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U по ли тич кој и прав ној те о ри ји, на ро чи то у те о ри ји др жа ве, 
зна чај но ме сто за у зи ма пи та ње по ли тич ког ле ги ти ми те та 

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

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

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

2.ТЕОРИЈСКОДЕФИНИСАЊЕ
ПРЕДМЕТАИСТРАЖИВАЊА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.РАДНОДЕФИНИСАЊЕ
ПРЕДМЕТАИСТРАЖИВАЊА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.ИНТЕГРАЦИОНОПОЉЕ
ПОЛИТИЧКОГЛЕГИТИМИТЕТАУ
ПРИМЕЊЕНОЈПОЛИТИЦИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VladanStankovic
INTEGRATIONALFIELDOFPOLITICALLEGITIMACY

–THEEXAMPLEOFSERBIA–
Summary

Objectiveofthispaperistounderlinetheranges,signifi
canceandimplementationofintegrationfieldofpolitical
legitimacyinpoliticallifeofSerbia.Authorofthepaper
analyzedtheobjectofresearchbyseveralmethodicalas
pects.Firstlytheauthordefinedthefieldofcasestudyby
mostwidelyacceptedmethodofcontentanalysis.Thenin
secondpart of the text theauthorused severalmethods
based on comparative, inductive and syntheticmethods.
Inthiswaytherewasaccomplishedaclearinsightintothe
themeofresearch.Atthesametime,theauthorresearch
theobjectinthefieldofappliedpoliticstryingtounderline
basicpointersandnorms(validities)regardingtheresear
chedobjectasarealpoliticalphenomenon.
KeyWords: integrationalfield,political legitimacy,state
cause
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Sintesi

Ilpresentedocumentoaffrontaresettoredell'integrazione
dilegittimazionepolitica.Laprimaparteèandatodaldi
scorsointroduttivoeladefinizioneteoricadelsoggettodi
ricerca.Poi alcuni definizione operativa del soggetto di
ricerca,per,infine,l'ultimapartedelcampodell'integrazi
oneaffrontatoilfenomenodalpuntodivistadellapolitica
applicata. Integrando il campo della legittimità politica
èdefinitocomeunospecificoinsiemediidee,dichiarazi
oniepiani ilpiù importante,strategico, lequestionidel



стр:103120.

- 119 -

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

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

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