED 
GU A RAN TOR“ (Од луч ни да ва лац га ран ци ја), ко је су бро ја ле 1500 
при пад ни ка. Опе ра ци јом су ру ко во ди ле фран цу ске сна ге и њи хо ва 
ба за је би ла у Ма ке до ни ји.26) 

У спо ра зу му је та ко ђе ста ја ло да се Ср би упу сте у пре го во ре са 
Ал бан ци ма у по гле ду по нов ног ус по ста вља ња ло кал не са мо у пра ве 
за пе ри од од три го ди не и вра ћа ња ауто но ми је. На да ље, тра жи ла се 
ам не сти ја за уче сни ке у по бу ни, са рад ња са Ује ди ње ним на ци ја ма 
и три бу на лом за рат не зло чи не у ци љу иден ти фи ко ва ња од го вор-
но сти за кр ше ње за ко на и оби ча ја ра то ва ња, рас пи си ва ње из бо ра у 
је сен 1999. го ди не и про грам олак ша ва ња по врат ка из бе гли ца и ин-
тер но ра се ље них ли ца. Све ове смер ни це су би ле ка зне ног ка рак-
те ра, али је Бе о град мо гао жи ве ти са њи ма без бо ја зни од гу бит ка 
кон тро ле над Ко со вом. 

У кон тек сту на ве де ног од но са сна га и ста ва ме ђу на род не за-
јед ни це, по сто ја ла су још два на чи на за мир но ре ша ва ње ко сов ског 
про бле ма: пр ви на чин је би ла ОВК, ко ја је од ок то бра ме се ца по-
ста ла стра на у спо ра зу му, али је и да ље би ла од луч на да на ста ви 
сво ју кам па њу ору жа ног от по ра упр кос по ра зи ма, а дру ги на чин се 
ти цао од луч но сти бе о град ских вла сти да ис так ну сво ју пред ност и 
на пла те от пор ко сов ским Ал бан ци ма кад год то при ли ке бу ду до-
зво ља ва ле. По ред то га што је ОВК по ста ла озбиљ ни ја по ли тич ка 
сна га на ко ју се мо гло ра чу на ти, она је при до би ла ве ли ке ме ђу на-
род не сим па ти је у овој не рав но прав ној бор би са срп ским вла сти-
ма. По што ни је би ло ме ха ни за ма пу тем ко јих би се по ја ча ло по-
што ва ње спо ра зу ма, би ло пу тем спре ча ва ња да ко сов ски Ал бан ци 
ис ко ри сте срп ску са гла сност у сво ју ко рист, или пу тем бло ки ра ња 
срп ских ре пре са ли ја као на лич је но вих про во ка ци ја, ок то бар ска 
„на год ба“ је би ла осу ђе на на про паст. 

Цен трал ни део спо ра зу ма је пред ста вља ла кон тро ла ње го вог 
спро во ђе ња од стра не Ве ри фи ка ци о не ми си је. Ме ђу тим, тај део је 
био и нај не пре ци зни ји. Ни је би ло са свим ја сно ко ли ко и ко јих вој-
них сна га мо же да оста не, јер је и са ма Ре зо лу ци ја 1199 би ла у том 
по гле ду до ста не ја сна. Не на о ру жа ни кон тро ло ри су мо гли да пра те 
по што ва ње спо ра зу ма, али не и да га обез бе де. По што су се срп ске 
сна ге по до го во ру по ву кле, бор ци ОВК су се по кре ну ли да би за у-

26)  Cra ig Na tion, WarsinBalkan ..., op. cit., p. 239.
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зе ли на пу ште не те ре не. На осно ву то га је до шло до спо ра дич них 
су ко ба. У де цем бру ме се цу је срп ска „тре на жна ве жба“ у бли зи ни 
По ду је ва, пред у зе та без прет ход ног оба ве шта ва ња ОЕБС, по че ла 
да се раз ви ја у опе ра ци је оп се жни јих раз ме ра про тив ОВК, што је 
пре кр ши ло ок то бар ски спо ра зум. 

Сли чан до га ђај се де сио и у се лу Ра чак, у по бу ње ној обла-
сти Дре ни ца, где је срп ском ка зне ном ак ци јом уби је но 45 ци ви ла, 
укљу чу ју ћи и две же не и јед ног 12-го ди шњег де ча ка. Оно што се 
за и ста де си ло у Рач ку је би ло ве о ма спор но. Пр ва вер зи ја се са сто-
ја ла у то ме да је срп ска вој ска, у по те ри за ма њим кон тин ген том 
ОВК, оку пи ра ла се ло и ма са кри ра ла ста нов ни ке као не ку вр сту 
опо ме не за оне ко ји пру жа ју уто чи ште ге ри ли. 

Је дан од пр вих ко ји је до шао на ли це ме ста био је бив ши аме-
рич ки ам ба са дор, а са да чел ник Ве ри фи ка ци о не ми си је, Ви ли јам 
Вол кер (Wil li am Wal ker). Чим је угле дао сце ну, био је ве о ма бе сан 
и оп ту жио Ср бе за по чи ње ни ма са кар, а о то ме је од мах из ве стио 
чел ни ке САД. Од мах па да у очи чи ње ни ца да је по ма ло не ло гич но 
за што је пр во из ве стио сво ју вла ду, пре не го што је из ве стио чел-
ни ке Ве ри фи ка ци о не ми си је, јер је њи ма био при мар но пот чи њен. 
Из ве шта ји о овом до га ђа ју су бр зо пре не ти ши ром све та да би свет 
са о се ћао са жр тва ма и по ја чао кам па њу про тив Ср би је. По ред Ол-
брај то ве, у кам па њу је по чео да се укљу чу је и Со ла на ис ти чу ћи да 
се ов де ра ди о „фла грант ном кр ше њу ме ђу на род ног ху ма ни тар ног 
пра ва“. 

Дру га вер зи ја се са сто ји у то ме да су по то ња ме ђу на род на ис-
пи ти ва ња екс пе ра та за суд ску ме ди ци ну, по ка за ла да ни је би ло ни-
ка квих до ка за ко ји би ука зи ва ли на то да се ма са кар за и ста до го-
дио; због на ве де ног, оста ла је мо гућ ност да су из ло же ни ле ше ви 
би ли ле ше ви по ги ну лих бо ра ца ко ји су пру жа ли от пор и не ви них 
при сут них љу ди ко ји су у ин ци ден ту уби је ни. Та те ла су из ши ре 
обла сти ин ци дент ног ме ста по ку пи ли ло кал ни ста нов ни ци под ру-
ко вод ством ОВК, да би се ути ца ло на ка сни је кре и ра ње свет ског 
јав ног мње ња. И у тој кре а ци ји се, по свој при ли ци ус пе ло. До га ђај 
у Рач ку је на и шао на оштру осу ду свет ске јав но сти. Чак су и Ру си 
при хва ти ли чи ње ни цу да је ов де реч о ма са кру над ко сов ским Ал-
бан ци ма. То је при знао и ру ски ми ни стар спољ них по сло ва Ива нов 
у раз го во ру са Ол брај то вом 26. ја ну а ра 1999. го ди не. 

За ме ђу на род ну за јед ни цу је Ра чак пред ста вљао пре суд ни до-
га ђај за да љу ак ци ју. Аме ри кан ци су се, по оби ча ју, од лу чи ли за 
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ин тер вен ци ју, али је у Евро пи, на фран цу ску ини ци ја ти ву, пре о-
вла да ло ста но ви ште да тре ба да ти још јед ну шан су ди пло ма ти ји. 
На сед ни ци Кон такт гру пе 29. ја ну а ра 1999. го ди не, до не та је од-
лу ка да се са зо ве пре го ва рач ка кон фе рен ци ја у Рам бу јеу, лет њој 
ре зи ден ци ји пред сед ни ка Фран цу ске. Ма да се аме рич ка ад ми ни-
стра ци ја ово ме при кло ни ла, ипак је у ин тер вен ци ји ви де ла је ди но 
си гур но и ре ал но ре ше ње. Ви ше је же ле ла да по ка же да је по ку-
ша ла све ка ко би обез бе ди ла мир но ре ше ње, али се, исто вре ме но, 
по тру ди ла и да се би обез бе ди кључ ну уло гу у во ђе њу пре го во ра. 

* 
*     *

Це ло куп но де ло ва ње ве ли ких си ла у по гле ду ин тер на ци о на-
ли за ци је ко сов ског пи та ња за сни ва ло се на ре а ли стич кој по ли ти ци 
кре и ра ња од но са у ме ђу на род ној за јед ни ци. Та ква по ли ти ка да је 
при мар но ме сто уло зи си ле, мо ћи и рав но те же сна га, она ко ка ко је 
то об ја снио чу ве ни Ханс Мор ган тау (Mor gent hau) да се „су шти на 
ме ђу на род не по ли ти ке сво ди на де фи ни са ње кон цеп та на ци о нал-
ног ин те ре са за сно ва ног на мо ћи“. Ма да, у са вре ме ним ме ђу на-
род ним од но си ма ова ква по ли ти ка мо ра ви ше про сто ра да дâ ме-
ђу на род ном пра ву и мо ра лу. У кла сич ној ре а ли стич кој по ли ти ци је 
пред ња чи ла Ме длин Ол брајт. 

Мо ди фи ко ва њу ме ђу на род них од но са од кла сич ног ре а ли зма 
ка ње го вим бла жим ва ри јан та ма до при не ли су Арон, Швар цен-
берг (Schwar zen ber ger) и Хан тинг тон (Hun ting ton). У том ци љу је и 
крај ње ре а ли стич на по ли ти ка ме ђу на род не за јед ни це пре ма Ко со-
ву по че ла да укљу чу је и од ре ђе не прав не ме ха ни зме, о че му го во ре 
и до не те ре зо лу ци је Са ве та без бед но сти УН, ко је су има ле за циљ 
да ис пи та ју све мо гућ но сти ди пло мат ско-прав ног на чи на ре ша ва-
ња су ко ба. 

Вла да Ре пу бли ке Ср би је је по ка за ла спрем ност да са ра ђу је са 
Са ве том без бед но сти, ОЕБС-ом, Европ ском уни јом и НА ТО-ом. 
Овим је вла да РС по ка за ла ве ли ку спрем ност, флек си бил ност и же-
љу за ре ша ва њем јед ног вр ло сло же ног по ли тич ког, ди пло мат ског 
и ме ђу на род но прав ног пи та ња. На осно ву то га се и це ло куп на по-
ли ти ка ме ђу на род не за јед ни це тре ба по сма тра ти у скла ду са на че-
ли ма По ве ље УН и ње ног си сте ма без бед но сти. То што пре го во ри 
из ме ђу две ју стра на ни су ус пе ли, ни у ком слу ча ју ни је за ви си ло 
са мо од срп ске стра не. У пи та њу су би ле две ди ја ме трал но су прот-
ста вље не по зи ци је: Ал бан ци ни су же ле ли ни шта ма ње од не за ви-
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сно сти и у том ци љу укљу чи ли и пи та ња угро же них људ ских пра ва 
и основ них сло бо да, ко ри сте ћи се ве што и про па ганд ним ак тив но-
сти ма, а срп ска стра на ни је би ла спрем на да се ли ши су ве ре ни те та 
над сво јом по кра ји ном. 

Је ди на др жа ва ко ја се тру ди ла да пре ма Ср би ји (СРЈ) спро во-
ди кла сич ну ре а ли стич ку по ли ти ку, где је по ли ти ка тзв. „свр ше ног 
чи на“ („fa it ac com pli“) би ла са мо је дан од ње них екс по не не та, би ле 
су САД. 

SrdjanSlovic
InternatIonalIzatIonofKoSovoISSueandItS
ImpactonSubSequenteventSInKoSovoand

metohIa
Summary

Aspertheauthor’sview,theaimofthisstudyistoexpla-
inandelaboratetheeventsinKosovoandMetohiawhich
contributed to the internationalization of Kosovo issue
morethoroughly.Inthisresearch,theperiodfromthebe-
ginningofthe1998untilthemeetingoftheContactgroup
onthe29thofJanuary1999isbeingtakenintoaccount.In
thisoccasion,adecisionanegotiatedconferenceinRam-
bouillettobeheldwasmade.
Serbianpartmaintainedtheattitudeduringnegotiationsit
wasnecessarytoimplementconsistentlythepoliticsofde-
fenceofsovereigntyandterritorialintegrity,andengaged
military-policeforcesforthatpurpose,hadsuccessinthe
field,butalittleexaggeratedinthoseactivities.Amajority
ofAlbanianpopulationjustifiedthemselvesbythedenial
oftherighttoself-determination,butpursuanttotheregu-
lationsoftheinternationallaw,thatrightcanberequested
only from internal point of view, andbynomeans from
internationalone.Inthatcaseitwouldrepresentamere
secession.Internationalcommunitywasmoreinclinedto
theAlbanianpart,astheonewhoserightswereendange-
red,andsuchstatewascalledastheoneof„humanitarian
catastrophe“. In order to restraint theSerbianpart and
thewholeregimeofthepresidentMilošević,international
communityusedallavailablemeans:diplomacy,negoti-
ations,blackmails,mediationsandthreatwitharminter-
vention.
TheAmerican state secretaryat that time,MadelineAl-
bright,insistedonthethreatpointingouttotheapproach
of triade“bomb-talk-agreement“,nomatterwhat these-
quencewouldbe.Internationalcommunitycondemnedthe
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activityofKlAinthementionedresolutionsoftheSecurity
council,butitputitupwithitfactually.Thesituationap-
pearedbytherottennegotiationsbetweenMiloševićand
Holbrookgavetheincentivetosuchstate.Theeventsco-
mingafterwardscanbeclassifiedas„alibidiplomacy“,
whichconsistsininitiatingofsomeactivitiesusuallyac-
companiedbygreatpublicitywiththeaimtodemonstra-
tetheattitudeofthegovernmentinapproachingofsome
crisis-relatedsituationresolution,interruptorpunishthe
aggressor,initiatepeacefulprocessandremoveapparent
injustices,butwithoutrealintentiontoundertaketheproc-
laimedaction.Theupcoming conference inRambouillet
wasatypicalexampleofsuchkindofdiplomacy.
KeyWords:KosovoandMetohia,war,negotiations,inter-
nationallaw,agreement,peacefulsettlemetntofdisputes,
diplomacy
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Сажетак
Неопходнајемеђународнасарадњаусузбијањутеро
ризма и организованог криминала. Међународна са
радњајеуглавномбилаусмеренанастварањеанти
терористичкихинструменатакаооквиразасарадњу
међудржавамадабисеосигуралодасвитерористи
будуухапшени,оптужениикажњени.Одвраћањеод
терористичких аката, које може бити постигнуто
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зованог криминала. Неопходно је створити међуна
роднеправнеинструментекојимогуосигуратипре
венцијутерористичкихнападаистворитибезбедно
међународноокружење.Главнициљинструменатаза
превенцијуједаонемогућеприступсредствимапомо
ћукојихтерористимогуизвестинасилнеакте.Утом
контексту,конвенције,којетребадаонемогућепри
ступексплозивима,хемијскоминуклеарноморужју,су
побољшане,каоиправниинструментикојиспречава
јуфинансирањетерористичкихактивности.
Кључнеречи:сарадња,тероризам,организованикри
минал,међународноправо,конвенције
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фи нан си ра ног од Ми ни стар ства за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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Sа вре ме ни свет, па ти ме и зе мље ре ги о на у ко јем је и Ср би ја, су-
че ља ва се са ни зом не га тив них по ја ва у пр вој де це ни ји два де-

сет пр вог ве ка, од ко јих се са аспек та без бед но сти из два ја ју: по ли-
тич ко на си ље, не ле гал на ре дук ци ја по ли тич ке мо ћи, ор га ни зо ва ни 
кри ми на ли тет и те ро ри зам. Ме ђу тим, ме ђу њи ма се, по сво јим спе-
ци фич ним ка рак те ри сти ка ма, из два ја ју два ве о ма ак ту ел на свет ска 
фе но ме на, те ро ри зам и ор га ни зо ва ни кри ми нал, ко ји се и у на шој 
јав но сти че сто по ми њу, али су још не до вољ но спо зна ти и ис тра-
же ни. Сто га, ме ђу на род на са рад ња, ра ди по ди за ња ни воа без бед-
но сне кул ту ре и спе ци фич ног на уч ног зна ња, тре ба да об у хва та и 
еду ка тив не про гра ме (уз пер ма нент но ино ви ра ње и кон тро лу ква-
ли те та сте че ног зна ња) у на сто ја њу што успе шни јег укљу чи ва ња 
све ве ћег бро ја струч ња ка у са вре ме не дру штве не то ко ве бор бе 
про тив те ро ри зма и ор га ни зо ва ног кри ми на ла. У том ци љу тре ба 
да бу ду ан га жо ва ни нај е ми нент ни ји струч ња ци из оних на уч них 
ди сци пли на ко је се ба ве из у ча ва њем и су зби ја њем на ве де них со-
цио-па то ло шких фе но ме на, као и број ни струч ња ци из прак се.

У но ви јој свет ској исто ри ји, не по сто ји ни јед на зе мља, ни ти 
на се ље на те ри то ри ја ко ја је иму на на те ро ри стич ке прет ње и на 
ор га ни зо ва ни кри ми нал. Ове де ви јант не по ја ве пред ста вља ју гло-
бал ни про блем, с об зи ром да те ро ри стич ке прет ње и ак тив но сти, 
али и ор га ни зо ва ни кри ми нал, као по јав ни об лик у јед ној сре ди ни, 
по пра ви лу, ни кад не оста је изо ло ван на од ре ђе ном про сто ру, већ 
се ве о ма бр зо ши ри и гра на и на дру ге про сто ре.

Тра ди ци о нал ни кон цепт те ро ри зма за ме нио је је дан но ви, или 
ка ко се у те о ри ји на зи ва „су пер те ро ри зам“, пред ста вљен и при ме-
њен од стра не кул то ва или ре ли гиј ски мо ти ви са них гру па, опре-
мље них оруж јем ма сов ног уни ште ња ко је су спрем ни да упо тре бе 
у сва ком тре нут ку.

Ме ђу на род ни те ро ри зам је, по сво јој при ро ди, на пад на фун-
да мен тал не прин ци пе пра ва, по рет ка, људ ских пра ва и мир ног ре-
ша ва ња су ко ба, свих прин ци па на ко ји ма се за сни ва си стем УН-а. 
Ује ди ње не на ци је има ју нај зна чај ни је ме сто у пру жа њу прав ног 
и ор га ни зо ва ног окви ра у кам па њи про тив те ро ри зма. Без об зи ра 
што се мно ги екс пер ти сла жу да је ме ђу на род ни те ро ри зам вр ло 
опа сна дру штве на по ја ва, при сут на у раз ли чи тим фор ма ма, кроз 
исто ри ју људ ског дру штва, ни до да нас ни су из гра ђе ни или ускла-
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ђе ни је дин стве ни ста во ви, па ти ме и од нос, о овом пи та њу.1) На 
при мер, ор га ни зо ва ни кри ми нал на Ко со ву и Ме то хи ји је кла си чан 
при мер ка ко се у јед ној сре ди ни за хва ће ној ви ше го ди шњом по ли-
тич ком кри зом, ства ра мно штво кри ми нал них ор га ни за ци ја ко је 
има ју огро ман обрт ка пи та ла. На рав но, не мо же се твр ди ти да на 
Ко сме ту не би би ло ор га ни зо ва ног кри ми на ла да је ста ње у тој по-
кра ји ни би ло ста бил но, без по ли тич ких пре ви ра ња и рат них де ша-
ва ња. Сва ка ко, кри ми на ла би би ло као и у дру гим кра је ви ма зе мље 
и све та, али не би би ло ни при бли жно са да шњем, из у зет но из ра же-
ном сте пе ну кри ми на ли те та у овој по кра ји ни.2) Уз дро гу и оруж је, 
кри ми нал не ор га ни за ци је ба ве се још и ра зним дру гим не ле гал ним 
и про тив за ко ни тим по сло ви ма. Ту спа да тр го ви на, од но сно шверц 
ци га ре та ма и нафт ним де ри ва ти ма, за тим про сти ту ци ја, ко ја је по-
себ но узе ла ма ха по сле до ла ска ме ђу на род них сна га, и тр го ви на 
љу ди ма и људ ским ор га ни ма. Ор га ни зо ва ни кри ми нал на Ко сме ту, 
сва ка ко не би био та ко из ра жен и мо ћан да у са мом ње го вом вр ху 
ни су по је ди ни чел ни ци по ли тич ких струк ту ра у овој по кра ји ни. 
Осим то га, кри ми нал не ор га ни за ци је са Ко со ва и Ме то хи је ус по-
ста ви ле су до бру са рад њу са слич ним кри ми но ге ним гру па ма из 
ре ги о на и Евро пе. Та ко ђе, по зна то је да су ство ре не од ре ђе не ве зе 
из ме ђу кри ми на ла ца са Ко сме та и срод них кри ми нал них ор га ни за-
ци ја из Цен трал не Ср би је.

Ак ту ел ну струк ту ру ме ђу на род них ан ти те ро ри стич ких прав-
них ин стру ме на та чи не:3)

– уни вер зал ни спо ра зу ми, кон вен ци је ко је се од но се на спре-
ча ва ње и су зби ја ње ме ђу на род ног те ро ри зма;

– ин стру мен ти ко ји су усво је ни на ре ги о нал ном ни воу;
1) Пр ви озби љан ко рак у бор би про тив те ро ри зма де сио се по уби ству ју го сло вен ског 

кра ља Алек сан дра и фран цу ског ми ни стра Бар туа у Мар се ју 9. ок то бра 1934. го ди не, 
ка да  Фран цу ска и зва нич но пред ла же осни ва ње Ме ђу на род ног кри вич ног су да. У од-
го во ру на фран цу ски пред лог, Са вет Ли ге на ро да од лу чио је да осну је ко ми тет екс пе-
ра та ко ји је имао за да так да на пра ви пред лог тек ста кон вен ци је о спре ча ва њу зло чи на 
те ро ри ма.

2) До ла ском сна га КФОР-а и ме ђу на род не упра ве на Ко со ву и Ме то хи ји, кри ми нал не 
ор га ни за ци је још ви ше до ла зе до из ра жа ја, и њи хо во де ло ва ње ве о ма бр зо из ми че 
кон тро ли при вре ме но ус по ста вље них без бе до но сних струк ту ра. Ни је не по зна то да је 
Ко смет од до ла ска ме ђу на род них сна га по стао цен тар кри ми нал них ак тив но сти у ју го-
и сточ ној Евро пи.

3) Из во ри ме ђу на род ног ан ти те ро ри стич ког пра ва и пра ва у бор би про тив ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла не са сто је се са мо од тек сто ва „твр дог пра ва“ (hardlaw). Не за ви сно од по-
сто ја ња кон вен ци ја по треб но је узе ти у раз ма тра ње и ве ли ки број тек сто ва „ме ког пра-
ва“ (softlaw), ко је чи не ре зо лу ци је и дру ге од лу ке усво је не у УН и на ни воу раз ли чи тих 
ре ги о нал них ор га ни за ци ја. Оне сво јим оби мом и све о бу хват но шћу пре ва зи ла зе обим и 
са др жи ну кон вен ци ја УН и ре ги о нал них ор га ни за ци ја.
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– де кла ра ци је ко је су омо гу ћи ле прав ни оквир за ме ђу на род-
ну ак ци ју на пре вен ци ји и су зби ја њу те ро ри зма по след њих 
го ди на.

Са аспек та прав не ан ти те ро ри стич ке кон струк ци је УН, за про-
те кле че ти ри де це ни је усво је на је 21 ме ђу на род на ан ти те ро ри стич-
ка кон вен ци ја – 13 уни вер зал них и 8 са ре ги о нал ном при ме ном.4) 
Ма да се ове кон вен ци је ба ве те ро ри змом ис цеп ка но, од сли ка ва ју-
ћи огра ни че ни и фраг мен тал ни при ступ, уко ли ко би би ле на сна зи 
и у пот пу но сти при ме ње не, оне би, по тен ци јал но, ство ри ле со ли-
дан прав ни основ за бор бу про тив те ро ри зма.

ДЕФИНИЦИЈЕТЕРОРИЗМА

Узи ма ју ћи у об зир ве ли ки број раз ли чи тих де фи ни ци ја те ро-
ри зма, ко је сва ка на свој на чин по ла зе од истих или слич них чи ње-
ни ца, оправ да но се по ста вља пи та ње у че му су да те де фи ни ци је 
исто вет не, а у че му се раз ли ку ју, на ро чи то има ју ћи у ви ду ње го ву 
ме ђу на род ну ди мен зи ју. На ве шће мо за илу стра ци ју нај зна чај ни је 
де фи ни ци је:

Пре ма ФБИ-у: Те ро ри зам је не за ко ни та упо тре ба си ле или на-
си ља про тив ли ца или имо ви не да би се за стра ши ла или при си ли ла 
вла да, ци вил но ста нов ни штво или би ло ко ји њи хов сег мент ра ди 
про мо ци је по ли тич ких или со ци јал них ци ље ва.

Ми ни стар ство од бра не САД: Те ро ри зам је сра чу на та упо тре ба 
на си ља или прет ње на си љем да би се уса дио страх, са на ме ром да 
се вла де или дру штва за стра ше или при ну де, за рад по сти за ња ци-
ље ва ко ји су углав ном по ли тич ки, вер ски или иде о ло шки.

Ује ди ње не на ци је: Те ро ри зам је акт ли ша ва ња жи во та или ра-
ња ва ња или акт уни шта ва ња или оште ће ња имо ви не ци ви ла или 
вла де, без ја сне до зво ле од ре ђе не вла де, од стра не по је ди на ца или 
гру пе љу ди ко ји са мо стал но де лу ју, или вла да ко је де лу ју из вла-
сти тих по бу да или ве ро ва ња, да би по сти гли не ки по ли тич ки циљ. 
Те ро ри ста је сва ка осо ба ко ја, де лу ју ћи не за ви сно од зна ња не ке 
зе мље, или као по је ди нац, или као члан гру пе ко ја ни је при зна та 
као зва нич но те ло или део не ке на ци је, по сту па на тај на чин што 
уни шта ва или оште ћу је имо ви ну ци вил ног ста нов ни штва или вла-
да, да би по сти гао не ки по ли тич ки циљ.
4) Кон вен ци је УН су раз ви ле Ге не рал на скуп шти на, Ме ђу на род на ор га ни за ци ја за ци-

вил ну пло вид бу (ICAO), Ме ђу на род на по мор ска ор га ни за ци ја (IMO) и Ме ђу на род на 
ор га ни за ци ја за атом ску енер ги ју.
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Ге не рал ни се кре тар УН: Сва ка ак ци ја чи ни те ро ри зам ако је 
ње на на ме ра да иза зо ве смрт или фи зич ке по вре де ци ви ла или не-
бор бе ног ста нов ни штва, у свр хе за стра ши ва ња ста нов ни штва или 
при мо ра ва ња вла де или ме ђу на род не ор га ни за ци је да не што учи ни 
или да се уз др жи од чи ње ња.

Вла да Ве ли ке Бри та ни је: Упо тре ба или прет ња ак ци јом ко ја 
укљу чу је озбиљ но на си ље над би ло ко јим ли цем или имо ви ном, 
у свр ху до сти за ња по ли тич ких, вер ских или иде о ло шких ци ље ва.

Wal ter La qu er: До при нос по сти за њу по ли тич ких ци ље ва не ле-
ги тим ном упо тре бом си ле, кад су ме та не ви ни љу ди.

Проф. др Дра ган Си ме у но вић: Те ро ри зам је сло же ни об лик ор-
га ни зо ва ног, ин ди ви ду ал ног и ре ђе ин сти ту ци о нал ног по ли тич ког 
на си ља обе ле жен за стра шу ју ћим бра хи јал но фи зич ким и пси хо ло-
шким ме то да ма по ли тич ке бор бе ко ји ма се обич но у вре ме по ли-
тич ких и еко ном ских кри за, а рет ко у усло ви ма оства ре не по ли-
тич ке и еко ном ске ста бил но сти јед ног дру штва си сте мат ски по ку-
ша ва ју оства ри ти „ве ли ки ци ље ви“ на на чин пот пу но не при ме рен 
у да тим усло ви ма, пре све га дру штве ној си ту а ци ји и исто риј ским 
мо гућ но сти ма оних ко ји га као по ли тич ку стра те ги ју упра жња ва ју.

Проф. др Во јин Ди ми три је вић: Те ро ри стич ки акт је акт фи зич-
ког на си ља, чи ји је пред мет иза бран та ко да иза зи ва ја ке пси хич-
ке ре ак ци је, у пр вом ре ду страх код ши рег кру га љу ди у на ди да 
ће они по мо ћи да се одр жи или про ме ни по на ша ње ко је је ва жно 
за по сти за ње по ли тич ких ци ље ва, ако та кав акт ни је оправ дан оп-
штим ин те ре си ма ко ји су од ре ђе ни не за ви сно од ње га и ако ни је 
из вр шен по пра ви ли ма ко ја се уоби ча је но при ме њу ју на дру штве-
не ви до ве вр ше ња вла сти.

Ра до слав Га ћи но вић: Те ро ри зам је ор га ни зо ва на при ме на на-
си ља од стра не по ли тич ки мо ти ви са них из вр ши ла ца (по је ди на ца 
или гру па), ко ји су од луч ни, да кроз страх, зеб њу, де фе ти зам и па-
ни ку на ме ћу сво ју во љу ор га ни ма вла сти и гра ђа ни ма.

Су ми ра ју ћи су шти ну на ве де них де фи ни ци ја, мо же мо за кљу-
чи ти да су нај че шћи еле мен ти ко ји од ре ђу ју те ро ри зам:5)

– на си ље као ме тод,
– гра ђа ни и вла да као ме те,
– иза зи ва ње стра ха и из ну ђи ва ње.

5)  Кла си фи ка ци ја те ро ри зма пре ма: ме то ди ма (са мо у би лач ки, атен та тор ски); сред стви ма 
(кла сич ни, би о хе миј ски, ну кле ар ни); ци ље ви ма (иде о ло шки фун ди ран-ле ви чар ски и 
де сни чар ски, ет нич ко-се па ра ти стич ки, ре ли гиј ски фун ди ран);
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СХВАТАЊЕМЕЂУНАРОДНОГТЕРОРИЗМА

С об зи ром да се пи та њем те ро ри зма ба ви ви ше на у ка и ди сци-
пли на, тј. да је пи та ње са гле да ва ња пој ма те ро ри зма мул ти ди сци-
пли нар но, по треб но је на гла си ти да је зло чин те ро ри зма у са ста ву 
зло чи на об у хва ћен ме ђу на род ним кри вич ним пра вом. При то ме 
тре ба има ти у ви ду да ме ђу на род но кри вич но пра во пред ста вља 
си стем прав них про пи са ко ји у се би са др жи нор ме кри вич ног пра-
ва ко је има ју ме ђу на род ни ка рак тер и нор ме ме ђу на род ног јав ног 
пра ва, усме ре них ка ка жња ва њу или при ме ни дру гих санк ци ја пре-
ма ли ци ма од го вор ним за кри вич на де ла, ко ја су као та ква озна че на 
као ме ђу на род на.6) Ре зо лу ци ја Са ве та без бед но сти 1373 од 29. ок-
то бра 2001. го ди не: „... ак ти, ме то де и прак са те ро ри зма је су прот-
на ци ље ви ма и прин ци пи ма УН-а ... Ре зо лу ци ја по зи ва све др жа ве 
чла ни це да по ста ну чла ни це ре ле вант не ме ђу на род не кон вен ци је 
и про то ко ла ... и да по ве ћа ју ме ђу на род ну са рад њу ... у ци љу кам-
па ње про тив те ро ри зма осни ва се CCT – Ко ми тет за бор бу про тив 
те ро ри зма, ко ји ће да пра ти при ме ну Ре зо лу ци је Са ве та без бед но-
сти 1373.“ Ме ђу тим, чак и у окви ру јед не зе мље по сто је за бу не 
око је дин стве не де фи ни ци је те ро ри зма. У Сје ди ње ним Аме рич ким 
Др жа ва ма, вла да те зе мље (Sta te De part ment) те ро ри зам де фи ни-
ше као пре до ми нант но по ли тич ки мо ти ви са но на си ље  из вр ше но 
пре ма не вој ним ци ље ви ма од стра не под на ци о нал них гру па или 
тај них аге на та, обич но са ути ца јем на јав ност. С дру ге стра не, фе-
де рал ни ис тра жни би ро (ФБИ – Fe de ral Bu re au of In ve sti ga tion), ко-
ри сти дру га чи ју фор му при де фи ни са њу те ро ри зма: „Те ро ри зам је 
ко ри шће ње озбиљ ног на си ља про тив ли ца или имо ви не, или прет-
ња ко ри шће њем истог на си ља да се за стра ши или при ну ди др жа ва, 
јав ност или би ло ко ји део јав но сти, у ци љу да се про мо ви шу по ли-
тич ки, со ци јал ни или иде о ло шки ци ље ви“. Ова ква раз ли ка из ме ђу 
раз ли чи тих аген ци ја или те ла истих вла де мо гу се об ја сни ти раз-
ли чи тим окви ри ма де ло ва ња или над ле жно сти. Ме ђу тим, раз ли ке 
по сто је и из ме ђу зе ма ља. Ове раз ли ке ни су са мо ре зул тат дру га чи-
јих схва та ња пој ма те ро ри зам, већ и про ме на дру гих чи ни ла ца ко је 
6) У гру пу кри вич них де ла озна че них као ме ђу на род на кри вич на де ла, пре све га, спа да ју 

зло чи ни ко ји су у над ле жно сти Ме ђу на род ног кри вич ног су да у са гла сно сти са чла ном 
5 Ста ту та, а то су: рат ни зло чи ни, зло чи ни про тив чо веч но сти, ге но цид и агре си ја. По-
ред на ве де них, то су и сле де ћи зло чи ни: узи ма ње та ла ца, те ро ри зам, зло чи ни про тив 
ме ђу на род но за шти ће них ли ца, зло чин про тив слу жбе ни ка УН и при дру же ног осо бља, 
зло чи ни ко је чи не пла ће ни ци, зло чи ни про из вод ње и ста вља ња у про мет нар ко ти ка, 
дро ге и дру гих пси хо пат ских суп стан ци, зло чин про тив кул тур не ба шти не и зло чин 
про тив жи вот не сре ди не.
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до во де до по ја ве мо дер ног те ро ри зма или схва та ња те ро ри зма у 
са вре ме ним усло ви ма.

Пи та ње шта је те ро ри зам, а шта ни је, већ ду же вре ме на оп се-
да те о ре ти ча ре, екс пер те и по ли ти ча ре. Мо жда би се екс пер ти и 
сло жи ли око је дин стве не де фи ни ци је, да пи та ње те ро ри зма у се би 
не са др жи у ве ли кој ме ри и по ли тич ку ком по нен ту. До да нас ни је 
ускла ђе на је дин стве на де фи ни ци ја те ро ри зма, иако је крај ње нео-
п ход но да се то ура ди. Че сто се по јам те ро ри зма за ме њу је пој мом 
те ро ра или обр ну то, те је нео п ход но да ти те о риј ско раз гра ни че ње 
из ме ђу ова два пој ма. Те рор и те ро ри зам су об ли ци на си ља при-
ме ње ни од стра не ма лих гру па, иако у прак си по сто је и дру га чи-
ји при ме ри. По јам те ро ра ве зу је се за гру пу на вла сти ко ја пу тем 
стра хо вла де и дру гим на сил ним ме то да ма же ли да за др жи власт, 
док се по јам те ро ри зма ве зу је за гру пе ко је има ју за циљ сме ну вла-
сти, би ло да је она де мо крат ска или крај ње не де мо крат ска. У оба 
слу ча ја жр тве су ци ви ли.

Функ ци о нал ни при лаз те ро ри зму, ка рак те ри сти чан за са вре-
ме не ме ђу на род не од но се и ак тив ност ме ђу на род них ор га ни за-
ци ја, ви ше ни је усме рен са мо на ре пре сив ност, већ се све ви ше 
раз ви ја не са мо на прав ну не го и на све о бу хват ну пре вен ци ју. У 
том сми слу тре ба раз ви ја ти ин стру мен те бит не за пре вен ци ју ко ји 
тре ба да бу ду кон кре ти зо ва ни кроз спе ци ја ли зо ва не и ре ги о нал не 
ор га ни за ци је.

ЕФИКАСНОСТДОСАДАШЊЕМЕЂУНАРОДНЕСАРАДЊЕ

До са да шњу ефи ка сност по сто је ћих кон вен ци ја, за су прот ста-
вља ње те ро ри зму и ор га ни зо ва ном кри ми на лу, мо гу ће је са гле да ти 
са два аспек та:

– по је ди не др жа ве су те шко или го то во ни ка ко ни су ра ти фи ко-
ва ле ове ин стру мен те, а ако су то и учи ни ле оне их „озбиљ-
но не спро во де“;

– по ја вом са мо у би лач ког те ро ри зма до ве де на је у пи та ње нај-
ве ћа и пра ва вред ност кон вен ци ја, да оне по ма жу у от кри ва-
њу, хап ше њу и лак шем су ђе њу по чи ни о ци ма те ро ри стич ких 
ака та.

Ефи ка сност кон вен ци ја ле жи у до број ле ги сла ти ви, али и у 
ефи ка сној при ме ни. И у јед ном и у дру гом сми слу то у прак си че-
сто ни је слу чај. Не ке кон вен ци је ни је ра ти фи ко ва ло ве ли ки број 
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др жа ва.7) По том, вр ло је ди ску та бил но пи та ње спро во ђе ња од ред-
би кон вен ци ја, због по зна тог раз ли чи тог тре ти ра ња по је ди них ака-
та по ли тич ког на си ља у раз ли чи тим зе мља ма, дво стру ких стан дар-
да и не спрем но сти да се акт осу ди као те ро ри стич ки, без об зи ра ко 
је из вр ши лац. Ово је про блем не са мо за зе мље у раз во ју, не го и за 
раз ви је не зе мље. С дру ге стра не, број ни екс пер ти сма тра ју да су 
кон вен ци је по треб не са мо он да ка да не фор мал ни ме ха ни зми (ве ћа 
са рад ња зе ма ља на ди пло мат ском, по ли циј ском и суд ском ни воу 
са рад ње) ни су до вољ ни.8) По том, прет по став ка да ће свест по тен-
ци јал ног те ро ри сте о ка жњи во сти де ла и оба ве зи ути ца ти на од-
вра ћа ње од те ро ри зма, по ста ла је не ре ал на због ин тен зи ви ра ња 
са мо у би лач ког те ро ри зма. Број оних ко ји су ин спи ри са ни, об у че ни 
и мо жда зло у по тре бље ни да жр тву ју соп стве ни жи вот из во ђе њем 
те ро ри стич ког на си ља, све је ве ћи.

По је ди ни екс пер ти ме ђу на род ног пра ва сма тра ју да је ње го-
ва основ на уло га да се ство ри јед на оп шта, све о бу хват на (compre
hensive) кон вен ци ја про тив те ро ри зма и ор га ни зо ва ног кри ми на ла. 
Сма тра се да би кон вен ци ја омо гу ћи ла чвр шће ве зе у ме ђу на род ној 
са рад њи, не са мо у сми слу оба ве зе да се уло же на по ри за су зби ја-
ње те ро ри зма, већ та ко ђе и у сми слу оба ве за да се по стиг ну од ре-
ђе ни ре зул та ти, а зах те ва ла би и ели ми ни са ње за кон ских нор ми 
ко је ства ра ју из у зет ке у ве зи са кри вич но шћу де ла на по ли тич кој, 
фи ло зоф ској, иде о ло шкој, ра сној, ет нич кој, ре ли гиј ској или дру-
гој осно ви. Оп шта кон вен ци ја би тре ба ло, та ко ђе, да бу де до вољ-
но ши ро ка да об у хва ти све ра ни је при зна те об ли ке те ро ри стич ког 
на си ља ко ји су прет ход но де фи ни са ни, али и да об у хва ти ви до ве 
те ро ри зма ко ји ни су по сто ја ли у прет ход ним кон вен ци ја ма, а пред-
ви ђа ју тех но ло шки на пре дак и про ме не по на ша ња. Ово мо же да 
укљу чи прет њу оруж јем за ма сов но уни шта ва ње, сај бер-те ро ри-
зам и да ан ти ци пи ра дру ги на уч ни и тех но ло шки раз вој.

По сле хит них ме ра пред у зе тих од стра не Са ве та без бед но сти 
по во дом те ро ри стич ких на па да на САД у 2001. го ди ни, на ста ла је 
но ва си ту а ци ја у бор би про тив те ро ри зма. По зи ва ју ћи се на гла-
ву 7 По ве ље УН, Са вет је јед но гла сно до нео ре зо лу ци ју ко ја под 
прет њом санк ци ја ма зах те ва од свих др жа ва пот пун пре кид свих 
7)  На при мер, Кон вен ци ја о за бра ни узи ма ња та ла ца је до не та још 1979. го ди не, али ју је 

до да нас ра ти фи ко ва ло са мо 110 зе ма ља, а те ро ри сти че сто при бе га ва ју узи ма њу та ла-
ца.

8)  Aust, Ant hony (2001), CounterTerorism–ANewApproach, Max Planck Year bo ok of Uni-
ted Na ti ons Law



стр:277296.

- 285 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2011год.(XXIII)Xvol=27

ве за и пру жа ње по мо ћи те ро ри стич ким ор га ни за ци ја ма, до но ше ње 
од го ва ра ју ћег за ко но дав ства и из ри чи то при зна је пра во др жа ва ма 
на ин ди ви ду ал ну и ко лек тив ну са мо од бра ну у бор би про тив ме ђу-
на род ног те ро ри зма. По ред то га, Са вет без бед но сти уста но вља ва и 
спе ци јал ни ко ми тет, чи ме је ре пре сив на сна га ме ђу на род ног пра ва 
у слу ча је ви ма ка да се до ве ду у пи та ње за јед нич ки ин те ре си ме ђу-
на род не за јед ни це као це ли не зна чај но оја ча ла.

За ан ти те ро ри стич ке кон вен ци је, су ве ре ни тет др жа ва је још 
ве о ма би тан, јер се те ро ри стич ка де ла не тре ти ра ју као ме ђу на род-
ни зло чи ни. Ова де ла оста ју, пре све га, кри вич на де ла ко ји ма тре-
ба да се ба ве на ци о нал ни прав ни си сте ми. Кон вен ци је се обра ћа ју 
др жа ва ма и зах те ва ју од њих да пре тво ре на ве де на кри вич на де ла 
те ро ри зма у кри вич на де ла у свом за ко но дав ству, од но сно др жа ва 
мо ра да ин кри ми ни ше ак те на ко је се од но си кон вен ци ја. При то-
ме, Европ ска кон вен ци ја о су зби ја њу те ро ри зма да је ли сту у ко ју је 
увр сти ла од ре ђе ни број озбиљ них зло чи на ко ји се, у ци љу екс тра-
ди ци је, не тре ти ра ју као по ли тич ки.

ДЕФИНИСАЊЕОРГАНИЗОВАНОГКРИМИНАЛА

По сто ја ње, ја ча ње и ши ре ње ор га ни зо ва ног кри ми на ла у ду-
бо кој је за ви сно сти од ор га ни зо ва но сти кри ми нал не ор га ни за ци је, 
али и од усло ва у ко ји ма се она ства ра и де лу је. Нео спор но је да до-
бру под ло гу за ства ра ње кри ми нал них ор га ни за ци ја ства ра ју си ту-
а ци је у не сре ђе ним дру штви ма, од но сно не сре ђе не др жа ве са пу но 
не ре ше них уну тра шњих, али и спољ них про бле ма, по себ но оне 
сре ди не где је до шла до из ра жа ја еко ном ска кри за. Та мо где има 
еко ном ске кри зе, го то во је не мо гу ће из бе ћи и кри зу вла сти. Све то, 
те др жа ве или обла сти у њи ма, чи ни ма ње от пор ним на по ја ву ор-
га ни зо ва ног кри ми на ла чи је струк ту ре, са стро го утвр ђе ном хи је-
рар хи јом и ди сци пли ном, ве о ма бр зо до ла зе до ве ли ког не за ко ни то 
сте че ног про фи та. Тај про фит ко ји је сте чен на не за ко нит на чин, у 
усло ви ма не сре ђе них од но са у др жа ви, кри ми нал не ор га ни за ци је 
и њи хо ве во ђе че сто успе ва ју да ле га ли зу ју, па да се до мог ну и дру-
штве ног угле да ко ји им обез бе ђу је го то во не сме та но пра ње нов ца.

Ор га ни зо ва ни кри ми нал мо гу ће је опи са ти и кон крет ни је од-
ре ди ти са ви ше фор му ла ци ја, али је за све за јед нич ко да кри ми нал-
ну ор га ни за ци ју чи ни ви ше осо ба опре де ље них да на не за ко нит 
на чин оства ри што ве ћи про фит. Основ не ка рак те ри сти ке кри ми-
нал не ор га ни за ци је су:
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– уче шће ви ше од три ли ца у кри ми нал ној гру пи;
– стро га хи је рар хи ја у ор га ни за ци ји где се тач но зна ко је во-

ђа, ко шта ра ди и за шта од го ва ра;
– ко ри шће ње на сил них сред ста ва, уце на и прет њи да би се до-

шло до оства ре ња ци ља;
– по ве за ност са срод ним ор га ни за ци ја ма у не по сред ној бли-

зи ни, али и ши ре;
– ства ра ње бли ских кон та ка та и ве за са ис так ну тим по је дин-

ци ма из сфе ре при вре де и по ли ти ке;
– на сто ја ње да се про фит сте чен на не за ко нит на чин уба ци у 

ле гал не то ко ве.
Пре ма За ко ну о ор га ни за ци ји и над ле жно сти др жав них ор га-

на у су зби ја њу ор га ни зо ва ног кри ми на ла, ор га ни зо ва ни кри ми нал 
пред ста вља вр ше ње кри вич них де ла од стра не ор га ни зо ва не кри-
ми нал не гру пе, од но сно дру ге ор га ни зо ва не гру пе или ње них при-
пад ни ка за ко је је пред ви ђе на ка зна за тво ра од че ти ри го ди не или 
те жа ка зна. Под ор га ни зо ва ном кри ми нал ном гру пом под ра зу ме ва 
се гру па од три или ви ше ли ца ко ја по сто ји од ре ђе но вре ме и де лу-
је спо ра зум но у ци љу вр ше ња јед ног или ви ше кри вич них де ла за 
ко је је пред ви ђе на ка зна за тво ра од че ти ри го ди не или те жа ка зна, 
ра ди сти ца ња, по сред но или не по сред но, фи нан сиј ске или дру ге 
ма те ри јал не ко ри сти.9)

На ни воу Европ ске уни је (спе ци ја ли зо ва но те ло: Euro pean 
Union Wor king Gro up on Nar co tics and Or ga ni zed Cri me), по стиг ну-
та је са гла сност о спи ску је да на ест ка рак те ри сти ка за иден ти фи ка-
ци ју ор га ни зо ва ног кри ми на ла:10)

– уче ство ва ње ви ше од два ли ца;
– сва ко има сво ју од ре ђе ну уло гу;
– де ло ва њу у ду жем или нео д ре ђе ном пе ри о ду;
– ко ри шће ње не ких об ли ка ди сци пли не и кон тро ле;
– осум њи че ни су за те жа кри вич на де ла;

9) Ор га ни зо ва на кри ми нал на гру па, је да кле, струк ту ри са на гру па од три или ви ше ли ца 
ко ја по сто ји то ком од ре ђе ног пе ри о да и де лу је ра ди из вр ше ња јед ног или ви ше те шких 
кри вич них де ла, са ци љем сти ца ња ди рект не или ин ди рект не фи нан сиј ске или дру ге 
ма те ри јал не ко ри сти.  Под дру гом ор га ни зо ва ном кри ми нал ном гру пом под ра зу ме ва се 
гру па ко ја ни је обра зо ва на у ци љу не по сред ног вр ше ња кри вич ног де ла, ни ти има та ко 
раз ви је ну ор га ни за ци о ну струк ту ру, де фи ни са не уло ге и кон ти ну и тет члан ства сво јих 
при пад ни ка, али је у функ ци ји ор га ни зо ва ног кри ми на ла.

10) Ми ло ше вић, Ми лан (2003), Организованикриминал, Бе о град, Слу жбе ни лист СЦГ
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– де лу ју на ме ђу на род ном ни воу;
– ко ри шће ње на си ља или дру гих об ли ка за стра ши ва ња;
– ко ри шће ње тр го вин ских струк ту ра или струк ту ра слич них 

по сло ва;
– уме ша ност у пра ње нов ца;
– ути цај на по ли ти ку, јав ну упра ву, пра во суд не ор га не или 

при вре ду, и 
– те жња за про фи том и мо ћи.

ПРАВОСУДНАПОЛИТИКА
УСУЗБИЈАЊУОРГАНИЗОВАНОГКРИМИНАЛА

Усва ја ње за ко на о од у зи ма њу имо ви не сте че не кри ми на лом 
обез бе ди ће Ср би ји до са да нај моћ ни је оруж је за бор бу про тив ор-
га ни зо ва ног кри ми на ла. Но вим за ко ном је пред ви ђе но да те рет до-
ка зи ва ња по ре кла имо ви не пре ба ци на осу ђе не ма фи ја ше, ко ји би 
он да тре ба ло да до ка жу ка ко су је сте кли. Они ма ко ји не ус пе ју да 
до ка жу по ре кло, би ће од у зе та це ло куп на имо ви на.11) Че сто се на 
су ђе њи ма ви ди ве ли ка не сра зме ра из ме ђу при хо да ко је осум њи че-
ни има и имо ви не ко ја је огром на. До са да се уче сни ци ма ор га ни-
зо ва ног кри ми на ла од у зи ма ла са мо имо вин ска ко рист, а це ло куп на 
имо ви на, ко ја се по не кад ме ри ми ли о ни ма евра оста је не так ну та. 
Да кле, до сре ди не 2009. го ди не у Ср би ји је мо гла да се од осу ђе ног 
кри ми нал ца оду зме са мо про тив прав на имо вин ска ко рист, про ис-
те кла из кри вич ног де ла. То је прак тич но зна чи ло да ни ко ме од 
ве ли ких кри ми нал них гру па ко ји ма се су ди ло у Спе ци јал ном су ду 
ни је мо гла да бу де од у зе та це ло куп на имо ви на, већ су би ли ду жни 
да вра те са мо оно за шта се до ка же да су сте кли кри ми на лом. Ва-
жну но ви ну у за ко ну пред ста вља и мо гућ ност од у зи ма ња од на-
след ни ка ма фи ја ша. Ди рек ци ја за од у зи ма ње имо ви не, у окви ру 
Ми ни стар ства, имо ви ну мо же од у зе ти чак и ако ма фи ја шке во ђе 
ни су жи ве до че ка ле крај су ђе ња, али се у пре су ди по ми њу као ор-
га ни за то ри гру пе. Пре ма за кон ском пред ло гу пред ви ђе но је да ту-
жи лац мо же у ро ку од го ди не да на, од пра во сна жно сти пре су де, да 
по кре не по сту пак од у зи ма ња имо ви не.12) Од осни ва ња По себ ног 
оде ље ња Окру жног су да (по зна ти јег као Спе ци јал ни суд) до не то 
11) Ви ше др жа ва у Европ ској уни ји, ко је во де бор бу про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла, до 

са да су до не ле за ко не о од у зи ма њу имо ви не: Ита ли ја 1990, Хо лан ди ја 1993, Ве ли ка 
Бри та ни ја 1994 (де ла ве за на за дро гу), Аустри ја 1996, Бел ги ја 1999. го ди не.

12) То зна чи да би на уда ру овог за ко на мо гли да се на ђу при пад ни ци сте чај не, ца рин ске, 
друм ске и фуд бал ске ма фи је. Сви они се те ре те да су оште ти ли др жа ву за ви ше де се-
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је укуп но 50 пре су да про тив раз ли чи тих ор га ни зо ва них кри ми нал-
них гру па. У фа зи су ђе ња тре нут но је 61 пред мет, а во ди се ви ше 
де се ти на ис тра га.

Ср би ја је сук це сор ским из ја ва ма (као прав ни на след ник свих 
ра ни јих др жав них тво ре ви на) ре гу ли са ла ста тус у се дам ме ђу на-
род них кон вен ци ја ко је су УН усво ји ле од 1963. до 1980. го ди не. 
Пре о ста лих шест кон вен ци ја је ра ти фи ко ва но у пе ри о ду од 2001. 
до 2005. го ди не.13)

БОРБАПРОТИВОРГАНИЗОВАНОГКРИМИНАЛА

Ор га ни зо ва ни кри ми нал, из ме ђу оста лог, мо же се по сма тра ти 
као вр ста имо вин ског кри ми на ли те та, а ка рак те ри ше га по сто ја-
ње кри ми нал не ор га ни за ци је ко ја оба вља кон ти ну и ра ну при вред ну 
де лат ност, ко ри сте ћи, при то ме, на си ље и ко руп ци ју но си ла ца вла-
сти. Ве ли ке ко ли чи не не ле гал но сте че них сред ста ва, ко је по се ду ју 
кри ми нал ци и кри ми нал не ор га ни за ци је, пред ста вља ју по тен ци-
јал ну опа сност за ко рум пи ра ње у ле гал ном по сло ва њу и др жав ним 
ор га ни ма, на ру ша ва ју ин те гри тет фи нан сиј ских ин сти ту ци ја и 
омо гу ћа ва ју укљу чи ва ње у ле гал но по сло ва ње, што по себ но мо же 
да бу де опа сно уко ли ко се ко ри сти као по др шка кри ми нал ној де-
лат но сти. Ова опа сност је уто ли ко ве ћа ако се ство ре мо гућ но сти 
за се ути че на до но ше ње др жав них од лу ка у до ме ну по ли тич ког и 
еко ном ског жи во та.

Пре ма по да ци ма из „Бе ле књи ге о ор га ни зо ва ном кри ми на лу“, 
ко ју је МУП Ср би је не дав но из ра дио, по дру ги пут за по след њих 
осам го ди на, у Ср би ји де лу је око 200 кри ми нал них гру па у ко је је 
укљу че но ви ше од хи ља ду кри ми на ла ца. Про це њу је се да су они 
оште ти ли бу џет Ср би је за ви ше од три ми ли јар де ди на ра. Не ма 
сум ње да је у овој бор би про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла не из бе-
жна ме ђу на род на са рад ња.14)

Сли ка да на шњег срп ског ор га ни зо ва ног кри ми на ла, у ве ли кој 
ме ри, је из ме ње на у од но су на по след њу де це ни ју два де се тог ве ка, 

ти на ми ли о на евра, али је ве ћи на оп ту же них то ком су ђе ња из ја ви ла да од имо ви не не 
по се ду је го то во ни шта и да их из др жа ва ју брач ни парт не ри.

13) На при мер, од ре ги о нал них кон вен ци ја СРЈ је 2001. го ди не ра ти фи ко ва ла Европ ску 
кон вен ци ју о су зби ја њу те ро ри зма, ко ја је до не та у Стра збу ру 1977. го ди не.

14) На при мер, ка да је ухап ше но шест чла но ва гру пе ко ја је то ком 2008. и 2009. го ди не, 
на те ри то ри ји Ср би је и Европ ске уни је, пу сти ла у оп ти цај не ко ли ко сто ти на хи ља да 
нов ча ни ца у апо е ни ма од 100 евра. Пре ма из ве шта ји ма На род не бан ке и европ ских 
цен та ра за ана ли зе нов ча ни ца, до са да је из оп ти ца ја по ву чен из нос од два ми ли о на 
фал си фи ко ва них евра, ко је је из ра ди ла ова гру па. Про це њу је се да је у зе мља ма За пад-
не Евро пе у оп ти ца ју још осам ми ли о на евра, на пра вље них у Ср би ји.
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ка да су по че ле да се на слу ћу ју кон ту ре ор га ни зо ва ног кри ми на ла. 
У са да шњој си ту а ци ји Ср би ја тре ба да ус по ста ви оквир за са рад њу 
са ЕУ и зе мља ма у окру же њу, с ци љем спре ча ва ња ко ри шће ња фи-
нан сиј ских си сте ма за пра ње при хо да сте че них кри вич ним де лом. 
Са рад ња у овој обла сти би укљу чи ва ла ад ми ни стра тив ну и тех-
нич ку по моћ усме ре ну ка ус по ста вља њу од го ва ра ју ћих стан дар да 
за су зби ја ње ме ђу на род ног те ро ри зма и ор га ни зо ва ног кри ми на ла. 

САРАДЊАУБОРБИ
ПРОТИВОРГАНИЗОВАНОГКРИМИНАЛА

У са вре ме ним усло ви ма, ка да про сто бу ја ме ђу на род ни те ро-
ри зам и ор га ни зо ва ни кри ми нал, по је ди нач ни на по ри др жа ве ни-
су до вољ ни. На и ме, гло бал на при ро да те ро ри зма и ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла зах те ва де фи ни са ње за јед нич ке, ме ђу на род не, стра те-
ги је чи ја би по ла зна осно ва тре ба ло да бу де ак тив но уче шће свих 
др жа ва и ме ђу на род них ин сти ту ци ја. Прет по став ка ме ђу на род не 
са рад ње је сте де фи ни са ње плат фор ме за уна пре ђе ње за јед нич ких 
ак тив но сти у пре вен ци ји, ис тра зи и суд ском го ње њу, ко ја се са сто-
ји у:15)

– ја сном де фи ни са њу пој ма ор га ни зо ва ног кри ми на ла;
– је дин стве ној ин кри ми на ци ји ак тив но сти ве за них за ор га ни-

зо ва ни кри ми нал;
– уса гла ша ва њу про це сних овла шће ња нео п ход них за по сту-

пак от кри ва ња и до ка зи ва ња кри вич них де ла ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла;

– пре ци зном де фи ни са њу об ли ка ме ђу на род не са рад ње;
– по јед но ста вље њу по ступ ка за пру жа ње ме ђу на род не прав не 

по мо ћи;
– чвр шћем по ве зи ва њу над ле жних др жав них ор га на у ци љу 

раз ме не ин фор ма ци ја, от кри ва њу и до ка зи ва њу кри вич них 
де ла ор га ни зо ва ног кри ми на ла;

– де фи ни са њу за јед нич ких про гра ма за еду ка ци ју ор га на за-
ду же них за бор бу са ор га ни зо ва ним кри ми на лом.

Ме ђу тим, да би се пре ци зно де фи ни сао аде ква тан прав ни си-
стем за су прот ста вља ње ор га ни зо ва ном кри ми на лу, нео п ход но га 
је за сно ва ти на ме ра ма за ели ми на ци ју узро ка по сто ја ња и прин-
15)  Ђур ђе вић, Зо ран (2008),  „Ме ђу на род на са рад ња у су прот ста вља њу ор га ни зо ва ном 

кри ми на лу“, Ревијазабезбедност, 2(7), стр. 41–48.
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ци па ње го вог функ ци о ни са ња. Та ква за кон ска пра ви ла пун ефе кат 
по сти жу ка да бу ду при хва ће на од ве ли ког бро ја зе ма ља. На тај на-
чин, сма тра се, до ћи ће до ели ми на ци је раз ли чи тих прав них ре ше-
ња и трет ма на, ка ко у ма те ри јал ном та ко и у про це сном пра ву, ко ја 
ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет ве што ко ри сти.

С дру ге стра не, тре ба има ти у ви ду да се пред у слов за пру жа-
ње прав не по мо ћи у ис тра зи, го ње њу и суд ским по ступ ци ма са сто-
ји у де фи ни са њу пред ме та, по сту па ка и оп штих на че ла за пру жа ње 
та кве прав не по мо ћи.. Уза јам на прав на по моћ мо же би ти за тра же-
на ра ди:16)

– узи ма ња до ка за или из ја ве од ли ца;
– уру че ње суд ских до ку ме на та;
– из вр ше ње пре тре са, за пле не и за мр за ва ња,
– пре гле да пред ме та и ме ста;
– до ста вља ња ин фор ма ци ја, до ка зног ма те ри ја ла и на ла за ве-

шта ка;
– до ста ве ре ле вант них до ку ме на та и еви ден ци ја, укљу чу ју ћи 

др жав не, бан кар ске, фи нан сиј ске, при вред не или по слов не;
– иден ти фи ко ва ња или про на ла же ња до би ти од кри ми на ла, 

имо ви не, ин стру ме на та или дру гих ства ри ко је мо гу по слу-
жи ти као до каз;

– олак ша ва ње до бро вољ ног по ја вљи ва ња ли ца у др жа ви пот-
пи сни ци мо ли љи, и сва ке дру ге вр сте по мо ћи ко је ни су у 
су прот но сти са за ко ни ма за мо ље не др жа ве пот пи сни це.

Осим ово га, др жа ве пот пи сни це ће раз ма тра ти за кљу чи ва ње 
би ла те рал них или мул ти ла те рал них спо ра зу ма ко ји ма би се ство-
ри ла мо гућ ност да се за кри вич на де ла ор га ни зо ва ног кри ми на ли-
те та (по себ но ко руп ци је и пра ња нов ца) обра зу ју за јед нич ки ис-
тра жни ор га ни, де фи ни ше са рад ња у при ме ни спе ци јал них ис тра-
жних тех ни ка, за шти те све до ци и раз ме не ин фор ма ци је ве за не за 
ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет.

При то ме тре ба има ти у ви ду да је Са вет Европ ске уни је уз 
Кон вен ци ју о уза јам ној по мо ћи, у кри вич ним ства ри ма из ме ђу др-
жа ва чла ни ца Европ ске уни је, до нео и Про то кол ко јим се пред ви-
ђа ју до дат не ме ре за пру жа ње уза јам не по мо ћи у бор би, пре све-
га про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла, пра ња нов ца и фи нан сиј ског 
16)  Кон вен ци ја УН про тив тран сак ци о ног ор га ни зо ва ног кри ми на ла, усво је на 15. но вем-

бра 2000. го ди не на 55. за се да њу Ге не рал не скуп шти не Ује ди ње них на ци ја.
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кри ми на ла. Овим про то ко лом де фи ни сан је на чин пру жа ња уза јам-
не прав не по мо ћи у ис тра га ма чи ји је пред мет утвр ђи ва ње од ре ђе-
них бан кар ских ра чу на или пра ће ње бан кар ских опе ра ци ја ко је се 
спро во де пре ко јед ног или ви ше ра чу на.

Пи та ње фи нан си ра ња те ро ри стич ких гру па по ста је све зна-
чај ни је, јер пре ма про це на ма Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да, 
пра ње нов ца у свет ским раз ме ра ма до сти же два до пет од сто гло-
бал ног бру то до ма ћег про из во да. У све ту се го ди шње „опе ре“ из-
ме ђу 600 ми ли јар ди и 1,5 би ли о на до ла ра, а део тог нов ца сти же 
до те ро ри стич ких ор га ни за ци ја. Нај ве ћи део нов ца при ку пља се 
од швер ца дро ге, пре про да ја оруж ја, као и ви ше го ди шње тр го ви не 
љу ди ма и ими гран ти ма. Кон вен ци ја о су зби ја њу ака та ну кле ар ног 
те ро ри зма усво је на је апри ла 2005. го ди не, и пред ста вља по след њу 
у ни зу ан ти те ро ри стич ких кон вен ци ја свет ске ор га ни за ци је. У сво-
јој Основ ној ре зо лу ци ји из 1996. го ди не, Ге не рал на скуп шти на се, 
из ме ђу оста лог, ба ви ла и пи та њи ма гра нич них пре ла за и ми гра ци-
је, од но сно ази ла. Од др жа ва је зах те ва но да пре ду зму ефи ка сни је 
и од луч не ме ре у скла ду са ре ле вант ним од ред ба ма ме ђу на род ног 
пра ва и стан дар да људ ских пра ва за бр зу и ко нач ну ели ми на ци ју 
ме ђу на род ног те ро ри зма.

УЛОГАМЕЂУНАРОДНОГПРАВАУСУЗБИЈАЊУ
ТЕРОРИЗМАИОРГАНИЗОВАНОГКРИМИНАЛА

У ме ђу на род ном пра ву по сто ји тен ден ци ја да се де фи ни шу, 
ин кри ми ни шу и ме ђу на род но го не и не ки ви до ви уну тра шњег те-
ро ри зма (ко ји се тре ти ра дво ја ко: као обич но кри вич но де ло, или 
као на пад на устав ни по ре дак). При то ме се по ла зи од прет по став-
ке да из ве сни ми ни мум мо рал ног по на ша ња тре ба да ва жи и за 
уну тра шњо по ли тич ку бор бу. У њој се не мо гу ко ри сти ти из у зет но 
опа сна, су ро ва и под ла сред ства, ни ти мо гу да се на па да ју љу ди 
ко ји не мо гу да се сма тра ју уме ша ни ма у су коб, што де фи ни ше 
и Про то кол II Же нев ских кон вен ци ја. Ак ти уну тра шњег те ро ри-
зма, као и ор га ни зо ва ног кри ми на ла, по ста ли су ме ђу на род но ре-
ле вант ни кад су те ро ри сти по че ли да се скла ња ју у ино стран ство 
по сле из вр ше ног кри ми нал ног де ла. Ме ђу на род на пи та ња у ве зи 
са те ро ри змом за то су се пр во и раз ма тра ла као пи та ња екс тра ди-
ци је.17) Ме ђу тим, да нас је, уме сто уну тра шњег, до ма ћег, на ци о нал-

17)  За ово пи та ње је по себ но би ло бит но пи та ње по ли тич ких кри ва ца. Они су у про-
шло сти би ли ис кљу че ни из при ме не овог ин сти ту та ка да је би ло у пи та њу: 1. уби ство 
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ног те ро ри зма, чи ји је циљ де ста би ли за ци ја др жав не ор га ни за ци је, 
из ра же ни ји ме ђу на род ни те ро ри зам, од но сно те ро ри зам ко ји има 
би ло ко ји ино стра ни еле ме нат. Да кле, кад год су гра ђа ни, те ри то-
ри ја или де ло ви дру ге др жа ве укљу че ни у те ро ри стич ки акт он да 
се он сма тра ак том ме ђу на род ног те ро ри зма. Од го ва ра ју ћи ефе-
кат ме ђу на род ног пра ва за сни ва се на ком би на ци ји хар мо ни за ци је 
кри вич ног пра ва др жа ва и ње го ве ефи ка сне при ме не.18) Јед на од 
глав них пре пре ка у ве зи да се оп ти ма ли зу је ме ђу на род на са рад ња 
у при ме ни кри вич ног пра ва од но си се на пи та ње суд ске над ле жно-
сти (уста но вља ва ње и при ме на ју рис дик ци је). Пре ма кон вен ци-
ја ма, др жа ве чла ни це мо ра ју да уста но ве сво ју ју рис дик ци ју над 
кри вич ним де ли ма ко ја сва ка кон вен ци ја утвр ђу је, уко ли ко су по-
чи ње ни на ње ној те ри то ри ји. На при мер, уго во ри о екс тра ди ци ји 
зах те ва ју да је кри вич но де ло по чи ње но на те ри то ри ји др жа ве ко ја 
тра жи екс тра ди ци ју. Од ред бе утвр ђу ју не ко ли ко ле ги тим них раз-
ло га за што др жа ве мо гу да од би ју екс тра ди ци ју: уко ли ко је осо ба 
соп стве ни др жа вља нин, а уну тра шњи за ко ни за бра њу ју екс тра ди-
ци ју, и уко ли ко др жа ва ис ка зу је не по ве ре ње у пра вич ност дру гог 
прав ног си сте ма и/или у ту жи ла штво дру ге др жа ве.

Ак ти са вре ме ног ме га те ро ри зма су сло же ни и тра же ан га жо ва-
ње зна чај них сред ста ва. За то је основ на иде ја прав них ин стру ме на-
та за пре вен ци ју и су зби ја ње те ро ри зма оне мо гу ћа ва ње да те ро ри-
сти до ђу до сред ста ва ко ји ма ће из ве сти те на па де. То се, пре све га, 
од но си на фи нан си ра ње, као и на оне мо гу ћа ва ње да те ро ри сти до-
ђу до екс пло зи ва и раз ли чи тих вр ста оруж ја као што су хе миј ско, 
би о ло шко или ну кле ар но-ра ди о ло шко оруж је.19)

Ме ђу на род но пра во, чи ји је из вор прав на кон струк ци ја Ује-
ди ње них на ци ја, сре ће се са про бле мом др жав но-цен тра ли стич ког 
при сту па с јед не стра не, и ре ша ва ња не др жав них про бле ма као 

ше фа др жа ве или ше фа или чла на вла де (ар ген тин ска кла у зу ла); 2. ка да је до ла зи ло до 
на па да на осно ве це ло куп ног дру штве ног уре ђе ња (со ци ја лан зло чин); 3. ка да је де ло 
из вр ше но на”не ча сан на чин” или је не це лис ход но. 4. ка да га је из вр шио не ко ко има та-
ква убе ђе ња да пред ста вља ши ру опа сност; 5. ка да по сто је уго во ри ко ји не пред ви ђа ју 
из у зи ма ње по ли тич ких кри ва ца.

18) На па ди на од ре ђе не ме те се тре ти ра ју као кри вич на де ла, што има за циљ за шти ту 
од ре ђе них ме та као што су ави о ни, бро до ви, ну кле ар ни објек ти, ди пло мат ско осо бље. 
Ово је про ши ре но у ме ђу на род ним ин стру мен ти ма и на укуп но ста нов ни штво као мо-
гу ће ме те те ро ри ста. У пи та њу су та о ци, жр тве бом бар до ва ња или ну кле ар ног те ро ри-
зма.

19) Ге не рал на скуп шти на УН усво ји ла је де цем бра 1999. го ди не Ме ђу на род ну кон вен ци ју 
о су зби ја њу фи нан си ра ња те ро ри зма. Циљ те кон вен ци је је да по мог не у спре ча ва њу 
те ро ри зма пре се ца њем фон до ва ко ји су по треб ни те ро ри сти ма да би из вр ши ли зло чи-
не. То под ра зу ме ва и ад ми ни стра тив не и ре пре сив не ин стру мен те.
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што је те ро ри стич ко на си ље или ор га ни зо ва ни кри ми нал. Основ но 
пи та ње ко је се у та квим си ту а ци ја ма по ста вља је ка ко од го во ри ти 
те ро ри зму и ор га ни зо ва ном кри ми на лу а не по вре ди ти нор ме ме-
ђу на род ног пра ва ство ре ног под окри љем свет ске ор га ни за ци је у 
ко ји ма је су бјект др жа ва.

Ме ђу на род не прав ни ке че ка за да так, пре све га, да ство ре:20)

– оквир за прин ци пи јел ну ре фор му по сто је ћих пра ви ла ка ко 
би се уста но ви ли усло ви за ак ци ју у си ту а ци ја ма про ме ње-
них без бед но сних им пе ра ти ва и вред но сти;

– зах те ва се да од го вор бу де, пре све га, не на о ру жа ни, од но сно 
да то бу де ак ци ја за сно ва на на ме ђу на род ном пра ву, по што 
оно пра ви раз ли ку из ме ђу ин ди ви ду ал не и др жав не ак ци је;

– про ме не у ме ђу на род ном пра ву ко је ће омо гу ћи ти прав но 
за сно ван од го вор на де ло ва ње не др жав них су бје ка та;

– ства ра ње нор ма тив ног за ефи ка сно су прот ста вља ње те ро ри-
стич ким опа сно сти ма, за од вра ћа ње ко ли ко и за ре пре си ју;

– ус по ста вља ње сна жног ме ђу на род ног ме ха ни зма за ефи ка-
сно над гле да ње при ме не пре до че них ме ра про тив те ро ри-
зма, по ред сна же ња ме ђу на род не прав не осно ве (на при мер, 
мо же да се пред ви ди по сте пе на тран сфор ма ци ја Ко ми те та 
за бор бу про тив те ро ри зма СБ у моћ ну УН аген ци ју, ко ја 
ну ди мре жу ре ги о нал них струк ту ра и ди рект но са ра ђу је са 
на ци о нал ним ор га ни ма ко ји се бо ре про тив те ро ри зма;

– са гле да ва ње бор бе про тив те ро ри зма у ве зи са бор бом про-
тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла и дру гим прет ња ма свет ском 
ми ру и без бед но сти.

* 
*      *

У са вре ме ним усло ви ма про бле ма ти ка те ро ри зма и ор га ни зо-
ва ног кри ми на ла се пред ме ђу на род но пра во и кон вен ци је по ста-
вља као пи та ње ства ра ња прав них пој мо ва и при ме не нор ми ко је 
би спре чи ле не ке те ро ри стич ке ак те и убла жи ле или от кло ни ле њи-
хо ве по сле ди це по од но се су ве ре них др жа ва. Сто га је ме ђу на род но 
пра во мо ра ло да од ре ди ме ри ла на осно ву ко јих би се не ки ак ти, 
ко ји се сма тра ју те ро ри стич ким и ор га ни зо ва ним кри ми на лом, су-
зби ја ли за јед нич ком ак ци јом др жа ва.

20) Ђу рић–Ата на си ев ски, Ксе ни ја (2008), „Уло га ме ђу на род ног пра ва у су зби ја њу те ро ри-
зма“, Српскаполитичкамисао, 22(4), стр. 31–56.
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Ме ђу на род но пра во се усред сре ђу је на оне ак те ових по ја ва 
ко је не угро жа ва ју без бед ност и основ не вред но сти са мо јед не др-
жа ве, већ по га ђа ју ши ре ин те ре се. Раз ли чи ти ме ђу на род ни ин стру-
мен ти оп ште при ро де ко ји су до са да при ме њи ва ни под по кро ви-
тељ ством УН или спе ци ја ли зо ва них аген ци ја има ју углав ном је дан 
циљ – да од го во ре на ме ђу на род ни те ро ри зам и ор га ни зо ва ни кри-
ми нал у ви ду ин тер на ци о на ли за ци је ре пре си је. Ме ђу тим, због не-
по сто ја ња кон сен зу са у од ре ђи ва њу пој ма те ро ри зма и ор га ни зо-
ва ног кри ми на ла, др жа ве ни су ус пе ле да ор га ни зу ју ме ђу на род ни 
кри вич ни три бу нал чи ји би за да так био да ка жња ва ју ове ти по ве 
зло чи на. Ре пре си ја је за то оста вље на до ма ћим по ли циј ским сна-
га ма и су до ви ма, а ње на ефи ка сност уве ли ко за ви си од ква ли те та 
по ли циј ске и суд ске са рад ње из ме ђу др жа ва.

Ме ђу тим, до ку мен ти ко ји не ма ју оба ве зу ју ћи прав ни ка рак тер 
за др жа ве чла ни це, као што су, на при мер до ку мен ти Ор га ни за ци је 
за европ ску без бед ност и са рад њу, мо гу да има ју ве ли ки зна чај у 
ја ча њу ве за и са рад ње из ме ђу др жа ва чла ни ца у су зби ја њу те ро ри-
зма и ор га ни зо ва ног кри ми на ла. Број ова квих ака та, у ви ду од лу ка 
стал них те ла ових ор га ни за ци ја, сва ког да на је све ве ћи и пред ста-
вља осно ву за ефи ка сну са рад њу и кон цен тра ци ју ма те ри јал них и 
људ ских ре сур са у бор би про тив те ро ри зма и ор га ни зо ва ног кри-
ми на ла. Основ ни циљ кон вен ци ја је да утвр де оквир за ме ђу на-
род ну са рад њу ме ђу др жа ва ма и спре че или су зби ју ме ђу на род ни 
те ро ри зам. Све кон вен ци је има ју ме ђу на род ну при ме ну, од но сно 
зах те ва ју да у ак ту ко ји је из вр шен, по сто ји не ки од ме ђу на род-
них еле ме на та21). Спрем ност на су зби ја ње ових без бе до но сних 
про бле ма и од го вор ност ко је др жа ве пре у зи ма ју ра ти фи ка ци јом 
уни вер зал них ин стру ме на та пред ста вља зна ча јан до при нос ре ша-
ва њу про бле ма. Ме ђу тим, про бле ми у ефи ка сно сти кон вен ци ја и 
ме ђу на род них спо ра зу ма, мо гу би ти са гле да ва ни и као про бле ми у 
ефи ка сно сти УН и ме ђу на род них ор га ни за ци ја.

Ср би ја и ње не прет ход ни це (СФРЈ, СРЈ, Ср би ја и Цр на Го ра) 
су по ред ак тив но сти у ства ра њу ме ђу на род ног прав ног окви ра за 
бор бу про тив те ро ри зма и ор га ни зо ва ног кри ми на ла, пред у зи ма-
ле и ефи ка сне ме ре за при ме ну ан ти те ро ри стич ких уни вер зал них 
21)  Ови прав ни ин стру мен ти иден ти фи ку ју од ре ђе не осно ве пре ма ко ји ма све од го вор не 

стра не мо ра ју да утвр де ју рис дик ци ју над де фи ни са ним пре кр ша јем. По ред то га, оне 
ства ра ју оба ве зу зе мље у ко јој је осум њи че ни на ђен да утвр ди ју рис дик ци ју над пре кр-
ша јем пре ма кон вен ци ји. Уко ли ко му та др жа ва не су ди он да је она оба ве зна да из ру чи 
осум њи че ног пре ма од ред ба ма кон вен ци је, што се озна ча ва прин ци пом “aut de de re aut 
iudi ca re”. 
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уго во ра – од пред у зи ма ња ме ра у за шти ти ва зду хо пло ва, уно ше ња 
у сво је за ко но дав ство од ред би о те ро ри зму до кон тро ле и уни ште-
ња ма те ри ја ла ко ји мо гу да има ју дво стру ку упо тре бу и бу ду зло у-
по тре бља ва ни. Бор ба про тив те ро ри зма, ван прав ног окви ра но си у 
се би опа сност од ар би трал но сти, дво стру ких стан дар да и при ме не 
пра ва ја че га.

Нео спор но, ме ђу на род но пра во има зна чај ну уло гу у су зби ја-
њу те ро ри зма и ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та. У по сто је ћем ан ти-
те ро ри стич ком ме ђу на род ном пра ву оства ре на су вред на до стиг-
ну ћа, али она не мо гу да се сма тра ју пот пу но раз ви је ним про це-
сом. Нео п ход но је оса вре ме ни ти прав ни од нос и пре тво ри ти га у 
прак тич но сред ство бор бе про тив те ро ри зма и ор га ни зо ва ног кри-
ми на ла.

DobricaVesic,MiroslavAntevski
THEPOTENTIALSOFINTERNATIONALCOOPERATION
INTHESUPPRESSIONOFTERRORISMANDORGANIZED

CRIME
Summary

The international cooperation in the suppression of ter
rorism and organized crime is necessary. International
collaborationwasmainlyaimedoncreatingantiterrorist
instrumentsasaframeforcooperationbetweenstatesin
ordertosecurethatallterroristsshouldbearrested,pro
secuted and punished. Dissuasion from terroristic acts,
which couldbeachievedby repression, hasbecomeun
sufficientatthetimeofintensificationofviolonceandsu
icidalterrorismandorganizedcrime.Itwasnecessaryto
prepareinternationallawinstrumentsthatcansecurepre
ventionofterroristicattacksandcreatesecureinternatio
nalenvironment.Themainobjectiveoftheinstrumentsfor
preventionistodisabletheaccesstothemeansbywhich
theterroristscanperformtheirviolentacts.Inthatcon
text,conventions,thatshoulddenytheaccesstotheexplo
sives,chemicalandnuclearweapon,havebeen improo
ved,aswellasinstrumentsoflawwhichpreventfinancing
ofterroristactivities.
Keywords: cooperation, terrorism,organized crime, in
ternationallaw,conventions
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ПОЛИТИЧКИИВОЈНИАСПЕКТ
НЕУТРАЛНОСТИ

Сажетак
Токомисторијемногесудржавенастојаледапридо
бијупозицијудржавненеутралностиинатајначин
заштитесопственостановништвоитериторијуод
ратнихоперација.
Традиционална неутралност је доживљавала своје
трансформацијетокомисторије.Класичнанеутрал
носткојаподразумевадаседржавакојајеунеутрал
ном статусу налази изван политичких и економских
савезавишенијеактуелна.Неутралностдобијасвоју
новуформујердржавемогубитичланицемеђународ
нихорганизацијаадањеневојнеснагеимајустатус
неутралнихоружанихснага.Дакле,уновимусловима
војнанеутралностможепостојатинезависнооддр
жавне,чакиакоједржавачланицанекемеђународне
организације.
Кључнеречи:Европа,рат,држава,војска,неутрал
ност

Tер ми но ло шки од ре ди ти по јам неутралностни је јед но став но. 
Лин гви стич ки он се мо же  од но си ти на по је дин це али и на од ре-

ђе не прав це (у фи ло зо фи ји на при мер), на ве ли ке дру штве не и на-
ци о нал не су ко бе (ра то ве), или на од ре ђе не си ту а ци је (по зи ци је).1)

Да кле, ако је реч о пер со на ли за ци ји тер ми на не у трал ност, до-
ла зи се до тер ми на неутралан(лат. Neutra), а ми сли се пре све га 
на осо бу ко ја је не при стра сна, ко ја не при па да  ни јед ној стран(ц)
* На уч ни са рад ник, Бе о град.
1) Тер мин неутрализацијамо же да се од но си на дру штве не али и на ме ди цин ско-би о ло-

шке про це се. 
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и, ко ја не уче ству је у су ко би ма од но сно ко ја има соп стве ни став 
раз ли чит од гру па ци ја ко је су фор ми ра не. За раз ли ку од ове пер-
со ни фи ка ци је тер ми на не у трал ност по сто ји тер мин неутрализам
(лат. Neutralis) ко ји се од но си на не при па да ње ни јед ној од ре ђе ној 
ре ли ги ји или фи ло зоф ском или би ло ком прав цу а вр ло че сто се ко-
ри сти као си но ним за сло бод но ми шље ње или раз ми шља ње.

У вој ном сми слу неутрализација(лат Neutralisatio) че сто зна-
чи ели ми ни са ње или уни шта ва ње про тив ни ка. У ду бљем ми са о ном 
кон струк ту мо же да се од но си на до во ђе ње у ста ње не при па да ња 
ни јед ној стра ни, че сто и из јед на ча ва ње су прот ста вље них стра на 
(или ста ња), да ка ко и от кла ња ња не ког деј ства. Вр ло сли чан овој 
мо ди фи ка ци ји тер ми на не у трал ност је и тер мин неутрализовати
(лат. Neutralisare),а он се од но си на от кла ња ње не ке рад ње или 
ства ри, а мо же се ти ца ти и рад ње у ко јем се од ре ђе ни фак тор чи ни 
без у ти цај ним, или пред ста вља чин осу је ћи ва ња од ре ђе не рад ње.

У овом ра ду го во ри ће мо о тер ми ну не у трал ност у кон тек сту 
ко ји се он од но си на вој ну и др жав ну не у трал ност. Тер мин ко ји се 
ве зу је за  не у трал ност др жа ва од но си се на оне др жа ве ко је су из 
од ре ђе них ме ђу на род них окол но сти до би ле са гла сност  и га ран ти-
је ме ђу на род не за јед ни це да ће би ти не у трал не. Та ко ђе, не у трал-
ност је прав но-по ли тич ки ста тус др жа ве ко ја ни је у прет по ста-
вље ном ра ту ни са јед ном стра ном у су ко бу. Др жа ва у том ста ту су 
ужи ва ткз. правонеутралности, тер мин ко ји озна ча ва скуп пра ва 
и ду жно сти не у трал них др жа ва у од но су на за ра ће не, као и за ра ће-
них у од но су на не у трал не.2)

ПРАВНОПОЛИТИЧКЕПРЕТПОСТАВКЕ
ИВРСТЕНЕУТРАЛНОСТИ

Не у трал ност пред ста вља прав ни по ло жај др жа ве ко ја не уче-
ству је у ору жа ном су ко бу дру гих др жа ва и при др жа ва се пра ви ла 
ме ђу на род ног пра ва ко ја ва же за не у трал ност. Та пра ви ла ме ђу-
на род ног пра ва од но се се на ту ма че ње ме ђу на род ног пра ва ко ја 
се од но се на по јам не у трал но сти. Под пој мом не у трал но сти ме ђу-
на род но пра во под ра зу ме ва не при стра сан по ло жај јед не др жа ве у 
од но су на рат ни су коб при знат од ра ту ју ћих стра на. Не у трал на др-
жа ва мо же пре ма за ра ће ним стра на ма пред у зе ти ве ћа огра ни че ња 
од оних ко ју на ме ћу пра ви ла рат ног пра ва, али без фа во ри зо ва ња 
2) По гле да ти, Paul Pra del le, «Ľ évo lu tion de la ne u tra lité»,Revuedadroitinternational, Pa ris, 

1934. 
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би ло ко је стра не. Кроз исто ри ју не ке су др жа ве да би обез бе ди ле 
стрикт ну не у трал ност, на мет ну ле су уну тра шњим за ко но дав ством 
сво јим др жа вља ни ма ве ће ду жно сти и ве ћа огра ни че ња у од но су 
на за ра ће не, од оних ко је им је на ме та ло и ко је им је би ло про пи са-
но ме ђу на род ним пра вом.3)  

Не у трал ност је сло жен по ли тич ки и прав ни по јам. По ли тич ки 
јер се др жа ва ста вља ју ћи се у по ло жај не у трал но сти оста је из ван 
рат ног су ко ба, док јој прав ни по ло жај не у трал не др жа ве на ме ће 
од ре ђе не оба ве зе и пру жа од ре ђе на пра ва.4) Ако не у трал на др жа-
ва кр ши пра ви ла не у трал но сти, ме ђу на род на за јед ни ца јој мо же 
ус кра ти ти тај ста тус. Ако је реч о вој ном су ко бу у ко јој не у трал на 
др жа ва кр ши пра ви ла свог ста ту са, од но сно ра ди у ко рист јед не 
стра не у су ко бу, дру га стра на има пра во да упо тре бом си ле спре чи 
да ље кр ше ње пра ви ла не у трал но сти. Те ри то ри ја не у трал не др жа-
ве не при ко сно ве на је и не сме по ста ти ра ти ште. Али, ако се том 
те ри то ри јом ко ри сти јед на за ра ће на стра на, дру га мо же из во ди ти 
бор бе на деј ства про тив ору жа них сна га или вој них обје ка та про-
тив ни ка на не у трал ној те ри то ри ји.  

На у ка и прак са по зна ју два об ли ка не у трал но сти. При вре ме ну 
и трај ну. При вре ме на не у трал ност мо же да се од но си на од ре ђе ни 
су коб у ко јој јед на или ви ше стра на у су ко бу не уче ству ју од по-
чет ка.5) Стал на не у трал ност пред ста вља трај ни по ло жај јед не или 
ви ше др жа ва ко је оне за у зи ма ју у ме ђу на род ној за јед ни ци а од но се 
се на ору жа не су ко бе у ко јој она или оне не уче ству ју. 

Др жав на не у трал ност прет по ста вља уна пред да ту из ја ву јед не 
др жа ве ко ју су при хва ти ле (га ран то ва ле) дру ге др жа ве. Са ма из ја ва 
за ин те ре со ва не зе мље, без са гла сно сти дру гих, на ро чи то су сед них 
др жа ва ни је до вољ на за за сни ва ње ста ту са стал не не у трал но сти. У 
исто ри ји је би ло ви ше слу ча је ва да су та кву же љу из ра жа ва ле по-
је ди не др жа ве, али ни су мо гле до ћи до трај не не у трал но сти јер је 
3) Ова кве при ме ре мо же мо на ћи у За ко ну о не у трал но сти САД из 1937. и 1939. го ди-

не, као и у не ким за ко ни ма о не у трал но сти скан ди нав ских др жа ва. По гле да ти, Qvincy  
Wright, «The Pre sent Sta tus of Ne u tra lity», TheAmericanJournalofInternationalLaw, vol. 
34, 1940. Ed win Bo ur chard, «War, Ne u tra lity and Non-Bel li ge rency», TheAmericanJournal
ofInternationalLaw, vol.35, 1941.  

4) По гле да ти, Или ја М. Бог да но вић, Доктринатоталнеодбранеибезбедностинеутрал
неШведске,док тор ска ди сер та ци ја, ФПН, Бе о град, 1993. 

5) Ова кав при мер мо же мо на ћи у Дру гом свет ском ра ту. У ње му САД ни су уче ство ва ле 
од мах, већ су на ње го вом по чет ку би ле не у трал не. 
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не до ста ја ла ме ђу на род на са гла сност (Хо лан ди ја, Бел ги ја, Дан ска, 
Нор ве шка, Исланд, Швед ска и др.)6)

ИСТОРИЈСКИАСПЕКТ

То ком исто ри је по сто ја ле су др жа ве ко је су (или је су), по ку ша-
ле да за сну ју по зи ци ју не у трал но сти. Бел ги ја је 1831 а Лук сем бург 
1867, би ле су стал но не у трал не др жа ве али је тај њи хов ста тус био 
уки нут Вер сај ским ми ров ним уго во ром. 

По сле Беч ког кон гре са ве ли ке си ле су сма тра ле да због европ-
ске рав но те же зах те ва ју ује ди ње ње Бел ги је са Хо лан ди јом, ко је ће 
исто вре ме но за га ран то ва ти уза јам но бла го ста ње обе ју чла ни ца ове 
уни је. Али ова ап стракт на рав но те жа ни је до би ла сво ју по твр ду у 
ре ал ном по ли тич ком жи во ту. Спа ја ње ове две зе мље у јед ну Кра-
ље ви ну ни је од го ва ра ло же ља ма та ко сје ди ње ног ста нов ни штва. 
Бел ги јан ци се ни ка ко ни су мо гли по ми ри ти са иш че за ва њем на ци-
о нал не ин ди ви ду ал но сти. На ро чи то им је би ло те шко да при хва те 
по ло жај про вин ци је ко јом се је ди но уве ћа ва те ри то ри ја њи хо вог 
су се да, од ко га су они би ли одво је ни ду бо ким пси хо ло шким и вер-
ским раз ло зи ма. Ова кво ста ње иза зва ло је озбиљ не про бле ме 1830. 
го ди не ко јом при ли ком је на гла ше на нео п ход на по тре ба одва ја ња 
ове две зе мље и по тре ба да се са Бел ги јом учи ни оно што је пр во-
бит но тре ба ло ура ди ти на на чин ко ји ни њу ни европ ски мир не 
би из ла гао ис ку ше њи ма. Тај за да так узе ла је на се бе 1831. го ди не 
Лон дон ска кон фе рен ци ја ко ја га је окон ча ла про кла мо ва њем бел-
гиј ске не за ви сно сти, исто вре ме но од лу чив ши да она бу де ста вље-
на  под ре жим стал не не у трал но сти7) Та ко утвр ђе на бел гиј ска не у-
трал ност од у пи ра ла се спољ ним по ку ша ји ма по вре де тог ста ту са 
све до свет ског ра та. Али до жи вев ши агре си ју од Не мач ке (ко ја 
је би ла јед на од си ла ко је су га ран то ва ле Бел гиј ску не у трал ност), 
то ком са мог ве ли ког ра та, Бел ги ја по ње го вом окон ча њу ни је са чу-
ва ла исти ста тус, јер су си ле по бед ни це  сма тра ле да је бо ље да се 
у бу дућ но сти Бел ги ја до бро вољ но од рек не  свог до та да шњег ста-
ту са.

По сле Бел ги је и Лук сем бург је за тра жио од ме ђу на род не за-
јед ни це не у трал ност. По чет ком 1867. го ди не На по ле он је тра жио 
анек си ју Ве ли ког Вој вод ства Лук сем бург. Ме ђу тим ус про ти ви ла 
6) Holl Ot mar, SmallStatesinEuropeandDependence, Austri na In sti tu te of  In ter na ti o nal Af-

fa irs, 1983. 
7) Fo ur gas sie Ge or ges, LaneutralitéBelgique, Pa ris, 1903. 
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се пру ска Скуп шти на зах те вом да се анек си ја Лук сем бур га не мо-
же из вр ши ти без при стан ка Пру ске. По сле мно го број них рас пра-
ва од лу че но је да се при овим не са гла сно сти ма Пру ске и Фран цу-
ске Лук сем бург ста ви под та кав по ли тич ки и вој ни ста тус ко ји би 
га са чу вао од сва ке анек си је. Ка ко је Пру ска стал но би ла про тив 
при сје ди ња ва ња Лук сем бур га Фран цу ском цар ству, то је Ве ли ко 
Вој вод ство ста вље но под ста тус стал не не у трал но сти уго во ром од 
11. ма ја 1867 го ди не пот пи са ним у Лон до ну од стра не си ла по бед-
ни ца. Прин цип стал не не у трал но сти Лук сем бур га био је по твр ђен 
оба ве зом ко лек тив не га ран ци је си ла пот пи сни ца под усло вом да 
се Лук сем бург од рек не сво јих пра ва на др жа ње вој ске и по ди за ње 
утвр ђе ња. Суд би на ова кве стал не не у трал но сти Лук сем бур га би ла 
је слич на оној Бел ги је. Ње го ва стал на не у трал ност би ла је на ру-
ше на то ком Свет ског ра та и пре ста ла је да ме ђу на род но по сто ји у 
ме ђу на род ном по сле рат ном по рет ку.8) 

Но ви ја по ли тич ка исто ри ја та ко ђе је по зна ва ла ин сти тут не у-
трал но сти. По во дом скла па ња др жав ног уго во ра од 1954, про гла-
ше на је стал на не у трал ност Аустри је. Ње ну не у трал ност су га ран-
то ва ле и пре у зе ле су бив ше оку па ци о не си ле и не ке дру ге др жа ве 
(на при мер не ка да шња СФРЈ). Прав но-по ли тич ки по ло жај не у-
трал не др жа ве ни је сме тао Аустри ји да по ста не пу но прав на чла-
ни ца  УН и ЕЗ. На и ме, Аустри ја је од 1955. го ди не чла ни ца УН, а 
од 1995. го ди не Европ ске За јед ни це.9) 

Прав но-по ли тич ка исто риј ска прак са по зна је и ин сти тут не у-
трал них зо на.10) Бли жа европ ска исто ри ја до не ла је Уго вор о ми ру 
са Ита ли јом из 1947. го ди не ко ји је про мо ви сао град Трст са бли-
жом око ли ном не у трал ном зо ном под на зи вом Сло бод на Те ри то-
ри ја Тр ста. На и ме, по сле Дру гог свет ског ра та, оста ло је не ре ше но 
пи та ње де ла гра ни це из ме ђу Ита ли је и СФР Ју го сла ви је. Из тих 
раз ло га од 10.02.1947. го ди не су град Трст и ње го ва око ли на де ло-
ва ли као зо не А и Б под на зи вом Сло бод на те ри то ри ја Тр ста. Зо на 
А је укљу чи ва ла град Трст са ње го вом бли жом око ли ном а вој но 
су је др жа ле бри тан ске и аме рич ке сна ге. Зо на Б је укљу чи ва ла 
се ве ро за пад ну Ис тру и Сло ве нач ко при мор је, ко је су би ле под кон-
тро лом та да шње Ју го сло вен ске на род не ар ми је. У Лон до ну 1954. 
8) Бе са ра бић Во јин, Неутралностињенасавременасхватања, Бе о град 1939, стр. 28-29.
9) Lu if Paul, NeutraleindieEG?:Diewesteuropaische InteqrationunddieneutralenStaaten, 

Wi en: Oster re ic hisches In sti tut fur In ter na ti o na le Po li tik, 1998. 
10) Не у трал ност се не од но си са мо на др жа ве. Она мо же да се од но си и на де ло ве не ке др-

жа ве, од ре ђе не обла сти и ре ги о не. О исто риј ском аспек ту не у трал них зо на по гле да ти у 
Ra fael  Eric, Lazonesdemilitarisees, Pa ris: Li bra i rie Hac het te, 1930. 



- 302 -

ПОЛИТИЧКИИВОЈНИАСПЕКТНЕУТРАЛНОСТИМилованРадаковић

го ди не пот пи сан је Споразумосагласностипре ма ко јем је Сло-
бод на те ри то ри ја Тр ста пре ста ла да по сто ји. Зо на А је при кљу че на 
Ита ли ји, а зо на Б та да шњој СФР Ју го сла ви ји.11)

НЕУТРАЛНИПОЛОЖАЈШВАЈЦАРСКЕ

Не у трал ност Швај цар ске за сно ва на је на Па ри ском уго во-
ру пре ма ко јем су си ле пот пи сни це 30.05.1814. го ди не из ра зи ле 
спрем ност да при зна ју Швај цар ској  пра во да у бу дућ но сти ужи-
ва стал ну не у трал ност с об зи ром да је Швај цар ска при зна ла Де-
кла ра ци ју ве ли ких си ла. Беч ки Кон грес сво јом Де кла ра ци јом од 
20 мар та 1815 го ди не до нео је пр ви ре зул тат не у трал но сти и ње-
го вог прав ног нор ми ра ња ко ји се на го ве шта ва са мим ме ђу на род-
ним при ли ка ма то ком XIX ве ка. Вид стал не не у трал но сти на шао 
је сво ју пр ву при ме ну над Швај цар ском Кон фе де ра ци јом ко јој је 
при зна та не за ви сност још Вест фал ским ми ром 1648. го ди не. Још 
та да је Швај цар ска не за ви сност спро во ђе на на ба зи пак то ва и кон-
вен ци ја ма ко ји ма су се кан то ни ве зи ва ли за су сед не др жа ве, те се 
на тај на чин при пре ма ла осно ва за њи хов оп ште при зна ти по ло жај 
не у трал них обла сти. Ови су на по ри пре ки ну ти Фран цу ском ре во-
лу ци јом. У том сми слу На по ле он је по ред мно гих ти ту ла имао и 
ти ту лу и ЗаштитникаШвајцарске. Швај цар ска је би ла под ре ђе на 
На по ле о но вој Фран цу ској а без свог бу џе та и без сво јих ди пло-
мат ских пред став ни ка из гле да ло је да ће она пре или ка сни је би ти 
анек ти ра на од стра не Фран цу ске. Ме ђу тим, по сле по ра за На по ле-
о на, ор га ни зо ван је Беч ки Кон грес ко ји је имао за да так да из вр ши 
ре ор га ни за ци ју та да шње Евро пе. Јед на од од лу ка овог Кон гре са 
би ла је и да се Швај цар ска ста ви под ре жим стал не не у трал но сти. 
То је и по твр ђе но Де кла ра ци јом од 1815. го ди не.12)   

Иако је не у трал ност Швај цар ске би ла по твр ђе на 20.06.1815. 
го ди не па је и Вер сај ски уго вор (чл. 435) по твр дио не у трал ност 
Швај цар ске, она је по ста ла члан Дру штва на ро да по себ ном де кла-
ра ци јом од 1920. го ди не. Ова Де кла ра ци ја је да ла га ран ти је да ће 
Швај цар ска би ти из у зе та од ме ра ко је би се ко ри сти ле про тив ње не 
стал не не у трал но сти.13)

11) По гле да ти, Спо ра зум о Сло бод ној Те ри то ри ји Тр ста, (Анекс VI, чл.3).
12) Че до мир По пов, ОдВерсајадоДанцинга, Но лит, Бе о град, 1976. 
13) О не у трал но сти Швај цар ске по гле да ти, Du to it Ber nard, Le neutralite Svisse, a ľheure

europeenne, Pa ris: li bra i re ge ne ra le de dro it et de ju ri spru dan ce, 1962. 
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Члан ство Швај цар ске у УН ду го је сма тра но не спо ји вим са 
ста ту сом стал не не у трал но сти с об зи ром на оба ве зе  ко је др жа ве 
чла ни це пре у зи ма ју при хва та ју ћи По ве љу (ко лек тив не ме ре) без 
об зи ра што се европ ско се ди ште УН на ла зи у Же не ви. Ипак, Швај-
цар ска је по сле ре фе рен ду ма одр жа ног 10.09.2002. го ди не, по ста ла 
чла ни ца УН.14) 

ПРАВАИОБАВЕЗЕНЕУТРАЛНЕДРЖАВЕ

Не у трал ност се углав ном ве зу је за ста ње ра та. Иако стал на не-
у трал ност под ра зу ме ва и ста ње ми ра, не у трал ни ста тус по је ди не 
др жа ве до ла зи у од ре ђе но ста ње про бе и ис ку ше ња као и у по зи ци-
ју пу не афир ма ци је тек у ста њу на ру ше них ме ђу на род них од но са 
и рат не си ту а ци је. Не у трал ном др жа вом у сми слу ме ђу на род ног 
пра ва сма тра се сва ка др жа ва ко ја не уче ству је у ору жа ном су ко бу 
дру гих др жа ва и при др жа ва се пра ви ла ме ђу на род ног пра ва и од-
ре да ба ко је ва же за ста тус не у трал них др жа ва. Не у трал на др жа ва 
по пра ви ли ма  ме ђу на род ног пра ва мо ра се уз др жа ва ти од би ло ка-
кве по мо ћи ра ту ју ћим стра на ма, али и од сва ке ак тив но сти ко ја би 
ишла у при лог јед ној од ра ту ју ћих стра на.15) Ду жност не у трал них 
др жа ва у ору жа ном су ко бу ре гу ли ше Па ри ска по мор ска кон вен ци-
ја из 1856, V ха шка кон вен ци ја из 1907 о пра ви ма и ду жно сти ма 
не у трал них си ла и ли ца у слу ча ју ра та на коп ну, и XI II ха шка кон-
вен ци ја о пра ви ма и ду жно сти ма не у трал них др жа ва у ра ту на мо-
ру као и оп ште оби чај но пра во.  

Не у трал на др жа ва не ма пра во да скла па ме ђу на род не уго во-
ре ко ји ма се уза јам но га ран ту је вој на по моћ ра ди очу ва ња не за-
ви сно сти и те ри то ри јал ног ин те гри те та. Док је вла да ло пра ви ло 
да је су ве ре но пра во сва ке др жа ве да во ди рат, не у трал на др жа ва 
се мо ра ла од ре ћи тог пра ва. Она ме ђу тим, има пра во да се бра ни 
од на па да и да пред у зи ма све ме ре ко је се ти чу ње не без бед но сти 
(стал на вој ска, вој не по ста је итд.). Стал но не у трал не др жа ве у на-
че лу мо гу би ти чла ни це ме ђу на род них ор га ни за ци ја, али не и оних 
ко је сво јим члан ством на ме ћу оба ве зе уче ство ва ња у за јед нич ким 
ору жа ним ак ци ја ма. Не у трал на др жа ва ни је оба ве зна спре ча ва ти 
вла сти те др жа вља не да се до бро вољ но при кљу че вој ска ма за ра ће-
них сна га, ни ти да им за бра ни про да ју оруж ја, рат ног ма те ри ја ла 
14) О од но су не у трал них зе ма ља и УН по гле да ти, Cha u mont Char les, TheUnitedNationsand

Neutrality,    1957.
15) Бар тош Ми лан, Међународнојавноправо, I књи га, Кул ту ра, Бе о град, 1954, стр. 257. 
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или да ва ња нов ча не по мо ћи. Ме ђу тим гра ђа нин не у трал не др жа ве 
(не у трал ни гра ђа нин) гу би ста тус не у трал ног ли ца ако уче ству је 
у не при ја тељ стви ма или на дру ги на чин по ма же за ра ће ној стра-
ни.16)

ВОЈНАНЕУТРАЛНОСТ

Вој на не у трал ност обич но под ра зу ме ва и др жав ну, али то не 
мо ра да бу де пра ви ло. Др жа ва мо же да бу де чла ни ца ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја али уко ли ко ње на вој ска не уче ству је у вој ним опе ра-
ци ја ма тих ор га ни за ци ја има оба ве зу да ин фор ми ше ме ђу на род ну 
за јед ни цу да ње на ору жа на си ла не ће уче ство ва ти у вој ним опе ра-
ци ја ма ор га ни за ци ја ко ји ма при па да, од но сно да се не ће ме ша ти 
у су ко бе тре ћих др жа ва тј. да ће упо тре би ти си лу са мо ако бу де 
на пад ну та, од но сно из ло же на агре си ји.

Ка да је реч о вој ној не у трал но сти, за ње ну ре а ли за ци ју су бит-
ни сле де ћи еле мен ти. Пр во са гла сност ме ђу на род не ор га ни за ци је 
ко јој од ре ђе на зе мља при па да да ње не ору жа не сна ге не уче ству ју 
у за јед нич ким вој ним ак ци ја ма. Ако др жа ва ни је чла ни ца од ре ђе-
них ме ђу на род них ор га ни за ци ја, он да је ва жна са гла сност су сед-
них др жа ва и ве ли ких си ла ко је су нај по зва ни је да по твр де са гла-
сност на вој ну не у трал ност за ин те ре со ва не др жа ве.

Уко ли ко се др жа ва од лу чи на вој ну не у трал ност, кон цепт ње не 
од бра не мо же има ти ви ше оп ци ја. Јед на је да се са про гла ше њем 
вој не не у трал но сти зе мља од рек не кла сич них вој них сна га. На и-
ме, она мо же да по ку ша да ус по ста ви та кав си стем ме ђу др жав них 
уго во ра ко ји јој омо гу ћу ју без бед ност и без по се до ва ња соп стве не 
вој не си ле. Др жа ва ко ја би се од лу чи ла за ова кав кон цепт (још ни-
је по знат при мер у све ту) мо гла би сред ства на ме ње на за од бра ну 
да усме ри на не што дру го. Не што дру га чи ји али сли чан кон цепт је 
мо гућ ност да те ри то ри јал ни ин те гри тет јед не др жа ве бу де за шти-
ћен од ору жа не си ле не ке дру ге (су сед не) др жа ве. Др жа ва чи је гра-
ни це вој но га ран ту је не ка дру га зе мља за си гур но би за те услу ге 
да ва ла од ре ђе не кон це си је. 

Др жа ва ко ја зах те ва вој ну не у трал ност (ко ја би као и др жав на 
мо ра ла би ти га ран то ва на ме ђу на род ним уго во ри ма и дру гим ак ти-
ма) мо гла би се од лу чи ти на ткз. сим бо лич ну ору жа ну сна гу (ти па 
на ци о нал не гар де). Та кве је ди ни це су ка рак те ри стич не за ге о граф-
16) Ko ma rin cki Ti tus, TheplaceofneutralityinthemodernsystemofInternationalLaw, Pa ris: 

Re cu eil Si rey, 1953. 
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ски вр ло ма ле европ ске др жа ве, ка кве су Сан Ма ри но, Лук сем бург, 
Ан до ра, Мо на ко, Ли хен штајн и де ли мич но Швај цар ска. 17)

И ко нач но вој но не у трал на др жа ва мо же сна гом сво је при вре-
де из гра ди ти ефи ка сну вој ну си лу, ко ја де лу је од вра ћа ју ће на сва-
ког по тен ци јал ног агре со ра. Ова ква ору жа на си ла сво јим про фе си-
о нал ним зна њем, уве жба но шћу мо дер ном опре мом и са вре ме ном 
тех но ло ги јом мо же де ло ва ти од вра ћа ју ће и учи ни ти сва ку агре си ју 
не ис пла ти вом.

* 
*    *

У ме ђу на род ним од но си ма кла сич на др жав на не у трал ност до-
жи ве ла је сво ју ре де фи ни ци ју. Не ка да је би ло до вољ но да у су ко бу 
две др жа ве тре ћа про гла си не у трал ност и да оста не у том ста ту су. 
Ме ђу тим да нас је то уве ли ко дру га чи је. Ово пре све га из раз ло га 
про ме не и ре де фи ни ци је ору жа них су ко ба. Да нас су рет ки су ко би 
у ко јој за ра ће не стра не не ма ју при кри ве ну или отво ре ну по др шку 
дру гих зе ма ља. Та ква по зи ци ја ра ту ју ћих стра на, на ме ће оба ве зу 
не у трал ној др жа ви да за сво ју не у трал ност има са гла сност дру гих 
(пре све га су сед них) др жа ва. Од ре ђе не оба ве зе не у трал них др жа ва, 
та ко ђе су до жи ве ле сво ју про ме ну. Јед на од та квих се од но си ла на 
оба ве зу не у трал не др жа ве да не при сту па ме ђу на род ним ор га ни за-
ци ја ма, али као та ква ви ше не по сто ји. Уко ли ко су чла ни це ме ђу-
на род них ор га ни за ци ја, у окви ру њих оне мо гу тра жи ти из о ста нак 
не ких оба ве за уну тар ње. На при мер мо гу тра жи ти не у трал ност 
сво јих вој них сна га и у окви ру да те ме ђу на род не ор га ни за ци је. 18)

По ја ви ли су се и но ви ви до ви не у трал но сти. Јед на од њих је 
ткз. активнанеутралност. По сле Дру гог свет ског ра та у усло ви-
ма де ко ло ни за ци је и ја ча ња на че ла ко ег зи стен ци је у ме ђу на род ним 
од но си ма по ја ви ла се док три на ткз. ак тив не не у трал но сти. Док 
кла сич на не у трал ност ука зу је на по ло жај др жа ве у усло ви ма ра та, 
ова дру га, де лу је као ак ти ван фак тор у ис кљу че њу ра та и ја ча ња 
ми ра, тј за сни ва се на прет по став ци да ако до ђе до атом ског или 
не ка квог дру гог све у ни шта ва ју ћег ра та, у са вре ме ним усло ви ма ни 
јед на др жа ва не мо же оста ти не у трал на19), од но сно по ште ђе на од 
упо тре бе та квог ра за ра ју ћег оруж ја. Ова вр ста не у трал но сти утвр-
17) Ви ше о ово ме, Ki e ser Rolf, TheNewSwitzeland: Pro blems and Po li ci es,  1996.
18) О овом про бле му де таљ ни је, Ne u hold Han spe ter, TheEuropeanNeutrals in the1990s:

NewChallengesandOpportunies, We stvi ew Press, 1992. 
19) Из ово га је ка сни је про и за шла док три на о недељивостимира.
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ђе на је на Же нев ској кон фе рен ци ји о Ин до ки ни ко ји се од но сио 
на ро чи то на ста тус Кам бо џе, као и де кла ра ци јом о не у трал но сти 
Ла о са 23.07.1962. го ди не.  

MilovanRadakovic
POLITICALANDMILITARYASPECTSOFNEUTRALITY

Summary
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АуторкоментаришетридесетједанчланРевидиране
европске социјалне повеље, коју је Република Србија
потврдилајуна2009.Године.Коментарсадржиуже
иширеправнотумачење,економскиамбијентукоме
социјалнаправатребадасеостварују,каоиистори
јатразвојасоцијалнихправаутокуразвојаУније.Ова
правапредстављајунајвишистепенправнецивилиза
цијеиправнесвестиуразвојуЕвропскеУније.Исто
времено, она немају заштиту међународног суда.
Такође,њиховаимплементација зависиодекономске
снаге привреде једне земље– чланицеЕвропскеУни
је, или кандидата за члана.Светска економска кри
заотежавамогућностприменесоцијалнихправа,или
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послени,правонарад.

Pр ви основ ни текст Европ ске со ци јал не по ве ље на стао је 1961. 
го ди не. Та да шња Европ ска еко ном ска за јед ни ца до сти гла је 

та кав сту пањ ин ду стриј ског и дру штве ног раз во ја, да ту ма че ћи на-
ста нак овог до ку мен та de le ge la ta, Со ци јал на по ве ља пред ста вља 
из раз ви со ко ра зви је не дру штве не и прав не све сти јед не ви со ке 
тех но ло шке ци ви ли за ци је. Зе мље ко је чи не је згро да на шње Европ-
* Виши на уч ни са рад ник, Институт за политичке студије Бе о град.
** Рад је ре а ли зо ван у окви ру про јек та бр. 179009 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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ске Уни је оства ри ле су та кав сте пен дру штве ног бо гат ства, ка кав 
ни је по сто јао ни у јед ној ра ни јој фа зи раз во ја ка пи та ли зма. За то 
со ци јал на пра ва тре ба ва ло ри зо ва ти у исто риј ском кон тек сту раз-
во ја, ко ји је дуг ви ше од шест де це ни ја. Раз вој за ко но дав ства и ин-
сти ту ци о нал ног си сте ма дик ти ран је пре вас ход но мо гућ но сти ма 
еко ном ски и тех но ло шки нај моћ ни јих чла ни ца Европ ске Уни је. У 
обла сти со ци јал них пра ва, су шти на кан ди да ту ре ма ње раз ви је них 
зе ма ља са сто ји се у то ме што је ра ти фи ка ци ја Со ци јал не по ве ље 
са мо пре у зи ма ње оба ве за од стра не др жа ве, док се пи та ња им пле-
мен та ци је по је ди них пра ва у прак си тек оства ру ју. 

Раз ли ке у раз во ју по је ди них зе ма ља – чла ни ца Уни је су ви ше-
стру ко усло вље не, у не ким слу ча је ви ма их ни је ла ко утвр ди ти, а 
кључ ни про блем је ка ко да си ро ма шни је чла ни це до стиг ну оп ти-
мал ни еко ном ски раз вој, ко ји омо гу ћа ва пу ну им пле мен та ци ју со-
ци јал них пра ва. Узро ци не до вољ ног раз во ја (un der de ve lo ped co un-
tri es) су број ни: по чев од исто риј ски на сле ђе них за о ста ја ња у прет-
ход ним фа за ма раз во ја ка пи та ли зма, пре ко уво зно за ви сног ти па 
при вре де, до рад ног мен та ли те та и рад не ети ке ста нов ни штва, као 
што и ра то ви и уну тра шњи со ци јал ни су ко би до при но се уна за ђи-
ва њу при вред ног по тен ци ја ла по је ди не зе мље.

Зе мље Европ ске еко ном ске за јед ни це у пе ри о ду по сле Дру гог 
свет ског ра та раз ви ја ле су се у ми ру, без ве ли ких еко ном ских кри за 
и по тре са, по сте пе но из гра ђу ју ћи ин сти ту ци о нал ни си стем За јед-
ни це. Њи хо ве основ не еко ном ске ка рак те ри сти ке и раз вој ни по тен-
ци ја ли мо гу се са же ти као сле де ћи:

– Ви со ко ра зви је не ин ду стриј ске др жа ве са сна жним сек то ром 
тр го ви не и услу га;

– Дру штва са ди на мич ним раз во јем ви со ких тех но ло ги ја;
– Ре ла тив но мла до ста нов ни штво, ви сок про це нат за по сле но-

сти и по во љан од нос за по сле них пре ма пен зи о не ри ма и из-
др жа ва ним ли ци ма;

– Бла ги али стал ни раст ула га ња од стра не за по сле них у пен-
зиј ске фон до ве и фон до ве здрав стве ног оси гу ра ња;

– Оп шти раз вој ни дру штве ни оп ти ми зам, са де фи ни са ним по-
зи тив но прав ним ре ше њи ма и раз ви је ним ин сти ту ти ма со-
ци јал не др жа ве и при ме ње ном ви зи јом о со ци јал ној си гур-
но сти свих чла ни ца дру штва;
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– Зна чај на по сред нич ка уло га др жа ве у ко лек тив ном пре го ва-
ра њу по сло да ва ца и син ди ка та.

Сви ови еле мен ти би ли су део еко ном ског и по ли тич ког ам-
би јен та у ко ме је по сто ја ла по ли тич ка во ља да За јед ни ца оде да ље 
од ли бе рал ног мо де ла ка пи та ли зма, и да обез бе ди од ре ђе на пра ва 
гу бит ни ци ма у тр жи шној утак ми ци, од но сно ли ци ма ко ја не мо гу 
да са ма за ра ђу ју и ста ра ју се о се би. Да ле ко по ре кло овог при сту па 
је хри шћан ски мо рал, ко ји за сту па иде ју мо рал не прав де, као што 
је ис та као про фе сор Бран ко Лу бар да у свом ко мен та ру са др жи не, 
зна ча ја и при ме не РЕСП. 

Ре пу бли ка Ср би ја је по твр ди ла ра ти фи ка ци ју Ре ви ди ра не 
европ ске со ци јал не по ве ље (Слу жбе ни гла сник РС, Ме ђу на род ни 
уго во ри, 42/2009).1) Др жав на за јед ни ца Ср би је и Цр не Го ре при-
мље на је у члан ство Са ве та Евро пе 2003. го ди не, као 45. чла ни ца. 
Цр на Го ра је сте кла ста тус не за ви сне др жа ве 2007. го ди не, а Ср-
би ја као прав ни сук це сор др жав не за јед ни це РЕСП ју на 2009. го-
ди не. Овом ра ти фи ка ци јом пре у зет је ве ли ки број од ред би РЕСП, 
што Ср би ју свр ста ва ме ђу др жа ве чла ни це Са ве та Евро пе ко је су 
пре у зе ле мак си мал но ве ли ки број чла но ва По ве ље ко је су при хва-
ће не ин стру мен том о ра ти фи ка ци ји.  Ме ђу тим, со ци јал на пра ва не 
ужи ва ју ме ђу на род ну суд ску за шти ту као што је слу чај са пра ви ма 
из Европ ске кон вен ци је о пра ви ма чо ве ка, за чи ју за шти ту је пред-
ви ђе на над ле жност Европ ског су да за људ ска пра ва у Стра збу ру. 
Со ци јал на пра ва за шти ће на су на ци о нал ним за ко но дав ством. Иде-
ја о осни ва њу Европ ског су да за со ци јал на пра ва оста је у сфе ри 
те о ри је и иде је, и за сад је пред мет рас пра ва у ака дем ској за јед ни ци 
а без мо гућ но сти прак тич не при ме не. Сва ка ко да еко ном ска кри за  
ко ја по га ђа по сло дав це и за по сле не не по го ду је ши рем при хва та њу 
ове иде је, већ је зна чај но ути ца ла на од ла га ње при ме не ове иде је 
у прак си за бу дућ ност и пе ри од по сле за вр шет ка ре це си је и ула ска 
при вре да Уни је у по нов ну фа зу еко ном ског успо на.

Еко ном ске те шко ће са ко ји ма се су о ча ва Ре пу бли ка Ср би ја ни-
су про из вод еко ном ске кри зе, већ ре зул тат укуп ног де ло ва ња тран-
зи ци о ног про це са – не за ко ни тих при ва ти за ци ја, ви со ке не за по сле-
но сти, ни ског дру штве ног бру то про из во да, а као ко нач ног ис хо да 
про це са при ва ти за ци је и де ин ду стри ја ли за ци ја. Тран зи ци о на про-
ме на ин сти ту ци ја под ра зу ме ва и де ре гу ла ци ју рад ног пра ва, од-
1) Упо ре ди: проф. Др Бран ко Лу бар да, Ревидиранаевропскасоцијалнаповеља.Обавезе

државе и улога социјалних партнера после ратификације, Бе о град, Со ци јал но-еко-
ном ски са вет вла де Ре пу бли ке Ср би је, Swiss la bo ur as si stan ce, 2009, str. 102. 
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но сно сво ђе ње пра ва за по сле них на ме ру пра ва ко је мо же има ти 
на јам на рад на сна га. У прак си то не зна чи ап со лут но кр ше ње за ко-
на од стра не по сло да ва ца – по сто је ка ко до ма ћи та ко и стра ни по-
сло дав ци ко ји су ус по ста ви ли до бру ко му ни ка ци ју са за по сле ни ма, 
за кљу чи ли по је ди нач ни ко лек тив ни уго вор, омо гу ћи ли осни ва ње 
син ди ка та у свом пред у зе ћу. То су ипак ма ло број ни ја пред у зе ћа. 
На нај ши рем дру штве ном пла ну, у све ту ра да до го ди ле су се круп-
не про ме не ко је има ју ду го роч ни ка рак тер, а јед ним де лом и со ци-
јал не по сле ди це. Основ на раз ли ка у од но су на прет ход ни си стем 
је гу би так си гур но сти за по сле ња – од ра ни јег рад ног ме ста са да 
је, про ме ном тр жи шне при вред не прак се и за ко но дав ства, сва ко ко 
је за по слен по стао за мен љи ва рад на сна га, ко ја мо же би ти ла ко 
от пу ште на. Ме ђу тим, упра во због де ин ду стри ја ли за ци је и га ше-
ња ин ду стри је у чи та вим оп шти на ма, ни је мо гу ће оства ри ти дру-
гу ком по нен ту тр жи шне при вре де – флек си бил ност ра да, про ме ну 
рад не ка ри је ре. Упра во због то га је гу би так за по сле ња за мно ге 
ка те го ри је ста нов ни штва гу би так мо гућ но сти да оства ре уста вом 
про кла мо ва но пра во на рад, за ра ду и при сто јан жи вот. По ре ђе ње 
са да шњег ста ња срп ске при вре де са дру гим при вре да ма За пад ног 
Бал ка на да је не га тив ну сли ку до ма ће при вре де, а чак и по ре ђе ње 
са па ра ме три ма прет ход но оства ре ног раз во ја при вре де и стан дар-
да ста нов ни штва, пре 1990. го ди не, по ка зу је да је да на шња си ту а-
ци ја ло ши ја у од но су на до стиг ну ти раз вој со ци ја ли стич ке при вре-
де и дру штва на са мом кра ју ње ног по сто ја ња. 

С об зи ром на те шко ће ко је не мо гу би ти бр зо от кло ње не, зна-
чај ра ти фи ка ци је РЕСП је ви ше струк, ка ко у по зи тив ном, та ко и у 
не га тив ном сми слу. У по зи тив ном сми слу ра ти фи ка ци ја овог до-
ку мен та до при но си при бли жа ва њу Ре пу бли ке Ср би је за јед ни ци 
европ ских на ро да. То је нај ши ри прав ни сми сао пре у зи ма ње ве ћи-
не од ред би РЕСП. Кон крет на ту ма че ња и ана ли за сми сла од ред би 
РЕСП  би ће на ве де ни у да љем тек сту.

АНАЛИЗАСМИСЛАОДРЕДБИРЕСП

Пре ци зност, так са тив но на бра ја ње и уни вер зал ност со ци-
јал них пра ва са др жа них у РЕСП су основ не ка рак те ри сти ке овог 
ме ђу на род ног уго во ра, ко ји је до пу ња ван и ре ви ди ран ви ше пу та 
– из ме ђу оста лог 1988, 1996. го ди не.  За со ци јал на пра ва ка рак-
те ри стич но је да је увек при ме ње на фор му ла ци ја „при па да ју сви-
ма“ (свим ли ци ма), а за пра ва по осно ву ра да „свим рад ни ци ма“. 
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То је ви сок сте пен до стиг ну те ма те ри јал не и прав не ци ви ли за ци је, 
прав не све сти и кул ту ре уну тар Европ ске Уни је, ко је по вре ме не 
еко ном ске кри зе не мо гу трај но да су спен ду ју из за ко но дав ства и 
прак се. Ак ту ел на свет ска еко ном ска кри за ути че на огра ни ча ва ња 
и сма њи ва ња ма те ри јал них из два ја ња од стра не др жа ве и ло кал-
них са мо у пра ва, а у ко рист раз ли чи тих гру па со ци јал но де пра ви-
са них гра ђа на. По сто ји још јед на по зи тив на стра на ра ти фи ка ци је 
РЕСП од стра не Ср би је: основ но пра во на че ло ко је је за сту пље но 
у Уста ву ко јим се од ре ђу је „да су по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри 
са став ни део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је и не по сред но се 
при ме њу ју“. У при ме ни со ци јал них пра ва прав не нор ме ни су пре-
пре ка њи хо вом оства ре њу, већ ма те ри јал ни усло ви, од но сно, сна га 
при вре де по је ди не зе мље. Др жа ве осни ва чи Уни је при па да ју гру пи 
тех но ло шки нај ра зви је ни јих зе ма ља Евро пе, са уре ђе ним прав ним 
и ин сти ту ци о нал ним си сте мом, а њи хо во дру штве но бо гат ство је 
да ле ко ве ће од еко ном ске сна ге Ср би је. Ове зе мље су већ 2008. го-
ди не ре а го ва ле сма њи ва њем за ра да – уме сто про сеч не за ра де од 
3.000 евра, са да је у ве ћи ни зе ма ља чла ни ца про сеч на за ра да па ла 
на по ло ви ну те су ме. Исто вре ме но се сма њи ла ма те ри јал на осно ва 
за оства ри ва ње со ци јал них пра ва, у пр вом ре ду по мо ћи они ма ко ји 
због ре це си је гу бе за по сле ње. Уто ли ко се и за Ср би ју отва ра про-
блем им пле мен та ци је нај но ви је ге не ра ци је со ци јал них пра ва, од-
но сно не мо гућ ност њи хо вог фи нан си ра ња. Овим су си ро ма шни је 
зе мље ста вље не у ло ши ји по ло жај у од но су на ве ћи ну ста рих чла-
ни ца Уни је. Ре ви ди ра ну европ ску со ци јал ну по ве љу су ра ти фи ко-
ва ле Фран цу ска, Ита ли ја, Ру му ни ја, Сло ве ни ја и Швед ска, Ал ба-
ни ја (2002), Бу гар ска (2000),  Ки пар (2000) исте го ди не и Есто ни ја, 
Фин ска (2002), Ир ска (2000), Ли тва ни ја (2001), Мол да ви ја (2001), 
Нор ве шка (2001), Пор ту га ли ја (2002), Цр на Го ра (пот пи са ла 2005), 
Бо сна и Хер це го ви на (2008), Ма ке до ни ја и Ср би ја (2009).2)

Ре жим кон тро ле при ме не РЕСП са сто ји се у ис пи ти ва њу из-
ве шта ја и ко лек тив них жал би, за ко је су овла шће не гру пе за ин те-
ре со ва них ли ца, син ди ка ти, као и дру ге ин те ре сне ор га ни за ци је. 
Ово ре ше ње на сла ња се на Кон вен ци ју бр. 144 МОР до не ту 1976. 
го ди не. 

У да љем тек сту ба ви ће мо се крат ком ана ли зом сва ког по је ди-
нач ног чла на РЕСП, од укуп но 31 ко ли ко их са да са др жи, јер је то 
на чин да се са гле да укуп ност прав них, еко ном ских, по ли тич ких и 
2) Бран ко Лу бар да, op. cit. p. 11.
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со ци јал них ре зул та та раз во ја у то ку ше зде сет го ди на раз во ја јед не 
за јед ни це ко ја је по ста ви ла ви со ке ци ље ве и стан дар де оства ри ва-
ња људ ских пра ва сво јих гра ђа на.

ПРВИДЕО

Стра не уго вор ни це при хва та ју као циљ сво је по ли ти ке, ко јем 
те же свим од го ва ра ју ћим сред стви ма, ка ко на ци о нал ним та ко и ме-
ђу на род ним, по сти за ње усло ва ко ји ма сле де ћа пра ва и прин ци пи 
мо гу би ти де ло твор но оства ре ни: 

1. „Сва ко мо ра има ти при ли ку да за ра ди за жи вот оба вља њем 
по сла ко ји је сло бод но иза брао“.

Ово је ста ро на че ло про кла мо ва но у свим гра ђан ским ре во-
лу ци ја ма, од 17. ве ка до да нас, а об у хва та сло бо ду ра да и сло бо ду 
кре та ња у по тра зи за за ра дом, сло бо ду пред у зет нич ке де лат но сти, 
уз исто вре ме ну за бра ну при нуд ног и роп ског ра да. Еко ном ске и 
со ци јал не при ли ке у мно гим зе мља ма у раз во ју и у тран зи ци ји су 
та кве да олак ша ва ју при кри ве не об ли ке при нуд ног ра да, па је зна-
чај овог на че ла уто ли ко ве ћи и ак ту ел ни ји.

2. „Сви рад ни ци има ју пра во на пра вед не усло ве ра да“.
Ово на че ло об у хва та за бра ну дис кри ми на ци је свих об ли ка (с 

об зи ром на пол, ста рост, вер ску и на ци о нал ну при пад ност и низ 
дру гих) ко ји су ина че так са тив но на бро ја ни у до ма ћем За ко ну о 
ра ду из 2005. го ди не, у чл. 18. У ме ђу на род ном уго во ру оп шта од-
ред ба „сви“ омо гу ћа ва да се и не ки бу ду ћи об ли ци дис кри ми на ци је 
под ве ду под ову од ред бу, те је ова ква фор му ла ци ја омо гу ћи ла дуг 
прав ни век и при ме ну ова ко ши ро ке од ред бе у прак си.

3. „Сви рад ни ци има ју пра во на без бед не и здра ве рад не усло-
ве“.

Ова од ред ба са др жи у нај са же ти јем об ли ку исту ин тен ци ју ко-
ју је и до ма ћи за ко но да вац раз ра дио у За ко ну о без бед но сти и за-
шти ти здра вља на ра ду из 2003. го ди не. По сло да вац је ду жан да 
та кве усло ве обез бе ди, уз упо зо ре ње но вим рад ни ци ма о усло ви ма 
на по сло ви ма ко ји су те шки и опа сни. Оба ве за за по сле них је да 
ко ри сте за штит ну опре му, да се у то ку тра ја ња свог рад ног ста жа 
стал но обра зу ју и уса вр ша ва ју у обла сти за шти те здра вља и без-
бед но сти на ра ду.
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4. „Сви рад ни ци има ју пра во на пра вич ну на кна ду ко ја је до-
вољ на за при сто јан жи вот ни стан дард за њих и њи хо ве по-
ро ди це“.

Пра во на пра вич ну за ра ду про из ла зи из ши рег ту ма че ња функ-
ци ја прав не др жа ве, одр жа ва ња рав но те же из ме ђу по сло да ва ца и 
за по сле них а у исто риј ском про це су на ста ла је бор бом син ди ка-
та у то ку 19. и 20. ве ка (као и пар ти ја ле ви це, од осни ва ња Пр ве 
ин тер на ци о на ле рад нич ких пар ти ја 1864. го ди не), па и у пе ри о ду 
по сле Дру гог свет ског ра та. Та да су мно ге пар ти је ле ви чар ске ори-
јен та ци је по ста ле не са мо ле гал ни пред став ни ци у пар ла мен тар-
ном жи во ту европ ских зе ма ља, већ су ути ца ле упра во на по ли ти ку 
за ра да, њи хо ву пра вич ни ју рас по де лу с об зи ром на низ по ка за те ља 
(по себ но – те шки по сло ви, мла ди рад ни ци, же не).

Чла но ви 5. и 6. сми сле но су по ве за ни, јер об у хва та ју ко лек тив-
на пра ва обе стра не у рад ном про це су – по сло да ва ца и рад ни ка.

5. „Сви рад ни ци и по сло дав ци има ју пра во на сло бод но удру-
жи ва ње у на ци о нал не или ме ђу на род не ор га ни за ци је ра ди 
за шти те сво јих еко ном ских и со ци јал них ин те ре са.“

6. „Сви рад ни ци и по сло дав ци има ју пра во на ко лек тив но пре-
го ва ра ње“.

Удру жи ва ње је сло бод но, и не мо же се ре гу ли са ти им пе ра тив-
ном прав ном нор мом. Ово је ве о ма ста ро пра во, на ста ло из до бро-
вољ них удру же ња тр го ва ца и за на тли ја у сред њем ве ку у Евро пи, 
а раз ви је ни ји об ли ци удру жи ва ња тр го ва ца, бан ка ра и ин ду стри-
ја ла ца на ста ли су то ком 19. и 20. ве ка. У Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 
Удру же ње ин ду стри ја ла ца оку пља ло је пред у зет ни ке свих ин ду-
стриј ских де лат но сти и гра на, из свих де ло ва та да шње Ју го сла ви-
је, као ин те ре сна ор га ни за ци ја ко ја је по сто ја ла до по чет ка Дру гог 
свет ског ра та у Ју го сла ви ји.3) Со ци ја ли стич ка при вре да, за сно ва на 
на дру штве ној сво ји ни на сред стви ма за про из вод њу, на дру штве-
ном пред у зе ћу као основ ном еко ном ском су бјек ту усло ви ла је и 
но ви об лик удру жи ва ња при вред них су бје ка та у при вред не ко мо-
ре, ко је су би ле ре пу блич ке или са ве зне. Њи хо ва де лат ност за сту-
па ња при вре де у зе мљи и ино стран ству, под сти ца ња из во за, уло га 
у про це су при ва ти за ци је, обез бе ди ла је као ин сти ту ци ја пре жи ве 
со ци ја ли зам и оп ста ну у про це су тран зи ци је.
3) Упо ре ди: др Си ми ља на Ђу ро вић, ДржавнаинтервенцијаупривредиКраљевинеЈуго

славије19281941, Бе о град, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, 1986.
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Пра во на ко лек тив но пре го ва ра ње при па да но ви јој ге не ра ци ји 
пра ва за по сле них, ко је се по сте пе но раз ви ја ло у зе мља ма Европ-
ске Уни је упра во за хва љу ју ћи по ли тич ком ути ца ју ле ви це. Си стем 
ко лек тив них уго во ра са др жи низ над ле жно сти и пра ва ко ја су би ла 
пре нет из ис кљу чи ве за кон ске ре гу ла ти ве. Ти ме је за ко но да вац, на 
на ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу, по ка зао да су са ми су бјек ти у 
про це су ра да до вољ но зре ли, да рас по ла жу та квим сте пе ном прав-
не све сти ко ји омо гу ћа ва ју до но ше ње ва лид них и прав но ва же ћих 
ака та, ко ји ма уза јам но уре ђу ју сво ја пра ва и оба ве зе у про це су ра-
да. Основ ни текст Со ци јал не по ве ље Европ ске Уни је усво јен је 
1961. го ди не и са др жао је пра во на ко лек тив но пре го ва ра ње. Про-
цес тран зи ци је увео је овај прав ни акт и у бив ше со ци ја ли стич ке 
зе мље. Ов де на по ми ње мо да је СР Ју го сла ви ја, упр кос еко ном ским 
санк ци ја ма ко је је из ре као Са вет без бед но сти ОУН, раз ви ла зна-
чај ну прак су ко лек тив ног пре го ва ра ња, по себ но гран ских ко лек-
тив них уго во ра, и у то ку тих де вет го ди на по сло дав ци, син ди ка ти 
и др жа ва сте кли су зна чај но ис ку ство у ко лек тив ном пре го ва ра њу. 
Ка да бу де пи са на исто ри ја де ве де се тих го ди на 20. ве ка у Ср би ји, 
сва ка ко ће је дан од рет ких по зи тив них ре зул та та, не са мо при вре де 
већ и дру штва, би ти ко лек тив но пре го ва ра ње као об лик уре ђи ва ња 
од но са у све ту ра да у тр жи шној при вре ди. Већ са да тре ба ис та ћи 
тај ре зул тат, ка ко не би био за бо ра вљен и обез вре ђен.

Чла но ви 7. и 8. РЕСП има ју со ци јал но-за штит ни ка рак тер – 
њи ма се шти те основ на пра ва осе тљи вих гру па ста нов ни штва: 

7. „Де ца и омла ди на има ју пра во на спе ци јал ну за шти ту од 
фи зич ких и мо рал них ри зи ка ко ји ма су из ло же ни“.

8. „За по сле не же не, у слу ча ју ма те рин ства, има ју пра во на со-
ци јал ну за шти ту“.

Члан 7. до би ја све ве ћи зна чај и но ва ту ма че ња. Њи хо ва нај ста-
ри ја за штит на уло га би ла је за шти та де це и мла дих осо ба од пре-
ра ног за по шља ва ња, чи ме би се пре ки ну ло ре дов но шко ло ва ње и 
мо гућ ност да мла да осо ба стек не ви ше ква ли фи ка ци је, са мим тим 
и мо гућ но сти да ви ше за ра ђу је. На ци о нал на рад на за ко но дав ства 
са др же кла у зу ле ко ји ма се мла дим рад ни ци ма, обич но мла ђим од 
18 го ди на за бра њу је рад на те шким и опа сним по сло ви ма (под зе-
мљом, руд ни ци, лив ни це), за бра њу је се и рад у ноћ ној сме ни, а за 
те же по сло ве пред ви ђа се са гла сност ро ди те ља као услов за сни ва-
ња рад ног од но са са мла дим рад ни ком. 
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За по сле не же не у слу ча ју ма те рин ства ужи ва ју за шти ту у сми-
слу пла ће ног по ро диљ ског од су ства и здрав стве не за шти те. Со ци-
јал на за шти та об у хва та и по моћ у не зи де те та, уко ли ко је нео п-
ход на, као и дру га пра ва ко ја про ис ти чу из ма те рин ства. Ме ђу тим, 
еко ном ска кри за, по себ но ко лек тив на от пу шта ња за по сле них, не 
пру жа га ран ци ју труд ни ца ма и же на ма на по ро диљ ском од су ству 
да не ће би ти про гла ше не за тех но ло шке ви шко ве, што је са др жао 
За кон о ра ду Ре пу бли ке Ср би је из 2001. го ди не, као и ва же ћи, до-
нет 2005. го ди не. 

9. „Сва ко има пра во на од го ва ра ју ћу по моћ при ли ком про фе-
си о нал не ори јен та ци је са ци љем да му се по мог не у из бо ру 
за ни ма ња ко је је у скла ду са ње го вим лич ним спо соб но сти-
ма и ин те ре со ва њи ма“.

Ово пра во је на ста ло као про ши ре ни вид пра ва на рад и за ра-
ду, на ви шем ступ њу еко ном ског раз во ја, као и прав не и дру штве не 
све сти гра ђа на Европ ске Уни је. Не по сто ја ње стал но сти под ра зу-
ме ва и да су за по сле ни спрем ни на раз ли чи те об ли ке про фе си о-
нал не пре ква ли фи ка ци је, на раз ли чи те про ме не у сво јој рад ној 
ка ри је ри. Про ме на за ни ма ња, ме ста бо рав ка у по тра зи за бо љом 
за ра дом, па и ми гра ци ја у стра ну др жа ву су са став ни део рад не ка-
ри је ре по је дин ца у тр жи шној при вре ди, и то по чев од ра них фа за 
ка пи та ли зма. Мо же се ре ћи да је то на чин раз ми шља ња, вас пи та ња 
и рад не ети ке ста нов ни штва Европ ске Уни је.

Гло ба ли за ци ја је по ја ча ла еле мент флек си бил но сти за по сле-
ња, ми гра ци је рад не сна ге, а омо гу ћи ла је и рад код ку ће, од но сно 
пре тва ра ње де ла стам бе ног про сто ра у по слов ни про стор из ко га 
рад ник оба вља по сло ве пу тем ком пју тер ских опе ра ци ја. Ова пр ва 
про ме на на мет ну ла се, си лом еко ном ских за ко ни то сти и срп ској 
при вре ди и ста нов ни штву. Ме ђу тим, у са да шњим усло ви ма ни је 
мо гу ће оства ри ти и дру гу – олак ша но про на ла же ње дру гог по сла. 
Не за до вољ ство ве ли ког бро ја рад но спо соб не по пу ла ци је про из-
ла зи упра во из те дис кре пан це, јер мно ги ма ко ји же ле да ра де и 
за ра де сред ства за жи вот ни је омо гу ће но да за сну ју рад ни од нос 
и та ко из др жа ва ју се бе и по ро ди цу. Јед на од нај не по вољ ни јих по-
сле ди ца та квог ста ња је си ва еко но ми ја, ко ја у зе мља ма Европ ске 
Уни је по сто ји у ма лом про цен ту. Јед на од функ ци ја ко ју ће нај ве-
ро ват ни је мо ра ти да пре у зму син ди ка ти је упра во за по шља ва ње, 
по себ но мла де рад не сна ге.
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Члан 10. РЕСП од но си се на про фе си о нал ну обу ку, као уни-
вер зал но пра во

Пра ва ме ра со ци јал не бри ге о ли ци ма ко ја су за по сле на, али 
се на ла зе у ста њу по тре бе за по мо ћи (здрав стве не), са др жа на је 
у чла но ви ма од 11. до 17. јер га ран ту је здрав стве ну и со ци јал ну 
за шти ту и пра во на ме ди цин ску по моћ. Али тај сет пра ва за сни-
ва се на ја кој при вре ди, спо соб ној да ство ри ви шак сред ста ва ко ја 
мо гу би ти уло же на у свр ху за шти те здра вља и раз ли чи тих по тре-
ба за по сле них у ван ред ним си ту а ци ја ма. Је дан об лик пре вен тив не 
за шти те су пен зиј ски и здрав стве ни фон до ви, ко је су по пу ња ва ли 
за по сле ни у прет ход ним де це ни ја ма еко ном ског про спе ри те та. Ов-
де је слу чај о из два ја њи ма од стра не др жа ве или ло кал не са мо у пра-
ве. Обим и ква ли тет ис пу ње ња со ци јал них пра ва по ка зу је раз ли ку 
из ме ђу бо га тих и си ро ма шних др жа ва. Као до бар при мер мо гу се 
узе ти др жа ве за пад ног Бал ка на, ко је су ра ти фи ко ва ле Ре ви ди ра ну 
со ци јал ну по ве љу, али ће им пле мен та ци ја тих пра ва отво ри ти низ 
про бле ма. Њи хо ве ре ал не мо гућ но сти су знат но ма ње у од но су на 
др жа ве чла ни це Уни је из за пад не и се вер не Евро пе:

10.  „Сва ко има пра во да ко ри сти по год но сти свих ме ра ко је му 
омо гу ћа ва ју да ужи ва нај ви ши мо гу ћи стан дард здра вља.“

11.  „Сви рад ни ци и они ко је они из др жа ва ју има ју пра во на со-
ци јал но оси гу ра ње“.

12.  „Сва ко без од го ва ра ју ћих сред ста ва има пра во на со ци јал-
ну и ме ди цин ску по моћ“.

13.  „Сва ко има пра во да ко ри сти услу ге слу жби со ци јал ног 
ста ра ња“.4)

Чла но ви 15, 16. и 17. има ју за штит ни ка рак тер пре ма осо ба ма 
и гру па ма ко је су исто вре ме но ва жне за дру штво - вул не ра бил не 
по ро ди це, осо бе са по себ ним по тре ба ма:

14.  „Хен ди ке пи ра не осо бе има ју пра во на не за ви сност, со ци-
јал ну ин те гра ци ју и на уче шће у жи во ту за јед ни це“.

15.  „По ро ди ца као основ на је ди ни ца дру штва има пра во на од-
го ва ра ју ћу дру штве ну, за кон ску и еко ном ску за шти ту ра ди 
обез бе ђи ва ња свог пу ног раз во ја“.

16.  „Де ца и омла ди на има ју пра во на од го ва ра ју ћу со ци јал ну, 
за кон ску и еко ном ску за шти ту“.

4)  проф. др Бран ко Лу бар да, op. cit. p 63.
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Чла но ви од 18. до 22. РЕСП на чел но утвр ђу ју рав но прав ност 
свих рад ни ка у кон ку ри са њу на по сао, ко лек тив ном пре го ва ра њу, 
пра ву пар ти ци па ци је (по себ но чл. 21.)

17.  „Др жа вља ни сва ке од стра на уго вор ни ца има ју пра во да се 
ба ве би ло ко јим уно сним по слом на те ри то ри ји би ло ко је 
дру ге стра не уго вор ни це на осно ву јед на ко сти са ње ним 
др жа вља ни ма, без огра ни че ња ко ја су за сно ва на на убе-
дљи вим еко ном ским или дру штве ним раз ло зи ма“.

18.  Рад ни ци ми гран ти, ко ји су др жа вља ни јед не од стра на уго-
вор ни ца или њи хо ве по ро ди це има ју пра во на за шти ту и 
по моћ на те ри то ри ји би ло ко је од стра на уго вор ни ца.

19.  Сви рад ни ци има ју пра во на јед на ке мо гућ но сти и јед нак 
трет ман у по гле ду за по шља ва ња и на ме ште ња без дис кри-
ми на ци је на осно ву по ла.“ 

20.  Рад ни ци има ју пра во да бу ду ин фор ми са ни и кон сул то ва ни 
у окви ру свог пред у зе ћа.

21.  Рад ни ци има ју пра во да уче ству ју у од лу чи ва њу у по бољ-
ша њу ве за ном за рад не усло ве и рад ну око ли ну и њи хо вим 
пред у зет ни штви ма“.5)

Ове од ред бе за слу жу ју озбиљ ни ји ко мен тар као под се ћа ње 
на еко ном ску исто ри ју Евро пе по сле Дру гог свет ског ра та. У не-
до стат ку про сто ра, под се ти ла бих на основ не чи ње ни це: упр кос 
ре ла тив но мла дом ста нов ни штву у европ ским зе мља ма по сле за-
вр шет ка ра та, већ то ком ше зде се тих го ди на про шлог ве ка осе ти ла 
се по тре ба за рад ном сна гом у ра зним ин ду стриј ским и услу жним 
де лат но сти ма. То се по себ но од но си ло на те шке по сло ве, по сло ве 
у те шким усло ви ма (лив ни це, хлад ња че рад у град ским во до во ди-
ма, ка на ли за ци ји и слич но). Ово је би ла рад на мо гућ ност и иза-
зов за мно ге рад ни ке из бив ше Ју го сла ви је, африч ких и азиј ских 
зе ма ља ко је су не ка да би ле ко ло ни је зе ма ља-чла ни ца Уни је (као 
што је слу чај са Ве ли ком Бри та ни јом и Фран цу ском, док је слу чај 
Не мач ке спе ци фич ни ји). За кљу чи ва ни су би ла те рал ни уго во ри из-
ме ђу до ми цил них зе ма ља рад ни ка и зе ма ља но вог пре би ва ли шта.

Ве ћи на ових рад ни ка су трај но оста ли у но вим зе мља ма, пен-
зи о ни са ли су се, а са да су рад но ак тив не дру га и тре ћа ге не ра ци ја 
ових ми гра на та. С то га је на гла сак на јед на ко сти и пра ви ма свих 
рад ни ка про ис те као из еко ном ских од но са, у ко ји ма су рад ни ци 
5)  проф. др Бран ко Лу бар да, op. cit. p. 63.
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– еми гран ти за у зе ли ва жно ме сто у при вре да ма зе ма ља Европ ске 
Уни је, ва жно и са ста но ви шта Ср би је ко ја има оста ре ло ста нов ни-
штво, тен ден ци ју еми гра ци је мла де и ви со ко о бра зо ва не рад не сна-
ге, а све ве ћи не до ста так струч ња ка и рад ни ка за раз ли чи те по сло-
ве. Ве ли ка не за по сле ност ко ја са да оп те ре ћу је при вре ду и др жа ву, 
у пер спек ти ви ће се пре тво ри ти у увоз стра не рад не сна ге.

Члан 23. РЕСП шти ти ста ра ли ца, ви ше је по ве зан са су шти-
ном од ред би чл. 3. и 31. ко ји ће се ко мен та ри са ти на од го ва ра ју ћем 
ме сту.

Чла но ви од 24. за кључ но са чл. 29. са др же од ред бе кла сич не 
рад но прав не за шти те и син ди кал не за шти те. 

24.  „Сви рад ни ци има ју пра во на за шти ту у слу ча ју пре стан ка 
за по сле ња“.

25.  „Сви рад ни ци има ју пра во на за шти ту сво јих по тра жи ва ња 
у слу ча ју не сол вент но сти њи хо вих по сло да ва ца“.

26. „Сви рад ни ци има ју пра во на до сто јан ство на ра ду.“
27.  „Сва ли ца ко ја има ју по ро дич не од го вор но сти, а ко ја су за-

по сле на или би же ле ла да бу ду за по сле на има ју на то пра во 
без под вр га ва ња дис кри ми на ци ји, и, ко ли ко год је то мо-
гу ће, без су ко ба из ме ђу њи хо вог за по сле ња и по ро дич них 
од го вор но сти.“

28.  „Рад нич ки пред став ни ци у окви ру пред у зет ни штва има ју 
пра во на за шти ту од ака та усме ре них про тив њих и тре ба-
ло би им омо гу ћи ти од го ва ра ју ће по год но сти ка ко би оба-
вља ли сво ју уло гу.“

29.  „Сви рад ни ци има ју пра во да бу ду ин фор ми са ни о по ступ-
ку у слу ча ју ко лек тив ног от пу шта ња“.6)

За шти та за по сле них ов де се обез бе ђу је на не ко ли ко ни воа: за-
шти та без бед но сти и здра вља у са мој рад ној сре ди ни, за бра на би ло 
ког об ли ка дис кри ми на ци је (чл. 26.). Да би се из бе гло так са тив-
но на бра ја ње раз ли чи тих вр ста дис кри ми на ци је ко је је за прак су 
не до вољ но, или гу би ва лид ност с об зи ром на но ве про бле ме ко ји 
на ста ју у прак си, Ре ви ди ра на со ци јал на по ве ља Европ ске Уни је је 
уне ла ову нај оп шти ју од ред бу, ко ја ће у том об ли ку мо ћи ду го да 
се при ме њу је.
6)  проф. др Бран ко Лу бар да, op. cit. p. 64.
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Чла но ви бр. 27. и 28. пред ста вља ју ви сок ци ви ли за циј ски до-
мет, за шти ту у слу ча ју ко лек тив ног от пу шта ња за по сле них, што је 
по себ но зна чај но у вре ме ну ре це си је и сма њи ва ња бро ја за по сле-
них и у еко ном ски нај моћ ни јим ком па ни ја ма ши ром све та. Ви ше-
ме сеч не на кна де за не за по сле ност и пре ква ли фи ка ци ја о тро шку 
слу жби за по шља ва ња су пра ве ме ре ко ји ма се по ма же овим ве ли-
ким гру па ма рад ни ка. 

Овим ме ра ма се мо гу ста ви ти од ре ђе не при мед бе, ка ко прак-
тич не та ко и те о риј ске. 

Прак тич на при мед ба про из ла зи из ци клич но сти тр жи шне 
при вре де, чи ја кри ва раз во ја се кре ће од кон јунк ту ре до ре це си је и 
на траг. Ге не ра ци је ко је су у Евро пи ула зи ле у свет ра да у де це ни-
ја ма по сле Дру гог свет ског ра та, не ма ју ис ку ство ни ти се ћа ње на 
Ве ли ку еко ном ску кри зу 1929. го ди не, ње не еко ном ски и дру штве-
но ра зор не по сле ди це. То је би ла кла сич на ин ду стриј ска кри за, док 
је са вре ме на кри за на ста ла у фи нан сиј ској сфе ри, и би ће те же и 
сло же ни је да се еко ном ски чи ни о ци урав но те же. Мла до ста нов-
ни штво по сле рат них ге не ра ци ја из два ја ло је зна чај на сред ства за 
фон до ве здрав стве ног и пен зиј ског оси гу ра ња, што је омо гу ћи ло 
да се ство ри ма те ри јал на осно ва за за шти ту не спо соб них за рад, 
ис кљу че них из дру штва при вре ме но или трај но, по диг не го то во 
до иде ал ног сте пе на. Мо же се за кљу чи ти да је Со ци јал на по ве-
ља Европ ске Уни је, и њен ре ви ди ра ни об лик, по сти гла оне иде а ле 
дру штве не пра вич но сти и прав де, ко ја су по ста ви ле со ци ја ли стич-
ке зе мље, про кла му ју ћи их у сво јим уста ви ма, али због си ро ма-
штва ни су мо гле да их оства ре у прак си.

Обим со ци јал них пра ва на стао је у лук су зу бла го ста ња ма лог 
де ла чо ве чан ства – око 400 ми ли о на Евро пља на, за јед но са при-
дру же ним зе мља ма у тран зи ци ји. Еко ном ска кри за, ре це си ја и раст 
не за по сле но сти ја сно отва ра ју пи та ња ко ли ко су ова пра ва оства-
ри ва и у зе мља ма – осни ва чи ма Уни је. Ако се оства ре  пред ви ђа ња 
еко но ми сте Џо зе фа Сти гли ца да ће се свет ска еко но ми ја опо ра ви-
ти тек око 2013. го ди не, а тај опо ра вак у Ср би ји ће тра ја ти ду же, 
из ве сно је да др жа ве не мо гу да из др же те рет со ци јал них да ва ња. 
Штед ња на мет ну та кри зом већ 2009. го ди не је ути ца ла на сма ње ње 
про сеч не за ра де у Уни ји са 3.000 на 1.500 евра. Ово ди рект но ума-
њу је по ре ску осно ви цу из ко је се вр ше и со ци јал на да ва ња. 

Те о риј ски ар гу мент за сни ва се на схва та њу сло бо де тр жи шта 
и пред у зет нич ке де лат но сти ка ква за сту па ју нео ли бе ра ли, ко ји су 
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ова квим со ци јал де мо крат ским на че ли ма и пра ви ма за ме ри ли со-
ци јал ну де ма го ги ју, ни ску рад ну ефи ка сност, рад ну про дук тив ност 
и бру то-про из вод Уни је у по ре ђе њу са Ја па ном и САД у ко ји ма 
је де ре гу ла ци ја знат но су зи ла пра ва за по сле них, док се еко ном ски 
ста тус по је дин ца сма тра ње го вим лич ним успе хом.

Ово ни су пу ка те о риј ска пи та ња, рас пра ве по сто је уну тар чла-
ни ца и из вр шних ор га на Уни је, јер у прак си ра ди се о ми ли о ни ма 
евра гу би та ка ком па ни ја, ко је др жа ве на док на ђу ју да би из бе гле 
ма сов ну не за по сле ност, па им не до ста ју сред ства за под ми ре ње 
на бро ја них со ци јал них пра ва. Пред на ле том не за по сле но сти и 
оси ро ма ше ња, гу би се со ци јал на со ли дар ност и ем па ти ја.

* 
*    *

Со ци јал на пра ва про кла мо ва на су Ре ви ди ра ном со ци јал ном 
по ве љом Европ ске Уни је, не са мо у сми слу ко му ни тар ног пра ва, 
већ у сми слу је дин ства те о ри је и прак се, у чвр стој ре ше но сти са да-
шње ге не ра ци је ли де ра Уни је да ис ко ре не си ро ма штво, со ци јал ну 
ис кљу че ност и мар ги на ли за ци ју би ло ко је дру штве не гру пе, као 
што су стра ни рад ни ци. Про бле ми ко је је отво ри ла еко ном ска кри-
за не од но се се са мо на еко ном ску сна гу др жа ва да оства ре број-
на и ску па со ци јал на пра ва, већ на пи та ње да ли ће свет из и ћи из 
свет ске кри зе у ре ла тив но крат ком вре ме ну, и да ли ће овај мо дел 
со ци јал них пра ва мо ћи да оп ста не у прак си.

Пред ви ђа ње це ло ви те пер спек ти ве по сто ја ња Европ ске Уни је 
ни је за хвал но, те га оста вља мо по стра ни. Пи та ње оби ма, при ме не 
Ре ви ди ра не со ци јал не по ве ље ЕУ већ је кон крет ни је, и у прак си је 
ди рект но сра змер но са еко ном ском сна гом по је ди не зе мље. Ср би ја 
је при хва ти ла ве ли ки број од ред би РЕСП, што је на пред но у сми-
слу раз во ја за ко но дав ства, али ти ме је др жа ва пре у зе ла те рет оба-
ве за за ко је већ са да мо же да се ка же да су пре те шке. Мо гућ но сти 
за раз вој по сто је, што про из ла зи из из ја ве еко ном ског са вет ни ка 
пред сед ни ка Ре пу бли ке др Ју ри ја Ба је ца, ко ји је по чет ком 2010. из-
ја вио да се мо ра де фи ни са ти но ва стра те ги ја раз во ја Ср би је, за сно-
ва на на при о ри тет ном раз во ју по љо при вре де и ин ду стри је. Про ме-
на стра те ги је Ср би је до при не ла би, на рав но у ду жем вре мен ском 
пе ри о ду, ја ча њу бу џе та и фи нан си ја ло кал них са мо у пра ва, што би 
прак су при бли жи ло ра ти фи ко ва ним од ред ба ма По ве ље. Са да је 
мо гу ће усме ри ти из ве сна сред ства ка нај у гро же ни јим со ци јал ним 
гру па ма.
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Дејана М. Вукчевић*

Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град

ДОПРИНОС ЛИБЕРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ 
МЕЂУВЛАДИНИХ ОДНОСА У ИЗУЧАВАЊУ 

ПРОЦЕСА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ**

Са же так
Циљ овог члан ка је да ана ли зи ра до при нос ли бе рал
не те о ри је ме ђу вла ди них од но са у из у ча ва њу про це са 
европ ске ин те гра ци је, ко ја под вла чи зна чај уну тра
шњег про це са пре го ва ра ња из ме ђу др жа ва и не др жав
них ак те ра, ко ји од ре ђу ју при ро ду на ци о нал них пре фе
рен ци ја, ко је др жа ве за тим сле де на европ ском ни воу. 
Ли бе рал на те о ри ја ме ђу вла ди них од но са сма тра да 
ме ђу др жав но пре го ва ра ње у окви ру ЕУ мо же до ве сти 
до зби ра са по зи тив ним ис хо дом, као и да су на ци о
нал не пре фе рен ци је про из вод при ти са ка до ма ћих уче
сни ка. Кључ но ста но ви ште ове те о ри је је да про цес 
европ ске ин те гра ци је ја ча моћ др жа ва та ко што по
ве ћа ва ефи ка сност ме ђу др жав ног пре го ва ра ња, услед 
по сто ја ња за јед нич ког пре го ва рач ког фо ру ма и про це
ду ра за до но ше ње од лу ка, али и ја ча ауто но ми ју на ци
о нал них по ли тич ких ли де ра у од но су на до ма ће дру
штве не уче сни ке. Чла нак ће би ти по де љен у два де ла. 
У пр вом ће се раз ма тра ти осно ве ли бе рал не те о ри је 
ме ђу вла ди них од но са, и њен до при нос мо дер ни за ци ји 
те о ри ја ин те гра ци је и по ја шње њу ево лу ци је европ ског 
ин те гра ци о ног про це са. Дру ги део ће се ба ви ти пред
но сти ма и не до ста ци ма ове те о ри је, са гле да ним из 
угла у ко јој ме ри и ко ли ко ефи ка сно је ова те о ри ја ус
пе ла да об ја сни про цес европ ске ин те гра ци је.

* Научни сарадник, Ин сти ту т за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је ре а ли зо ван у окви ру про јек та бр. 179009 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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Кључ не ре чи: ли бе рал на те о ри ја ме ђу вла ди них од но са, 
на ци о нал не пре фе рен ци је, не др жав ни ак те ри, ме ђу
вла дин при ступ, ме ђу на род но пре го ва ра ње, европ ска 
ин те гра ци ја.

Dве ве ли ке те о ри је на мет ну ле су се од са мог по чет ка раз во ја 
про це са европ ске ин те гра ци је: нео функ ци о на ли зам и те о ри ја 

ме ђу вла ди них од но са. У сре ди шту ових те о ри ја је пи та ње ути ца-
ја ауто но ми је на ци о нал них др жа ва на про цес европ ске ин те гра ци-
је. Да ли је европ ска ин те гра ци ја ре зул тат сла бље ња на ци о нал не 
су ве ре но сти и зна чај ног ути ца ја не др жав них ак те ра и су пра на-
ци о нал них ин сти ту ци ја, или на ци о нал не др жа ве од ре ђу ју сте пен 
европ ске ин те гра ци је и за др жа ва ју ауто но ми ју у овом про це су? На 
ово пи та ње нео функ ци о на ли сти и пред став ни ци те о ри је ме ђу вла-
ди них од но са од го ва ра ју раз ли чи то. Нео функ ци о на ли зам на сто ји 
да об ја сни про цес европ ске ин те гра ци је по мо ћу ме ха ни зма тзв. 
«пре ли ва ња» (spil lo ver). Да кле, оног тре нут ка ка да је за по чет про-
цес европ ске ин те гра ци је, по сто ји «пре ли ва ње» из јед ног (еко ном-
ског) сек то ра на дру ги, ко ји усло вља ва да љу ин те гра ци ју. По кре та-
чи про це са «пре ли ва ња» су не др жав ни чи ни о ци, пре не го су ве ре-
не др жа ве. По сто ји функ ци о нал но пре ли ва ње, и у том про це су се 
по ја вљу ју но ве по ли тич ке, еко ном ске и дру штве не сна ге, при че му 
су пра на ци о нал ни би ро крат ски апа рат игра кључ ну уло гу. Ефе кат 
овог пре ли ва ња до во ди до по сте пе ног пре ба ци ва ња над ле жно сти 
др жа ва на су пра на ци о нал не ин сти ту ци је. За тим сле ди и по ли тич-
ко пре ли ва ње, ко је зна чи да син ди ка ти и еко ном ски ло би ји пре но-
се по ли тич ку игру на европ ски ни во, што до во ди до обра зо ва ња 
но вих гру па, ко је сле де сво је ин те ре се, и та да до ла зи до пре но са 
«ло јал но сти» са на ци о нал ног на ни во ЕУ. Та ко се по сте пе но обра-
зу је тран сна ци о нал на по ли тич ка за јед ни ца са цен тра ли зо ва ном 
вла дом. На су прот функ ци о на ли зму, те о ри ја ме ђу вла ди них од но са 
(in ter go vern men ta lism) сма тра да основ ни екс пли ка тив ни еле ме нат 
у про це су европ ске ин те гра ци је пред ста вља ју пре фе рен ци је вла да 
др жа ва чла ни ца ЕУ, те је оту да за из у ча ва ње по ре кла, раз во ја и пер-
спек ти ва по ли ти ка ЕУ нео п ход но по ћи од ста во ва др жа ва чла ни ца. 
Пред став ни ци ове те о ри је об ја шња ва ју про цес европ ске ин те гра-
ци је као ре зул тат «по ли ти ке од о зго», што зна чи да др жа ве са ра-
ђу ју на европ ском ни воу уз ми ни мал ни гу би так ауто но ми је. Да-
кле, су пра на ци о нал ни би ро крат ски си стем ни је од ре ђу ју ћи фак тор 
европ ске ин те гра ци је, као што твр де нео функ ци о ни ли сти. Др жа ве 
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са мо де ли мич но пре но се сво ја овла шће ња на ин сти ту ци је ЕУ, ко ја 
не по се ду је истин ску ауто но ми ју. Овај пре нос се лак ше оства ру је 
у обла сти ма ко је спа да ју у до мен тзв. law po li tics (еко ном ска сфе-
ра) не го у обла сти без бед но сти и од бра не ко ја је део тзв. high po li
tics. Пре фе рец ни је др жа ва су  дик ти ра не ра ци о нал ним ин те ре си ма 
(моћ, еко но ми ја), и у слу ча ју кон сен зу са из ме ђу на ци о нал них вла-
да, про цес европ ске ин те гра ци је на пре ду је, а у слу ча ју не сла га ња, 
овај про цес стаг ни ра или на за ду је.1) Те о ри ја ме ђу вла ди них од но са 
сма тра да су основ ни по кре та чи европ ске ин те гра ци је ин те ре си и 
де ло ва ње на ци о нал них др жа ва, чи ји је циљ да за шти те сво је ге о-
по ли тич ке ин те ре се (на ци о нал на без бед ност, су ве ре ност). Са рад-
ња др жа ва на ни воу ЕЗ/ЕУ је, пре ма овој те о ри ји, игра са нул тим 
зби ром, «јер ни ко не же ли да бу де пре ва рен».2)

Са вре ме ну ва ри јан ту ове те о ри је пред ста вља тзв. ли бе рал на 
те о ри ја ме ђу вла ди них од но са, ко ја на дру га чи ји на чин на сто ји да 
об ја сни ево лу ци ју ко му ни тар ног си сте ма, про цес по ли тич ког од-
лу чи ва ња, и од нос из ме ђу до ма ће по ли ти ке и ин те ре са и ме ђу-
на род не са рад ње. Те жи ште ове те о ри је је на ин тер ак ци ји из ме ђу 
др жа ва и ме ђу на род них ор га ни за ци ја, с јед не стра не, и од но са 
из ме ђу фор ми ра ња на ци о нал них пре фе рен ци ја, ко а ли ци о ног по-
на ша ња и ме ђу др жав ног по га ђа ња, с дру ге стра не. Оно што ову 
те о ри ју раз ли ку је од оп ште те о ри је ме ђу вла ди них од но са је што 
под вла чи зна чај уну тра шњег про це са пре го ва ра ња из ме ђу др жа ва 
и не др жав них ак те ра, ко ји кон сти ту и ше на ци о нал не пре фе рен ци је, 
ко је др жа ве за тим сле де на европ ском ни воу. Оту да је ова те о ри ја 
усме ре на на раз вој узроч них раз у ме ва ња из ме ђу ли бе рал не ин тер-
пре та ци је фор ми ра ња на ци о нал них пре фе рен ци ја, ра ци о нал ног 
по на ша ња ак те ра ко ји сле де сво је ин те ре се на цен трал ном ни воу и 
при ро де ме ђу др жав ног по га ђа ња у окви ру ко му ни тар ног си сте ма.3) 
По ла зна тач ка ове те о ри је је да су др жа ве ра ци о нал ни ак те ри ко ји 
сле де сво је ин те ре се, тј. пре фе рен ци је, ко је се ар ти ку ли шу на до-
ма ћем ни воу, услед при ти са ка до ма ћих уче сни ка, и да те шко чи не 
уступ ке ко ји ни су у скла ду са тим ин те ре си ма, због че га си стем ЕУ 
1) Ви де ти Stan ley Hof fmann, “To wards a Com mon Fo re ign and Se cu rity Po licy?”, Jo ur nal of 

Com mon Mar ket Stu di es, vol. 38, n° 2, 2000, pp. 189-198 и Stan ley Hof fmann, “Ob sti na te 
or Ob so le te? The Fa te of the Na tion Sta te and the Ca se of We stern Euro pe”, De a da lus, vol. 
95, n° 3, 1966, pp. 862-915.

2) Stan ley Hof fmann, “Ob sti na te or Ob so le te? The Fa te of the Na tion Sta te and the Ca se of We-
stern Euro pe”, De a da lus, vol. 95, n° 3, 1966, p. 882.

3) Di mi tris Chryssoc ho ou, The o ri sing Euro pean In te gra tion, Lon don, SA GE Pu bli ca ti ons, 
2001, p. 105.



- 330 -

ДОПРИНОС ЛИБЕРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ...Дејана М. Вукчевић

пред ста вља из раз «нај ма њег за јед нич ког име ни о ца», али не и из-
раз нул тог зби ра, ка ко на гла ша ва ју пред став ни ци кла сич не те о ри је 
ме ђу вла ди них од но са. 

Циљ овог члан ка је да ука же на до при нос ли бе рал не те о ри је 
ме ђу вла ди них од но са у из у ча ва њу про це са европ ске ин те гра ци је. 
Рад ће би ти по де љен у два де ла. У пр вом де лу ће се ана ли зи ра ти 
осно ве ли бе рал не те о ри је ме ђу вла ди них од но са, и њен до при нос 
по ја шње њу ево лу ци је европ ског ин те гра ци о ног про це са. Дру ги 
део ће се ба ви ти пред но сти ма и не до ста ци ма ове те о ри је, са гле-
да ним из угла у ко јој ме ри ова те о ри ја да је ва лид но об ја шње ње 
раз во ја про це са европ ске ин те гра ци је. 

ЛИ БЕ РАЛ НА ТЕ О РИ ЈА МЕ ЂУ ВЛА ДИ НИХ ОД НО СА И 
ЊЕН ДО ПРИ НОС ИЗ У ЧА ВА ЊУ ПРО ЦЕ СА ЕВРОП СКЕ 

ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ

Ли бе рал на те о ри ја ме ђу вла ди них од но са (li be ral in ter go vern-
men ta lism) на сто ји да об ја сни ево лу ци ју про це са европ ске ин те-
гра ци је по ве зи ва њем ви ше по сто је ћих те о ри ја у је дан ко хе рент-
ни, је дин стве ни при ступ ко ји би на од го ва ра ју ћи на чин об ја снио 
европ ски ин те гра ци о ни про цес.4) Њен циљ је, ка ко ис ти чу ње ни 
за го вор ни ци, да мо дер ни зу је те о ри је ин те гра ци је кроз усва ја ње 
тзв. ви ше сте пе ног мо де ла, тј. кроз об је ди ња ва ње три те о ри је у јед-
ну це ли ну: те о ри је о фор ми ра њу др жав них пре фе рен ци ја, о ме ђу-
др жав ном пре го ва ра њу (по га ђа њу) и ин сти ту ци о нал ном из бо ру.5) 
Основ но по ла зи ште ове те о ри је је да су др жа ве основ ни ак те ри 
у про це су по ли тич ког од лу чи ва ња ЕУ. Да кле, Европ ска уни ја је 
на ста ла као про из вод јед не ко о пе ра тив не, ра ци о нал не ак тив но сти 
др жа ва, ко је по сти жу сво је ци ље ве кроз ме ђу соб но пре го ва ра ње, 
а не пу тем не ке цен тра ли зо ва не вла сти ко ја до но си и спро во ди 
по ли тич ке од лу ке. У том сми слу, Европ ска уни ја је са гле да на као 
ме ђу на род ни оквир за по ли ти ку ко ор ди на ци је.6) Др жа ве су ра ци о-
нал ни ак те ри, али се ово ста но ви ште раз ли ку је од нео ре а ли стич-
ког по и ма ња на ци о нал ног ин те ре са, јер не са гле да ва на ци о нал ну 
без бед ност као до ми нант ну мо ти ва ци ју за по на ша ње др жа ва, ни ти 
4) An drew Mo rav csik, Frank Schim mel fen ning, “Li be ral In ter go ver ne men ta lism”, in An tje Wi-

e ner, Tho mas Dez (eds.), Euro pean In te gra tion The ory, Ox ford, Ox ford Uni ver sity Press, 
2009, p. 68.

5) Ibid., p. 69.
6) An drew Mo rav csik, “Pre fe ren ces and Po wer in the Euro pean Com mu nity : A Li be ral In ter-

go vern men ta list Ap pro ach”, Jo ur nal of Com mon Mar ket Stu di es, vol. 31, n° 4, 1993, p. 480.
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на ци о нал не пре фе рен ци је др жа ва тре ти ра као да те, тј. не про мен-
љи ве, већ сма тра да су oне пре вас ход но усло вље не уну тра шњим 
по ли тич ким про це си ма уз од лу чу ју ће при ти ске еко ном ских ло-
би ја. Раз у ме ва ње уну тра шње по ли ти ке је пред у слов за ана ли зу 
стра те шке ин тер ак ци је из ме ђу др жа ва. Спољ но по ли тич ки ци ље ви 
др жа ва ва ри ра ју у скла ду са при ти сци ма до ма ћих дру штве них гру-
па, и основ ни ци ље ви др жа ва тј. др жав не пре фе рен ци је ни су уни-
форм не, већ се раз ли ку ју од др жа ве до др жа ве и у окви ру сâмих 
др жа ва ва ри ра ју то ком вре ме на.7)

Ко ре не овог схва та ња на ла зи мо код исто ри ча ра Але на Мил-
вор да (Alan Mil ward), ко ји је ис ти цао да европ ске вла де ко ри сте 
про цес европ ске ин те гра ци је ка ко би осна жи ле сво ју по зи ци ју у 
од но су на опо зи ци ју, те да је то раз лог због ко га при хва та ју да де-
ле ги ра ју је дан део сво јих овла шће ња на ЕУ.8) Ову ин тер ак ци ју уну-
тра шње-ме ђу на род но на ла зи мо и код Ро бер та Пат на ма (Ro bert Put-
nam), ко ји је раз вио тзв. те о ри ју игре на два ни воа (two-le vel ga me). 
Овај аутор на во ди да по ли ти ка ме ђу на род ног пре го ва ра ња мо же 
по слу жи ти као ко ри стан при мер игре на два ни воа. На на ци о нал-
ном ни воу, гру пе оства ру ју сво је ин те ре се та ко што вр ше при ти сак 
на вла ду да усво ји од го ва ра ју ћу по ли ти ку, а по ли ти ча ри оства ру-
ју моћ та ко што обра зу ју ко а ли ци је из ме ђу тих гру па. На ме ђу на-
род ном пла ну, на ци о нал не вла де те же да мак си ми зу ју спо соб ност 
да за до во ље до ма ћа оче ки ва ња, а да исто вре ме но ума ње штет не 
по сле ди це спољ ног раз во ја. Ипак, ни јед на вла да не ће при ста ти на 
уступ ке ко ји угро жа ва ју њен оп ста нак.9) 

Основ не по став ке Пат на мо ве ана ли зе пре у зео је Ен др ју Мо-
рав чик (An drew Mo rav csik), за чет ник ли бе рал не те о ри је ме ђу-
вла ди них од но са. Као и Пат нам, и Мо рав чик раз ли ку је два ни воа 
ра ци о нал ног по на ша ња др жа ва. На пр вом ни воу, вла де нај пре де-
фи ни шу ин те ре се, а за тим, на дру гом, др жа ве се по га ђа ју из ме ђу 
се бе у ци љу оства ре ња тих ин те ре са. Ме та фо рич ки, ка ко на во ди 
овај аутор, ове две фа зе из ра жа ва ју «по ну ду» и «по тра жњу» у ме-
ђу на род ној са рад њи. У пр вој фа зи, до ма ћи еко ном ски и дру штве-
ни уче сни ци, да кле сви ак те ри до ма ће сце не, уче ству ју у про це су 
фор ми ра ња на ци о нал них пре фе рен ци ја, та ко што вр ше при ти сак 
на на ци о нал не вла де да про мо ви шу њи хо ве ин те ре се. На тај на-
7) Ibid., p. 481.
8)  Ben Ro sa mond, The o ri es of Euro pean In te gra tion, Pal gra ve, New York, 2000, pp. 138-139. 
9) Ro bert Put nam, “Di plo macy and Do me stic Po li tics: The Lo gic of Two-Le vel Ga mes”, In ter

na ti o nal Or ga ni za tion, vol. 42, n° 3, 1988, p. 434.
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чин се кри ста ли шу др жав ни при о ри те ти (по тра жња). У дру гој фа-
зи, др жа ве се по га ђа ју тј. «цењ ка ју»  на над на ци о нал ном ни воу, у 
ци љу ис пу ње ња сво јих ин те ре са уз ми ни мал не уступ ке (по ну да). 
Ин тер ак ци ја по ну де и по тра жње, пре фе рен ци ја и стра те шких мо-
гућ но сти, об ли ку је спољ но по ли тич ко по на ша ње др жа ва.10) Сва ко 
об ја шње ње про це са европ ске ин те гра ци је, ко је те жи да изо лу је би-
ло по ну ду би ло по тра жњу, погрешнo је и не пот пу но. Да кле, сва-
ка ана ли за ко ја се осла ња на до ма ће пре фе рен ци је уз иг но ри са ње 
стра те шког кон тек ста у ко јем др жа ве де лу ју (de mand-si de re duc ti o-
nism) или ко ја је усме ре на на ме ђу др жав но по га ђа ње без са гле да-
ва ња до ма ћих пре фе рен ци ја (supply-si de re duc ti o nism), пре ма Мо-
рав чи ку је огра ни че на, те оту да ње го ва ли бе рал на те о ри ја ме ђу др-
жав них од но са ин те гри ше у је дин стве ни оквир две те о ри је ко је су 
че сто сма тра не за кон тра дик тор не: ли бе рал ну те о ри ју фор ми ра ња 
на ци о нал них пре фе рен ци ја и ме ђу вла ди ну ана ли зу ме ђу др жав ног 
пре го ва ра ња (по га ђа ња).11)

Ка да је реч о фор ми ра њу на ци о нал них пре фе рен ци ја, гру пе ар-
ти ку ли шу, а вла де гру пи шу ин те ре се. Основ ни ин те рес вла де је да 
за др жи власт, што под ра зу ме ва ства ра ње ко а ли ци ја до ма ћих гла са-
ча, пар ти ја, ин те ре сних гру па и би ро кра ти је, чи ја су гле ди шта, ди-
рект но или ин ди рект но, из ра же на кроз до ма ће ин сти ту ци је. Овај 
про цес обра зу је на ци о нал не ин те ре се и ци ље ве ко је др жа ве за тим 
ста вља ју пред ме ђу на род ни пре го ва рач ки сто.12) Мо рав чик за сту па 
став да др жав не пре фе рен ци је за ви се од еко ном ских, пре не го од 
ге о по ли тич ких ин те ре са. Ипак, ка ко на во ди овај аутор, ли бе рал ну 
те о ри ју ме ђу вла ди них од но са не тре ба схва ти ти јед но стра но, као 
те о ри ју у ко јој еко ном ски ин те ре си до ми ни ра ју по ли тич ком сфе-
ром. У слу ча ју ЕУ, ис ти че Мо рав чик, на ци о нал не пре фе рен ци је у 
по гле ду европ ске ин те гра ци је су пре те жно од ра жа ва ле кон крет не 
еко ном ске, а не ге о по ли тич ке ин те ре се13), али и ге о по ли тич ки ин-
те ре си игра ли су «зна чај ну се кун дар ну уло гу».14)

Што се ти че ме ђу на род ног пре го ва ра ња, Мо рав чик по ла зи од 
три основ не прет по став ке: ме ђу вла ди на са рад ња у окви ру ЕЗ/ЕУ 
10) An drew Mo rav csik, “Pre fe ren ces and Po wer in the Euro pean Com mu nity : A Li be ral In ter-

go vern men ta list Ap pro ach”, op. cit., p. 481.
11) Ibid., p. 482.
12) Ibid., p. 483.
13) An drew Mo rav csik, Frank Schim mel fen ning, “Li be ral In ter go ver ne men ta lism”, op.cit., p. 

70.
14) Ibid.
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је до бро вољ на; окру же ње у ко јем вла де пре го ва ра ју је бо га то ин-
фор ма ци ја ма; тран сак ци о ни тро шко ви ме ђу др жав ног по га ђа ња 
су ма ли. Та ко ин сти ту ци је ЕУ слу же као «па сив на струк ту ра» ко-
ја обез бе ђу је аде кват но ин сти ту ци о нал но окру же ње ко је по го ду-
је ме ђу вла ди ном по га ђа њу.15) Мо рав чик сма тра да глав на ме ђу др-
жав на пре го ва ра ња у про це су европ ске ин те гра ци је (Је дин стве ни 
европ ски акт, Уго вор из Ма стрих та, итд.) ни су би ла ру ко во ђе на 
ути ца јем над на ци о нал них ин сти ту ци ја, као што то твр ди нео-
функ ци о на ли зам (ефе кат пре ли ва ња), већ по сте пе ним про це сом 
ускла ђе но сти пре фе рен ци ја из ме ђу нај моћ ни јих др жа ва чла ни ца, 
ко је су, за тим, пре го ва ра ле из ме ђу се бе.16) Пре го ва ра ње се сво ди на 
«нај ма њег за јед нич ког име ни о ца» ин те ре са нај моћ ни јих др жа ва, 
док се ма ле др жа ве при кла ња ју ве ли ким, уз од ре ђе ња за до во ље ња 
(si de-payments).17) Ин сти ту ци је су у та квом пре го ва ра њу при хва ти-
ле да слу же др жа ва ма чла ни ца ма да им пру же ин фор ма ци је и сма-
ње тран сак ци о не тро шко ве, али то не до во ди до «пре ли ва ња» су ве-
ре ни те та др жа ва чла ни ца ка но вом цен тру, као што су пред ви ђа ли 
пред став ни ци нео функ ци о на ли зма. На про тив, за Мо рав чи ка, про-
цес европ ске ин те гра ци је ја ча моћ др жа ва пре ма до ма ћим еко ном-
ским и дру штве ним уче сни ци ма. Упра во је јед на од Мо рав чи ко вих 
кључ них тврд њи да Европ ска уни ја ја ча моћ др жа ва.18) Од ба цу ју-
ћи као по гре шну че сто на во ђе ну прет по став ку да су ја ке су пра на-
ци о нал не ин сти ту ци је ан ти те за ме ђу вла ди ној са рад њи, Мо рав чик 
твр ди да је дин стве ни ин сти ту ци о нал ни оквир ЕУ ја ча кон тро лу 
на ци о нал них вла да над до ма ћим уче сни ци ма и да им омо гу ћа ва 
да оства ре ци ље ве ко је са мо стал но не би мо гле да ре а ли зу ју. Ин-
сти ту ци је ЕУ ја ча ју моћ др жа ва на два на чи на: 1) по ве ћа ва ју ефи-
ка сност ме ђу др жав ног пре го ва ра ња, услед по сто ја ња за јед нич ког 
пре го ва рач ког фо ру ма и про це ду ра за до но ше ње од лу ка; 2) ја ча ју 
ауто но ми ју на ци о нал них по ли тич ких ли де ра у од но су на до ма ће 
дру штве не уче сни ке.19) 
15) An drew Mo rav csik, “Pre fe ren ces and Po wer in the Euro pean Com mu nity : A Li be ral In ter-

go vern men ta list Ap pro ach”, op. cit., p. 508.
16) An drew Mo rav csik, “Ne go ti a ting the Sin gle Euro pean Act : Na ti o nal In te rests and Con ven ti-

o nal Sta tec raft in the Euro pean Com mu nity”, In ter na ti o nal Or ga ni za tion, vol. 45, n° 1, 1991, 
pp. 47-49.

17) Mark Pol lack, “In ter na ti o nal Re la ti ons The ory and Euro pean In te gra tion”, Jo ur nal of Com
mon Mar ket Stu di es, vol. 39, n° 2, 2001, p. 226.

18) An drew Mo rav csik, “Why the Euro pean Union Strengthens the Sta te: Do me stic Po li tics and 
In ter na ti o nal Co o pe ra tion”, Cen ter for Euro pean Stu di es, Wor king Pa per, n° 52, 1994, p. 3.

19) An drew Mo rav csik, “Pre fe ren ces and Po wer in the Euro pean Com mu nity : A Li be ral In ter-
go vern men ta list Ap pro ach”, op. cit., p. 507.
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Уко ли ко су вољ не, др жа ве де ле ги ра ју, ис ти че Мо рав чик, по-
ли тич ку моћ на су пра на ци о нал не ин сти ту ци је. Де ле ги ра ње су ве-
ре но сти ус по ста вља од нос прин ци пал-агент из ме ђу вла да др жа ва 
чла ни ца (мно го број ни прин ци па ли) и су пра на ци о нал них пред-
став ни ка (мно го број ни аген ти).20) Ка да др жа ве од лу чу ју да се од-
рек ну ad hoc јед но гла сног по ли тич ког од лу чи ва ња у ко рист за јед-
нич ког спо ра зу ма да де ле ги ра ју су ве ре ност и та ко омо гу ће гла са ње 
ква ли фи ко ва ном ве ћи ном у окви ру ЕУ? Мо рав чик сма тра да је, на-
су прот јед но гла сном од лу чи ва њу, де ле ги ра ње су ве ре но сти ефи ка-
сни ја, али ма ње кон тро ли са на фор ма ко лек тив ног од лу чи ва ња. Три 
су основ на раз ло га због ко јих се др жа ве од лу чу ју да де ле ги ра ју 
су ве ре ност на су пра на ци о нал не ин сти ту ци је. Нај пре, ра ди се о по-
тен ци јал ној до би ти од са рад ње. Што су ве ће оче ки ва не ко ри сти 
од по ја ча не са рад ње, то је ве ћа мо гућ ност да др жа ве де ле ги ра ју 
су ве ре ност на су пра на ци о нал не ин сти ту ци је. За тим, ту је сте пен 
не из ве сно сти у по гле ду де та ља од ре ђе них од лу ка ко је су на ста-
ле као ре зул тат де ле ги ра ња др жав не су ве ре но сти. Уко ли ко по сто ји 
не до ста так са зна ња о фор ми, де та љи ма и до ме ти ма бу ду ћих од-
лу ка до не тих ква ли фи ко ва ном ве ћи ном, др жа ве ра ди је ди рект но 
пре го ва ра ју из ме ђу се бе и до но се од лу ке јед но гла сно. Ко нач но, 
би тан фак тор је и сте пен по ли тич ког ри зи ка за вла де и ин те ре сне 
гру пе. Уко ли ко су до ме ти оче ки ва них и по тен ци јал них гу би та ка 
ми ни мал ни, др жа ве ће де ле ги ра ти су ве ре ност на су пра на ци о нал-
не ин сти ту ци је.21) У прак си, Мо рав чик да је при мер за јед нич ке тр-
го вин ске по ли ти ке, у ко јој по сто ји де ле ги ра ње су ве ре но сти, али 
на ци о нал не вла де вр ше стал ну кон тро лу и над зор пре ко Ко ми те та 
ко ји је уста но вљен чла ном 113 Рим ских уго во ра. Та ко ђе, он да ка да 
по сто ји ши ро ки кон сен зус о за да ци ма, и од ре ђи ва ње днев ног ре да 
се по ве ра ва су пра на ци о нал ној ин сти ту ци ји (Ко ми си ја), јер то сма-
њу је ри зик од ка шње ња и бор бе ви ше кон ку рент них на ци о нал них 
пред ло га. Ко нач но, при мер де ле ги ра ња су ве ре но сти је и код при-
ме не про пи са, јер др жа ве мо гу да из бе га ва ју (за њих) нео д го ва ра-
ју ће оба ве зе, те де ле ги ра ње су ве ре но сти на су пра на ци о нал не ор-
га не спре ча ва под ри ва ње ин те гри те та чи та вог си сте ма, и ја ча кре-
ди би ли тет на ци о нал них вла да. Функ ци је овог ти па у окви ру ЕЗ су 
у обла сти кон ку рен ци је (Ко ми си ја), и по себ но у обла сти ту ма че ња 
20) An drew Mo rav csik, “Li be ral In ter go vern men ta lism and In te gra tion : A Re jo in der”, Jo ur nal 

of Com mon Mar ket Stu di es, vol. 33, n° 4, 1995, p. 622.
21) An drew Mo rav csik, “Pre fe ren ces and Po wer in the Euro pean Com mu nity : A Li be ral In ter-

go vern men ta list Ap pro ach”, op. cit., pp. 510-511.
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ко му ни тар ног пра ва (Суд прав де ЕЗ).22) Мо рав чик сма тра да је Суд 
прав де ЕЗ је ди ни при мер код ко га је де ле ги ра ње су ве ре но сти до ве-
ло до ве ћег сте пе на ауто ном но сти од ми ни му ма ко ји је по тре бан за 
вр ше ње сво јих за да та ка, она ко ка ко су пред ви де ле на ци о нал не вла-
де. Суд прав де је «кон сти ту ци о на ли зо вао» Рим ске уго во ре, раз вио 
са рад њу са до ма ћим су до ви ма и ин те ре сним гру па ма, и отво рио 
но ве пу те ве за ини ци ја ти ву Ко ми си је, као што је слу чај са пре су-
да ма АЕТR из обла сти за јед нич ке тр го вин ске по ли ти ке и Cas sis de 
Di jon из обла сти тех нич ке хар мо ни за ци је.23) 

Мо рав чик на сто ји да по твр ди основ не по став ке ли бе рал не 
те о ри је ме ђу вла ди них од но са кроз ана ли зу ме ђу вла ди них кон фе-
рен ци ја, тј. пе ри о да до но ше ња нај зна чај ни јих из ме на у уго во ри-
ма ЕЗ/ЕУ. При ме ра ра ди, ана ли зи ра ју ћи Је дин стве ни европ ски акт 
ко јим је уста но вље но уну тра шње тр жи ште, овај аутор за кљу чу је 
да ме ђу на род но пре го ва ра ње по чи ва на усва ја њу «нај ма њег за јед-
нич ког име ни о ца».24) Да кле, др жа ве не ма ју флек си бил ност ка вр-
ше њу усту па ка ко ји би ишли из над њи хо вих соп стве них ин те ре са, 
те су уго во ри ЕЗ/ЕУ из раз нај ма њег за јед нич ког име ни о ца. Пре-
го ва ра ње из ме ђу др жа ва за сно ва но је пре вас ход но на еко ном ским 
ин те ре си ма и ре ла тив ној мо ћи др жа ва, ко ја је из ра же на кроз тзв. 
«аси ме трич ну ме ђу за ви сност». На овим пре ми са ма аутор на сто-
ји да об ја сни и про цес про ши ре ња ЕУ. На и ме, зе мље кан ди да ти 
се на ла зе у сла би јој пре го ва рач кој по зи ци ји у од но су на по сто је ће 
чла ни це ЕУ и са мим тим су спрем не на мно ге уступ ке у за ме ну 
за члан ство.25) При ме њу ју ћи ло ги ку аси ме трич не ме ђу за ви сно-
сти, Мо рав чик сма тра да др жа ве ко је ће до би ти нај ви ше ко ри сти 
од ме ђу др жав ног пре го ва ра ња, има ју нај ве ће пре фе рен ци је ка по-
сти за њу спо ра зу ма, те су са мим тим и спрем не на ве ће уступ ке. И 
др жа ве чла ни це и др жа ве кан ди да ти ће има ти ко ри сти од про ши-
ре ња ЕУ, али ће ве ће ко ри сти има ти др жа ве кан ди да ти. Ло ги ка аси-
ме трич не ме ђу по ве за но сти на ла же да ће др жа ве кан ди да ти би ти 
при ну ђе не да при хва те не по вољ ни је усло ве при сту па ња, као што 
22) Ibid., pp. 511-512.
23) O ши ре њу суд ске мо ћи у си сте му ЕЗ, тј. «ано ма ли ји» ко ју пред ста вља Суд прав де ЕЗ, 

оп шир ни је у An drew Mo rav csik, “Li be ral In ter go vern men ta lism and In te gra tion : A Re jo in-
der”, op. cit., pp. 623-625. 

24) An drew Mo rav csik, “Ne go ti a ting the Sin gle Euro pean Act : Na ti o nal In te rests and Con ven-
ti o nal Sta tec raft in the Euro pean Com mu nity”, op.cit., p. 47.

25) An drew Mo rav csik, Mi la da An na Vac hu do va, “Na ti o nal In te rests, Sta te Po wer and EU En-
lar ge ment”, CES Wor king Pa per, n° 97, 2003. http://www.ces.fas.har vard.edu/pu bli ca ti ons/
ocs/pdfs/Mo rav csik Vac hu do va.pdf, p. 3.
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што су ни же суб вен ци је у за јед нич кој по љо при вред ној по ли ти ци 
у од но су на прет ход не кан ди да те, као и ду же пре ла зне пе ри о де у 
од ре ђе ним обла сти ма. По за вр шет ку пре го во ра, ове др жа ве има-
ју «су бјек тив ни осе ћај» да су би ле при ну ђе не да учи не дис про-
пор ци о нал не уступ ке то ком пре го во ра, али је укуп на ко рист за ове 
др жа ве ве ли ка. Та ко је, на во ди Мо рав чик, у то ку пре го во ра о пот-
пи си ва њу Рим ских уго во ра, Хо лан ди ја, ко ја је пред ло жи ла обра зо-
ва ње ца рин ске уни је и ко ја је од ње не ре а ли за ци је има ла нај ви ше 
ко ри сти, би ла при ну ђе на да учи ни нај ве ће уступ ке ра ди по сти за ња 
спо ра зу ма.26) 

ПРЕД НО СТИ И НЕ ДО СТА ЦИ ЛИ БЕ РАЛ НЕ ТЕ О РИ ЈЕ  
МЕ ЂУ ВЛА ДИ НИХ ОД НО СА

Иако по ла зи од ста но ви шта да су др жа ве основ ни и ра ци о-
нал ни ак те ри у про це су европ ске ин те гра ци је, ли бе рал на те о ри ја 
ме ђу вла ди них од но са на сто ји да пре ва зи ђе огра ни че ност нео ре а-
ли стич ког по и ма ња на ци о нал ног ин те ре са, ко ји за не ма ру је зна чај 
уну тар др жав них фак то ра, сма тра ју ћи да спољ ну по ли ти ку др жа ва 
по кре ћу исти си стем ски фак то ри, те се оту да др жа ве по сма тра ју 
као «би ли јар ске ку гле».27) Оту да је ње но основ но по ла зи ште да су 
на ци о нал не пре фе рен ци је про мен љи ве и усло вље не уну тра шњим 
по ли тич ким про це си ма, те и спољ но по ли тич ки ци ље ви др жа ва ва-
ри ра ју у скла ду са при ти сци ма до ма ћих дру штве них гру па. Исто 
та ко, ова те о ри ја пред ста вља спо ну из ме ђу кла сич не те о ри је ме ђу-
вла ди них од но са и нео функ ци о на ли зма, јер сма тра да ме ђу др жав но 
пре го ва ра ње (у окви ру ЕУ) мо же до ве сти до из бо ра са по зи тив ним 
ис хо дом, као и да су на ци о нал не пре фе рен ци је про из вод при ти са ка 
до ма ћих уче сни ка, што се мо же са гле да ти и као нео функ ци о на ли-
стич ко ви ђе ње на ци о нал ног ин те ре са као ре зул та та «плу ра ли стич-
ког про це са» у ко ме вла да пре го ва ра са ин те ре сним гру па ма, чи ја 
ак тив ност пре ва зи ла зи окви ре на ци о нал не те ри то ри је. 

Ипак, уоч љи ве су не ке не до след но сти у овој те о ри ји, на ко је 
су ука за ли по је ди ни ауто ри. Та ко Да ни јел Вин кот (Da niel Win cott) 
ис ти че да је ста но ви ште да Европ ска уни ја ја ча ауто но ми ју др жа ва 
у од но су на до ма ће уче сни ке су прот но схва та њу да до ма ћи ин те-
ре си од ре ђу ју пре фе рен ци је др жа ва. Јер, уко ли ко је ЕУ сред ство за 
26) Ibid., p. 5.
27) Džon Mir šaj mer, Tra ge di ja po li ti ke ve li kih si la, Udru že nje za stu di je SAD u Sr bi ji, Be o grad, 

2009, str. 33.
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др жа ве да стек ну ауто но ми ју у од но су на до ма ће уче сни ке, он да 
др жа ве ни су огра ни че не до ма ћим при ти сци ма. У том слу ча ју, Мо-
рав чик не об ја шња ва про цес фор ми ра ња на ци о нал них пре фе рен-
ци ја. Дру гим ре чи ма, ка да до ма ћа по ли ти ка не обра зу је др жав не 
пре фе рен ци је, ко то чи ни и ка ко? Ко ји су мо ти ви за пре ва зи ла же ње 
до ма ћих при ти са ка?28) Као и Вин кот, и Фи о ре тос (Karl-Or feo Fi o-
re tos) од ба цу је ста но ви ште да је основ ни циљ укљу че ња др жа ва у 
про цес европ ске ин те гра ци је ја ча ње њи хо ве ауто но ми је у од но су 
на до ма ће ин те ре сне гру пе. Овај аутор на во ди да у Мор вчи ко вој 
те о ри ји ни је ја сно ка ко вла де би ра ју из ме ђу сво јих пре фе рен ци ја 
и пре фе рен ци ја до ма ћих уче сни ка и на ко ји на чин се пре фе рен ци-
је гру пи шу. Та ко ђе, Мо рав чи ко ва те о ри ја прет по ста вља да ин те-
ре сне гру пе има ју слич не пре фе рен ци је у раз ли чи тим др жа ва ма 
и да је струк ту ра до ма ћих ин сти ту ци ја ма ло зна чај на у об ли ко ва-
њу по ли тич ких пре фе рен ци ја да те дру штве не гру пе.29) Кри ти ком 
Мо рав чи ко ве те зе о фор ми ра њу на ци о нал них пре фе рен ци ја ба вио 
се и Ен то ни Фо стер (Ant hony Fo ster), ко ји оспо ра ва Мо рав чи ко во 
ста но ви ште да фор ми ра ње пре фе рен ци ја прет хо ди фор му ли са њу 
стра те ги ја. Овај аутор на во ди при мер спољ не и без бед но сне по ли-
ти ке ЕУ, у ко јој су по ли тич ке по зи ци је би ле пред мет не пре ста ног 
де фи ни са ња и ре де фи ни са ња, и пред ста вља ју ме ша ви ну ме ђу на-
род них при ти са ка, моћ них по ли тич ких ри ва ли те та и по тре бе за 
очу ва њем по др шке до ма ћих уче сни ка.30)

Ли бе рал на те о ри ја ме ђу вла ди них од но са пред мет је кри ти ке 
и пред став ни ка тзв. те о ри је «упра вља ња на ви ше ни воа» (mul ti-le-
vel go ver nan ce), ко ји од ба цу ју те о ри је др жа во-цен три зма, па са мим 
тим и ли бе рал ну те о ри ју ме ђу вла ди них од но са. Ње ни за го вор ни ци 
по ла зе од ста но ви шта да у окви ру ЕУ не по сто ји цен тра ли зо ва ни 
си стем упра вља ња, већ да она пред ста вља сло же ни си стем упра-
вља ња на ви ше ни воа (на ци о нал ни, су пра на ци о нал ни, суб на ци о-
нал ни), у ко ме су на ци о нал не вла де, иако зна чај не, по ста ле са мо 
је дан од ак те ра у је дин стве ном и ком плек сном си сте му упра вља-
ња. Та ко Маркс (Gary Marks), Хуг (Li es bet Ho og he) и Бленк (Ker mit 
Blank) ис ти чу да др жа ве оста ју зна чај ни де ло ви «европ ске сла га-
28) Da niel Win cott, “In sti tu ti o nal In ter ac tion and Euro pean In te gra tion : To wards an Everyday 

Cri ti que of Li be ral In ter go vern men ta lism”, Jo ur nal of Com mon Mar ket Stu di es, vol. 33, n° 
4, De cem ber 1995, p. 601.

29) Karl-Or feo Fi o re tos, “The ana tomy of auto nomy : in ter de pen den ce, do me stic ba lan ces of po-
wer and Euro pean in te gra tion”, Re vi ew of In ter na ti o nal Stu di es, vol. 23, n° 2, 1997, p. 299.

30) Ant hony Fo ster, “Bri tain and the Ne go ti a tion of the Ma a stricht Tre aty : A Cri ti que of Li be ral 
In ter go ver ne men ta lism”, Jo ur nal of Com mon Mar ket Stu di es, vol. 36, n° 3, 1998, p. 358.
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ли це», али да не ма ју мо но пол у по ли тич ком од лу чи ва њу, те да су-
пра на ци о нал не ин сти ту ци је има ју не за ви сан ути цај у по ли тич ком 
од лу чи ва њу, ко ји се не мо же све сти на уло гу «аген та» на ци о нал-
них вла да. Та ко ђе, др жа ве не «мо но по ли зу ју» ве зу из ме ђу до ма ћих 
и европ ских ак те ра, сло же ни од но си у до ма ћој по ли тич кој аре ни 
се не за вр ша ва ју на ни воу др жа ве, већ се ши ре на европ ски ни во. 
Оту да за го вор ни ци ове те о ри је од ба цу ју по де лу из ме ђу до ма ће и 
ме ђу на род не по ли ти ке.31) Ауто ри се у кри ти ци ли бе рал не те о ри је 
ме ђу вла ди них од но са по себ но освр ћу на по ло жај Су да прав де ЕЗ/
ЕУ ко ји је, пре ма њи хо вом ста но ви шту, пре ва зи шао по ло жај «аген-
та» др жа ва чла ни ца. Суд је био ак ти ван у тран сфор ма ци ји прав ног 
по рет ка у су пра на ци о нал ном прав цу, Рим ским уго во ри ма je уста-
но вио прав не оба ве зе ко је ума ју при мат над уну тра шњим прав ним 
про пи си ма и ди рект но оба ве зу ју на ци о нал не вла де и гра ђа не. Ди-
рект на при ме на ко му ни тар ног пра ва и су пре ма ти ја су од ли ке су ве-
ре но сти, и њи хо ва при ме на од стра не Су да прав де све до чи да је ЕУ 
по ста ла «кон сти ту ци о нал ни ре жим».32)

Та ко ђе, ли бе рал на те о ри ја ме ђу вла ди них од но са је пре вас ход-
но усме ре на на пе ри од до но ше ња нај зна чај ни јих из ме на у уго во-
ри ма ЕУ, тј. на ме ђу вла ди не кон фе рен ци је (Ме си на, Ма стрихт, Ам-
стер дам, Ни ца, Ли са бон). Ме ђу тим, ово уско де фи ни са но по ље де-
ло ва ња не успе ва да об ја сни и ана ли зи ра сло же ни про цес европ ске 
ин те гра ци је, ко ји се те шко мо же огра ни чи ти на ра ци о нал ну бор бу 
др жа ва за на ци о нал не ин те ре се. На ову сла бост те о ри је ука за ли 
су пред став ни ци ин сти ту ци о на ли зма ра ци о нал ног из бо ра, ко ји су 
ис ти ца ли нео п ход ност ана ли зе по ли тич ких по сле ди ца раз ли чи тих 
ин сти ту ци о нал них из бо ра. Јер, ка ко на во де Џе фри Га рет (Ge of frey 
Gar ret) и Џорџ Це бе лис (Ge or ge Tse be lis),  уко ли ко су, ка ко Мо-
рав чик твр ди, пот пи сни ци уго во ра ра ци о нал ни ак те ри, по треб но је 
об ја сни ти за што су они да ли пред ност од ре ђе ном ин сти ту ци о нал-
ном аран жма ну у од но су на дру ги.33)

У ра до ви ма Мо рав чи ка не на и ла зи мо на ана ли зу спољ не и без-
бед но сне по ли ти ке ЕУ, с об зи ром да се ова те о ри ја не освр ће на 
вој ну ди мен зи ју ЕУ и без бед но сна пи та ња, већ да је при о ри тет еко-
31) Gary Marks, Li es bet Ho og he, Ker mit Blank, “Euro pean In te gra tion from the 1980s : Sta te 

Cen tric v. Mul ti-le vel Go ver nan ce”, Jo ur nal of Com mon Mar ket Stu di es, vol. 34, n° 3, 1996, 
pp. 346-347.

32) Ibid., p. 369.
33) Ge of frey Gar ret, Ge or ge Tse be lis, “An In sti tu ti o nal Cri ti que of In ter go ver ne men ta lism“, In

ter na ti o nal Or ga ni za tion, vol. 50, n° 2, 1996, p. 270.
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ном ским ин те ре си ма. Оту да је би ло те шко при ме ни ти ову те о ри ју 
на област спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ, ко ја, из пер спек ти ве 
ли бе рал не те о ри је ме ђу вла ди них од но са, има «се кун дар ни» зна-
чај у про це су европ ске ин те гра ци је.34) Из у зе так пред ста вља Ро берт 
До вер (Ro bert Do ver), ко ји кроз ана ли зу евро пе и за ци је европ ске 
од брам бе не по ли ти ке на сто ји да по ка же ва лид ност ове те о ри је у 
обла сти спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. До вер на во ди да је 
без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ЕУ (Euro pean Se cu rity and De-
fen ce Po licy-ESDP) ре зул тат «нај ма њег за јед нич ког име ни о ца», и 
да су фран цу ско-бри тан ски пре го во ри у Сен Ма ло-у би ли кљу чан 
мо ме нат у раз во ју ове по ли ти ке, а не ме ђу вла ди на кон фе рен ци ја 
у Ни ци, те је нео п ход но, при про у ча ва њу про це са евро пе и за ци је 
од бра не, усме ри ти па жњу на ана ли зу ме ђу вла ди них су сре та ко-
ји су прет хо ди ли ме ђу вла ди ној кон фе рен ци ји. До вер ис ти че да у 
слу ча ју без бед но сне по ли ти ке ЕУ, фор му ли са ње бри тан ске по ли-
ти ке ни је био про цес гру пи са ња, од стра не вла де, пре фе рен ци ја 
до ма ћих ин те ре сних гру па. На про тив, ра ди ло се о про це су у ко ме 
је вла да фор ми ра ла од ре ђе ни по ли тич ки циљ ко ји је по др жан од 
стра не до ма ћих гру па. Та ко ђе, Европ ска ко ми си ја и Пар ла мент су 
под сти ца ли раз вој евро пе и за ци је до ме на од бра не из ван кон тро ле 
на ци о нал них вла да, што ука зу је на нео п ход ност при да ва ња ве ћег 
зна ча ја су пра на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма у овом про це су.35)

* 
*    *

Ли бе рал на те о ри ја ме ђу вла ди них од но са иде ко рак на пред у 
од но су на кла сич ни ме ђу вла дин при ступ, јер од ба цу је ње го во ста-
но ви ште да др жа ве не ће пре не ти моћ на ин сти ту ци је Европ ске 
уни је, и сма тра да је огра ни че ње њи хо ве су ве ре но сти од стра не ЕУ 
бо ља стра те ги ја да др жа ве за др же ауто но ми ју не го да оста ну из-
ван ЕУ. Иако про ис те кла из кла сич не те о ри је ме ђу вла ди них од но са 
(Хоф ман), Мо рав чи ко ва те о ри ја по чи ва на ста но ви шту да ме ђу др-
жав но по га ђа ње мо же до ве сти до зби ра са по зи тив ним ис хо дом, 
34) René Schwok, “Le rôle in ter na ti o nal de l’UE et les théori es de l’intégra tion européen ne”, 

in René Schwok, Frédéric Mérand (dir.), L’Union européen ne et la sécu rité in ter na ti o na le. 
Théori es et pra ti qu es, Aca de mia Bruylant, Uni ver sité de Gen ève, 2009, p. 51.

35)  Ro bert Do ver, Euro pe a ni za tion of Bri tish De fen ce Po licy, As hga te, Al der shot, 2007, pp. 
151-152. На за не ма ри ва ње уло ге су пра на ци о нал них ин сти ту ци ја од стра не ли бе рал не 
те о ри је ме ђу вла ди них од но са ука зу је и Хе лен Ва лас (He len Wal la ce) - Wal la ce, He len, 
Ca po ra so, Ja mes, Schampf, Fritz, Mo rav csik, An drew, “Re vi ew Sec tion Sympo si um : The 
Cho i ce for Euro pe: So cial Pur po se and sta te po wer from Mes si na to Ma a stricht”, Jo ur nal of 
Euro pean Pu blic Po licy, vol. 6, n° 1, 1999, p. 158.
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пре не го до из бо ра са нул тим зби ром.36) Та ко ђе, раз ви ја њем те зе о 
фор ми ра њу на ци о нал них пре фе рен ци ја услед при ти са ка до ма ћих 
уче сни ка, ко ји су иза зва ни еко ном ском ме ђу за ви сно шћу, ова те о-
ри ја се де ли мич но при бли жа ва нео функ ци о на ли стич ком ви ђе њу 
про це са европ ске ин те гра ци је, ко ји ис ти че да де фи ни са ње на ци-
о нал ног ин те ре са про ис ти че из «плу ра ли стич ког про це са» у ко ме 
вла да пре го ва ра са ин те ре сним гру па ма, чи ја ак тив ност пре ва зи-
ла зи окви ре на ци о нал не те ри то ри је. Основ на сла бост ли бе рал не 
те о ри је ме ђу вла ди них од но са је за не ма ри ва ње зна ча ја без бед но-
сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ, ко ја ни је пред мет ње ног те о риј-
ског раз ма тра ња. У овој обла сти, вла де су до вољ но не за ви сне од 
до ма ћих уче сни ка и има ју до вољ но про сто ра за «ма не ври са ње» 
при фор му ли са њу на ци о нал них пре фе рен ци ја, те про цес европ ске 
ин те гра ци је ни је нео п хо дан за ја ча ње њи хо ве ауто но ми је у од но су 
на до ма ће уче сни ке. Оту да и зна чај кри ти ка ове те о ри је ко је ука-
зу ју на не ја сно ће у по гле ду то га на ко ји на чин вла де би ра ју из ме ђу 
сво јих пре фе рен ци ја и пре фе рен ци ја до ма ћих уче сни ка и на ко ји 
на чин се пре фе рен ци је гру пи шу.

De ja na M. Vuk ce vic
LA PARTÉE DE LA THÉORIE DE 

L´INTERGOUVRNMENTALISME LIBÉRAL DANS 
L´EXPLICATION DU PROCESSUS D´INTÉGRATION  

EUROPÉENNE
Som ma i re

L’ob jec tif de cet ar tic le est d’analyser la portée de la théo
rie de l’in ter go u ver ne men ta li sme libéra l dans l’ex pli ca ti
on du pro ces sus d’intégra tion européen ne. Cet te théorie 
so u lig ne l’im por tan ce du pro ces sus in ter ne de négo ci a
tion en tre les go u ver ne ments et les ac te urs nongo u ver
ne men ta ux, qui for me les préféren ces na ti o na les, su i vi es 
en su i te au ni ve au européen par les Etats. Les préféren ces 
na ti o na les sont chan ge a bles et dépen dent des pro ces sus 
po li ti qu es in ter nes. Le libéra li sme in ter go u ver ne men tal 
avan ce que la négo ci a tion au sein de l’UE pe ut con du i re 
à un cho ix avec un résul tat po si tif, et que les préféren ces 
na ti o na les sont le pro du it des pres si ons des ac te urs do
me sti qu es. L’idée de ba se est que le pro ces sus d’intégra
tion européen ne ren for ce le po u vo ir des Etats car il ac
croît l’ef fi ca cité de négo ci a tion in ter go u ver ne men ta le à 
tra vers l’exi sten ce d’un fo rum com mun de négo ci a tion 
et des procédu res déci si on nel les, ma is il ren for ce éga le

36)  Saj mon Hiks, Po li tič ki si stem Evrop ske  uni je, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2007, str. 35.
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ment l’auto no mie des le a ders po li ti qu es na ti o na ux par 
rap port aux ac te urs do me sti qu es. L’ar tic le se ra di visé en 
de ux par ti es. Dans la pre miè re par tie, on en vi sa ge ra les 
ba ses du libéra li sme in ter go u ver ne men tal, et sa portée à 
la mo der ni sa tion des théori es d’intégra tion et à l’ex pli ca
ti on de l’évo lu tion du pro ces sus de l’intégra tion européen
ne. La de u xi ème par tie se ra axée sur les avan ta ges et les 
fa i bles ses de cet te théorie so us an gle dans qu el le me su re 
cet te théorie a réus si à ex pli qu er ef fi ca ce ment le pro ces sus 
d’intégra tion européen ne.
Motsclefs : in ter go u ver ne men ta li sme libéral, préféren ces 
na ti o na les, ac te urs nonin ter go u ver ne men ta ux, in ter go u
ver ne men ta li sme, négo ci a tion in ter na ti o na le, intégra tion 
européen ne.
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Résumé
L’in ter go u ver ne men ta li sme libéral déve loppé par An drew 
Mo rav csik re présen te une va ri an te mo der ne de l’ap proc
he in ter go u ver ne men ta li ste, et vi se à ex pli qu er les gran
des lig nes de l’intégra tion européen ne par la com bi na i son 
des théori es de for ma tion des préféren ces na ti o na les, de 
négo ci a tion in ter na ti o na le et du cho ix in sti tu ti on nel. Cet te 
théorie avan ce que les Etats sont les ac te urs prin ci pa ux 
dans le système de l’UE. Donc, l’UE est le résul tat d’une 
ac ti vité co opéra ti ve, ra ti on nel le des Etats. Les préféren ces 
na ti o na les ne sont pas in chan ge a bles, el les dépen dent des 
pro ces sus po li ti qu es in ter nes où les pres si ons des lob bi es 
éco no mi qu es sont déci si ves. Le libéra li sme in ter go u ver ne
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men tal uti li se l’ap proc he di te “twole vel ga mes” qu ant à 
l’ac ti vité ra ti on nel le des Etats. D’abord, les ac te urs éco
no mi qu es et so ci a ux in ter nes par ti ci pent à la for ma tion 
des préféren ces na ti o na les à tra vers la pres sion exercée 
sur les go u ver ne ments po ur que le urs intérêts so i ent réal
isés. En su i te, les Etats négo ci ent au ni ve au européen, afin 
de réali ser ces intérêts. Les go u ver ne ments sont dépen
dants des opi ni ons pu bli qu es, par tis po li ti qu es et des gro
u pes de pres sion po ur po u vo ir agir avec une gran de mar ge 
de ma nœ u vre. Les in sti tu ti ons européen nes pe u vent ain si 
accroître l’auto no mie des Etats par rap port aux ac te urs 
do me sti qu es. La théorie du libéra li sme in ter go u ver ne men
tal re présen te une avancée par rap port à l’in ter go u ver ne
men ta li sme clas si que car el le con sid ère que po ur les Etats 
la déléga tion de le ur so u ve ra i neté aux in sti tu ti ons de l’UE 
est la me il le u re stratégie po ur qu’ils con ser vent le ur auto
no mie. Cet te théorie pe ut éga le ment être conçue com me 
un “pont” en tre l’in ter go u ver ne men ta li sme clas si que et le 
néofon cti on na li sme, car el le avan ce l’idée que la négo
ci a tion in teréta ti que au ni ve au européen pe ut con du i re à 
un cho ix avec un résul tat po si tif, et que les préféren ces 
na ti o na les sont le pro du it des pres si ons des ac te urs in ter
nes, ce qui est en lig ne avec la thèse néofon cti on na li ste de 
l’intérêt na ti o nal com me le résul tat du “pro ces sus plu ra li
ste” dans le qu el le go u ver ne ment négo cie avec les gro ups 
d’intérêts, dont l’ac ti vité dépas se les fron tiè res na ti o na les. 

 Овај рад је примљен 12. јануара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 16. 
марта 2011. године.





УДК: 
331.5.024.5(4-672EU)

Прегледни  
рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXIII) X, vol=27
Бр. 1 / 2011.

стр. 345-368.

- 345 -

  

- 345 -

СашаОбрадовић
ЕкономскифакултетУниверзитетауКрагујевцу

МиленкоЏелетовић
УниверзитетЕдуконс,Факултетпословнеекономије,

СремскаКаменица-НовиСад

БорисСиљковић
ВисокаекономскашколаструковнихстудијаПећуЛепосавићу

ПОЛИТИКАТРЖИШТАРАДАЕУ
–ТЕОРИЈСКАДЕТЕРМИНАЦИЈА
ИПРАКТИЧНЕАПЛИКАЦИЈЕ

Сажетак
Радсесастојииздвадела.Анализапроучаванихпро-
блемаполитикатржиштарадабазирасепресвега,
на графичким итабеларним илустрацијама. Полази
сеодопштетеоријскеоснове,гдесудатибитникон-
цептиодзначајазатемуициљистраживања.Усу-
штинијеовајдеорадаодразтеоријскихпоставкиу
везисатржиштемрадаЕУ.Другидеорадасенакон
теоријскеоснове,засниванапрактичнимапликација-
маинтервенцијанатржиштурада.Урадусеприка-
зујекомпаративниприказелеменатакојиобухватају
политикетржиштарада,односно јавнихинтервен-
ција у оквиру овог сегмента. Основни циљ ових ин-
тервенција,удоменудатихмогућности,базирасена
смањењу незапослености, уз повећање ефикасности
тржиштаитржишних решења.Приказ квантита-
тивнихподатакадатураду,одраз јенеуједначено-
стиполитикананивоуЕУ, с обзиромда сеполити-
кетржиштарадаобликујуодстранесамихземаља
чланица.Ипак,разноликостприсутнаприпрактичној
апликацијиовихполитикаодвијасеускладусаЕвроп-
скомстратегијомусвојеномодстранеземаљаЕУ.
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рада, стопа незапослености, ЕУ, гранични производ
рада,запосленост.

Oснов сва ког тр жи шног ме ха ни зма је од нос по ну де и тра жње. 
Услу ге ра да се про да ју и ку пу ју на тр жи шту, као и би ло ко ја 

дру га ро ба и услу ге. На пер фект ном тр жи шту, це не услу га ра да 
ус по ста вља ју се кроз ефи ка сну ало ка ци ју, ме ђу тим у ствар но сти 
тр жи шта ра да ни ка да ни су пер фект на, на ро чи то, ако је зе мља ма ње 
раз ви је на. За ра де (це на ра да) че сто ни су де тер ми ни са не деј ством 
кон ку рент ских сна га. У кла сич ном мо де лу, рав но те жа тр жи шта ра-
да под ра зу ме ва да су сви рад ни ци ко ји же ле да ра де у мо гућ но сти 
да про на ђу по сао уз од го ва ра ју ћу за ра ду. То је основ на прет по-
став ка мо де ла за сно ва ног на ана ли зи по ну де и тра жње ко ји се у са-
вре ме ној ма кро е ко ном ској ли те ра ту ри сма тра по год ним за по чет ну 
ана ли зу и из у ча ва ње сто пе за ра да и ни воа за по сле но сти у по сма-
тра ној еко но ми ји. На рав но да ова ква прет по став ка, ма да по год на 
за из у ча ва ње ових ва ри ја бли у ве зи са оут пу том и про дук тив но-
шћу, не од го ва ра ствар ном жи во ту у ко јем је увек при сут на од ре-
ђе на не за по сле ност. Шта то кон крет но зна чи? То зна чи да ни ка да 
ни је сва рас по ло жи ва рад на сна га ак тив но укљу че на у про из вод њу 
до ба ра и услу га.

ТЕОРИЈСКАКОНЦЕПЦИЈА
ФУНКЦИОНИСАЊАТРЖИШТАЕУ

За тр жи ште ра да кљу чан је кон цепт мар ги нал ног про из во да 
ра да (су ме екс тра оут пу та до би је не унајм љи ва њем до дај не рад не 
сна ге уз фик си ра ње ни воа тех но ло ги је и ка пи тал ног сто ка) (Гор-
дон, 1989, стр. 167). За мар ги нал ни про из вод ра да прет по ста вље но 
је да опа да са по ра стом за по сле но сти.  На ко ји на чин функ ци о ни-
ше не га тив на ре ла ци ја из ме ђу ре ал них за ра да и тра жње за рад ном 
сна гом? На сли ци 1 дат је при каз ка ко функ ци о ни ше ве за из ме ђу 
ре ал них за ра да и кван ти те та тра же не рад не сна ге. Су ма ра да (L) 
да та је на хо ри зон тал ној оси. Ре ал не за ра де и гра нич ни про из вод 
ра да ме ре не су кроз ко ли чи ну ро ба по је ди ни ци ра да и при ка за не 
су на вер ти кал ној оси. Кри ва си ла зног на ги ба пред ста вља у ства ри 
кри ву гра нич ног про из во да ра да. Она озна ча ва по ве за ност из ме ђу 
гра нич ног про из во да ра да и бро ја рад ни ка за по сле них у фир ми, тј. 
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по слов ном сек то ру. Си ла зни на гиб ове кри ве ре зул тат је опа да ју ће 
гра нич не про дук тив но сти ра да. 

Хо ри зон тал на ли ни ја ко ја по ла зи из тач ке W* ре пре зен ту је ре-
ал не за ра де са ко ји ма се пред у зе ће су сре ће на тр жи шту ра да и ко је 
фир ма узи ма као да ту ве ли чи ну. Број рад ни ка, од но сно ко ли чи на 
рад не сна ге ко ја до при но си оства ре њу мак си мал ног про фи та де-
тер ми ни са на је у тач ки пре се ка ли ни је ре ал не за ра де и кри ве гра-
нич ног про из во да ра да. У тач ки А број тра же них рад ни ка од го ва ра 
тач ки на хо ри зон тал ној оси L*.

Сли ка 1: Де тер ми на ци ја тра жње рад не сна ге

Из вор: прилагођенo пре ма Бег Д. (2010) Економија, Да та Ста тус, стр. 165.

При ни воу за по сле но сти ко ји је ма њи од L* гра нич ни про из-
вод ра да пре ва зи ла зи ре ал ну за ра ду, што се из гра фи ка да и ви-
де ти. Кри ва MPL на ла зи се из над ли ни је ре ал не за ра де. При том 
ни воу за по сле но сти фир ма мо же по ве ћа ти про фит ан га жо ва њем 
ве ћег бро ја рад ни ка. Шта ако је ни во за по сле но сти пред у зе ћа ини-
ци јал но ве ћи од оног у тач ки L*? Та да има мо си ту а ци ју у ко јој је 
гра нич ни про из вод ра да ма њи од ре ал не за ра де, та ко да фир ма или 
по слов ни сек тор мо же по ве ћа ти про фит ре ду ко ва њем за по сле но-
сти, од но сно от пу шта њем рад ни ка. Про фит но – мак си ми зи ра ју ћа 
су ма ин пу та, од но сно тра же не рад не сна ге ко ре спон ди ра са тач ком 
пре се ка кри ве гра нич ног про из во да ра да и ли ни је ре ал не за ра де. 
Ова ре ла ци ја из ме ђу тра же не ко ли чи не ра да од стра не по слов ног 
сек то ра и ре ал не за ра де са ко јом се фир ме су сре ћу на тр жи шту је-
сте у ства ри, кри ва тра жње за рад ном сна гом. С об зи ром, да MPL 
кри ва та ко ђе по ка зу је су му ра да, ко ја се тра жи при не ком ни воу 
ре ал них за ра да, он да кри ва тра жње за рад ном сна гом ко ин ци ди ра 
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са МPL кри вом, те ка ко код МPL кри ве, та ко и код кри ве тра жње за 
рад ном сна гом, на гиб је си ла зан, што нам го во ри да ко ли чи на тра-
же ног ин пу та опа да, при ра сту ре ал них за ра да. 

Не га тив на ре ла ци ја из ме ђу ре ал них за ра да и тра жње за рад-
ном сна гом ко ин ци ди ра са кри вом мар ги нал ног про из во да ра да, 
од но сно кри вом тра жње за рад ном сна гом. Уоп ште но рад (L) мо же 
би ти ме рен на раз ли чи те на чи не по пут укуп них ча со ва ра да, укуп-
них рад них не де ља или бро ја за по сле них, што за ви си од кон крет-
не апли ка ци је. Са ма кри ва тра жње за рад ном сна гом пред ста вља 
уоп ште ну ка те го ри ју, при че му L мо же има ти би ло ко ју по зи тив ну 
вред ност, без об зи ра да ли се ра ди о це лом бро ју или о фрак ци о-
нал ној ве ли чи ни. Про ме не у ре ал ној за ра ди ни су узрок по ме ра ња 
кри ве тра жње рад не сна ге. Про ме на ни воа ре ал них за ра да ме ња 
же ље ни ни во за по сле но сти. Та ко на при мер, пад ре ал них за ра да 
по ди же про фит но мак си ми зи ра ју ћи ни во тра жње за рад ном сна гом 
(сли ка 2).

Сли ка 2: Пад ре ал них за ра да

Из вор: Mi les D. and Scott A. (2002) Macroeconomics, 
John Wi ley and Sons, стр. 172.

ГРАНИЧНИПРОИЗВОДРАДА

Ко ли ко ће сва ко од нас за ра ђи ва ти у жи во ту за ви си од по сла 
ко јим се ба ви мо. У за ви сно сти од ри зи ка, прет ход них ула га ња, ис-
ку ства, при ро де по сла и ни за окол но сти ства ра ју се раз ли ке у за-
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ра да ма за по сле них. Као и код свих дру гих слу ча је ва у тр жи шној 
еко но ми ји, по ну да и тра жња у осно ви, од ре ђу ју за ра де ко је се ис-
пла ћу ју рад ни ци ма. Тен ден ци ја да гра нич ни про из вод ка пи та ла 
опа да са по ве ћа њем су ме ка пи та ла у упо тре би (уз не про ме ње но 
уче шће оста лих фак то ра про из вод ње) је сте опа да ју ћа, мар ги нал на 
про дук тив ност ка пи та ла. Еко ном ско ре зо но ва ње при опа да ју ћој, 
мар ги нал ној про дук тив но сти ка пи та ла мо же се при ме ни ти и на 
гра нич ни про из вод ра да. При из во ђе њу про из вод не функ ци је мо же 
се са гле да ти ре ла ци ја из ме ђу оут пу та и ра да, од но сно рад не сна ге 
кроз фик си ра ње ко ли чи не ка пи та ла и одр жа ва ња про дук тив но сти 
на истом ни воу. Као у слу ча ју ка пи та ла, та ко и по ве ћа ње бро ја рад-
ни ка ути че на по раст оут пу та, али по опа да ју ћој сто пи. Та ко се 
прин цип опа да ју ће мар ги нал не про дук тив но сти мо же при ме ни ти 
на рад, од но сно рад ну сна гу, ру ко во де ћи се слич ним прин ци пи ма. 
Што је ве ћи број рад ни ка, при ко ри шће њу фик си ра не ко ли чи не ка-
пи та ла и оста лих ин пу та, то је ма ња ко рист у сми слу по ве ћа ног 
оут пу та, при до да ва њу све ве ћег и ве ћег бро ја рад ни ка. 

Ка ко са гра нич ним про из во дом ка пи та ла, та ко се и са гра нич-
ним про из во дом ра да, мо же  вр ши ти ме ре ње пре ко на ги ба ли ни је 
тан ген те у од но су на про из вод ну функ ци ју. Ма ла по ве ћа ња у за-
по сле но сти, мо гу се с то га ме ри ти, пре ко на ги ба ли ни је тан ген те 
у од но су на про из вод ну функ ци ју ко ја по ве зу је оут пут и рад као 
ин пут ра ста (сли ка 3). Кон кав ни об лик про из вод не функ ци је, од раз 
је за ко на опа да ју ћих при но са, при ко јем оут пут ра сте по опа да ју-
ћој сто пи са по ра стом бро ја за по сле них рад ни ка. У исто вре ме са 
ра стом за по сле но сти опа да гра нич ни про из вод ра да. 

Гра нич ни про из вод ра да је ни жи при ви шим ни во и ма за по сле-
но сти, што је ре флек си ја опа да ју ће мар ги нал не про дук тив но сти 
ра да. Са ма про из вод на функ ци ја у јед ној на ци о нал ној еко но ми ји 
не оста је фик си ра на то ком вре ме на. По зи тив на кре та ња агре гат не 
по ну де про ис те кла из по ве ћа ња су ме оут пу та, ко ји се мо же про из-
ве сти за да ту ко ли чи ну ка пи та ла и ра да, озна ча ва ју про ме ну про из-
вод не функ ци је под деј ством по ра ста про дук тив но сти. Су прот но, 
про ме на ко јом се сни жа ва су ма оут пу та ко ја мо же би ти про из ве-
де на за да ту ком би на ци ју ра да и ка пи та ла озна ча ва се као не га тив-
ни, од но сно адвер за тив ни шок у кре та њу по ну де. Та кве про ме не у 
ствар ном жи во ту про ис те кле су на при мер, по сле ди ца  ин вен ци ја 
и ино ва ци ја, али мо гу по ти ца ти и из про ме на др жав ног за ко но дав-
ства, по пут се та за ко на, чи јом се при ме ном мо же ути ца ти на из бор 
тех но ло ги је и про из вод них ме то да.
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Сли ка 3: Про из вод на функ ци ја и гра нич ни про из вод ра да

Из вор:  Mil ler Le Roy R., Van Ho o se D. (2004) Macroeconomics,
Thom son Le ar ning, стр. 55.

ТРАНЗИТИВНАРАВНОТЕЖАНАТРЖИШТУРАДА

Основ ни зах тев рав но те жне си ту а ци је у еко но ми ји као це ли ни, 
од но си се на јед на кост агре гат не по ну де и агре гат не тра жње. То је 
основ за ефи ка сност би ло ко јег тр жи шта. Основ ни мо дел по ну де и 
тра жње на тр жи шту ра да ба зи ра се на прет по став ци да се ре ал не 
за ра де при ла го ђа ва ју бр зо, у ци љу ујед на ча ва ња по ну де и тра жње 
за рад ном сна гом. Та ко нпр. ако је по ну да рад не сна ге ма ња од ње-
не тра жње, фир ме ће се над ме та ти за рад ни ке тра же не ква ли фи-
ка ци је и спо соб но сти кроз по ве ћа ње ре ал не за ра де. У су прот ном 
слу ча ју, ако мно го рад ни ка кон ку ри ше за ре ла тив но ма ло по сло ва, 
ре ал на за ра да има тен ден ци ју па да. Прет ход но из не се ни ста во ви у 
су шти ни су од раз кла сич ног мо де ла тр жи шта ра да. Екви ли бри јум 
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(рав но те жа) тр жи шта ра да је си ту а ци ја при сут на у тач ки пре се ка 
од го ва ра ју ће кри ве по ну де и кри ве тра жње за ра дом (сли ка 4).

Сли ка 4: Рав но те жа тр жи шта ра да

Из вор: Бур да М., Ви плош Ч. (2004) Макроекономија,
Европскиуџбеник, 3. изд., ЦЛДС, стр. 77.

Фак то ри ко ји ути чу на по ме ра ње кри ве агре гат не тра жње, од-
но сно кри ве агре гат не по ну де, та ко ђе се од ра жа ва ју на рав но те жни 
ни во ре ал них за ра да и пу не за по сле но сти. Ако ана ли зи ра мо на 
при мер, деј ство при вре ме но не по вољ ног кре та ња агре гат не по ну-
де, мо же се по ста ви ти пи та ње: шта ће се де си ти са од го ва ра ју ћим 
ва ри ја бла ма по ну де и тра жње на тр жи шту ра да? Упра во оно што се 
де ша ва у тре ну ци ма еко ном ске кри зе. Не по вољ но кре та ње агре гат-
не по ну де де лу је на сма ње ње гра нич ног про из во да ра да, при сва-
ком ни воу за по сле но сти, а ово сма ње ње узро ку је по ме ра ње кри ве 
тра жње на тр жи шту ра да уле во из по ло жа ја L D

1 u L D
2 (сли ка 5). 

По што смо прет по ста ви ли да је деј ство ових про ме на при вре-
ме но, ра зло жно је оче ки ва ти да не ће има ти ефе ка та на бу ду ће ре-
ал не за ра де и бу ду ћи гра нич ни про из вод. Због то га се кри ва по ну де 
не ће по ме ра ти. Но ва рав но те жна си ту а ци ја на тр жи шту ра да озна-
че на је у тач ки Б. Као што мо дел и пред ви ђа услед прет ход них про-
ме на до ла зи до сни же ња, ка ко те ку ћих ре ал них за ра да. (W1→W2),  
т ако  и  пуног нивоа запослености ( 21 LL → ). По чет ни, рав но те жни 
ни во за по сле но сти по стиг нут на кон  ра ни јег, пот пу ног при ла го ђа-
ва ња це на и за ра да, ко ре спон ди ра тзв. market-clearing (тр жи шно 
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ефи ка сној) си ту а ци ји и озна чен је као ни во пу не за по сле но сти L 1. 
Ре ал на за ра да при том ни воу на сли ци 5, озна че на је са W 1.
Сли ка 5: Ефек ти успо ра ва ња еко ном ског ра ста  на тр жи ште ра да

Из вор: Abel A., Ber nan ke B. (2001) Macroeconomics, Ad di son We sley Long man, 
Inc. стр. 86.

Пред но сти ана ли зе мо де ла по ну де и тра жње на тр жи шту ра да 
је су у очи глед ној сим пли фи ка ци ји, са јед не стра не, и прак тич ној 
апли ка тив ној при мен љи во сти са аспек та кре а то ра ма кро е ко ном-
ске по ли ти ке, са дру ге стра не. Овај мо дел у ства ри илу стру је ка-
кав ефе кат мо гу има ти еко ном ски по ре ме ћа ји или нпр. не по вољ не 
про ме не у еко ном ској по ли ти ци на ре ал не за ра де и ни во пу не за по-
сле но сти. Ипак, као и сва ко мо де ли ра ње има огра ни че ња. Основ но 
огра ни че ње мо де ла је сте у прет по став ци да сва ки рад ник ко ји же-
ли да ра ди, по рав но те жној ре ал ној за ра ди мо же на ћи по сао. Дру ги 
не до ста так од но си се на прет по став ку не по сто ја ња не за по сле но-
сти, што не од го ва ра ствар ном еко ном ском жи во ту. Ком би на ци јом 
про из вод не функ ци је и рав но те же на тр жи шту ра да мо же се од ре-
ди ти оут пут на ни воу пу не за по сле но сти, ко ји се у ма кро е ко ном-
ској ли те ра ту ри, на зи ва и по тен ци јал ним оут пу том. По тен ци јал ни 
оут пут од го ва ра ни воу пу не за по сле но сти.

За ра де из над тр жи шног ни воа при ка за на је у мо де лу, ко ји ви-
ше од го ва ра ствар но сти, да том на сли ци 6. Ми ни мал на за ра да је 
на ни воу W*, а као глав на по сле ди ца за ра да из над рав но те жног ни-
воа, ја вља се ви шак не за по сле них рад ни ка, ко ји је јед нак ра зли ци 
из ме ђу по ну ђе не (LS) и тра же не ко ли чи не ра да (LD). Увек се та кав 
ефе кат по сти же по осно ву при ме не за ко на о ми ни мал ној за ра ди, 
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уко ли ко су исте из над рав но те жног ни воа. Ви шак не за по сле них је 
не ми нов ни ре зул тат, уко ли ко се за ра де из би ло ко јег раз ло га на ла зе 
из над екви ли бри јум ског ни воа. 

Сли ка 6: Ефе кат за ра да из над рав но те жног ни воа

Из вор: Man kiw G. (2004) PrinciplesofEconomics,Har co urt Col le ge 
Pu blis hers, стр. 121.

ПОЛИТИКАИНТЕРВЕНЦИЈАНАТРЖИШТУРАДАЕУ

Од стра не Европ ског Са ве та сво је вре ме но је об ја вље на Стра те-
ги ја европ ске за по сле но сти (ЕuropeanEmploymentStrategy, 1997). 
Стра те ги ја се углав ном са сто ји из ди ја ло га из ме ђу зе ма ља чла ни ца 
и Европ ске ко ми си је на ба зи слу жбе них до ку ме на та по пут смер ни-
ца, пре по ру ка и пе ри о дич них из ве шта ја о за по сле но сти. У ди ја лог 
су укљу че не све ин сти ту ци је од зна ча ја за про бле ма ти ку тр жи шта 
ра да на ни воу ЕУ (Европ ски пар ла мент, Европ ски еко ном ски и 
дру штве ни ко ми тет и Ко ми тет ре ги о на) (13, 2011). На осно ву те 
стра те ги је, об ја вље не су ин те гри са не смер ни це за по шља ва ња за 
2008-2010. го ди ну, ко је се ба зи ра ју на ма кро е ко ном ским по ли ти ка-
ма, ми кро е ко ном ским ре фор ма ма и по ли ти ка ма за по сле но сти. Ови 
еле мен ти тре ба да до при не су одр жи вом ра сту, ве ћој за по сле но сти 
и дру штве ној ко хе зи ји. Зе мље чла ни це ће урав но те же но убр за ти 
при ме ну: 

– пу не за по сле но сти; до сти за ње пу не за по сле но сти, ре ду-
ко ва ње не за по сле но сти и  еко ном ске не ак тив но сти пу тем 
по ве ћа ња тра жње и по ну де ра да, кроз по ли ти ке ко ји ма се 
си мул та но обез бе ђу је флек си бил ност тр жи шта ра да, ор га-
ни за ци ја ра да, рад них од но са и си гур ност по сла и со ци јал не 
за шти те.
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– по раст ква ли те та и про дук тив но сти ра да; по ди за ње сто пе 
за по сле но сти у ве зи  је са по бољ ша њем при влач но сти по-
сло ва, ква ли те та ра да, про дук тив но сти, као и сма ње њем не-
јед на ко сти по по лу и си ро ма штва. 

– оја ча ва ње еко ном ске, со ци јал не и те ри то ри јал не ко хе зи је; 
од ре ђе не ак ци је су по треб не, ка ко би се оја ча ла со ци јал на 
ин клу зи ја, сма њи ло си ро ма штво, спре чи ла ис кљу че ност са 
тр жи шта ра да, ре ду ко ва ли ре ги о нал ни дис па ри те ти у за по-
сле но сти, не за по сле но сти и про дук тив но сти. 

У по сти за њу ових ци ље ва, ак ци је зе ма ља чла ни ца тре ба да бу-
ду усме ре не на сле де ће при о ри те те:

– по раст бро ја ли ца у окви ру по ну де ра да, у ста ту су за по сле-
но сти, као и мо дер ни зо ва ње си сте ма со ци јал не за шти те;

– по ве ћа ње адап ти бил но сти рад ни ка и пред у зе ћа;
– по раст ин ве сти ци ја у ху ма ни ка пи тал, кроз бо ље ве шти не и 

обра зо ва ње.
Као крај њи, кван ти та тив но мер љи ви циљ, до кра ја 2010 го ди-

не, по ли ти ке тр жи шта ра да тре ба ло би да до при не су по сти за њу 
про сеч не сто пе за по сле но сти на ни воу ЕУ од 70 %, од но сно 60 % 
за же не и 50 % за рад ни ке од 55 до 64 го ди не, уз ре ду ко ва ње не за-
по сле но сти и рад не не ак тив но сти. Сва ка од зе ма ља чла ни ца ду жна 
је да у том по гле ду, по ста ви тар ге те на ци о нал не сто пе за по сле но-
сти (5, стр. 49,50). 

По ли ти ке тр жи шта ра да су огра ни че не у оби му и по кри ва ју 
ин тер вен ци је усме ре не ка не за по сле ни ма, као и ли ци ма ко ја се су-
сре ћу са те шко ћа ма у по зи ци о ни ра њу у тр жи шту ра да. Основ на 
циљ на гру па ко ја се же ли об у хва ти ти овим ме ра ма су не за по сле на 
ли ца, ре ги стро ва на од стра не на ци о нал них слу жби за за по шља ва-
ње. Раз вој по ли ти ка тр жи шта ра да, као и оп ште при хва ће них ме-
то до ло шких осно ва од ви јао се то ком прет ход не де це ни је. Еуро стат 
као во де ћа ста ти стич ка слу жба ЕУ, на ба зи ове ме то до ло шке осно-
ве, об ја вљу је ин те гри са не по дат ке ко ји се мо гу свр ста ти у две ка-
те го ри је: 

1) из да ци по ка те го ри ја ма, ти пу пла ћа ња, при ма о цу, од го ва ра-
ју ћој по ли ти ци и сл.

2) од ре ђе ње уче сни ка на тр жи шту ра да, као и њи хо во раз вр-
ста ва ње по раз ли чи тим па ра ме три ма.
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Ин тер вен ци је тр жи шта ра да су јав не ме ре усме ре не ка до сти-
за њу ефи ка сног функ ци о ни са ња и ис пра вља њу не рав но те жа. За 
раз ли ку од оп ште по ли ти ке за по сле но сти, овим се ме ра ма де лу је 
у прав цу тач но од ре ђе них гру па на тр жи шту ра да. Јав не ин тер вен-
ци је су ак ци је пред у зе те од стра не цен трал не, ре ги о нал не и/или 
ло кал не вла де и укљу чу ју на мен ске из дат ке у фор ми ствар них ис-
пла та или у об ли ку опро ште них по ре за, до при но са или оста лих 
тро шко ва оп те ре ће ња, ко ји се пла ћа ју под нор мал ним усло ви ма. 
Ин тер вен ци је у скло пу по ли ти ка тр жи шта ра да циљ но су усме ре не 
ка пру жа њу ко ри сти по је дин ци ма из тар ге ти ра них гру па и укљу-
чу ју од ре ђе не из дат ке. У мно гим слу ча је ви ма, ди рект ни при ма лац 
ових јав них сред ста ва мо же би ти по сло да вац или услу жни сер вис, 
при че му је крај њи ко ри сник ових ак ци ја, увек ди рект но иден ти-
фи ко ва ни пар ти ци пант. Три основ на ти па ин тер вен ци ја на тр жи-
шту ра да су при сут на: 

1) услу ге пред ста вља ју та кав тип ин тер вен ци ја, где је глав на 
ак тив ност пар ти ци па на та по тра га за по слом и где уче шће не 
ре зул ти ра у про ме ни ста ту са на тр жи шту ра да;

2) ме ре су све оста ле ак тив но сти пар ти ци па на та, ко је не об у-
хва та ју по тра гу за по слом и где уче шће обич но ре зул ти ра 
у про ме ни ста ту са на тр жи шту ра да. Ме ре као об лик јав не 
ин тер вен ци је обез бе ђу ју са мо, при вре ме ну по др шку гру па-
ма, ко је не ма ју пред но сти на тр жи шту ра да и усме ре не су 
у ве ћи ни слу ча је ва на ак ти ви ра ње не за по сле них, тран сфе ре 
из не до бро вољ не не ак тив но сти ка за по сле но сти или ка очу-
ва њу по сло ва осо ба, ко је при ти сак не за по сле но сти ди рект-
но угро жа ва. 

3) по др шке су ин тер вен ци је, ко ји ма се пру жа фи нан сиј ска по-
моћ, ди рект но или ин ди рект но, по је дин ци ма за те че ним не-
по вољ ним окол но сти ма на тр жи шту ра да. 

Сва ка од ин тер вен ци ја у окви ру по ли ти ка тр жи шта ра да при-
мар но је усме ре на ка гру па ма љу ди, ко је има ју те шко ће на тр жи-
шту ра да, при че му та ква спе ци фи ка ци ја ства ра ди рект не раз ли ке 
у од но су на по ли ти ке оп ште за по сле но сти, со ци јал не за шти те или 
ци ље ве фи скал ног сек то ра, ко ји та ко ђе има ју слич не оп ште ци ље-
ве, али је њи хо во деј ство не се лек тив но у од но су на оп шту по пу ла-
ци ју, иако су исте усме ре не ка про мо ви са њу за по сле но сти. 
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Три су основ не гру пе об у хва ће не овим об ли ком јав них ин тер-
вен ци ја:

1) не за по сле на ли ца – љу ди без по сла, рас по ло жи ви за рад, а уз 
то ак тив но тра же по сао; та кве осо бе се сма тра ју ре ги стро ва-
ним у на ци о нал ним слу жба ма за по шља ва ња, као не за по сле-
на ли ца и по пра ви лу, су укљу че на у окви ру ове де фи ни ци је, 
чак и ако не ис пу ња ва ју прет ход на три на ве де на кри те ри ју-
ма.

2) За по сле ни под ри зи ком – ова ка те го ри ја об у хва та ли ца ко ја 
ра де, али у њи хо вом слу ча ју по сто ји ри зик не до бро вољ ног 
гу бит ка по сла, на ба зи еко ном ских раз ло га, ре струк ту ри ра-
ња и слич ног. 

3) Не ак тив ни – ли ца ко ја ни су део рад не сна ге, али же ле да уђу 
на тр жи ште ра да, иако не ма ју од ре ђе не пред но сти. 

Де таљ ни ја кла си фи ка ци ја јав них ин тер вен ци ја у окви ру по-
ли ти ка тр жи шта ра да иден ти фи ку је по осно ву ти па ак ци ја јед ну 
ка те го ри ју услу га (услу ге тр жи шта ра да ) шест ка те го ри ја ме ра 
(тре нинг, ро та ци ја и по де ла по сла, ини ци ја ти ве за за по сле ност, 
по др жа на за по сле ност и ре ха би ли та ци ја, ди рект на кре и ра ња по-
сла и ини ци ја ти ве за от по чи ња ње по сла) и две ка те го ри је по др шке 
(при ход на по др шка из ван по сла и ра но пен зи о ни са ње) (15, 2011). 
Ка те го ри ја услу га тр жи шта ра да да ље се кла си фи ку је кроз услу ге 
кли јен ти ма и оста ле ак тив но сти. 

Из да ци ко ји об у хва та ју сва ку од ових ин тер вен ци ја укљу чу ју:
1)  тран сфе ре у фор ми го то вин ских ис пла та или на кна да (на-

кна де за по је дин це или суб вен ци је по сло дав ци ма);
2) вред ност ди рект но обез бе ђе них ро ба и услу га (нпр. тро шко-

ви тре нинг кур се ва у ци љу на ла же ња и при пре ме за по сао);
3)  су ме опро ште них при хо да кроз ре дук ци ју раз ли чи тих фор-

ми оба ве зних пла ћа ња. То се углав ном од но си на су ме ко је 
пла ћа за по сле ни или по сло да вац у од су ству ин тер вен ци ја 
(нпр. при вре ме но из у зи ма ње од пла ћа ња до при но са со ци-
јал ног оси гу ра ња за по сло дав це ко ји пре у зи ма ју не за по сле-
на ли ца). 

Ме ре ње свих ових из да та ка вр ши се на на чин, ко ји по ве зу је 
до га ђа је и зах те ве са при па да ју ћим оба ве за ма. Та ко на при мер, у 
слу ча ју јед но го ди шњег тре нинг кур са, из да ци се рас по де љу ју на 
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од го ва ра ју ћи на чин кроз при па да ју ће пе ри о де, а не у тре нут ку, ка-
да је услу га јед но крат но ис пла ће на. Из да ци се кла си фи ку ју пре ма 
при ма о ци ма и пре ма ти пу ме ра ко јим је из да так од ре ђен. У окви ру 
кван ти та тив них по да та ка у ве зи са из да ци ма, ба зе по да та ка ко је 
об у хва та ју ин тер вен ци је на тр жи шту ра да са др же и ква ли та тив не 
ин фор ма ци је, ко је опи су ју сва ку ин тер вен ци ју, њи хо во деј ство и 
циљ не гру пе. Мно ге од ових ак тив но сти по кри ве не су на ни воу ЕУ 
од стра не Европ ског со ци јал ног фон да (ЕСФ). При каз из да та ка у 
ап со лут ном и про цен ту ал ном из но су по став ка ма, дат  је у та бе ла-
ма:

Та бе ла 1:  
Из да ци по ли ти ке тр жи шта ра да по ка те го ри ја ма  

(2008) ЕУ – 27 и узо рак се лек ти ра них зе ма ља чла ни ца  
– из нос у ми ли о ни ма евра

Еуро стат Услу ге  
(ка те го ри ја 1)

Ме ре  
(ка те го ри је 

2-7)

По др шке 
(ка те го ри је 

8 и 9)
Укуп ни 
из да ци

ЕУ-27 23765.5 56878.6 119916.4 200560.6

EU-15 22497.3 54417.0 117046.9 194411.2

Бел ги ја 679.5 3732.9 7026.8 11439.2

Бу гар ска 18.2 89.5 53.2 160.9

Дан ска 547.1 2280.3 2833.3 5660.8

Шпа ни ја 1126.7 5752.3 20520.4 27399.4

Ки пар 7.9 11.3 64.8 84.1

Ма ђар ска 92.5 220 390.8 703.3

Аустри ја 458.9 1454.6 3271.6 5185

Сло ве ни ја 31.8 34.5 99.6 165.9

Сло вач ка 70.6 96.9 279.4 446.9

Фин ска 211.6 1240.7 2494.6 3946.9

Извор:La bo ur mar ket po licy – ex pen di tu re and par ti ci pants Da ta 2008, Euro stat, 
Lu xem bo urg: Pu bli ca ti ons Of fi ce of the Euro pean Union, 2010.
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Та бе ла 2: 
Из да ци по ли ти ке тр жи шта ра да по ка те го ри ја ма  

(2008) ЕУ – 27 и узо рак се лек ти ра них зе ма ља чла ни ца  
– про цен ту ал ни из нос

Еуро стат Услу ге (ка те-
го ри ја 1)

Ме ре (ка те-
го ри је 2-7)

По др шке 
(ка те го ри је 

8 и 9)
Укуп ни 
из да ци

ЕУ-27 11.8 28.4 59.8 100
ЕУ-15 11.8 28 60.2 100
Бел ги ја 5.9 32.6 61.4 100
Бу гар ска 11.3 55.6 33 100
Дан ска 9.7 40.3 50 100
Шпа ни ја 4.1 21 74.9 100
Ки пар 9.4 13.5 77.1 100
Ма ђар ска 13.2 31.3 55.6 100
Аустри ја 8.9 28.1 63.1 100
Сло ве ни ја 19.2 20.8 60 100
Сло вач ка 15.8 21.7 62.5 100
Фин ска 5.4 31.4 63.2 100

Извор:Labourmarketpolicy–expenditureandparticipantsData2008,Euro stat, 
Lu xem bo urg: Pu bli ca ti ons Of fi ce of the Euro pean Union, 2010.

Та бе ла 3:  
Из да ци по ли ти ке тр жи шта ра да по ка те го ри ја ма  

(2008) ЕУ – 27 и узо рак се лек ти ра них зе ма ља чла ни ца  
– про цен ту ал ни из нос БДП

Еуро стат Услу ге (ка те-
го ри ја 1)

Ме ре (ка те-
го ри је 2-7)

По др шке 
(ка те го ри је 

8 и 9)
Укуп ни 
из да ци

ЕУ-27 0.190 0.455 0.959 1.604
ЕУ-15 0.199 0.472 1.016 1.688

Бел ги ја 0.197 1.083 2.039 3.319
Бу гар ска 0.053 0.262 0.156 0.472
Дан ска 0.235 0.979 1.216 2.429

Шпа ни ја 0.104 0.528 1.885 2.517
Ки пар 0.046 0.066 0.376 0.487

Ма ђар ска 0.088 0.208 0.370 0.666
Аустри ја 0.163 0.516 1.161 1.840

Сло ве ни ја 0.086 0.093 0.268 0.447
Сло вач ка 0.109 0.150 0.431 0.690

Фин ска 0.115 0.674 1.354 2.143
Извор:Labourmarketpolicy–expenditureandparticipantsData2008,Euro stat, 

Lu xem bo urg: Pu bli ca ti ons Of fi ce of the Euro pean Union, 2010.
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Све ове по ли ти ке ди рект но су усме ре не пре вас ход но, ка ак тив-
ном ста нов ни штву. У еко ном ском сми слу, то је рад на сна га (збир 
за по сле них и не за по сле них ли ца). У скла ду са кла си фи ка ци јом 
Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да (ИЛО), ли ца мо гу би ти за по сле на, 
не за по сле на и еко ном ски не ак тив на (14, 2011). Ова тре ћа ка те го-
ри ја мо же пред ста вља ти ре зер ву рад не сна ге, јер се са сто ји из еко-
ном ски не ак тив них ли ца, ко ја мо гу же ле ти да ра де, али не тра же 
ак тив но по сао или ни су тре нут но рас по ло жи ви за рад.

ОСНОВНИПАРАМЕТРИТРЖИШТАРАДАЕУ

На ни воу ЕУ, ста ти сти ка ко ја об у хва та рад ну сна гу при ка зу је 
се од го ва ра ју ћим из ве шта ји ма EULabourForceSurvey(EULFS). 
У окви ру ових из ве шта ја при ка зу је се пре глед рас по ло жи ве рад-
не сна ге по раз ли чи тим ди мен зи ја ма (по лу, ста ро сти, обра зо ва њу, 
ста ту су за по сле ња, итд.). Сто па ак тив но сти ко ја об у хва та удео по-
пу ла ци је, ко ја је еко ном ски ак тив на од но си се на осо бе од 15 до 64 
го ди не. На та бе ли 4 при ка за ни су по да ци о укуп ном и ак тив ном 
ста нов ни штву, као и при па да ју ће сто пе ак тив но сти. Сто пе за по-
сле но сти ука зу ју на удео за по сле них ли ца у укуп ној по пу ла ци ји, и 
њи хо во основ но кла си фи ко ва ње вр ши се по осно ву при пад но сти 
ста ро сним гру па ци ја ма или по по лу. За по сле не осо бе ра де у окви-
ру пу ног или де ли мич ног рад ног вре ме на и мо гу ра ди ти за по сло-
дав ца, или у окви ру ка те го ри је са мо за по сле них. Ли ца ко ја ра де за 
по сло дав ца при ма ју ком пен за ци ју у фор ми за ра да, а сам по сло да-
вац мо же би ти јав ног или при ват ног ка рак те ра. Са мо за по сле на ли-
ца ра де у окви ру соп стве ног би зни са, про фе си о нал не прак се, или 
на фар ми. Са основ ном свр хом еко ном ске за ра де, ве ћи на за по сле-
них ли ца ра ди по уго во ру раз ли чи тог вре мен ског тра ја ња. Пе ри од 
за по сле но сти се фик си ра уна пред, или се не зна уна пред, али се 
де фи ни шу објек тив ни кри те ри ју ми за ду же ња за по сле них ли ца. 

Та бе ла 4:  
По ла зни па ра ме три тр жи шта ра да ЕУ-27  

и се лек ти ра них зе ма ља чла ни ца

Укуп но ста нов ни-
штво (1000)

Ак тив но ста нов ни-
штво

 (1000)
Сто па ак тив-

но сти (%)

2000 2008 2000 2008 2000 2008
ЕУ-27 319597.6 330375.2 222049.1 238523.2 68.6 70.9
Бел ги ја 6719.2 7073.3 4394.7 4779.1 65.1 67.1
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Бу гар ска 5491.2 5169.4 3355.4 3560.4 60.7 67.8
Дан ска 3532.3 3590.8 2835.7 2951.8 80.0 80.8
Шпа ни ја 27373.3 31251.8 17485.7 22848.4 65.4 72.6
Ки пар 438.3 523.8 310.7 397.4 69.1 73.6
Ма ђар ска 6764.4 6794.2 4090.1 4208.7 60.1 61.5
Аустри ја 5374.6 5575.9 3849.0 4252.1 71.0 75.0
Сло ве-
ни ја 1396.5 1422.0 965.4 1041.8 67.5 71.8

Сло вач ка 3692.7 3891.8 2586.6 2689.5 69.9 68.8
Фин ска 3451.8 3513.8 2589.5 2702.9 74.5 75.8

Извор:La bo ur mar ket sta ti stics,Eurostat,Luxembourg:PublicationsOfficeof
theEuropeanUnion,2009.

Ти по ло ги ја еко ном ски не ак тив них ли ца об у хва та: 
– ли ца ко ја су про на шла по сао, али ће се ка сни је рад но ан га-

жо ва ти;
– ли ца ко ја тра же по сао, али ни су рас по ло жи ва за рад; 
– ли ца ко ја же ле по сао, рас по ло жи ва су за рад ни ан га жман, 

али не тра же по сао;
– ли ца ко ја же ле по сао, ни су рас по ло жи ва за рад ни ан га жман, 

и не тра же по сао;
– оста ла ли ца не за ин те ре со ва на за по сао.
У окви ру ове кла си фи ка ци је, при ка за ни су раз ли чи ти сте пе-

ни не ак тив но сти, као и мо гућ но сти за укљу че ње у тр жи ште ра да. 
Сва ка од ових ка те го ри ја раз ли ку је се по то ме да ли ли ца у њој, 
же ле да ра де, да ли тра же по сао и да ли су рас по ло жи ви за рад но 
ан га жо ва ње. Та ко на при мер, по осно ву рас по ло жи вих по да та ка, 
око 1,6 ми ли о на еко ном ски не ак тив них ли ца ни је тре нут но на рас-
по ла га њу за по сао, док 14,2 ми ли о на же ли по сао, али га не тра же. 
Нај ве ћа ка те го ри ја еко ном ски не ак тив них ли ца об у хва та све оста-
ле, ко ји ни су за ин те ре со ва ни и не тра же по сао из раз ли чи тих раз-
ло га ( 79,719 ми ли о на) (Де Ла Фу ен те, 2010, стр.5). 

У по гле ду еко ном ских ак тив но сти за по сле них ли ца, оне се 
де фи ни шу ста ти стич ком кла си фи ка ци јом еко ном ских ак тив но-
сти (NACE). Обра зов на струк ту ра за по сле них у ЕУ де фи ни ше се 
пре ма ме ђу на род ним стан дар ди ма  (ISCED 97), док се за ни ма ња 
кла си фи ку ју по осно ву ска ле ISCO-88 (COM) (17, 2011). На ни воу 
ЕУ 27 по по да ци ма из 2008. го ди не нај ве ћи про це нат за по сле них 
об у хва ћен је у сек то ру услу га (69,4%), у ин ду стри ји 24,9%, док је у 
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по љо при вре ди при сут но све га 2,7%. По струк ту ри за по сле них до-
ми нант но уче шће је по осно ву сред њег обра зов ног ста ту са 49,8%, 
ви со ко обра зо ва ње по се ду је 27% за по сле них ли ца, док је оста так 
23,3% од раз при су ства за по сле них ли ца са основ ним и ни жим се-
кун дар ним обра зо ва њем (9, стр.27-29). 

Што се ти че рад ног вре ме на за по сле них, оно се де фи ни ше као 
вре ме ко је се тро ши на про дук тив не ак тив но сти, без об зи ра на тип 
уго вор них аран жма на, ко је исти по кри ва ју, као и на то да ли су оне 
пла ће не или не. По осно ву овог па ра ме тра про сек ча со ва ра да у 
не де љи на ни воу ЕУ 27 је 41,8 за за по сле на ли ца са пу ним рад ним 
вре ме ном, док је код не пу ног рад ног вре ме на про сеч на ве ли чи на 
рад них са ти у то ку рад не не де ље 20 ча со ва ра да (9, стр. 31). Ова-
кво рад но вре ме ис кљу чу је вре ме утро ше но на пу то ва ња од ку ће 
до по сла, па у зе за обро ке, од су ства са по сла због лич них раз ло-
га, обра зо ва ња, или ча со ва обу ке ко ји ни су нео п ход ни за из во ђе ње 
про дук тив них ак тив но сти.

По стан дард ној те о риј ској де фи ни ци ји, сто па не за по сле но сти 
је про цен ту ал ни из раз уде ла не за по сле них ли ца у рад ној сна зи. 
При каз ста ња не за по сле но сти стан дард но под ра зу ме ва из два ја ње 
две спе ци фич не сто пе, и то сто пе не за по сле них код мла дих, у ко ју 
су укљу че на ли ца од 15 до 24 го ди не жи во та, као и сто па ду го роч-
не не за по сле но сти, за ли ца ко ја су не за по сле на ду же од 12 ме се-
ци. Ли це ко је је не за по сле но ак тив но тра жи по сао и у том прав цу 
пред у зи ма раз ли чи те ак тив но сти:

1)  кон так ти ра јав ни сер вис за за по шља ва ње;
2)  кон так ти ра при ват не аген ци је у ци љу про на ла же ња по сла;
3)  апли ци ра и тра жи по сао у кон так ту са по сло дав ци ма ди-

рект но;
4)  пре тра жу је огла се за по сао;
5)  рас пи ту је се у на ме ри да на ђе по сао на раз ли чи тим стра на-

ма, код ли ца ко ја му мо гу по мо ћи;
6)  тра жи и кон ку ри ше за опре му, ли цен це, до зво ле или фи нан-

сиј ска сред ства ко ја му мо гу по мо ћи да от поч не по сао;
7)  пред у зи ма ак тив но сти те сти ра ња, од ла ска на ин тер вју и са-

ње и ис пи те у ци љу до би ја ња по сла.
Ре гу ла ти вом Европ ске ко ми си је пре ци зно се де фи ни ше стан-

дар ди за ци ја не за по сле но сти (Commission Regulation (EC) No 
1897/2000). Ова де фи ни ци ја ком па ти бил на је са ИЛО стан дар ди-
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ма, али се не за по сле ним ли цем сма тра осо ба од 15 до 74 го ди на, 
без по сла то ком ре фе рент не не де ље по сма тра ња. 

Та бе ла 5: 
Ин ди ка то ри не за по сле но сти

Не за по сле на ли ца 
(1000)

Сто пе не за по сле-
но сти (%)

Сто пе ду го роч не 
не за по сле но сти  

(%)
2000 2008 2000 2008 2000 2008

ЕУ-27 19509.0 16764.8 8.7 7.0 4.0 2.6
Бел ги ја 301.9 333.4 8.5 7.5 4.1 3.0
Бу гар ска 560.8 199.7 16.4 5.6 9.4 2.9
Дан ска 122.4 98.0 4.3 3.3 0.9 0.5
Шпа ни ја 1979.6 2590.6 11.1 11.3 4.6 2.0
Ки пар 15.2 14.4 4.9 3.7 1.2 0.5
Ма ђар ска 260.9 329.1 6.4 7.8 3.1 3.6
Аустри ја 138.4 162.3 3.6 3.8 1.0 0.9
Сло ве-
ни ја 64.7 45.5 6.7 4.4 4.1 1.9

Сло вач ка 484.9 255.7 18.8 9.5 10.3 6.6
Фин ска 253.1 172.1 9.8 6.4 2.8 1.2

Из вор:Labourmarketstatistics,Lu xem bo urg: 
Pu bli ca ti ons Of fi ce of the Euro pean Union, 2009.

Та бе ла 6: 
Ми ни мал на ме сеч на за ра да, 2000. и 2009. го ди на

ЕУР ПKС
2000 2009 2000 2009

ЕУ-27 -- -- -- --
Бел ги ја 1096 1388 1075 1254
Бу гар ска 38 123 100 240
Дан ска -- -- -- --
Шпа ни ја 425 728 500 760
Ки пар -- -- -- --
Ма ђар ска 100 270 200 408
Аустри ја -- -- -- --
Сло ве ни ја 375 589 597 710
Сло вач ка -- 296 -- 409
Фин ска -- -- -- --

Из вор: Labourmarketstatistics,Lu xem bo urg: 
Pu bli ca ti ons Of fi ce of the Euro pean Union, 2009.
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У ве ћи ни зе ма ља чла ни ца, прав ном ре гу ла ти вом ус по ста вље-
на је ми ни мал на над ни ца. С об зи ром да је за кон ски уста но вље на, 
она се при ме њу је на огром ну ве ћи ну за по сле них са пу ним рад-
ним вре ме ном. Ми ни мал не над ни це су бру то су ме, пре од бит ка 
по ре ских да ва ња и до при но са за со ци јал но оси гу ра ње. Ми ни мал-
не за ра де се раз ли ку ју у сва кој од зе ма ља ЕУ и у од ре ђе ној ме ри 
ре флек ту ју ни во це на при су тан у еко но ми ји. Да би се на пра ви ла 
упо ре ди ва осно ва и ели ми ни са ли ефек ти раз ли ка у ни во и ма це на 
из ме ђу зе ма ља упо тре бља ва се па ри тет ку пов не мо ћи, при че му се 
ми ни мал на ме сеч на за ра да у на ци о нал ној ва лу ти из ра жа ва пре ко 
за јед нич ке ве штач ке је ди ни це стан дар да ку пов не мо ћи (ПKС). 

* 
*    *

Кра јем пр ве де це ни је ово га ве ка, до шло је до по ја ве ре це си о-
них тен ден ци ја у при вре да ма ЕУ. То је на рав но би ло пра ће но ра-
стом не за по сле но сти. Тр жи ште ра да ЕУ је тек, у дру гом квар та лу 
2010. го ди не по ка за ло из ве сне зна ке по бољ ша ња на кон се дам уза-
стоп них квар та ла, у ко ји ма је био при су тан тренд ра ста не за по сле-
но сти. Број за по сле них ли ца на ни воу ЕУ 27 је ми ни мал но по рас-
тао (0,2%) у дру гом по сма тра ном квар та лу 2010. го ди не, ма да је 
све у куп на за по сле ност опа ла за 0,6% и то са мо у то ку прет ход них 
го ди ну да на, по по да ци ма Еуро ста та1). 

По зи тив ни ре зул та ти при сут ни у по ра сту при вре ме не за по-
сле но сти и са мо за по шља ва ња ука зу ју да ове две ком по нен те уоби-
ча је но ре а гу ју бр же на ци клич не флук ту а ци је и мо гу би ти ин тер-
пре ти ра не као по чет ни сиг на ли по бољ ша ња на тр жи шту ра да ЕУ. 
Ме ра у ко јој се ово де ша ва раз ли ку је се и ва ри ра у за ви сно сти од 
зе мље чла ни це. Код не ких зе ма ља, при вре ме на за по сле ност је би-
ла је ди ни или глав ни фак тор, ко ји до при но си све у ко уп ном ра сту 
за по сле но сти (нпр. Пољ ска). Го то во је си гур но да је пад укуп не за-
по сле но сти убла жен по ра стом бро ја при вре ме но за по сле них ли ца 
(нпр. Мал та, Ки пар, Швед ска). На дру гој стра ни, са мо за по шља ва-
ње до при но си ма њем ра сту укуп не за по сле но сти, али су и ту при-
сут ни  раз ли чи ти ефек ти ме ђу зе мља ма чла ни ца. У не ким зе мља-
ма чла ни ца ма, стал на за по сле ност је глав ни фак тор у ре дук ци ји 
не за по сле но сти (нпр. Ли тва ни ја, Бу гар ска, Есто ни ја). Број стал но 
за по сле них у 2010. го ди ни, по рас тао је у по је ди ним зе мља ма чла-
1) На по ме на: у за кључ ку су ко ри шће ни кван ти та тив ни по да ци из при ка за них та бе ла у 

ра ду  и са сај та Еуро ста та.  
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ни ца ма ЕУ (нпр. Мал та, Бел ги ја, Лук сем бург). На дру гој стра ни, 
сма њу је се број не ак тив них ли ца као про це нат рад но спо соб не по-
пу ла ци је и тај тренд на ста вљен је из прет ход них го ди на, пре све га, 
као ре зул тат по ра ста уче шћа жен ског де ла по пу ла ци је на тр жи шту 
ра да. 

Ипак, еко ном ски не ак тив на по пу ла ци ја оста је вр ло хе те ро ге-
на гру па на тр жи шту ра да ЕУ. При су тан тренд сма ње ња уче шћа 
еко ном ски не ак тив не по пу ла ци је од ви ја се то ком чи та ве прет ход не 
де це ни је. На ни воу ЕУ ко ре спон ди ра по ра сту од пре ко 4,6 ми ли о-
на ста нов ни ка, ко ји ра ни је ни су би ли еко ном ски ак тив ни. По раст 
уче шћа жен ског де ла по пу ла ци је у рад ној сна зи од раз је ре дук ци-
је сто па не ак тив но сти (са 39,9% у 2000. го ди ни на 35,7% у 2009. 
го ди ни). У истом по сма тра ном пе ри о ду за му шкар це је ова сто па 
оста ла ско ро не про ме ње на. 

За ак тив не по ли ти ке ра да исто вре ме но је ши ром Европ ске 
Уни је до шло до сма ње ног из два ја ња при па да ју ћих из да та ка за пе-
ри од од 2005. до 2008. го ди не у из но су од 14%. Ипак све у куп на 
из два ја ња у 2008. го ди ни су око 1,6% БДП ЕУ27. У ап со лут ном 
из но су ова су ма из но си пре ко 200 ми ли о на евра. Као и код свих 
оста лих еле ме на та тр жи шта ра да, ни у окви ру ово га не по сто ји 
ујед на че ност из ме ђу зе ма ља чла ни ца, та ко да из да ци ва ри ра ју од 
3,3% БДП у Бел ги ји до 0,25% у Ру му ни ји. Нај ве ћи део из да та ка 
(око 60%) у окви ру по ли ти ка тр жи шта ра да је сте при ход на по др-
шка у ви ду бе не фи ци ја не за по сле ни ма ко ји ак тив но тра же по сао. 

Основ ни ни во из да та ка у окви ру овог сег мен та тр жи шта ра да 
у осно ви ни је по ве зан са ни во ом не за по сле но сти, већ је пре од раз 
со ци јал но-по ли тич ких и исто риј ских фак то ра. Ипак, про ме не из-
да та ка у ви со ком сте пе ну су ко ре ла ци је са ни во ом не за по сле но сти. 
По да ци при ка за ни у прет ход ним та бе ла ма, као од раз по ли ти ка тр-
жи шта ра да, упо тре бља ва ју се за пра ће ње из вр ше ња Стра те ги је о 
европ ској за по сле но сти. Сва ка зе мља чла ни ца чи ни на пор да сма-
њи не за по сле ност кроз ак тив не и па сив не по ли ти ке тр жи шта ра да. 
Тај на пор ни је сву да пра ћен истим из два ја њем за те на ме не, јер чак 
15 зе ма ља ЕУ тро ши ма ње од 1% БДП на по ли ти ке тр жи шта ра да. 

Ак тив не по ли ти ке тр жи шта ра да про мо ви шу ин те гра ци ју не-
за по сле них, кроз тре нинг, ро та ци ју или по де лу по сла, ини ци ја ти ве 
за за по шља ва ње, одр жи во за по шља ва ње и ре ха би ли та ци ју, ди рект-
но кре и ра ње по сла и старт-уп ини ци ја ти ве. Њи хов удео у укуп-
ним из да ци ма је око 28%, од но сно 0,45% БДП ЕУ 27. Овај сег мент 
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(ме ре тр жи шта ра да) је нај ва жни ји еле мент из да та ка у Бу гар ској 
(56%) и Пољ ској (52%), а нај ма њи на Мал ти и у Ве ли кој Бри та-
ни ји, и из но си ма ње од 10%. Нај ве ћи део из да та ка (ско ро 60%), 
об у хва та па сив ну по др шку (ка те го ри је 8 и 9), у окви ру по ли ти ка 
тр жи шта ра да. Од те су ме пре ко 90% су го то вин ске ис пла те, као 
по др шка не за по сле ни ма то ком ак тив не по тра ге за по слом (ка те-
го ри ја 8), док је оста так су ме у окви ру ка те го ри је 9 (ра но пен зи-
о ни са ње). Чак три на ест зе ма ља чла ни ца ни је по тро ши ло ни шта у 
окви ру ове ка те го ри је, док је у 23 зе мље чла ни це овај вид из да та ка, 
у ви ду го то вин ских ис пла та не за по сле ни ма, об у хва ћен кроз нај ве-
ћи удео у укуп ним из да ци ма по ли ти ка тр жи шта ра да. 

Оче ку је се да из да ци у ви ду бе не фи ци ја за не за по сле не (ка те-
го ри ја 8), бу ду у ви со ком сте пе ну ко ре ла ци је са сто пом не за по сле-
но сти. Ме ђу тим, ем пи риј ски по да ци по ка зу ју да не по сто ји ко ре-
ла ци ја из ме ђу из да та ка по ли ти ке тр жи шта ра да у од но су на сто пу 
не за по сле но сти. Та ко на при мер, не ке зе мље су из дво ји ле ви сок 
ни во из да та ка за ове на ме не, упр кос чи ње ни ци да је у њи ма при-
су тан ни зак ни во не за по сле но сти (Хо лан ди ја, Дан ска и Аустри ја). 
На дру гој стра ни при су тан је и су про тан при мер ни ских из два ја ња 
и ви со ке не за по сле но сти (Сло вач ка, Ма ђар ска и Грч ка). То ука зу-
је на чи ње ни цу да по ли ти ке тр жи шта ра да ни су по ве за не са мо са 
ни во ом не за по сле но сти, већ да на њих ути чу и оста ли фак то ри, а 
пре све га те ку ћа по ли ти ка вла де. Упо тре ба ак тив них ме ра тр жи-
шта ра да, ка ко би се по бољ ша ла за по сле ност и убр за ла тран зи ци ја 
ка за по сле но сти је ва жан еле мент Европ ске стра те ги је, иако ти по-
ви про гра ма и из да ци за исте ва ри ра ју из ме ђу зе ма ља чла ни ца. 

SasaObradovic,MilenkoDzeletovic,BorisSiljkovic
EULABOURMARKETPOLICY-THEORETICAL

DETERMINATIONANDPRACTICALAPPLICATIONS
Summary

Thisarticleconsistsoftwoparts.Theanalysisstudiedthe
problem of labor market policies is based primarily on
graphicalandtabularillustrations.Itstartsfromthegene-
raltheoreticalgrounds,whereitprovidesimportantcon-
ceptsrelevanttothetopicandpurposeoftheresearch.In
essence,thispartisareflectionoftheoreticalassumptions
regardingthelabormarketoftheEU.Thesecondpartaf-
terthetheoreticalbackground,ispracticalapplicationba-
sedonlabormarketinterventions.Thispaperpresentsa
comparativereviewofelementsthatincludelabormarket
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policiesandpublicinterventionsinthissegment.Themain
objectiveoftheseinterventionsisbasedonthereduction
ofunemploymentinthedomainofthegivenoptions,whi-
leincreasingtheefficiencyofmarketsandmarketsoluti-
ons.Displayofquantitativedatapresentedinthispaper,
isareflectionoftheinconsistencyofpoliciesatEUlevel.
LabormarketpolicywasshapedbytheEUmembers.Ho-
wever,thediversitypresentedinthepracticalapplication
ofthesepoliciesiscarriedoutinaccordancewiththestra-
tegyadoptedbytheEU.
Key words: labor market, labor market policies, unem-
ployment, the EU, the marginal product of labor, em-
ployment.
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Resume
Theresearchpresentedinthispaperistheoreticalandap-
plicable interpretationof theEU labormarket.There is
no single EUmarket in spite of declared and improved
freedomofmovementonthebasisofworkserviceasone
ofthefactorsofproduction.Eachmemberstatehasspe-
cialregulationsandlawstocontroltheindividualmarket.
WithineachmemberstatemarketandaggregateEUlabor
marketcanbeappliedgeneraltheoreticalprinciplesand
characteristicofmarketeconomies.Therelationshipbet-
weensupplyanddemandasthedrivingforcecompliance
equilibrium in labormarkets is the startingpoint in the
regulationofthissegmentoftheEU.Thelabormarketisa
specificmarket,becausetherearecertaininefficienciesin
itthataretheoreticallyexplainedinthepaper.Howeach
countrywithintheEUistryingtoimprovethefunctioning
ofthesemarkets?
Firstofall,eachofthemarketofmemberstatesissubject
toagreaterorlesserdegreeofregulation,inaccordance
with the allocated funds for different purposes and sco-
pe,inordertofacilitateandimprovetheperformanceof
marketfunctioning.Thesemarketshavetraditionallybeen
undertheinfluencenotonlyeconomic,butalsosocial,po-
litical,sociologicalandhistoricalfactorsthatareunique
characteristicsofeachmemberstate.
Marginalproductoflaborislowerathigherlevelsofem-
ployment, which is a reflection of diminishingmarginal
productivity of labor.Production function itself in aEU
member state does not remain fixed over time. Positive
trendsinaggregatesupplyarisingfromtheincreasedto-
taloutput,whichcanbeproducedforagivenamountof
capitalandlabor,meansachangeofproductionfunction
under the influence of productivity growth. Conversely,
changeswhichreducestheamountofoutputthatcanbe
producedforagivencombinationoflaborandcapitalis
specified as negative shock in labor supply. Such chan-
gesinreallife,resultingfromchangesinEUlegislation,
whichmayaffectthechoiceofproductions.
Labourmarketpoliciesarelimitedinscopeandcoverin-
terventionsaimedattheunemployed,personswhoarefa-
cingdifficultiesinpositioninginthemarket.Attheendof
the first decadeof this century, therewasa tendencyof
occurrenceofrecessionintheeconomiesoftheEU.This
ofcourse,wasaccompaniedbyrisingunemployment.EU
jobmarkethasshownsomesignsofimprovementafterse-
venconsecutivequarters,inwhichthepresenttrendofri-
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singunemployment.Labormarketpoliciesarenotlinked
onlytothelevelofunemployment,butitwillbeaffected
byotherfactors,primarilythecurrentgovernmentpolicy.
Theuseofactivelabormarketmeasures,toenhanceem-
ploymentandaccelerate the transition toemployment is
animportantelementofEuropeanstrategy,althoughthe
typesofprogramsandexpendituresvarybetweenMember
States.

 Овај рад је примљен 18. јануара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције      
16. марта 2011. године.
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УНИЈИСАОСВРТОМНАЕВРОПА2020.

ИНТЕГРИСАНЕСМЕРНИЦЕ*

Сажетак
Право на запошљавање држављана Европске уније
(ЕУ)уоквируЕУједнојеодосновнихначеланаједин
ственом тржишту ове заједнице. Међутим, нацио
налнерегулацијепредстављајупрепрекеовимтежња
ма.ПрепрекесесавлађујунормамаЕУкојегарантују
узајамно признавање и унификацију професионалних
квалификација међу земљама чланицама. Норме по
мажу креаторима и учеснициматржишта рада да
постанефлексибилније,либералнијеуобављањууслу
жнеделатности,сапоједностављенимадминистра
тивним процедурама. Остваривање пуне запослено
сти(Лисабонскиуговор1))умакроекономскомсмислу
(каои састановиштамикорекономије), представља
једанодфундаменталнихциљева.
Социјалнаполитикаподразумеванеколикотемељних
одредница: повећање броја радних места, разноли
кост избора послова на европском тржишту рада,
једнакеусловезапошљавања,побољшањеусловажи
вотаирада,високнивоквалитетасоцијалнеполити

* Овај рад пред ста вља део ис тра жи ва ња на про јек ту број III 47009  “Европ ске ин те гра-
ци је и дру штве но-еко ном ске про ме не при вре де Ср би је на пу ту ка ЕУ” ко ји фи нан си ра 
Ми ни стар ство на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

 Уго вор о Европ ској уни ји и Уго вор о фун ки ци о ни са њу Европ ске уни је сту пио је на 
сна гу 1. де цем бра 2009. го ди не.
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кеисоцијалнекохезије,алииподстицањепобољшања
опремљеностичланицаусврхупрактичногприхвата
њапроменазаснованихназнању.
Смерницеполитикезапошљавања,којепредлажеСа
вет, немају правно обавезујуће дејство у државама
чланицама,онесусамосредствојавногувидаунацио
налне(не)успехе.Политичкопсихолошкодејствокоје
изсмерницапроизлазинезависисамоодлојалности,
већиодстепенапрецизностисмерница.Дакле,смер
нице могу представљати само листу апстрактно
формулисанихмера,иуправоизтечињеницеполити
казапошљавањананивоуЕУјошувекнијејединстве
на,већ јепрепуштенадржавамачланицаманафор
мулисање.
Глобална криза је потврдила директну везу између
стања у економији итржиштарада, обзиромда је
стопанезапосленостиуЕУ27уновембру2010.годи
неизносила9,6%.
Државечланицеће,уциљуопоравкаизкризесачини
типрограменационалнихреформиукојимаћедетаљ
но представити акције, које ће предузети у оквиру
новестратегије.НадовезујућисенанадзорКомисије
ирадСавета,Европскисаветћенагодишњемнивоу
проценитиукупаннапредакуспровођењуовестрате
гије,постигнуткаконанивоуЕУ,такоинанационал
номнивоу.Истовременоћебитииспитиванимакрое
кономскиразвој,заштитаконкуренцијеифинансијска
стабилност.
Надлежност у решавању  питања политике за
пошљавања и даље имају државе чланице, а улога
наднациoналнихорганауглавномјесаветодавна.
Урадућебитипредстављенаполитиказапошљава
њауЕвропскојунијисаосвртомефектиипланопо
равкаовезаједницеизкризе,саакцентомнасмернице
запошљавањадо2020.годинекојеједонелаЕвропска
комисија.
Кључнеречи:запошљавањеуЕУ,смерницезапошља
вања,стопазапослености,незапосленост,смернице.

Pо тре ба за ства ра њем пот пу ног при вред ног и дру штве ног окви-
ра у Европ ској уни ји, по кре ну ла је број не по ли ти ке у ци љу 

ства ра ња ко ор ди ни са не ак ци је, ко ја се на не ким под руч ји ма (нпр. 
фи нан сиј ски си стем као осно ва функ ци о ни са ња би ло ког при вред-
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ног си сте ма) ви ше, а у не ким ма ње (нпр. со ци јал не по ли ти ке) раз-
ви ла.

Пи та ње за по шља ва ња и ре гу ли са ња тр жи шта ра да у про шло-
сти је углав ном ре ша ва но са рад њом вла да др жа ва чла ни ца, а за јед-
нич ке од ред ни це на ни воу Уни је де фи ни са не су тек Уго во ром из 
Ам стер да ма 1997. го ди не. 

Оства ри ва ње пу не за по сле но сти у ма кро е ко ном ском сми слу 
(као и са ста но ви шта ми ко ре ко но ми је), пред ста вља је дан од фун да-
мен тал них ци ље ва, без ко јих функ ци о ни са ње еко ном ског си сте ма 
не ма сми сао, те је по ли ти ка за по шља ва ња, у фо ку су ис тра жи ва ња.

РАЗВОЈПОЛИТИКЕЗАПОШЉАВАЊАУЗАЈЕДНИЦИ

За јед ни ца је од осни ва ња има ла ам би ци о зне пла но ве за на ци-
о нал не со ци јал не по ли ти ке, али су они ду го оста ја ли у сфе ри про-
јек ци ја. Обим ни је со ци јал не по ли ти ке по че ле су да се спро во де тек 
по сле ус по ста вља ња је дин стве ног тр жи шта. При о ри те ти со ци јал-
них по ли ти ка (Про ко пи је вић, 2005), за ко је је над ле жна ГД52), ме-
ња ли су се ка ко су ево лу и ра ли еко ном ски, дру штве ни и по ли тич ки 
про бле ми. Од осни ва ња  За јед ни це, со ци јал не по ли ти ке су би ле 
ве за не за по ди за ње жи вот ног стан дар да, за бра ну де чи јег ра да, уна-
пре ђе ње рад них и жи вот них усло ва, а ка сни је су се пре ор јен ти са ле 
на про бле ме рад не мо бил но сти, јед на ког трет ма на при за по шља ва-
њу, да би опа да ње еко ном ског ра ста до ве ло до по ста вља ња све о бу-
хват них пи та ња рад но-дру штве ног трет ма на за по сле них3) .

Ко ми си ја је осно ва ла ,,Sedoc4) “ 1989. го ди не у ци љу омо гу ћа-
ва ња по ве зи ва ња и огла ша ва ња по сло ва. Го ди не 1994. са ра дом је 
по чео  ЕУРЕС5) , ком пју те ри зо ва ни си стем за раз ме ну по да та ка о 
сло бод ним рад ним ме сти ма, сје ди њен са јав ним слу жба ма за за по-
шља ва ње зе ма ља чла ни ца6) . При ба вља ње де таљ них ин фор ма ци ја 
о сло бод ним рад ним ме сти ма и апли ка ци ја за за по шља ва ње, као 
и оп ште ин фор ма ци је о усло ви ма жи во та и ра да, тр жи шту ра да, 
2) ГД5 – ге не рал на ди рек ци ја за за по шља ва ње, ин ду стриј ске од но се и со ци јал на пи та ња.
3) Пре ма:  Про ко пи је вић М. (2005) ЕвропскаунијаУвод, ЈП, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 

стр. 317, 318.
4) Ин фор ма тив ни си стем са ко ди фи ка ци јом по сло ва и ква ли фи ка ци јом по треб ном за њих 

ус по ста вљен је 1972. го ди не.
5) Euro pean Em ployment Ser vi ces Net work - Европ ска мре жа услу га за за по шља ва ње; ви-

ше о мре жи на web adre si http://ec.euro pa.eu/eures/ho me.jsp?lang=en  .
6) Han tra is L., (2000) SocialpolicyintheEuropeanUnion, Se cond Edi tion Mac mil lan press 

LTD, Lon don. стр. 203.
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ак ти ви ра ни су у ци љу по др шке по је дин ци ма, ко ји тра же по сао и 
по сло дав ци ма за ин те ре со ва ним за ре гру то ва ње у окви ру Уни је7) . 

Спо ра зум о со ци јал ној по ли ти ци, ин те гри сан у чла но ве Уго-
во ра (136-148 ЕЗ), та ко ђе до би ја еле мен те по ли ти ке за по шља ва ња, 
та ко што се Уни ји до де љу ју над ле жно сти у обла сти об ли ко ва ња 
рад не сре ди не, усло ва ра да, од но са из ме ђу та риф них парт не ра и 
со ци јал не си гур но сти. По ли ти ка јед на ких пра ва ЕУ не до би ја на 
зна ча ју са мо у окви ру по ли ти ке за по шља ва ња. Бе ла књи га о раз-
во ју, кон ку рент ској спо соб но сти и за по шља ва њу, ко ју је Ко ми си ја 
об ја ви ла 1993. го ди не, под ста кла је др жа ве чла ни це ЕУ на пре у-
зи ма ње но ве ини ци ја ти ве, чи ји је циљ био по ја ча на ко ор ди на ци ја 
њи хо вих до та да углав ном изо ло ва но спро во ђе них по ли ти ка за по-
шља ва ња. На сед ни ци Европ ског Са ве та у Есе ну, де цем бра 1994. 
го ди не, ше фо ви др жа ва и вла да пр ви пут су де фи ни са ли обла сти 
де ло ва ња, с ци љем бор бе про тив ма сов не не за по сле но сти, а ра ди 
за јед нич ких ини ци ја ти ва при вред ног ра ста са на ме ром по ве ћа ња 
за по сле но сти.

По ли ти ка за по шља ва ња (Ма у рер, 2002) би ла је цен трал на те-
ма Ме ђу на род не кон фе рен ци је 1996/1997. го ди не са зва не ра ди 
из ра де Ам стер дам ског уго во ра. На ини ци ја ти ву вла да Швед ске, 
Фран цу ске и Аустри је, ова по ли ти ка уго вор но је по зи ци о ни ра на 
у са мо стал ни оде љак - ,,За по шља ва ње“ (чла но ви 125-130 УЕЗ)8) . 
На тај на чин Уго вор по ста вља по сту лат из ра де и стал не до ра де ко-
ор ди ни са не стра те ги је за по шља ва ња, ко ју би оба вља ла  ЕЗ и ње не 
др жа ве чла ни це, при че му је у сре ди шту па жње по др шка ква ли-
фи ка ци ји, обра зо ва њу и спо соб но сти при ла го ђа ва ња за по сле них и 
флек си бил но при ла го ђа ва ње тр жи шта ра да по тре ба ма при вред них 
ре фор ми. 

Упр кос сло бо ди ми гра ци је љу ди у окви ру За јед ни це у ци љу 
за по шља ва ња, члан 48. екс пли цит но ис кљу чу је јав не слу жбе од 
сло бо де кре та ња љу ди. Ре ви ди ран члан 399).  та ко ђе ис ти че да се 
про ви зи је не од но се на јав ни сек тор. Рад на ме ста у пра во су ђу, по-
7) За са мо две го ди не 1996-97 ЕУРЕС је за бе ле жио ци фру од ми ли он Евро пља на, ко ји су 

га по се ти ли, а са мо 1997. го ди не из дао је по ла ми ли о на уго во ра из ме ђу по сло да ва ца и 
за ин те ре со ва них рад ни ка.

8) Пре ма: Вај ден фелд В.,  Ве селс В., (2002) Евро па од А до Ш, Рад на гру па за по ли тич ко 
обра зо ва ње АГ Бри е тен бил дунг, Бон, стр. 249, 250.

9) Члан 39. Уговорa из Ни це, од но си се на сло бо ду кре та ња рад ни ка, а ис ти че под тач ком 
5  да се овај члан не од но си на за по шља ва ње у јав ном сек то ру. Оп шир ни је : Ло пан дић 
Д., (2003) ОснивачкиуговориЕвропскеуније, Кан це ла ри ја за при дру жи ва ње Ср би је и 
Цр не Го ре Европ ској уни ји, Бе о град.
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ли ци ји, ар ми ји и ди пло ма ти ји, као и у ар хи тек ту ри и су пер ви зи ји 
у јав ној ад ми ни стра ци ји ре зер ви са на су за при пад ни ке на ци је, док 
дру га, по пут  ме ди цин ских се ста ра, ни су на ци о нал но огра ни че на. 
Па ипак, про гра ми по пут Lin qua би ли су ор га ни зо ва ни са ци љем 
по ве ћа ва ња мо бил но сти на став ни ка омо гу ћа ва ју ћи прак су рад ни-
ка из овог де ла јав ног сек то ра у ино стран ству.

У ци љу пра во вре ме ног усме ра ва ња бу ду ће рад не сна ге у скла-
ду са по тре ба ма  тр жи шта, зе мље чла ни це раз ви ле су стра те ги је 
ра ног утвр ђи ва ња ква ли фи ка ци о них по тре ба за по сле них у ЕУ10). 

ПОЛИТИКАЗАПОШЉАВАЊАУЕВРОПСКОЈУНИЈИ

Со ци јал на по ли ти ка под ра зу ме ва не ко ли ко те мељ них од ред-
ни ца: по ве ћа ње бро ја рад них ме ста, ра зно ли кост из бо ра по сло ва 
на европ ском тр жи шту ра да, јед на ке усло ве за по шља ва ња, по бољ-
ша ње усло ва жи во та и ра да, ви сок ни во ква ли те та со ци јал не по-
ли ти ке и со ци јал не ко хе зи је, али и под сти ца ње по бољ ша ња опре-
мље но сти чла ни ца у свр ху прак тич ног при хва та ња про ме на за сно-
ва них на зна њу.

Над ле жност у ре ша ва њу на ве де них пи та ња и да ље има ју др-
жа ве чла ни це, а уло га над на ци о нал них ор га на углав ном је са ве то-
дав на. 

У окви ру го ди шњег над зо ра и из ве шта ва ња  (чл. 148. УФЕУ) 
Са вет и Ко ми си ја нај пре са ста вља ју за јед нич ки го ди шњи из ве-
штај о за по сле но сти у Евро пи, ко ји под но се Европ ском са ве ту на 
усва ја ње за кљу ча ка. За кључ ци чи не основ не смер ни це по ли ти ке 
за по шља ва ња, ко је Са вет на пред лог Ко ми си је и на кон са слу ша-
ња Европ ског пар ла мен та, Еко ном ског и со ци јал ног ко ми те та, Ко-
ми те та ре ги о на и Од бо ра за за по шља ва ње, усва ја ква ли фи ко ва ном 
ве ћи ном. Смер ни це се од но се на др жа ве чла ни це, ко је по том са чи-
ња ва ју ,,на ци о нал не ак ци о не пла но ве“, а у то ку го ди не и из ве штај 
о пред у зе тим ме ра ма, за спро во ђе ње смер ни ца за цр та них ци ље ва. 
По сту пак им пле мен та ци је по ли ти ке за по шља ва ња се за вр ша ва из-
ра дом го ди шњег из ве шта ја Ко ми си је и Са ве та о за по сле но сти у ЕУ 
и спро во ђе њу смер ни ца, ко ји се упу ћу ју Европ ском са ве ту.

По ред го ди шњих про ве ра на ци о нал них прак си при ме њи ва них 
у ци љу по ди за ња кво та за по сле но сти (мо ни то ринг), бит ни еле мен-
ти стра те ги је за по шља ва ња, по кре ну ти Ам стер дам ским уго во ром 
10) Фран цу ска, Ита ли ја, Шпа ни ја и Не мач ка већ ду жи низ го ди на прак ти ку ју овај ме ха ни-

зам у ци љу за до во ља ва ња по тр ба тр жи шта.
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пред ста вља ју оба вља ње ме ра и ак ци ја у др жа ва ма чла ни ца ма и 
јав но при пре ма ње и ши ре ње си сте ма по ре ђе ња ефи ка сно сти, као 
прет по став ке benchmar kin ga.

Смер ни це по ли ти ке за по шља ва ња, ко је пред ла же Са вет, не ма-
ју прав но оба ве зу ју ће деј ство у др жа ва ма чла ни ца ма, оне су са мо 
сред ство јав ног уви да у на ци о нал не (не)успе хе. По ли тич ко-пси хо-
ло шко деј ство ко је из смер ни ца про из ла зи не за ви си са мо од ло јал-
но сти, већ и од сте пе на пре ци зно сти смер ни ца. Да кле, смер ни це 
мо гу пред ста вља ти са мо ли сту ап стракт но фор му ли са них ме ра, и 
упра во из те чи ње ни це по ли ти ка за по шља ва ња на ни воу ЕУ још 
увек ни је је дин стве на, већ је пре пу ште на др жа ва ма чла ни ца ма на 
фор му ли са ње и ко ор ди ни са ње.

Но вем бра 2000. го ди не у ЕУ је би ло око 14 ми ли о на (8,1%) 
не за по сле них. Ше сна ест по сто свих гра ђа на ис под 25 го ди на ста-
ро сти ни је има ло рад но ме сто, а ско ро 50% свих гра ђа на11) из над 
25 го ди на ста ро сти ни је има ло обра зо ва ње ви ше од основ ног. Пре-
ма овим по да ци ма, ни је за чу ђу ју ће што је у ан ке та ма гра ђа на  у 
ЕУ, али и при ода би ру кључ них те ма за на ци о нал не из бо ре, у вла-
ди ним са оп ште њи ма и бу џет ским де ба та ма, упра во бор ба про тив 
ма сов не не за по сле но сти сма тра на јед ним од нај зна чај ни јих дру-
штве но-по ли тич ких за да та ка. Ми шље ња о кон крет ном уоб ли ча ва-
њу ко ор ди ни са не по ли ти ке за по шља ва ња на ни воу ЕУ ду бо ко су 
по де ље на. Раз ми мо и ла же ња се ма ни фе сту ју у ви ду де ба та о од но-
си ма, по бор ни ка кон ку рен ци је јед не со ци јал не тр жи шне еко но ми-
је, ко јом се шти ти ауто но ми ја др жа ве чла ни це и ње них со ци јал них 
парт не ра с јед не стра не, а са дру ге стра не за го вор ни ка пре но ше ња 
над ле жно сти (за сно ва ног на Уго во ру о ЕУ) у до но ше њу про пи са 
Уни је, ко јим др жа ве чла ни це угра ђу ју бит не еле мен те ауто ном них 
де ло ва ња у си стем од лу чи ва ња ЕУ - пре ко Са ве та ЕУ, или чак пре-
пу шта ју ор га ни ма ЕУ (Европ ска ко ми си ја).

Ли са бон ска стра те ги ја, на гла ша ва да ЕУ тре ба да по ве ћа про-
дук тив ност и кон ку рент ност, док је ја ча ње со ци јал не ко хе зи је нео-
п ход но, у усло ви ма гло бал не кон ку рен ци је, тех но ло шких про ме на 
и ста ре ња ста нов ни штва. Европ ски со ци јал ни фонд и Европ ски 
фонд за ре ги о нал ни раз вој, као и Ак ци о ни про грам у окви ру по ли-
ти ке обра зо ва ња у ЕУ, спро во де по је ди нач не ак ци је у ци љу по ве ћа-
ња флек си бил но сти тр жи шта ра да и ор га ни за ци је рад ног вре ме на, 
11) Еуро ба ро ме тар, пре у зе то из Вај ден фелд В., Ве селс В., (2002) ,,Евро па од А до Ш“, Рад-

на гру па за по ли тич ко обра зо ва ње АГ Бри е тен бил дунг, Бон , стр. 247, 251.
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пре ква ли фи ка ци је рад не сна ге и отва ра ња но вих рад них ме ста у 
сек то ри ма ин тен зив ног ра ста (услу ге, но ве тех но ло ги је, ин фор ма-
ти ке и ко му ни ка ци је и за шти те жи вот не сре ди не). 

У Ли са бо ну је 2000. од лу че но и да Уни ја ви ше па жње по све ти 
ко ор ди на ци ји еко ном ске и со ци јал не по ли ти ке, ка ко би се оства-
рио циљ да Евро па до 2010. го ди не бу де нај кон ку рент ни ја, на зна-
њу за сно ва на еко но ми ја, те је у том ци љу и осно ва но но во те ло ЕУ 
- Три пар тит ни со ци јал ни са мит за раст и за по шља ва ње. Ци ље ви, 
по пут ја ча ња ве шти на и ква ли фи ка ци ја рад ни ка, мо дер ни за ци ја 
ор га ни за ци је ра да, про мо ци ја јед на ких мо гућ но сти и раз ли чи то-
сти, те раз вој ак тив не по ли ти ке са рад ње, не мо гу се оства ри ти без 
со ци јал них парт не ра. Со ци јал ни ди ја лог и оп се жне кон сул та ци-
је, сма тра ју се по ве за ним ком по нен та ма, те про пи су је ми ни мал не 
стан дар де на овом под руч ју. Ко ми си ја је чак пре у зе ла оба ве зу јав-
ног об ја вљи ва ња кон сул та ци ја, ко је ће би ти до ступ не свим за ин те-
ре со ва ни ма.

За јед нич ке ци ље ве по ли ти ке за по шља ва ња утвр ди ле су све 
др жа ве чла ни це за раз до бље 2005–2008. го ди не, об је ди ње не до-
ку мен том Смер ни це за по шља ва ња, а те мељ ни до ку мент европ ске 
со ци јал не по ли ти ке је Со ци јал ни про грам за раз до бље 2005-2010. 
го ди не.

Ме ђу тим, ис ку ство по ка зу је да ове Смер ни це ни су по ста ви ле 
до вољ но ја сне при о ри те те и да не до вољ на ко хе рент ност огра ни ча-
ва њи хов ути цај на на ци о нал не по ли ти ке.
Та бе ла 1  Сто па за по сле но сти - го ди шње про цен ту ал не про ме не у 

окви ру укуп не  за по сле не по пу ла ци је у ЕУ
Зе мља/го-
ди на 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ЕУ 27 61.8 62.2 62.6 62.4 62.6 63.0 63.5 64.5 65.4 65.9 64.6 
ЕУ 25 61.9 62.4 62.8 62.8 63.0 63.4 64.0 64.8 65.8 66.3 65.0 
ЕУ 15 62.5 63.4 64.1 64.2 64.5 64.9 65.4 66.2 66.9 67.3 65.9 
Евро зо на 60.4 61.4 62.1 62.3 62.6 63.1 63.7 64.6 65.6 66.0 64.7 
Бел ги ја 59.3 60.5 59.9 59.9 59.6 60.3 61.1 61.0 62.0 62.4 61.6 
Бу гар ска : 50.4 49.7 50.6 52.5 54.2 55.8 58.6 61.7 64.0 62.6 
Че шка 65.6 65.0 65.0 65.4 64.7 64.2 64.8 65.3 66.1 66.6 65.4 
Дан ска 76.0 76.3 76.2 75.9 75.1 75.7 75.9 77.4 77.1 78.1 75.7 
Не мач ка 65.2 65.6 65.8 65.4 65.0 65.0 66.0b 67.5 69.4 70.7 70.9 
Есто ни ја 61.5 60.4 61.0 62.0 62.9 63.0 64.4 68.1 69.4 69.8 63.5 
Ир ска 63.3 65.2 65.8 65.5 65.5 66.3 67.6 68.6 69.1 67.6 61.8 
Грч ка 55.9 56.5 56.3 57.5 58.7 59.4 60.1 61.0 61.4 61.9 61.2 
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Шпа ни ја 53.8 56.3 57.8 58.5 59.8 61.1 63.3b 64.8 65.6 64.3 59.8 
Фран цу-
ска 60.9 62.1 62.8 63.0 64.0 63.8 63.7 63.7 64.3 64.9 64.2 

Ита ли ја 52.7 53.7 54.8 55.5 56.1 57.6b 57.6 58.4 58.7 58.7 57.5 
Ки пар : 65.7 67.8 68.6 69.2 68.9 68.5 69.6 71.0 70.9 69.9 
Ле то ни ја 58.8 57.5 58.6 60.4 61.8 62.3 63.3 66.3 68.3 68.6 60.9 
Ли тва ни ја 61.7 59.1 57.5 59.9 61.1 61.2 62.6 63.6 64.9 64.3 60.1 
Лук сем-
бург 61.7 62.7 63.1 63.4 62.2 62.5 63.6 63.6 64.2 63.4 65.2 

Ма ђар ска 55.6 56.3 56.2 56.2 57.0 56.8 56.9 57.3 57.3 56.7 55.4 
Мал та : 54.2 54.3 54.4 54.2 54.0 53.9 53.6 54.6 55.3 54.9 
Хо лан ди ја 71.7 72.9 74.1 74.4 73.6 73.1 73.2 74.3 76.0 77.2 77.0 

Аустри ја 68.6 68.5 68.5 68.7 68.9 67.8b 68.6 70.2 71.4 72.1 71.6 

Пољ ска 57.6 55.0 53.4 51.5 51.2 51.7 52.8 54.5 57.0 59.2 59.3 
Пор ту гал 67.4 68.4 69.0 68.8 68.1 67.8 67.5 67.9 67.8 68.2 66.3 

Ру му ни ја 63.2 63.0 62.4 57.6b 57.6 57.7 57.6 58.8 58.8 59.0 58.6 

Сло ве ни ја 62.2 62.8 63.8 63.4 62.6 65.3 66.0 66.6 67.8 68.6 67.5 
Сло вач ка 58.1 56.8 56.8 56.8 57.7 57.0 57.7 59.4 60.7 62.3 60.2 
Фин ска 66.4 67.2 68.1 68.1 67.7 67.6 68.4 69.3 70.3 71.1 68.7 

Швед ска 71.7 73.0 74.0 73.6 72.9 72.1 72.5b 73.1 74.2 74.3 72.2 
Ве ли ка 
Бри та ни ја 71.0b 71.2 71.4 71.4 71.5 71.7 71.7 71.6 71.5 71.5 69.9 

Извор: ЕУРОСТ ( де цем бар 2010) [on li ne] 
http://epp.euro stat.ec.euro pa.eu/tgm/ta ble.do?tab=ta ble&lan gu a ge=en&pco de=tsi-

em010&ta ble Se lec tion=1&fo ot no tes=yes&la be ling=la bels&plu gin=1 

При ка за ни по да ци (Та бе ла 1) пред ста вља ју про цен те про ме не 
укуп ног бро ја за по сле них у ЕУ и зе мља ма чла ни ца ма. По ка за те љи 
се ба зи ра ју на по да ци ма Европ ског си сте ма ра чу но вод ства. По сма-
тра но на ни воу ЕУ27, еви дент но је да је кри за зна чај но ути ца ла на 
сто пу за по сле но сти у ЕУ, из у зев у Пољ ској, Хо лан ди ји, Ир ској и 
Не мач кој, док је нај ве ћи пад за по сле но сти за бе ле жен у Ле то ни ји 
са  68,6% 2008. го ди не, на 60,9% 2009. го ди не, и Есто ни ји са  69,8%  
2008. на 63,5% 2009. го ди не.

Та бе ла 2 Се зон ски при каз укуп них  
сто па не за по сле но сти у ЕУ (%)

Земља/ 
сезона

Нов  
2009 

Maj 
2010 

Jун 
2010 

Jул 
2010 

Aвг
2010 

Сеп  
2010 

Окт 
2010 

Нов 
2010

EA 16 9.9 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.1 10.1 
EУ 27 9.4 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 
EA 17 9.9 10.0 10.0 10.0 10.0 10.1 10.1 10.1 
Бел ги ја 8.1 8.4 8.5 8.5 8.5 8.4 8.3 8.3 
Бу гар ска 8.3 10.0 10.0 10.0 10.0 10.1 10.1 10.2 
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Че шка 7.3 7.3 7.2 7.1 7.1 7.1 7.2 7.3 
Дан ска 7.2 7.4 7.5 7.3 7.3 7.6 7.8 8.0 
Не мач ка 7.5 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.7 
Есто ни ја 15.7 18.5 18.5 16.2 16.2 16.2 : : 
Ир ска 13.1 13.6 13.6 13.6 13.7 13.9 13.9 13.9 
Грч ка 10.2 12.2 12.2 12.9 12.9 12.9 : : 
Шпа ни ја 19.0 20.0 20.2 20.4 20.5 20.6 20.6 20.6 
Фран цу ска 10.0 9.8 9.8 9.7 9.7 9.7 9.7 9.8 
Ита ли ја 8.3 8.5 8.3 8.3 8.2 8.4 8.7 8.7 
Ки пар 6.2 6.9 7.0 6.9 7.0 6.9 7.1 7.2 
Ле то ни ја 19.9 19.4 19.4 18.2 18.2 18.2 : : 
Ли тва ни ја 16.0 18.2 18.2 18.3 18.3 18.3 : : 
Лук сем-
бург 4.8 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 

Ма ђар ска 10.6 11.2 11.3 11.1 11.0 11.0 11.2 11.3 
Мал та 7.1 6.8 6.7 6.7 6.5 6.5 6.5 6.3 
Хо лан ди ја 4.2 4.5 4.5 4.6 4.5 4.4 4.4 4.4 
Аустри ја 4.7 4.6 4.5 4.4 4.5 4.7 4.9 5.1 
Пољ ска 8.8 9.6 9.6 9.6 9.6 9.7 9.8 9.8 
Пор ту гал 10.2 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.0 11.0 
Ру му ни ја 7.6 7.1 7.1 7.3 7.3 7.3 : : 
Сло ве ни ја 6.4 7.3 7.4 7.2 7.3 7.3 7.5 7.5 
Сло вач ка 14.1 14.5 14.5 14.4 14.4 14.5 14.5 14.5 
Фин ска 8.8 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 8.0 7.9 
Швед ска 8.7 8.7 8.1 8.5 8.2 8.2 8.1 7.8 
Ве ли ка 
Бри та ни ја 7.8 7.7 7.8 7.7 7.7 7.8 : : 

Извор: Еуро стат, Euro stat, News re le a se, еуро ин ди ка то ри, бр.5/2011 07.01.2011.
http://epp.euro stat.ec.euro pa.eu/tgm/ta ble.do?tab=ta ble&lan gu a ge=en&pco de=te-

ilm020&ta ble Se lec tion=1&plu gin=1 01.07.2011.

У но вем бру 2010. го ди не, сто па не за по сле но сти уну тар Евро 
зо не (ЕА16)12) , је из но си ла 10,1%, што је не про ме ње но у од но су 
на ок то бар исте го ди не, али та ко ђе се при ме ћу је бла ги по раст у 
од но су на но вем бар 2009. го ди не, ка да је из но си ла 9,9%. Уну тар 
Европ ске Уни је (ЕУ27), сто па не за по сле но сти је у но вем бру 2010. 
го ди не, из но си ла 9,6%, што је та ко ђе не про ме ње но у од но су на 
ок то бар исте го ди не, али исто та ко мо же мо уочи ти, бла ги по раст у 
од но су на но вем бар 2009. го ди не, ка да је из но си ла 9,4%.

Пре ма по да ци ма ста ти стич ке кан це ла ри је Европ ске уни је, 
Еуро стат, про це њу је се да је 23,248 ми ли о на му шка ра ца и же на 
12) Евро зо ну (ЕА16) чи не 16 др жа ва чла ни ца до 31. де цем бра 2010. го ди не : Бел ги ја, Не-

мач ка, Ир ска, Грч ка, Шпа ни ја, Фран цу ска, Ита ли ја, Ки пар, Лук сем бург, Мал та, Хо лан-
ди ја, Аустри ја, Пор ту га ли ја, Сло ве ни ја, Сло вач ка и Фин ска. По чев од 1. ја ну а ра 2011. 
го ди не, Евро зо ни (ЕА17), та ко ђе се при дру жу је и Есто ни ја.
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уну тар Европ ске уни је (ЕА27), од ко јих 15,924 ми ли о на при па да 
Евро зо ни, би ло не за по сле но у но вем бру 2010. го ди не. Упо ре ђу ју-
ћи тај по да так са ок то бром исте го ди не, уоча ва мо сма ње ње не за по-
сле но сти од 35000, по бро ју не за по сле них ли ца, уну тар Европ ске 
Уни је (ЕУ27) и сма ње ње бро ја не за по сле них ли ца за 39000 уну тар 
Евро зо не. Ме ђу тим, уко ли ко те по дат ке упо ре ди мо са но вем бром 
2009. го ди не, уоча ва мо по раст не за по сле но сти за 606000 уну тар 
Европ ске уни је (ЕУ27) и за 347000 уну тар Евро зо не.

Из ме ђу др жа ва чла ни ца, та ко ђе мо же мо уочи ти раз ли ке и ва-
ри ја ци је у сто пи не за по сле но сти.

Нај ни жу сто пу не за по сле но сти бе ле жи Хо лан ди ја и она из но-
си 4,4%, Лук сем бург, где она бе ле жи 4,8% и у Аустри ји, где она 
из но си 5,1%,  а нај ве ћу сто пу не за по сле но сти мо же мо уочи ти у 
Шпа ни ји, где она из но си 20,6%, Ли тва ни ји где она из но си 18,3% у 
тре ћем квар та лу 2010. го ди не. и  у Ле то ни ји, где сто па не за по сле-
но сти из но си 18,2% , та ко ђе у тре ћем квар та лу 2010. го ди не.

Упо ре ђу ју ћи ове по дат ке са по да ци ма за 2009. го ди ну, мо же мо 
ви де ти да је сто па не за по сле но сти опа ла у шест др жа ва чла ни ца, 
оста ла не про ме ње на у три др жа ве чла ни це и по ра сла у 18 др жа ва 
чла ни ца.

Нај ве ће опа да ње сто пе не за по сле но сти, при ме ћу је мо у Фин-
ској (са 8,8% на 7,9%), Швед ској (са 8,7% на 7,8%), Не мач кој (са 
7,5% на 6,7%) и Мал ти (са 7,1% на 6,3%). Нај ве ћи по раст у сто пи 
не за по сле но сти бе ле жи Ли тва ни ја (са 14,3% на 18,3 из ме ђу тре ћег 
квар та ла 2009. год. и тре ћег квар та ла 2010. год.), Грч ка (са 9,7% на 
12,9% из ме ђу тре ћег квар та ла 2009. год. и тре ћег квар та ла 2010. 
год.) и Бу гар ска (са 8,3% на 10,2%).

Из ме ђу но вем бра 2009. го ди не и но вем бра 2010. го ди не, сто-
па не за по сле но сти му шка ра ца је по ра сла са 9,8% на 9,9% у Евро 
зо ни, док је уну тар Европ ске Уни је (ЕУ27) оста ла не про ме ње на и 
из но си ла је 9,6%, док се сто па не за по сле но сти код же на по ве ћа ла 
са 9,9% на 10,2% у Евро зо ни и са 9,2% на 9,6% уну тар Европ ске 
Уни је, тј. у ЕУ27 зо ни.

У но ве бру 2010. го ди не, мо же се уочи ти, да је за сто пу не за-
по сле но сти код мла дих (ис под 25 год. ста ро сти), та ко ђе у по ра сту, 
она је из но си ла 20,7% у Евро зо ни и 21% у ЕУ27 зо ни, а у по-
ре ђе њу са но вем бром 2009. го ди не, ка да је она из но си ла 20,1% и 
20,5%, ре спек тив но. Нај ни же сто пе не за по сле но сти су за бе ле же не 



стр:369387.

- 379 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2011год.(XXIII)Xvol=27

у Хо лан ди ји (8,4%), Не мач кој (8,6%) и Аустри ји (10,3%), а нај ве ће 
сто пе не за по сле них код мла дих (ис под 25 год. ста ро сти), уоча ва мо 
у Шпа ни ји (43,6%), Сло вач кој (36,6%) и Ли тва ни ји (35,2% у тре-
ћем квар та лу 2010. го ди не).

Гра фик 1 Се зон ски при каз укуп них сто па не за по сле но сти  
из ра же них у про цен ти ма у Европ ској Уни ји (ЕУ27)  

и Евро зо ни (ЕА16)

Извор: Еуро стат, Euro stat, News re le a se, еуро ин ди ка то ри, бр.5/2011 07.01.2011.

Пре ма по да ци ма ко је је об ја ви ла ста ти стич ка кан це ла ри ја 
Европ ске уни је, Еуро стат, ве за ним за про це не на ци о нал них ра чу на 
др жа ва чла ни ца Европ ске уни је, мо же се уочи ти ре ла тив но ста бил-
на сто па за по сле но сти, ко ја из но си -0,2%, у од но су на тре ћи квар-
тал 2009. го ди не, уну тар зо не ЕУ27 исто као и уну тар Евро зо не. 
Број за по сле них ли ца уну тар Евро зо не (ЕА16) исто као и уну тар 
ЕУ27 зо не, је био, та ко ђе ста би лан, у по ре ђе њу, тре ћег квар та ла 
2010. го ди не са прет ход ним квар та лом исте го ди не, тач ни је, у дру-
гом квар та лу 2010. го ди не сто па за по сле но сти је по ра сла за 0,1% 
у обе зо не. Пад стоп за по сле но сти, је уочен у обла сти гра ђе ви нар-
ства (из но си -1,1% у Евро зо ни и  -1,0% уну тар ЕУ27 зо не) и про-
из вод ње (из но си -0,3% и -0,2%, тим ре дом). Сто па за по сле но сти 
у по љо при вре ди је па ла за 0,2% у Евро зо ни, али је по ра сла за 
0,4% уну тар Европ ске Уни је (ЕУ27). У фи нан сиј ским услу га ма и 
по слов ним ак тив но сти ма, сто па за по сле но сти се по ве ћа ла за 0,3% 
у Евро зо ни и за 0,2% у ЕУ27 зо ни. У оста лим услу га ма (ко је углав-
ном укљу чу ју јав ну ад ми ни стра ци ју, здрав ство и обра зо ва ње) сто-
па за по сле но сти је по ра сла за 0,2% у Евро зо ни и за 0,1% у ЕУ27 
зо ни. У услу га ма тр го ви не, тран спор та и ко му ни ка ци ја, сто па за-
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по сле но сти је по ра сла за 0,1% у Евро зо ни и оста ла не про ме ње на 
уну тар Европ ске Уни је. 

У по ре ђе њу са тре ћим квар та лом 2009. го ди не, сто па за по сле-
но сти у тре ћем квар та лу 2010. го ди не, је опа ла за 0,2% у Евро зо ни 
исто као и уну тар ЕУ27 зо не. У дру гом квар та лу 2010. го ди не, сто-
па за по сле но сти се сма њи ла за 0,6% у обе зо не.

Пре ма про це на ма Еуро ста та, у тре ћем квар та лу 2010. го ди не, 
221,1 ми ли он му шка ра ца и же на су би ли за по сле ни у Европ ској 
Уни ји (ЕУ27), од че га је 144,5 ми ли о на би ло за по сле но у Евро зо-
ни (ЕА16).

Со ци јал ни ди ја лог на ни воу ЕУ ин тен зив ни је се раз ви ја упра-
во ка да у не ким др жа ва ма чла ни ца ма он упад не у кри зу, а  кри за 
је по ве за на са еко ном ском кри зом и ја ча њем нео ли бе рал не иде о-
ло ги је, ко ја сма тра да со ци јал ни ди ја лог и ве ли ка пра ва рад ни ка 
оте жа ва ју тр жи шно де ло ва ње и при вред ни раз вој.

ЕВРОПА2020.ИНТЕГРИСАНЕСМЕРНИЦЕ

Гло бал на фи нан сиј ска кри за (2008. го ди не) по го ди ла је и Уни-
ју. Бр зе ак ци је су нео п ход не у ци љу за у ста вља ња спи ра ле ре це си је. 
Евро па мо ра ис ко ри сти ти сва рас по ло жи ва сред ства, што под ра зу-
ме ва за јед нич ки рад чла ни ца и Уни је, ко ор ди на ци ју уну тар Евро пе 
и укљу чи ва ње гло бал не од го вор но сти. Ме ђу соб на по ве за ност на-
ци о нал них и над на ци о нал них ак ци ја, мо же до при не ти чла ни ца ма 
да из кри зе иза ђу још ја че. 

Европ ски план опо рав ка пред ста вља ду жност Ко ми си је у тре-
нут ној еко ном ској си ту а ци ји. Су о че на кри зом, ЕУ мо ра да ко ор ди-
ни ше стра те ги ју опо рав ка, са за дат ком да по вра ти по ве ре ње по тро-
ша ча и по сло да ва ца. План опо рав ка да је на гла сак об на вља њу ин-
ве сти ци ја у ЕУ. Ин ве сти ци је ће би ти усме ре не ка отва ра њу рад них 
ме ста, под сти ца њу тра жње и ја ча њу ЕУ као гло бал ног ак те ра. Че-
ти ри при о ри те та Ли са бон ске стра те ги је13) - љу ди, по сло ва ње, ин-
фра струк ту ра и енер ги ја, ис тра жи ва ње и ино ва ци је, има ју за циљ 
за шти ту љу ди и ин ве сти ци ја.

Те жи ште је упра во на за шти ти по сло ва ња и про мо ви са ња 
пред у зет ни штва. При о ри тет мо ра би ти за шти та европ ских гра ђа на 
од не га тив них ути ца ја фи нан сиј ске кри зе. Они су пр ви по го ђе ни, 
13) Euro pean Com mis sion (2009) ,,A Euro pean Eco no mic Re co very Plan.Li sa bon stra tegy for 

growth and jobs“,  Lu xem burg, Of fi ce for Of fi cal Pu bli ca ti ons of the Euro pean Com mu ni ti es 
str. 14,15,16.
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као рад ни ци, пред у зет ни ци, или до ма ћи ни. На овом под руч ју др-
жа ве чла ни це мо ра ју  ак тив но укљу чи ти со ци јал не парт не ре.

Ак тив но об у хва та ње  ин те гри са них по ли ти ка флек си-си гур но-
сти, фо ку си ра них на обу ке, тре нин ге и на до град ње ве шти на, осно-
ва су про мо ви са ња за по сле но сти са си гур ним по врат ком на тр жи-
ште ра да оних ко ји су от пу ште ни и ду го роч но не за по сле ни. 

По ме ну та кри за ко ја је до ве ла до зна чај ног гу бит ка  рад них 
ме ста и по тен ци јал не про из вод ње, ре зул ти ра ла је дра ма тич ним 
ефек ти ма по јав не фи нан си је. Кри за је по ка за ла, да стро га ко ор-
ди на ци ја по ли ти ке Уни је мо же до не ти зна чај не ре зул та те, ако је 
спро ве де на ефек тив но. Кри за је још јед ном по твр ди ла ди рект ну 
ве зу из ме ђу ста ња у еко но ми ји и тр жи шта ра да, об зи ром да је сто-
па не за по сле но сти у ЕУ 27  je oд ав гу ста 2010. го ди не 10,1%.

,, Евро па 2020.  Ин те гри са не смер ни це”,   до ку мент до нет мар-
та 2010. го ди не, ус по ста вио је оквир за стра те ги је и ре фор ме на 
ни воу др жа ва чла ни ца. Смер ни це у пе ри о ду до 2020. го ди не су 
сле де ће14):

Смер ни ца 1: Обез бе ђи ва ње ква ли те та и одр жи во сти јав них 
фи нан си ја

Смер ни ца 2: Ускла ђи ва ње не рав но те же
Смер ни ца 3: Сма ње ње не рав но те же у евро зо ни
Смер ни ца 4: Оп ти ми за ци ја по др шке за  ино ва ци је, у обла сти 

ис тра жи ва ња и раз во ја, те ја ча ње зна ња
Смер ни ца 5: Уна пре ђе ње ефи ка сно сти ре сур са и сма ње ње 

еми си је га со ва са ефек том ста кле не ба ште
Смер ни ца 6: По бољ ша ње по слов ног окру же ња и мо дер ни за-

ци ја ин ду стри је
Смер ни ца 7: По ве ћа ње уче шћа на тр жи шту ра да и сма ње ње 

струк тур не не за по сле но сти
Смер ни ца 8: Раз ви ја ње ква ли фи ко ва не рад не сна ге ко ја од го-

ва ра по тре ба ма тр жи шта ра да, про мо ви са ње ква ли те та у ра-
ду и до жи вот ног уче ња

Смер ни ца 9: По бољ ша ње пер фор ман си си сте ма обра зо ва ња и 
обу ке на свим ни во и ма и по ве ћа ње ви со ко о бра зо ва них ка-
дро ва

14)  http://ec.euro pa.eu/eu2020/pdf/pro po si tion_en.pdf, pg. 4
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Смер ни ца 10: Про мо ви са ње со ци јал не ин клу зи је и бор бе про-
тив си ро ма штва.

Др жа ве чла ни це ће са чи ни ти про гра ме на ци о нал них ре фор-
ми у ко ји ма ће де таљ но пред ста ви ти ак ци је, ко је ће пред у зе ти у 
окви ру но ве стра те ги је, са по себ ним ак цен том на ис пу ње ње на ци-
о нал них ци ље ва. На до ве зу ју ћи се на на џор Ко ми си је и рад Са ве та, 
Европ ски са вет ће на го ди шњем ни воу про це ни ти уку пан на пре дак 
у спро во ђе њу ове стра те ги је, по стиг нут ка ко на ни воу ЕУ, та ко и 
на на ци о нал ном ни воу. Исто вре ме но ће би ти ис пи ти ва ни ма кро е-
ко ном ски раз вој, за шти та кон ку рен ци је и фи нан сиј ска ста бил ност.

Пет на чел них ци ље ва, на ве де них под од го ва ра ју ћим смер ни-
ца ма, пред ста вља ју за јед нич ке ци ље ве во ђе ња ак ци ја др жа ва чла-
ни ца и Уни је. Др жа ве чла ни це тре ба да уло же све на по ре да ис пу не 
на ци о нал не ци ље ве и да укло не пре пре ке ко је огра ни ча ва ју раст. 
Ко ми си ја пред ла же по јед но ста вље ње усло ва ЕСФ да по др жи ве ћа 
сред ства оним чла ни ца ма ко је су се ра ни је при бли жи ле из но су од 
1,8 би ли о на евра у ци љу флек си – стра те ги ја по нов ног укљу че ња 
за по сле них у про јек те тре нин га, са мо за по шља ва ња, по кре та ња по-
сло ва ња и про гра ме по др шке нај у гро же ни јих.  Ко ми си ја ће, та ко-
ђе, пред ло жи ти ре ви зи ју за ко на Европ ског фон да за гло ба ли за ци-
о но при ла го ђа ва ње, та ко да фонд мо же да ре а гу је бр же на кључ не 
сек то ре, или да ко фи нан си ра тр го ви ну и рад на ме ста та мо где су 
из вр ше не ре дук ци је,  или да за др же на тр жи шту ра да  оспо со бље-
не рад ни ке ко ји су по треб ни у фа зи опо рав ка.

Дру ги сег мент пла на опо рав ка од но си се на кре и ра ње тра жње 
за ра дом. План под ра зу ме ва да чла ни це тре ба да сма ње со ци јал не 
тро шко ве по сло да ва ца за за по сле не са ни жим при ма њи ма у ци љу 
про мо ви са ња ове гру пе рад ни ка. Пред ла же се и ди рек ти ва стал ног 
сма ње ња сто пе ПДВ-а  за рад но-ин тен зив не услу ге.  

Европ ска је ко ми си ја кра јем но вем бар 2010. пред ста ви ла но ву 
стра те ги ју за по ве ћа ње за по сле но сти, укљу чу ју ћи и низ кон крет-
них ме ра ко је би тре ба ле до при не ти оства ре њу ци ља да сто па за-
по сле но сти у Европ ској уни ји 2020. го ди не до стиг не 75%.

У 27 зе ма ља чла ни ца тре нут но је без по сла пре ко 23 ми ли-
о на љу ди, што је де сет од сто рад но ак тив ног ста нов ни штва. Од 
из би ја ња фи нан сиј ске и еко ном ске кри зе 2008. го ди не, у ЕУ-у је 
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из гу бље но 5.600.00015) рад них ме ста, што има ве ли ке по сле ди це на 
при вред ни раст и со ци јал ну по ли ти ку.

Ко ме сар за за по шља ва ње и со ци јал ну по ли ти ку Las zlo An dor 
ис та као је кра јем про шле го ди не да је при о ри тет омо гу ћи ти љу ди-
ма по сао, те да се не мо же до пу сти ти сто па не за по сле но сти ко ја се 
кре ће око 10 од сто. 

Ко ме сар ка за обра зо ва ње и кул ту ру Ан дру ла Ва си лиу ис та кла 
је ва жност обра зо ва ња у ре ша ва њу про бле ма не за по сле но сти.

Ко ми си ја на во ди да упр кос ви со кој сто пи не за по сле но сти по-
сло дав ци има ју по те шко ћа на тр жи шту ра да при про на ла же њу 
од го ва ра ју ћих ка дро ва за ме ста на ко ји ма се тра жи ви со ка струч-
ност. Пре ма про це на ма, у под руч ју ин фор ма тич ке тех но ло ги је или 
здрав ства до 2015. го ди не не до ста ја ће око 700.000 струч ња ка.

Са ни воа EУ, као што је већ ис так ну то, не мо же се пу но учи-
ни ти, јер нај ве ћи део ин стру ме на та и од го вор но сти у под руч ју 
за по шља ва ња има ју др жа ве чла ни це. Сто га, Ко ми си ја по зи ва на 
ује ди ња ва ње на по ра на свим ни во и ма, европ ском, на ци о нал ном и 
ло кал ном, ка ко би се до сти гао циљ о 75-по стот ној сто пи за по сле-
но сти до 2020. го ди не.

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

По ли ти ка за по шља ва ња у окви ру Уни је раз ли ку је се од зе мље 
до зе мље чла ни це, а по ку ша ји ње ног уни фи ци ра ња за вр ша ва ју се 
на на че ли ма ко ја про ис ти чу из основ них сло бо да, и мо гућ но сти 
да рад ни ци пу тем сред ста ва са вре ме не тех но ло ги је до ђу до пра во-
вре ме них ин фор ма ци ја. Ве о ма че сто, су ге ри ше се да је ви сок ни во 
мо бил но сти по жељ ни ји од ни ског, али ра сту ћа или убр за на мо бил-
ност мо же има ти не га ти ван ефе кат, во де ћи ка про па да њу за јед ни це 
и ло кал не ко хе зи је. Мо бил ност у Евро пи не би тре ба ло мак си ми зи-
ра ти, већ оп ти ми зи ра ти. Европ ска уни ја би пре тре ба ла да уста но-
ви оп ти ма лан ни во мо бил но сти за рад ни ке, ком па ни је и дру штва, 
не го да те жи ње ном мак си мал ном ни воу. 

Циљ дру штве но-еко ном ског раз во ја је мак си ми зи ра ње дру-
штве ног бла го ста ња, оства рен кроз бо љи, ква ли тет ни ји и са др жај-
ни ји на чин жи во та по ве зан ра зно вр сним об ли ци ма по тро шње, и 
ду жи ном сло бод ног вре ме на. За по сле ност је при род на, еко ном ска 

15) Пре ма: http://www.en te re u ro pe.hr/cpa ge.aspx?pa ge=clan ci.aspx&pa geID=171&cla na-
kID=5008 10.01.2011.
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по тре ба сва ког по је дин ца, она пред ста вља услов сва ке про из вод-
ње. Ва жне аспек те по ли ти ке за по шља ва ња чи не обра зов на и со ци-
јал на по ли ти ка, тех но ло шке про ме не, као и со ли дар ност дру штва 
са они ма ко ји ни су у мо гућ но сти да се за по сле. План Европ ске 
ко ми си је на под руч ју за по шља ва ња, со ци јал не по мо ћи и јед на ких 
шан си усме рен је ка отва ра њу но вих рад них ме ста  кроз Европ ску 
стра те ги ју за по шља ва ња (ко ја при бли жа ва на ци о нал не по ли ти ке 
на овом по љу), и уз по моћ Европ ског со ци јал ног фон да; сло бод-
ном кре та њу у ње ном пу ном сми слу; бо љим усло ви ма ра да ко ји 
под ра зу ме ва ју до сти за ње ми ни мал них стан дар да на рад ном ме сту, 
мо дер ни за ци ји, раз во ју со ци јал ног ди ја ло га на ни воу ЕУ; со ци јал-
ном укљу чи ва њу и не ди скри ми на ци јом; про гра ми ма ко ји до ка зу ју 
јед на ке шан се му шкар ци ма и же на ма. 

Смер ни це за по шља ва ња од но се се на чла ни це, а њи хо ва при-
ме на ди рект но за ви си од са мих др жа ва чла ни ца. Са вет их са мо 
пред ла же и у са рад њи са Ко ми си јом из ра ђу је го ди шњи из ве штај о 
за по сле но сти у ЕУ. Овај ме ха ни зам по твр ђу је сло бо ду у ре гу ла ци-
ји по ли ти ке за по шља ва ња, уз по што ва ње основ них сло бо да. 

Еви дент не по сле ди це гло бал не еко ном ске кри зе, огле да ју се 
и у ра сту сто пе не за по сле но сти, а у ци љу опо рав ка по тре бан је 
стра те шки при ступ, ка ко на на ци о нал ном ни воу, та ко и на ни воу 
Европ ске уни је.

Те жња за ства ра њем је дин стве не по ли ти ке на под руч ју за по-
шља ва ња по сто ји, а да ли ће она би ти пред мет уни фи ка ци је и хо-
мо ге ни за ци је, за ви си од оп ци је ко ју зе мље чла ни це усво је за Уни ју 
у це ли ни. Уко ли ко Уни ји по ђе за ру ком да до стиг не ци ља ну сто пу 
за по сле но сти, пре ма Смер ни ца ма до 2020. по ли ти ка за по шља ва ња 
на ни воу ЕУ, иако дез ин те гри са на, по ка за ће се као ефи ка сна. 

SimonidaD.Vucenov,AndreaA.Andrejevic
EMPLOYMENTPOLICYINTHEEUROPEANUNION
WITHREGARDTOTHEEUROPE2020.INTEGRATED

GUIDELINES*

Summary
Employment rights of nationals of the European Union
(EU)withintheEU,isoneofthebasicprinciples,ofthe

* This paper is part of the research project number III 47009  “European integration and socio-
economic changes in the economy of Serbia towards the EU”, funded by the Ministry of 
Science and Technological Development of Serbia.
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singlemarketinthiscommunity.However,nationalregu
lationsarebarrierstotheseaspirations.Obstaclestoma
sterthenormsoftheEUtoguaranteemutualrecognition
ofprofessionalqualificationsandunificationamongmem
ber countries. Standards help creators and participants
in the labormarket to becomemore flexible,more libe
ralintheexerciseofserviceactivities,withsimplifiedad
ministrativeprocedures.Achievementof fullemployment
(Lisbon Treaty) in themacro sense (and from the point
mikorekonomije), is one of the fundamental objectives. 
Social policy includes several features: job growth,
diversity of choice jobs in the European labor mar
ket, equal conditions of employment, improved li
ving and working conditions, high quality social po
licy and social cohesion, and encourage improve
ments in the equipment of members for the purpose of
practical acceptance of change based on knowledge. 
EmploymentPolicyGuidelines,proposedbytheCouncil,
have no legal binding force in theMember States, they
are only a means of public insight into national (non)
success. Politicalpsychological effect which stems from
the policy depends not only loyalty, but also the degree
ofprecisionguidance.Therefore, theguidelinesmay re
presentonlya listofabstractmeasures formulated,and
it is fromthis factofemploymentpoliciesatEUlevel is
stillnotunique,butitisuptomemberstatestoformulate.
Theglobalcrisisisadirectlinkbeetwentheeconomyand
thelabormarket,theunemploymentrateinEU27inNo
vember2010.was9.6%.
MemberStateswillmakenational recoverynational re
formprograms,inwhichtheywillpresentadetailedac
tion tobe takenunder thenewstrategy.Buildingon the
supervisionoftheCommissionandtheworkoftheCoun
cil,theEuropeanCouncilwillannuallyassesstheoverall
progressinimplementingthisstrategy,madebothatEU
andnationallevel.Atthesametimeitwillbeexamined
macroeconomic development, the protection of competi
tionandfinancialstability.
Competence inaddressingissuesofemploymentandthe
Member States still have a role supranational body is
mostlyadvisory.
Inthestudy,theemploymentpolicyintheEuropeanUnion
withregardtotheeffectsofrecoveryplanofthecommu
nity in crisis,with emphasisonemploymentpolicyuntil
2020,adoptedbytheEuropeanCommission.
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Resume

Employment policieswithin theEU varies from country
tocountrymembers,andattemptstounifyitsendonthe
principlesarisingfromthefundamentalfreedoms,andop
portunitiestotheworkersbymeansofmoderntechnology
togettimelyinformation.Veryoften,it issuggestedthat
thehighlevelofmobilitymoredesirablethanlow,butgro
wingoracceleratedmobilitycanhaveanegativeeffect,
leading to thedeclineofcommunityand localcohesion.
MobilityinEuropeshouldnotexpand,buttooptimize.The
EuropeanUnionwouldfirsthavetoestablishtheoptimal
levelofmobilityforworkers,companiesandsociety,but
tendstoitsmaximum.
Thegoalof socioeconomicdevelopment is tomaximize
socialwellbeing,achievedthroughbetterandmoremea
ningfulwayoflifeconnectedtovariousformsofconsump
tion,andlengthoffreetime.Employmentisanatural,eco
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nomicneedsofeachindividual,itistheconditionofeach
production. Important aspects of employment policy are
educationalandsocialpolicy,technologicalchange,and
solidarityofsocietywiththosewhoareunabletofindem
ployment.PlanoftheEuropeanCommissionintheareaof
employment,socialwelfareandequalityofopportunityis
aimedatjobcreationthroughtheEuropeanEmployment
Strategy(whichisapproachingthenationalpolicyinthis
field), and with the help of the European Social Fund;
freemovementinitsfullsense,betterworkingconditions
which includeachievingminimumstandards in thewor
kplace,modernization,developmentofsocialdialogueat
EU level, social inclusion and nondiscrimination; pro
gramsprovingequalopportunitiestomenandwomen.
EmploymentGuidelinesrelated to thememberand their
applicationdependsdirectlyontheMemberStatesthem
selves.TheCouncilisonlysuggested,andincooperation
with theCommission prepares an annual report on em
ploymentintheEU.Thismechanismisconfirmedbythe
freedomintheregulationofemploymentpolicy,withre
spectofbasicfreedoms.
Obviousconsequencesoftheglobaleconomiccrisis,og
dledajuandtheunemploymentraterise,andthepurpose
ofrecoveryrequiresastrategicapproachatnationallevel
andatEUlevel.
Strivingtocreateaunifiedpolicyintheareaofemployment
there,andwhetheritwillbethesubjectofunificationand
homogenizationdependsontheoptionsthatMemberSta
tesadopttheUnionasawhole.IftheEUmanagetoreach
atargetrateofemployment,accordingtotheEmployment
Guidelines2020.EUEmploymentpolicy,althoughdisin
tegrated,willprovetobeeffective.

 Овај рад је примљен 25. јануара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 16. 
марта 2011. године.
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Зоран Милошевић
Институт за политичке студије, Београд

ШТА (ДАНАС) НИЈЕ У РЕДУ СА ИСЛАМОМ? 
(Irshad Manji, Kaj je narobe danes z islamom?, 

Društvo Znamenje, Petrovče, 2008, str. 304.)
(NOWADAYS) WHAT IS WRONG IN CASE OF ISLAM?
Данас када из исламских држава могу доћи заиста фантастичне 

вести о деловању верске полиције, о каменовању и вешању жена 
(блудница), којима треба четири мушка сведока да би доказале да 
нису починиле прељубу, већ да су силоване, када у неким исламским 
земљама жене које нису покривене по муслиманским обичајима 
поливају киселином, када имами или муфтије дозвољавају себи да 
тумаче науку и национално порекло (неких) људи, када исламски 
тероризам постаје свакодневница, када ропство у исламу и даље 
истрајава, када се забрањује „претерано смејање, када се забрањује 
праћење новина (нових речи и изума), када ислам не образује 
већ индоктринира, када је положај жене у исламу испод свих 
стандарда основних људских права, када се женама (још увек) не 
дозвољава образовање, рад у приватним и државним компанијама, 
бављење неким врстама спорта, када се писци због својих стихова 
или новинарских чланака осуђују на смрт ... логично је поставити 
питање из наслова књиге: шта није (данас) у реду са исламом?

И заиста, ако се погледа шта пише у Курану и то буквално 
примени долази се до сурових и болних сазнања, као што је, да 
ислам одобрава ропство. Да би ово аргументовала, ауторка наводи 
већ проверене чињенице. Наиме, после напада на Картум оживела 
је трговина црним људима. Када џихадисти покољу мушкарце, 
више пута силују жене, девојчице и дечаке (или их једноставно 
покољу, ако се опиру), преживеле превезу на север где их поделе 



- 392 -

ШТА (ДАНАС) НИЈЕ У РЕДУ  СА ИСЛАМОМЗоран Милошевић

арапским власницима: жене постају сексуално робље, девојчице 
слушкиње, а дечаци пастири (коза). У Нигерији исламска влада 
подржава поробљавање хришћана... Ово је ауторку навело да 
провери шта Куран учи о ропству. Написано ју је пренеразило. „Са 
онима који су ваше власништво, а желе да се откупе, договорите се 
о откупу, ако опазите да обећавају...“

„Ојој! Морала сам прекинути и тај део расчланити. Ако 
,дакле, овај став прочитамо, запазићемо да нас Куран не усмерава 
ослобађању свих робова, већ само оних за које власници сматрају 
да су способни да постигну бољи положај у друштву.“

То наводи читаоца на мисао да Куран има своју тамну 
страну оличену у односу према немуслиманима (морају да 
плаћају заштиту муслиманима, не смеју да употребљавају звона, 
затим према историји која се тумачи не према чињеницама већ 
према политичким и религиозним потребама и интересима, 
развоју деспотизма (мањина исламских држава има колико-толико 
демократско уређење)...

Ислам није био овакав одувек, тврди ауторка књиге Иршад 
Мањи. Дошло је до окупације муслиманских мозгова, јер је 
свуда у свету где се проповеда ислам дошло до преовладавања 
буквалности у читању Курана.

ЗЛАТНИ ВЕК ИСЛАМА (750 – 1250)

Ислам је имао свој златни век који је трајао од 750. до 1250. 
године. У то време у Ираку, срцу исламске империје, хришћани су 
радили заједно са муслиманима да би преводили и оживели грчку 
филозофију. У Шпанији, ислам је на западу тамо имао границу, 
муслимани су развили „културу трпељивости“ са Јеврејима. 
Муслимани су живахно трговали са немуслиманима и први увели 
систем по којем су се чекови издати у Мароку могли уновчити у 
Сирији. Трговачки систем је неговао и живахну размени мишљења. 
Исламски допринос западној култури су гитара, сируп против 
кашља, универзитет, алгебра, турска кафа...

Како је овај систем подстицао отвореност према хришћанима 
и Јеврејима? Одговор је вишеслојан, али у суштини ради се о 
трпељивости, која је била најбољи систем изградње и очувања 
исламске империје. Већина муслиманских освајача је радила 
по начелу да не смеш наметати преверавање људима из свете 
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књиге – Јеврејима и хришћанима. То се показало стратешком 
предношћу империјалистичког ислама пред империјалистичким 
хришћанством.

Како је, дакле све пошло другим током? Иршад Мањи 
наводи мишљења проучавалаца златног века ислама и Курана да 
у том периоду Куран који је алегоричан, а не дослован, тумачили 
филозофи, који су билу умешни у логичном размишљању. 
Није постојао ни један пропис да Куран треба интерпретирати 
дословно. Највише оних који су почели дословно тумачити Куран 
је из Арабије, зато Мањи у књизи „Шта није (данас) уреду са 
исламом“ каже: „Наши проблеми су почелу са нама самима. Све до 
данас“. Дакле крајем златног века прихваћена је одлуке једног од 
халифа „да верници морају прихватити оно што прописује Куран, 
без поговора и питања „како“?. То је довело да се дух слободне 
мисли повуче и неке делове муслиманске империје, али формално 
традиција иџихада (трпељивости) је напуштена. То је изазвало 
хаос и поделе, а властодршци у Багдаду су се затворили у те окове 
и тиме одустали од трпељивости као принципа своје политике. 
Тиме је независна мисао угушена. Тако се успоставила традиција 
неразмишљања и послушности верника који морају прво да затру 
своје душевне потенцијале, како би могли да испуне први циљ – 
неразмишљања. 

Када се право на трпељивост у исламској империји затрло, 
право на независно мишљење постало је власништво муфтија. 
„Све до данас објављују муфтије правна мишљења, објављују 
фатве у складу са правним начелима својих правних школа“. Овде 
се отвара питање шеријата, пошто већина муслимана мисли да је 
шеријат свети, јер им је речено да представља исламске идеале. То 
је, доказује Мањи, цитирајући Зиаудуна Сардара лудост. „Главнина 
шеријата није ништа друго него правна мишљења класичних 
правника“ (оних који припадају школама сунитског размишљања 
- постоје такве четири школе – З. М.). „Зато када се год шеријат 
употреби изван контекста свог настанка и у раскораку са данашњим 
временом – муслиманске државе добију средњовековни амбијент. 
То видимо у Саудијској Арабији, Ирану, Судану и Авганистану под 
талибанима“.
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РЕФОРМА ИСЛАМА?

Из ове традиције потекла је дискриминација хришћана и 
Јевреја, тј. став да муслиманима блиске народи из Светог Писма 
имају право на заштиту у муслиманским друштвима! Зашто би 
им требала заштита? Наиме, у исламу постоји правна теорија да 
је дозвољено убити невернике (у ту групацију су после златног 
века ислама све више убрајали хришћане и Јевреје), па је њима 
потребна заштита. Она је у исламу позната као џизија (главарина). 
Другим речима, хришћани и Јевреји који муслиманима плате 
рекет (џизију) неће бити убијени. Ова институција се одржала 
до дана данашњег у муслиманским државама, чак и у Ираку. 
Овај правни акт који озакоњује дискриминацију немуслимана у 
муслиманским државама зове се Умарев пакт (Умар је био други 
наследник пророка Мухамеда). По овом пропису немуслиман мора 
устати када муслиман пожели сести, морају немуслимани своје 
храмове препустити пропадању, без да имају могућност поправке 
и изградње других храмова, да сведочење муслимана на суду има 
предност над сведочењем немуслимана, да се немуслимани морају 
разликовати од муслимана по седлима и животињама које јашу, 
своју капу морате тако означити да се разликује од муслиманске... 
Другим речима ради се о „божански озакоњеном систему 
дискриминације“ – признаје Абудала Сахедина, професор верских 
наука на универзитету у Вирџинији.

Зато Иршад Мањи Каже да је почела да схвата како је 
ислам постао тако ограничена религија. „Ако уједините забрану 
размишљања са дуго практикованим кодексом дискриминације 
добијате обнављање нетрпељивости“.

Ауторка цитира, између осталог, и пакистанског председника 
Первеза Мушарафа, који је поводом терористичког акта 11. 
септембра у Њујорку изјавио: „Муслимани су данас најсиромашнији, 
најнеписменији, најзаосталији, најболеснији, најмање просвећени, 
највише ускраћени и најслабија су карика у људској раси“. Ако 
овоме додамо да ислам негује једну од најслабијих радних етика, 
онда питање  ко је за то крив има стратегијски значај? „Пошто ни 
Израел ни Америка нису извор беде муслимана, да ли је то можда 
ислам? Ислам повезује панораму култура од Северне Африке до 
Јужне Азије и у свим тим културама примена људска права заостаје 
у односу на већину држава у свету. Да ли је, дакле ислам супер-
негатор стваралаштва, динамичности и демократије?“ Шта рећи о 
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податку да Саудијска Арабија није за хиљаду година превела књига 
на арапски, колико се у Шпанији преведе за једну годину? Шта 
рећи о податку да је 1579. године Истамбул добио опсерваторију, 
а да ју је следеће, 1580. године исламско свештенство порушило? 

Иршад Мањи отвара и друга питања, као што тврдње да су само 
прави муслимани Арапи, а да су други мање вредни муслимани, 
зашто се мора молити само на арапском, а не и на другим језицима?, 
Затим тврди да је у ислам у ствари унета Арапска пустињска 
култура (где чланови нижи по положају морају некритички шеику 
изражавати покорност) и да је данас потребо „пустињска правила 
одстранити из исламског живота“. „Опонашање пустињског 
народа у облачењу, језику или молитви не значи нужно слеђење 
универзалног Бога.“ 

Другим речима, муслимани се морају суочити са потре-
бом реформе ислама, сматра Иршад Мањи и то у правцу његовог 
схватања какво је било у златном велу ислама. Ова надасве анали-
тична и крајње аргументована књигу појавила се 2003. године и 
одмах је постала хит у свету. До сада је преведена на преко 30 свет-
ских језика, али не и на српски. Све податке о књизи и ауторки мо-
жете пронаћи на њеном персоналном сајту www.irshadmanji.com.

 Овај рад је примљен 10. јануара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 16. 
марта 2011. године.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра да 
ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се пи
шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма (фонт 12) и ну ме ри шу се арап ским бро
о је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе озна ча
ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold (фонт 
12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. У тек
сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим ра да 
не сме би ти ве ћи од 1 до 1,5 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 до 25 стра на, 
36300 до 56725 ка рак те ра са раз ма ком).

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 
250 ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, 
док њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба 
да сто ји пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни ме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли
те ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме чи ја ду жи на мо же би ти до 1/10 ду жи не 
члан ка. Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не 
нај ва жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом 
ра ду знат но ши ре не го у са жет ку. Сажетак,кључнеречиирезиметре ба 
пре ве сти и на ен гле ски је зик, ако је рад на ен гле ском, са же так и кључ не 
ре чи тре ба пре ве сти на срп ски је зик. Текст за ча со пис не са др жи по се бан 
увод и за кљу чак.

Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на сло ва 12, са 
уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5 – ћи ри лич но пи смо.

Под на слов ку ца ти у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на сло ва 14.
Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 

ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);
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– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти
туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же пу ну ин тер нет адре су (на при мер: 
http://sh.wi ki pe dia.org/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894). 

Тек сто ве сла ти у штам па ном и елек трон ском об ли ку: Ин сти тут за по
ли тич ке сту ди је, Све то за ра Мар ко ви ћа 36, еmail адре са – ipsbgd@e u net.
rs
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УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Главни задатак рецензента је да доприносе очувању високог квалитета 

који иначе ужива наш часопис. На првом месту треба нагласити да 
рецензент не сме бити упознат са идентитетом аутора рада и обрнуто, 
аутор не сме знати идентитет рецензента. Приликом добијања рада сваки 
рецензент има рок од 20 дана да редакцији достави урађену рецензију. 
Веома је важно да рецензент буде свестан да је поступак рецензије 
поверљив, при чему се садржај рецензије не сме откривати трећој страни. 
Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји било који вид 
конфликта интереса у вези са радом који треба да рецензира потребно је 
да о томе што пре обавести редакцију. 

Приликом рецензије рукописа рецензент треба да одговори на следећа 
питања: Да ли је аутор показао у чему је оригиналност чланка? Да ли 
је аутор довољно оправдао своје тврдње? Да ли је аутор стручно/научно 
утемељио своје тезе? Да ли је рад комплетан према Упутству за ауторе? 
Којој научној области рад припада? Затим, рецензија треба да садржи 
примедбе о стручном/научном квалитету рукописа, али и сугестије за 
побољшање рукописа, уколико за то постоји потреба. 

На самом крају рецензент треба да оцени којој категорији рад припада 
(оригиналан научни рад, прегледни рад, кратко или претходно 
саопштење, научна критика, односно полемика, осврти и прикази) 
и да изнесе своје мишљење о томе да ли рукопис треба да се прихвати 
у садашњем облику, да се прихвати уз сугерисане измене или да се не 
прихвати због наведених разлога у рецензији. 

* Рецензенти часописа: проф. др Мирољуб Јефтић, ФПН Уни вер зи тета у Београду, 
проф. др Јован Базић, Учитељски факултет Универзитета у Косовској Митровици, др 
Момчило Суботић, виши научни сарадник ИПС Београд, проф. др Милан Јовановић, 
ФПН Универзитета у Београду, проф. др Драган Јовашевић, Правни факултет 
Универзитета у Нишу, проф. др Зоран Милошевић, научни саветник, ИПС Београд, 
проф. др Драган Суботић, ИПС Београд, доц. др Слободан Орловић, Правни факултет 
Универзитета у Новом Саду, др Живојин Ђурић, научни саветник ИПС Београд, 
проф. др Урош Шуваковић, Филозофски факултет Косовска Митровица, др Миленко 
Велетовић, ванредни професор, Универзитет Едуконс, Нови Сад, др Дејана Вукчевић, 
научни сарадник ИПС Београд, проф. др Перо Петровић, научни саветник ИМПП 
Београд
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