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ДејанаМ.Вукчевић*

СО	ЦИ	ЈА	ЛИ	ЗА	ЦИ	ЈА	И	ЕВРОПЕИЗАЦИЈА	
У	ОКВИ	РУ	ЕУ:	СЛУЧАЈ	 

ПОЛИТИЧКО-БЕЗ	БЕД	НО	СНОГ	
КОМИТЕТА	И	ВОЈ	НОГ	КО	МИ	ТЕ	ТА	ЕУ**

Са	же	так

У овом ра ду, аутор по ла зи од ста но ви шта да со ци ја
ли за ци ја пред ста вља ко ри стан ана ли тич ки оквир за об ја
шње ње де ло ва ња др жа ва чла ни ца у окви ру два ме ђу вла ди на 
ко ми те та (По ли тич кобез бед но сни ко ми тет, Вој ни ко ми
тет ЕУ), ко ји чи не око сни цу ин сти ту ци о нал ног окви ра без
бед но сне по ли ти ке ЕУ. Сма тра ју ћи да по на ша ње др жа ва 
чла ни ца у на ве де ним ко ми те ти ма мо же би ти об ја шње но 
кроз при зму ло ги ке при клад но сти, а не са ста но ви шта ра
ци о нал ног из бо ра и ло ги ке по сле ди ца, аутор ће у ра ду на сто
ја ти да покажe да је ин тер ак ци ја из ме ђу др жа ва чла ни ца у 
окви ру ових ко ми те та до ве ла до про це са со ци ја ли за ци је, и 
са мим тим усло ви ла и евро пе и за ци ју. У том ци љу, рад ће би
ти по де љен у два де ла. У пр вом де лу, аутор се ба ви кон цеп
ту ал ним иза зо ви ма ве за ним за по јам со ци ја ли за ци је. У дру
гом де лу ра да, аутор ана ли зи ра де ло ва ње др жа ва у окви ру 
два по ме ну та ме ђу вла ди на ко ми те та без бед но сне по ли ти ке 
ЕУ. До ла зи се до за кључ ка да је, упр кос ме ђу вла ди ној ло ги
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ци, ко ја до ми ни ра у про це су од лу чи ва ња у окви ру без бед но сне 
по ли ти ке ЕУ, ин тер ак ци ја из ме ђу др жа ва чла ни ца у окви
ру ових ко ми те та до ве ла до про це са со ци ја ли за ци је. Аутор 
закључујe, ме ђу тим, да се ис ход со ци ја ли за ци је ре а ли зу је 
у ви ду адап та ци је, ка да се ак те ри, кроз про цес уче ња уло
ге, по на ша ју «при клад но» и «пре ба цу ју» сво је по на ша ње са 
све сног стра те гиј ског кал ку ли са ња на све сно игра ње уло ге. 
Овај вид со ци ја ли за ци је још увек не до во ди до ин тер на ли за
ци је, тј. при хва та ња «здра во за го то во» нор ми ин сти ту ци је 
ко јој ак те ри при па да ју, што би до ве ло до про ме не њи хо вих 
ин те ре са и иден ти те та. 

Кључ не ре чи: со ци ја ли за ци ја, евро пе и за ци ја, ин тер на
ли за ци ја, адап та ци ја, Европ ска уни ја, без бед но сна и од брам
бе на по ли ти ка ЕУ.

Увод

Без	бед	но	сна	 и	 од	брам	бе	на	 по	ли	ти	ка	 ЕУ	 углав	ном	 је	
ана	ли	зи	ра	на	кроз	при	зму	те	о	ри	је	ме	ђу	вла	ди	них	од	но	са	(in-
ter	go	vern	men	ta	lism),	пре	ма	ко	јој	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	др	жа	ва	чла	ни	ца	ЕУ,	ко	је	су	дик	ти	ра	не	ра	ци	о	нал	ним	
ин	те	ре	си	ма,	 те	 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	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	 (li	be	ral	 in	ter	go	vern	men	ta	lism),	 пре	ма	
ко	јој	про	цес	европ	ске	ин	те	гра	ци	је	пред	ста	вља	про	цес	ме	ђу-
др	жав	ног	пре	го	ва	ра	ња.	Др	жа	ве	 су	 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	ји	се	ар	ти	ку	ли	шу	
на	на	ци	о	нал	ном	ни	воу,	услед	при	ти	са	ка	до	ма	ћих	уче	сни	ка,	
и	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	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.2 

1	 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;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 Де	ја	на	Вук	че	вић,	“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”,	По ли тич ка ре ви ја,	 вол.	 10,	 бр.	 1,	
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На	су	прот	овим	те	о	ри	ја	ма,	кон	струк	ти	ви	стич	ки	при	ступ	на-
гла	ша	ва	 ути	цај	 нор	ми,	 пра	ви	ла	 и	 про	це	са	 ин	тер	ак	ци	је	 на	
ак	те	ро	во	до	но	ше	ње	од	лу	ка,	ко	ји	мо	гу	до	ве	сти	до	тран	сфор-
ма	ци	је	ин	те	ре	са	и	со	ци	ја	ли	за	ци	је	ак	те	ра.	За	раз	ли	ку	од	ра-
ци	о	на	ли	зма,	ко	ји	сма	тра	да	су	ин	те	ре	си	ак	те	ра	ег	зо	ге	ни,	тј.	
да	су	стро	го	од	ре	ђе	ни	струк	ту	ром	ме	ђу	на	род	ног	си	сте	ма,	те	
да	ак	тер	мо	же	да	про	ме	ни	по	на	ша	ње	али	не	и	ин	те	ре	се,	кон-
струк	ти	ви	зам	по	ла	зи	од	ста	ва	да	су	ин	те	ре	си	ен	до	ге	ни,	тј.	да	
су	про	из	вод	дру	штве	не	ин	тер	ак	ци	је,	те	да	се	мо	гу	ме	ња	ти.	
Кон	струк	ти	ви	стич	ки	при	ступ	не	по	сма	тра	раз	вој	без	бед	но-
сне	и	од	брам	бе	не	по	ли	ти	ке	ЕУ	као	збир	на	ци	о	нал	них	ин	те-
ре	са.	За	пред	став	ни	ке	овог	прав	ца,	овај	про	цес	је	дру	штве	но	
кон	стру	и	сан,	он	 се	 ја	вља	као	ре	зул	тат	ко	му	ни	ка	ци	је	на	ци-
о	нал	них	ди	пло	ма	ти	ја	о	њи	хо	вим	на	ме	ра	ма	и	пер	цеп	ци	ја	ма	
ове	са	рад	ње,	те	се	оту	да	и	ука	зу	је	на	зна	чај	про	це	са	со	ци	ја-
ли	за	ци	је	у	окви	ру	са	рад	ње	др	жа	ва	чла	ни	ца,	ко	ја	усло	вља	ва	
вла	да	ју	ће	 ели	те	 да	 вр	ше	 из	бор	 од	ре	ђе	них	 по	ли	ти	ка,	 иде	ја,	
стра	те	ги	ја	и	кон	крет	них	ин	те	ре	са.	Со	ци	ја	ли	за	ци	ја	се	у	овом	
ра	ду	од	но	си	на	ин	тер	ак	ци	ју	из	ме	ђу	чла	но	ва	од	ре	ђе	не	гру	пе,	
и	усва	ја	ње	од	ре	ђе	них	на	чи	на	по	на	ша	ња.	Основ	на	од	ли	ка	со-
ци	ја	ли	за	ци	је	је	да	ак	те	ри,	ко	ји	су	се	по	на	ша	ли	ра	ци	о	нал	но	у	
скла	ду	са	сво	јим	кал	ку	ла	ци	ја	ма	о	оче	ки	ва	ним	по	сле	ди	ца	ма	
(ло	ги	ка	по	сле	ди	ца),	ме	ња	ју,	услед	ин	тер	ак	ци	је,	сво	је	по	на	ша-
ње	у	ин	сти	ту	ци	о	нал	ном	окру	же	њу	и	по	чи	њу	да	се	по	на	ша	ју	
«при	клад	но»	тј.	њи	хо	во	по	на	ша	ње	је	за	сно	ва	но	на		оба	ве	за	ма	
и	кон	цеп	ци	ја	ма	при	клад	не	ак	ци	је	(ло	ги	ка	при	клад	но	сти).

Ауто	ри	 у	 овом	 ра	ду	 за	сту	па	ју	 ста	но	ви	ште	 да	 со	ци	ја-
ли	за	ци	ја	пред	ста	вља	ко	ри	стан	ана	ли	тич	ки	оквир	за	раз	у	ме-
ва	ње	 де	ло	ва	ња	 др	жа	ва	 чла	ни	ца	 у	 окви	ру	 два	ме	ђу	вла	ди	на	
ко	ми	те	та	 (По	ли	тич	ко-без	бед	но	сни	ко	ми	тет,	Вој	ни	 ко	ми	тет	
ЕУ),	ко	ји	пред	ста	вља	ју	ка	та	ли	за	то	ре	ево	лу	ци	је	без	бед	но	сне	
и	од	брам	бе	не	по	ли	ти	ке	ЕУ.	Рад	је	по	де	љен	у	два	де	ла.	У	пр-
вом	де	лу,	ауто	ри	се	ба	ве	пој	мом	со	ци	ја	ли	за	ци	је.	Ана	ли	за	фе-
но	ме	на	со	ци	ја	ли	за	ци	је	би	ће	за	сно	ва	на	на	раз	ли	ко	ва	њу	со	ци-
ја	ли	за	ци	је	као	про	це	са	и	као	ис	хо	да,	тј.	на	ди	на	мич	ној	и	ста-
тич	ној	при	ро	ди	со	ци	ја	ли	за	ци	је.	Со	ци	ја	ли	за	ци	ја	пред	ста	вља	
про	цес	у	ко	јем	по	је	дин	ци	по	ста	ју	део	со	ци	јал	них	агре	га	ци	ја,	
али	она	та	ко	ђе	под	ра	зу	ме	ва	и	иден	ти	тет	дру	штве	ног	си	сте	ма	

2011,	стр.	329-330.
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чи	ји	су	ак	те	ри	део,	и	на	чин	на	ко	ји	по	је	ди	нач	но	по	на	ша	ње,	
нор	ме	 и	 ру	ти	не	 ства	ра	ју	 ове	 си	сте	ме.	У	 дру	гом	де	лу	 ра	да,	
ана	ли	зи	ра	ће	 се	 ин	тер	ак	ци	ја	 др	жа	ва	 у	 окви	ру	 два	на	ве	де	на	
ме	ђу	вла	ди	на	ко	ми	те	та	без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке	ЕУ.	Ауто	ри	за-
кљу	чу	ју	да	 је,	 упр	кос	ме	ђу	вла	ди	ној	ло	ги	ци,	 ко	ја	до	ми	ни	ра	
у	про	це	су	 од	лу	чи	ва	ња	у	 окви	ру	без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке	ЕУ,	
ин	тер	ак	ци	ја	из	ме	ђу	др	жа	ва	чла	ни	ца	у	окви	ру	ових	ко	ми	те	та	
до	ве	ла	до	про	це	са	со	ци	ја	ли	за	ци	је.	Ис	ход	со	ци	ја	ли	за	ци	је	ре	а-
ли	зу	је	се	у	ви	ду	адап	та	ци	је,	ка	да	се	ак	те	ри,	кроз	про	цес	уче	ња	
уло	ге,	по	на	ша	ју	«при	клад	но»	и	«пре	ба	цу	ју»	сво	је	по	на	ша	ње	
са	све	сног	стра	те	гиј	ског	кал	ку	ли	са	ња	на	све	сно	игра	ње	уло-
ге.	Ауто	ри	до	ла	зе	до	за	кључ	ка	да	овај	вид	со	ци	ја	ли	за	ци	је	још	
увек	ни	је	до	вео	до	ин	тер	на	ли	за	ци	је,	тј.	до	«ин	стинк	тив	ног»	
усва	ја	ња	нор	ми	ин	сти	ту	ци	је	ко	јој	ак	те	ри	при	па	да	ју,	што	би	
усло	ви	ло	про	ме	ну	њи	хо	вих	ин	те	ре	са	и	иден	ти	те	та.

1. Со ци ја ли за ци ја као про цес и као ис ход

Со	ци	ја	ли	за	ци	ја	је	че	сто	ко	ри	шћен	тер	мин	у	из	у	ча	ва	њу	
про	це	са	европ	ске	ин	те	гра	ци	је.	Уоп	ште	но	го	во	ре	ћи,	по	јам	со-
ци	ја	ли	за	ци	је	се	од	но	си	на	про	цес	пу	тем	ко	јег	ак	те	ри	сти	чу	
раз	ли	чи	те	иден	ти	те	те,	ко	ји	во	де	ка	но	вим	ин	те	ре	си	ма,	кроз	
ин	тер	ак	ци	ју	у	окви	ру	ши	рег	дру	штве	ног	кон	тек	ста	и	струк-
ту	ре.3Про	цес	со	ци	ја	ли	за	ци	је	се	по	сма	тра	као	је	дан	од	основ-
них	ме	ха	ни	за	ма	евро	пе	и	за	ци	је.4

3	 Da	vid	H.	Be	ar	ce,	Stacy	Bon	da	nel	la,	“In	ter	go	vern	men	tal	Or	ga	ni	za	ti	ons,	So	ci	a	li-
za	tion	and	Mem	ber-Sta	te	In	te	rest	Con	ver	gen	ce”,	In ter na ti o nal Or ga ni za tion,	vol.	
61,	n°	4,	2007,	p.	706.

4	 По	сто	ји	ви	ше	раз	ли	чи	тих	де	фи	ни	ци	ја	пој	ма	евро	пе	и	за	ци	је.	Пре	ма	Ла	дре	ху,	
овај	кон	цепт	под	ра	зу	ме	ва»	гра	ду	ел	ни	про	цес	ко	ји	пре	у	сме	ра	ва	пра	вац	и	об-
лик	по	ли	ти	ка	до	ни	воа	на	ко	јем	по	ли	тич	ка	и	еко	ном	ска	ди	на	ми	ка	ЕУ	по	ста-
је	део	ор га ни за ци о не	ло	ги	ке	на	ци	о	нал	них	по	ли	ти	ка	и	по	ли	тич	ког	од	лу	чи-
ва	ња»	-Ro	bert La	drech,	“Euro	pe	a	ni	za	tion of Do	me	stic Po	li	tics and In	sti	tu	ti	ons:	
The Ca	se of Fran	ce”,	Jo ur nal of Com mon Mar ket Stu di es,	 vol.	 32,	 n°	 1,	 1994,	
p.	69.	У	сре	ди	шту	ове	де	фи	ни	ци	је	је	уло	га	ор	га	ни	за	ци	о	не	адап	та	ци	је,	уче-
ња	и	по	ли	тич	ке	про	ме	не.	И	Ра	да	е	ли	слич	но	са	гле	да	ва	по	јам	евро	пе	и	за	ци	је,	
де	фи	ни	шу	ћи	је	као	про	цес	«из	град	ње,	ши	ре	ња	и	спро	во	ђе	ња	фор	мал	них	и	
не	фор	мал	них	пра	ви	ла,	про	це	ду	ра,	по	ли	тич	ких	па	ра	диг	ми,	сти	ло	ва,	«на	чи-
на	чи	ње	ња	ства	ри»	и	за	јед	нич	ких	ве	ро	ва	ња	и	нор	ми	ко	је	се	пр	во	де	фи	ни	шу	
и	кон	со	ли	ду	ју	у	окви	ру	по	ли	тич	ког	про	це	са	уну	тар	ЕУ,	а	за	тим	угра	ђу	ју	у	
ло	ги	ку	до	ма	ћих	дис	кур	са,	иден	ти	те	та,	по	ли	тич	ких	струк	ту	ра	и	јав	них	по-
ли	ти	ка»	-	Cla	u	dio Ra	da	el	li,	“Whit	her Euro	pe	a	ni	za	tion?	Con	cept	stretching	and	
sub	stan	ti	ve	chan	ge”,	Euro pean In te gra tion on li ne Pa pers,	vol.	4,	n°	8,	2000,	http://
eiop.or.at/eiop/tex	te/2000-008a.htm,	p.	4.	Да	кле,	по	јам	евро	пе	и	за	ци	је	укљу	чу	је	
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У	 ака	дем	ској	 ли	те	ра	ту	ри	 на	и	ла	зи	мо	 на	 мно	штво	 де-
фи	ни	ци	ја	 со	ци	ја	ли	за	ци	је.	 Пре	ма	 Ја	ну	 Бе	јер	су	 (Jan	 Beyers),	
со	ци	ја	ли	за	ци	ја	 је	про	цес	ко	ји	по	ка	зу	је	ка	ко	по	је	дин	ци	раз-
ви	ја	ју	 осе	ћај	 при	пад	но	сти	 пре	ма	 гру	пи	 и	 у	 скла	ду	 са	 тим	
при	ла	го	ђа	ва	ју	 сво	је	 по	на	ша	ње.	 Кључ	ну	 уло	гу	 у	 овом	 про-
це	су	 има	ју	 ор	га	ни	за	ци	ја	 со	ци	јал	них	 ин	тер	ак	ци	ја	 (ин	сти-
ту	ци	о	нал	ни	 усло	ви	 и	 фор	мал	на/не	фор	мал	на	 пра	ви	ла	 ко	ја	
струк	ту	ри	ра	ју	 дру	штве	ни	 жи	вот),	 ло	ги	ка	 тих	 ин	тер	ак	ци	ја	
(по	га	ђа	ње,	игра	ње	уло	ге,	убе	ђи	ва	ње)	и	на	чин	на	ко	ји	све	ово	
ути	че	на	ин	тер	на	ли	зо	ва	ње	прак	се	по	на	ша	ња,	на	нор	ме	ве	за-
не	за	при	клад	ност	и	пре	фе	рен	ци	је	ве	за	не	за	ис	хо	де.	Дру	гим	
ре	чи	ма,	со	ци	ја	ли	за	ци	ја	је	ре	де	фи	ни	са	ње	нор	ми	и	прак	си,	ко-
је	по	сте	пе	но	по	ста	ју	“ин	тер	на	ли	зо	ва	не”	као	та	кве.5	Трон	дал	
(Jar	le	Tron	dal)	ис	ти	че	да	је	со	ци	ја	ли	за	ци	ја	“јед	но	сме	ран	про-
цес”,	ко	ји	под	ра	зу	ме	ва	да	со	ци	ја	ли	за	тор	еду	ку	је,	ин	док	три-
ни	ра,	учи,	убе	ђу	је	и	ши	ри	сво	је	нор	ме,	уве	ре	ња	и	пра	ви	ла	на	
објек	те	со	ци	ја	ли	за	ци	је,6	док	Џон	стон	(Ala	sta	ir	Iain	Johnston)	
сма	тра	да	 је	 со	ци	ја	ли	за	ци	ја	 “про	цес	пу	тем	ко	јег	 со	ци	јал	на	
ин	тер	ак	ци	ја	на	во	ди	“но	во	при	до	шли	це”	да	при	хва	те	оче	ки-
ва	не	 на	чи	не	ми	шље	ња,	 осе	ћа	ња	 и	 де	ло	ва	ња”.7Џе	фри	Че	кел	
(Jef	frey	Chec	kel)	од	ре	ђу	је	со	ци	ја	ли	за	ци	ју	као	про	цес	уво	ђе-
ња	ак	те	ра	у	нор	ме	и	пра	ви	ла	да	те	за	јед	ни	це.8Ова	кво	са	гле	да-
ва	ње	 со	ци	ја	ли	за	ци	је	 укљу	чу	је	 по	сто	ја	ње	 ор	га	ни	за	ци	је	 ко	ја	
“уво	ди”сво	је	чла	но	ве	у	по	сто	је	ћи	скуп	за	јед	нич	ких	нор	ми	и	
пра	ви	ла.	У	том	сми	слу,	со	ци	ја	ли	за	ци	ја	се	са	гле	да	ва	као	“top-
down”	 про	цес.	 Пре	ма	 Че	ке	лу,	 усва	ја	њем	 нор	ми	 за	јед	ни	це,	
со	ци	ја	ли	за	ци	ја	усло	вља	ва	да	 ак	тер	“пре	ба	цу	је”	 сво	је	по	на-

и	не	фор	мал	на	пра	ви	ла,	па	ра	диг	ме,	иде	о	ло	ги	ју	и	кул	ту	ру,	и	под	вла	чи	зна	чај	
про	ме	не	у	ло	ги	ци	по	на	ша	ња.	Ме	ђу	тим,	евро	пе	и	за	ци	ја	је	дво	сме	ран	про	цес	
пу	тем	ко	јег	 се	ре	ак	ци	је	 др	жа	ва	чла	ни	ца	на	ин	те	гра	ци	о	ни	про	цес	усме	ра-
ва	ју	ка	европ	ским	ин	сти	ту	ци	ја	ма	и	по	ли	ти	ка	ма	и	обр	ну	то.	Ви	де	ти:	Де	ја	на	
Вук	че	вић,	“Евро	пе	и	за	ци	ја	на	ци	о	нал	них	спољ	них	по	ли	ти	ка	-	идеј	ни	оквир”,	
На ци о нал ни ин те рес,	вол.	7,	бр.	2,	2011,	стр.	9-28.

5	 Jan	Beyers,	“Con	cep	tual	and	Met	ho	do	lo	gi	cal	Chal	len	ges	 in	 the	Study	of	Euro-
pean	So	ci	a	li	za	tion”,	Jo ur nal of Euro pean Pu blic Po licy,	vol.	17,	n°	6,	2010,	p.	909.	

6	 Jar	le	Tron	dal,	“Re-So	ci	a	li	zing	Ci	vil	Ser	vants:	The	Tran	sfor	ma	ti	ve	Po	wers	of	EU	
In	sti	tu	ti	ons”,	Ac ta Po li ti ca,	vol.	39,	2004,	p.	12.	

7	 Ala	sta	ir	 Iain	 Johnston,	 “Tre	a	ting	 In	ter	na	ti	o	nal	 In	sti	tu	ti	ons	 as	 So	cial	 En	vi	ron-
ments”,	In ter na ti o nal Stu di es Qu ar terly,	vol.	45,	2001,	p.	494.	

8	 Jef	frey	Chec	kel,	“In	ter	na	ti	o	nal	In	sti	tu	ti	ons	and	So	ci	a	li	za	tion	in	Euro	pe:	In	tro	duc-
tion	and	Fra	me	work”,	In ter na ti o nal Or ga ni za tion,	vol.	59,	n°	4,	2005,	p.	804.
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ша	ње	са	ло	ги	ке	по	сле	ди	ца	(lo gic of con se qu en ces)	на	ло	ги	ку	
при	клад	но	сти	(lo gic of ap pro pri a te ness).9

На	осн	 ову	на	ве	де	них	де	фи	ни	ци	ја	за	кљу	чу	је	мо	да	со-
ци	ја	ли	за	ци	ја	укљу	чу	је	ин	тер	ак	ци	ју	из	ме	ђу	чла	но	ва	од	ре	ђе-
не	гру	пе,	и	усва	ја	ње	од	ре	ђе	них	на	чи	на	по	на	ша	ња.	Основ	на	
од	ли	ка	со	ци	ја	ли	за	ци	је	је	да	ак	те	ри,	ко	ји	су	се	по	на	ша	ли	ра-
ци	о	нал	но	у	скла	ду	са	њи	хо	вим	кал	ку	ла	ци	ја	ма	о	оче	ки	ва	ним	
по	сле	ди	ца	ма	 (ло	ги	ка	 по	сле	ди	ца),	 ме	ња	ју,	 услед	 ин	тер	ак	ци-
је,	сво	је	по	на	ша	ње	и	по	чи	њу	да	се	по	на	ша	ју	“при	клад	но”	тј.	
њи	хо	во	по	на	ша	ње	је	за	сно	ва	но	на	оба	ве	за	ма	и	кон	цеп	ци	ја	ма	
при	клад	не	ак	ци	је.

Раз	ма	тра	ње	кон	цеп	та	со	ци	ја	ли	за	ци	је	оте	жа	но	је	чи	ње-
ни	цом	 да	 она	 исто	вре	ме	но	 пред	ста	вља	 и	 про	цес	 и	 ис	ход.10 
Као	 про	цес,	 она	 под	ра	зу	ме	ва	 усва	ја	ње	 од	ре	ђе	них	 нор	ми,	 а	
као	 ис	ход	 она	 обез	бе	ђу	је	 ства	ра	ње	 ко	лек	тив	ног	 ен	ти	те	та.	
Дво	ја	ка	при	ро	да	со	ци	ја	ли	за	ци	је	оте	жа	ва	раз	ли	ко	ва	ње	узро-
ка	од	по	сле	ди	ца.11Со	ци	ја	ли	за	ци	ја	пред	ста	вља	про	цес	у	ко	јем	
по	је	дин	ци	по	ста	ју	део	со	ци	јал	них	агре	га	ци	ја,	али	она	та	ко	ђе	
под	ра	зу	ме	ва	и	иден	ти	тет	дру	штве	ног	си	сте	ма	у	ко	ји	су	по-
је	дин	ци	“угра	ђе	ни”и	на	чин	на	ко	ји	по	је	ди	нач	но	по	на	ша	ње,	
нор	ме	и	ру	ти	не	ства	ра	ју	ове	системe.	Дру	гим	ре	чи	ма,	по	сто-
ји	 ди	на	мич	на	 (про	цес)	 и	 ста	тич	на	 при	ро	да	 со	ци	ја	ли	за	ци	је	
(ис	ход).	

Со	ци	ја	ли	за	ци	ја	као	про	цес	укљу	чу	је	од	ре	ђе	не	ме	ха	ни-
зме,	ко	ји	по	ве	зу	ју	ини	ци	јал	не	усло	ве	и	спе	ци	фич	не	ре	зул	та-
те.12	Ко	ји	су	то	ме	ха	ни	зми	ко	ји	на	во	де	ак	те	ре	да	усво	је	од-
ре	ђе	не	нор	ме,	пра	ви	ла,	на	чин	по	на	ша	ња	да	те	ин	сти	ту	ци	је?	
Пре	ма	Џе	фри	ју	Че	ке	лу	 (Jef	frey	Chec	kel),	по	сто	је	три	основ-
на	 ме	ха	ни	зма	 ко	ји	 усло	вља	ва	ју	 про	цес	 со	ци	ја	ли	за	ци	је.	 То	
су	 стра	те	гиј	ско	 кал	ку	ли	са	ње,	 игра	ње	уло	ге	и	 (нор	ма	тив	но)	
убе	ђи	ва	ње.13	Ка	да	 је	реч	о	стра	те	гиј	ском	кал	ку	ли	са	њу,	овај	

9	 Ви	де	ти:	 Ђор	ђе	 Сто	ја	но	вић,	 Пе	тар	 Ма	тић,	 “Кон	цепт	 стра	те	шке	 кул	ту	ре:	
слу	чај	ЕУ”,	По ли тич ка ре ви ја,	вол.	25,	бр.	3,	2010,	стр.	314-315.

10	 Jan	Beyers,	“Con	cep	tual	and	Met	ho	do	lo	gi	cal	Chal	len	ges	 in	 the	Study	of	Euro-
pean	So	ci	a	li	za	tion”,	op. cit.,	p.	911.

11 Ibid.
12 Mic	hael	Zürn,	Jef	frey	Chec	kel,	“Get	ting	So	ci	a	li	sed	to	Bu	ild	Brid	ges:	Con	struc	ti-

vism	and	Ra	ti	o	na	lism,	Euro	pe	and	the	Na	tion-Sta	te”,	In ter na ti o nal Or ga ni za tion,	
vol.	59,	n°	4,	2005,	p.	1049.

13 Jef	frey	Chec	kel,	“In	ter	na	ti	o	nal	In	sti	tu	ti	ons	and	So	ci	a	li	za	tion	in	Euro	pe:	In	tro	duc-
tion	and	Fra	me	work”,	In ter na ti o nal Or ga ni za tion,	op. cit., p.	805.
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ме	ха	ни	зам,	 уко	ли	ко	 де	лу	је	 изо	ло	ва	но,	 не	 мо	же	 до	ве	сти	 до	
про	це	са	 со	ци	ја	ли	за	ци	је,	 тј.	 пре	ба	ци	ва	ња	 по	на	ша	ња	 ак	те	ра	
са	ло	ги	ке	по	сле	ди	ца	на	ло	ги	ку	при	клад	но	сти.	Ак	те	ри	де	лу	ју	
ра	ци	о	нал	но,	кал	ку	ли	шу	у	свом	по	на	ша	њу	у	ци	љу	мак	си	ми-
зо	ва	ња	ин	те	ре	са,	при	ла	го	ђа	ва	ју	ћи	сво	је	по	на	ша	ње	нор	ма	ма	и	
пра	ви	ли	ма	ко	је	фа	во	ри	зу	је	од	ре	ђе	на	ин	сти	ту	ци	ја.	Ме	ђу	тим,	
ово	 при	ла	го	ђа	ва	ње	 по	на	ша	ња	мо	же	 пре	ра	сти	 у	 ускла	ђи	ва-
ње	и	до	ве	сти	до	ин	тер	на	ли	зо	ва	ња	и	про	ме	не	пре	фе	рен	ци	ја.	
Што	се	ти	че	про	це	са	игра	ња	уло	ге,	ак	тер	пре	ба	цу	је	сво	је	по-
на	ша	ње	на	ло	ги	ку	по	де	сно	сти,	ко	ја	укљу	чу	је	по	на	ша	ње	ко-
је	ни	је	кал	ку	ли	са	но.	Од	ре	ђе	ни	сте	пен	ауто	ма	ти	зма	од	ли	ку	је	
по	је	ди	нач	но	по	на	ша	ње	ак	те	ра,	бу	ду	ћи	да	они	усва	ја	ју	уло	ге	
јер	је	то	при	клад	но	у	од	го	ва	ра	ју	ћем	окру	же	њу.	Ин	тер	на	ли	зо-
ва	ње	је	ве	ро	ват	ни	је	уко	ли	ко	су	аген	ти	ду	же	и	ин	тен	зив	ни	је	
из	ло	же	ни	окру	же	њу.	Ко	нач	но,	код	нор	ма	тив	ног	убе	ђи	ва	ња,	
аген	ти	ак	тив	но	ин	тер	на	ли	зу	ју	раз	у	ме	ва	ње	ло	ги	ке	при	клад-
но	сти.14

Со	ци	ја	ли	за	ци	ја	 пред	ста	вља	 ду	го	тра	јан	 и	 гра	ду	е	лан	
про	цес.	Ме	ђу	тим,	пре	ци	зно	од	ре	ђе	ње	тра	ја	ња	со	ци	ја	ли	за	ци-
је	те	шко	је	од	ре	ди	ти.	По	је	ди	ни	ауто	ри	на	во	де	да	је	нео	п	ход-
но	да	тај	пе	ри	од	тра	је	од	три	до	пет	го	ди	на15,	али	не	по	сто	је	
ем	пи	риј	ске	по	твр	де	 ове	 тврд	ње.16	Осим	 тра	ја	ња,	 и	при	ро	да	
и	ин	тен	зи	тет	про	це	са	ин	тер	ак	ци	је	узи	ма	ју	 се	у	об	зир	при-
ли	ком	из	у	ча	ва	ња	про	це	са	 со	ци	ја	ли	за	ци	је.	До	ла	зи	 се	до	 за-
кључ	ка	да	је	со	ци	ја	ли	за	ци	ја	ве	ро	ват	ни	ја	уко	ли	ко	је	кон	такт	
из	ме	ђу	ак	те	ра	ин	тен	зи	ван	и	не	пре	ки	дан,	и	уко	ли	ко	по	сто	ји	
ви	со	ки	сте	пен	изо	ло	ва	но	сти	у	од	но	су	на	до	ма	ћу	сре	ди	ну.

Дру	ги	 вид	 со	ци	ја	ли	за	ци	је,	 тј.	 со	ци	ја	ли	за	ци	ја	 као	 ис-
ход,	 под	ра	зу	ме	ва	 по	сто	ја	ње	 тзв.”ин	тер	на	ли	за	ци	је”,	 ко	ја	 се	
де	ша	ва	 ка	да	 про	цес	 со	ци	ја	ли	за	ци	је	 усло	вља	ва	 про	ме	не	 у	
нор	ма	ма	 и	 вред	но	сти	ма	 на	 тај	 на	чин	 да	 но	ве	 нор	ме	 по	ста-
ју	део	“са	мо	спо	зна	је”	ак	те	ра.	Ак	те	ри	се	уда	ља	ва	ју	од	ста	рих	
нор	ми	и	вред	но	сти	и	усва	ја	ју	(ин	тер	на	ли	зу	ју)	но	ве	нор	ме,	и	
по	на	ша	ње	ак	те	ра	у	скла	ду	са	тим	нор	ма	ма	се	узи	ма	“здра	во	

14 Ibid.,	pp.	809-813.
15 Mic	hael	Zürn,	Jef	frey	Chec	kel,	“Get	ting	So	ci	a	li	sed	to	Bu	ild	Brid	ges:	Con	struc	ti-

vism	and	Ra	ti	o	na	lism,	Euro	pe	and	the	Na	tion-Sta	te”,	op. cit.,.
16	 Jan	Beyers,	“Con	cep	tual	and	Met	ho	do	lo	gi	cal	Chal	len	ges	 in	 the	Study	of	Euro-

pean	So	ci	a	li	za	tion”,	op. cit., p.	915.
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за	го	то	во”.17	Ин	тер	на	ли	зо	ва	не	нор	ме	ме	ња	ју	ин	те	ре	се	ак	те-
ра,	а	са	мим	тим	и	иден	ти	те	те.18	Ме	ђу	тим,	со	ци	ја	ли	за	ци	ја	се	
не	мо	же	по	и	сто	ве	ти	ти	са	ин	тер	на	ли	зо	ва	њем	нор	ми,	бу	ду	ћи	
да	сва	ки	про	цес	со	ци	ја	ли	за	ци	је	не	до	во	ди	ну	жно	до	усва	ја	ња	
нор	ми.	Не	ка	да	се	ак	те	ри,	кроз	про	цес	уче	ња	уло	ге,	по	на	ша-
ју	“при	клад	но”	(ло	ги	ка	при	клад	но	сти)	и	та	да	они	“пре	ба	цу-
ју”	сво	је	по	на	ша	ње	са	све	сног	стра	те	гиј	ског	кал	ку	ли	са	ња	на	
све	сно	 игра	ње	 уло	ге.	 Овај	 вид	 со	ци	ја	ли	за	ци	је	 од	ли	ку	је	 се	
адап	та	ци	јом	као	ис	хо	дом,	и	не	до	во	ди	до	усва	ја	ња	тј.	ин	тер-
на	ли	зо	ва	ња	нор	ми.19	Ме	ђу	тим,	по	сто	ји	мо	гућ	ност	да	ло	ги	ка	
при	клад	но	сти	иде	ко	рак	да	ље	од	игра	ња	уло	ге,	и	под	ра	зу-
ме	ва	да	ак	те	ри	при	хва	та	ју	нор	ме	за	јед	ни	це	као	“пра	ву	ствар	
ко	ју	тре	ба	ура	ди	ти”.	Овај	тип	со	ци	ја	ли	за	ци	је	под	ра	зу	ме	ва	да	
ак	те	ри	усва	ја	ју	ин	те	ре	се,	па	и	иден	ти	тет	 за	јед	ни	це	чи	ји	 су	
део.20	 Да	кле,	 ов	де	 је	 реч	 о	 при	хва	та	њу,	 “здра	во	 за	 го	то	во”,	
ко	лек	тив	них	нор	ми	гру	пе.	Основ	на	раз	ли	ка	из	ме	ђу	пр	вог	и	
дру	гог	ти	па	со	ци	ја	ли	за	ци	је	је	што	у	ти	пу	1	до	ла	зи	до	усва	ја-
ња	но	вих	уло	га	услед	уче	ња,	док	у	ти	пу	2	до	ла	зи	до	про	ме	не	
у	вред	но	сти	ма	и	ин	те	ре	си	ма,	па	са	мим	тим	и	иден	ти	те	ти	ма.	
Да	кле,	 со	ци	ја	ли	за	ци	ја	 ти	па	 2	 усло	вља	ва	 ин	тер	на	ли	зо	ва	ње.	
За	кљу	чу	је	мо,	да	кле,	да	со	ци	ја	ли	за	ци	ја	као	ис	ход	под	ра	зу	ме-
ва	адап	та	ци	ју	и	ин	тер	на	ли	за	ци	ју.	

2. Со ци ја ли за ци ја у окви ру  
По ли тич кобез бед но сног и Вој ног ко ми те та 

Још	 је	 70-тих	 го	ди	на	 про	шлог	 ве	ка	 пред	став	ник	 нео-
функ	ци	о	на	ли	стич	ке	те	о	ри	је	Ернст	Хас	(Ernst	Ha	as)	го	во	рио	
о	 фе	но	ме	ну	 тзв.	 “пре	но	са	 ло	јал	но	сти”	 (“loyalty	 tran	sfer”),	

17	 Jan	Beyers,	“Con	cep	tual	and	Met	ho	do	lo	gi	cal	Chal	len	ges	 in	 the	Study	of	Euro-
pean	So	ci	a	li	za	tion”,	op. cit., p.	913.

18	 Ole	Ja	cob	Sen	ding,	“Con	sti	tu	tion,	Cho	i	ce	and	Chan	ge:	Pro	blems	with	the	‘Lo	gic	
of	Ap	pro	pri	a	te	ness’	and	its	Use	in	Con	struc	ti	vist	The	ory”,	Euro pean Jo ur nal of 
In ter na ti o nal Re la ti ons,	vol.	8,	n°	4,	2002,	p.	456.

19 Jef	frey	Chec	kel,	“In	ter	na	ti	o	nal	In	sti	tu	ti	ons	and	So	ci	a	li	za	tion	in	Euro	pe:	In	tro	duc-
tion	and	Fra	me	work”,	op. cit.,	p.	804;	.Ana	Jun	cos,	Ka	ro	li	na	Po	mor	ska,	“Playing	
the	Brus	sels	ga	me:	Stra	te	gic	so	ci	a	li	za	tion	int	he	CFSP	Co	un	cil	Wor	king	Ga	mes”,	
Euro	pean	In	te	gra	tion	on	li	ne	Pa	pers	(EIoP),	vol	10,	n°	11,	2006,	http://eiop.or.at/
eiop/pdf/2006-011.pdf.

20 Jef	frey	Chec	kel,	“In	ter	na	ti	o	nal	In	sti	tu	ti	ons	and	So	ci	a	li	za	tion	in	Euro	pe:	In	tro	duc-
tion	and	Fra	me	work”,	op. cit.,	p.	804.
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као	ви	ду	про	це	са	со	ци	ја	ли	за	ци	је	ак	те	ра.	Хас	 је	ис	ти	цао	да	
услед	функ	ци	о	нал	но-еко	ном	ске	ло	ги	ке	ин	те	гра	ци	је,	на	ци	о-
нал	не	ели	те	не	мо	гу	да	ре	а	ли	зу	ју	ин	те	ре	се	на	на	ци	о	нал	ном	
ни	воу,	што	по	сте	пе	но	до	во	ди	до	про	це	са	 со	ци	ја	ли	за	ци	је,	 у	
ко	јем	ели	те	пре	но	се	сво	ја	оче	ки	ва	ња,	по	ли	тич	ке	ак	тив	но	сти	
и	 ло	јал	ност	 на	 но	ви,	 над	на	ци	о	нал	ни	 цен	тар.21Пре	ма	 Ха	су,	
ме	ђу	тим,	 ко	лек	тив	на	 иден	ти	фи	ка	ци	ја	 са	 европ	ским	 ин	сти-
ту	ци	ја	ма	не	пред	ста	вља	по	ла	зну	 тач	ку	ин	те	гра	ци	је.	У	 том	
сми	слу,	Хас	на	во	ди	да	“до	бри	Евро	пља	ни”	ни	су	глав	ни	кре-
а	то	ри	на	ра	ста	ју	ће	ре	ги	о	нал	не	 за	јед	ни	це”,	 већ	да	 је	 “про	цес	
фор	ми	ра	ња	за	јед	ни	штва	усло	вљен	на	ци	о	нал	но	кон	сти	ту	и	са-
ним	гру	па	ма	са	спе	ци	фич	ним	ин	те	ре	си	ма	и	ци	ље	ви	ма,	ко	је	
су	вољ	не	и	спо	соб	не	да	при	ла	го	де	сво	је	те	жње	усме	ра	ва	њем	
ка	су	пра	на	ци	о	нал	ним	сред	стви	ма	ка	да	се	тај	пре	о	крет	чи	ни	
про	фи	та	бил	ним”.22	Дру	гим	ре	чи	ма,	иден	ти	фи	ка	ци	ја	са	про-
це	сом	европ	ске	ин	те	гра	ци	је	ни	је	нео	п	хо	дан	услов	за	ње	го	ву	
ре	а	ли	за	ци	ју.	Ра	ди	је,	ин	стру	мен	тал	ни	ин	те	ре	си	во	де	ка	ини-
ци	јал	ној	ин	те	гра	ци	ји	(тран	сфер	вла	сти	на	но	ви	цен	тар),	што	
за	тим	усло	вља	ва	иден	ти	фи	ка	ци	ју	са	но	вим	цен	тром.23Да	кле,	
још	је	нео	функ	ци	о	на	ли	стич	ка	те	о	ри	ја	ука	зи	ва	ла	на	спо	соб-
ност	ин	сти	ту	ци	ја	ЕЗ/ЕУ	да	со	ци	ја	ли	зу	ју	сво	је	ак	те	ре.

Без	бед	но	сна	и	од	брам	бе	на	по	ли	ти	ка	ЕУ,	као	део	за	јед-
нич	ке	спољ	не	и	без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке	ЕУ,	уста	но	вље	на	је	на	
ме	ђу	вла	ди	ној	ло	ги	ци.	Та	ко	су	по	чет	ни	ко	ра	ци	у	раз	во	ју	ове	
по	ли	ти	ке	 обе	ле	же	ни	ра	ци	о	нал	ним	по	на	ша	њем	др	жа	ва	 ко	је	
су	тра	жи	ле	об	ли	ке	са	рад	ње	ко	је	би	за	о	би	шле	ко	му	ни	тар	не	
ин	сти	ту	ци	је.	 Од	су	ство	 ква	ли	фи	ко	ва	не	 ве	ћи	не	 као	 на	чи	на	
до	но	ше	ња	 од	лу	ка,	 као	 и	 ре	ла	тив	но	ма	ли	 број	 ин	сти	ту	ци	ја	
за	ду	же	них	за	ре	а	ли	за	ци	ју	спољ	не	и	без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке,	
усло	ви	ли	су	нео	п	ход	ност	ре	дов	не	ин	тер	ак	ци	је	из	ме	ђу	др	жа-
ва	чла	ни	ца	у	овој	обла	сти.	Др	жа	ве	су	по	сте	пе	но	“на	у	чи	ле”	
да	де	фи	ни	шу	сво	је	по	зи	ци	је	у	обла	сти	спољ	не	и	без	бед	но	сне	
по	ли	ти	ке	пу	тем	вред	но	сти	и	ци	ље	ва	ко	ји	су	ко	лек	тив	но	од-

21 Де	ја	на	Вук	че	вић,	 “Европ	ски	и	на	ци	о	нал	ни	иден	ти	тет	у	про	це	су	 европ	ске	
ин	те	гра	ци	је:	 нео	функ	ци	о	на	ли	стич	ко	 ви	ђе	ње”,	 Срп ска по ли тич ка ми сао,	
вол.	32,	бр.	2,	2011,	стр.	97.

22 Ernst	B.	Ha	as,	The Uni ting of Euro pe : Po li ti cal, So cial and Eco no mic For ces 
195057,	Stan	ford	Uni	ver	sity	Press,	Stan	ford,	1958,	p.	xiv.

23 Де	ја	на	Вук	че	вић,	 “Европ	ски	и	на	ци	о	нал	ни	иден	ти	тет	у	про	це	су	 европ	ске	
ин	те	гра	ци	је:	нео	функ	ци	о	на	ли	стич	ко	ви	ђе	ње”,	op. cit., стр.	102.
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ре	ђе	ни.24Бу	ду	ћи	да	без	бед	но	сна	по	ли	ти	ка	ЕУ	оста	је	на	ни	воу	
ме	ђу	вла	ди	не	 са	рад	ње	 и	 да,	 ба	рем	 у	 по	чет	ној	 фа	зи	 раз	во	ја,	
ни	је	би	ла	ин	сти	ту	ци	о	нал	но	раз	гра	на	та,	про	цес	со	ци	ја	ли	за-
ци	је	је	од	ве	ли	ког	зна	ча	ја	за	раз	вој	ове	по	ли	ти	ке.	Со	ци	ја	ли-
за	ци	ја	ак	те	ра	је	усло	ви	ла	по	сте	пе	ни	пре	ла	зак	од	ин	стру	мен-
тал	не	ра	ци	о	нал	но	сти	ак	те	ра	ка	дру	штве	но	кон	стру	и	са	ној	ра-
ци	о	нал	но	сти	за	сно	ва	ној	на	ко	лек	тив	ним	ста	во	ви	ма.25	Прак	са	
оку	пља	ња	и	раз	ме	не	ин	фор	ма	ци	ја	у	овој	обла	сти	по	сте	пе	но	
је	до	ве	ла	до	ши	ре	ња	нор	ми	и	пра	ви	ла	ко	је	пре	ва	зи	ла	зе	на-
ци	о	нал	не	окви	ре.	Раз	вој	без	бед	но	сне	и	од	брам	бе	не	по	ли	ти	ке	
ЕУ	и	не	би	био	мо	гућ	уко	ли	ко	се	др	жа	ве	чла	ни	це	ни	су	адап-
ти	ра	ле	на	про	цес	ди	пло	мат	ског	уса	гла	ша	ва	ња	у	окви	ру	ове	
по	ли	ти	ке.26	Уче	ње	и	убе	ђи	ва	ње	су	ме	ха	ни	зми	ко	ји	де	фи	ни	шу	
про	цес	 со	ци	ја	ли	за	ци	је	 у	 окви	ру	 без	бед	но	сне	и	 од	брам	бе	не	
по	ли	ти	ке	ЕУ	и	до	во	де	до	про	ме	не	по	на	ша	ња	др	жа	ва	чла	ни-
ца.	Кроз	про	цес	со	ци	ја	ли	за	ци	је,	др	жа	ве	при	сва	ја	ју	но	ве	иде-
је,	ко	је	су	за	тим	ин	сти	ту	ци	о	на	ли	зо	ва	не	у	по	ли	тич	ке	струк-
ту	ре	на	ни	воу	ЕУ	и	ути	чу	на	на	ци	о	нал	не	по	ли	ти	ке	др	жа	ва	
чла	ни	ца.

На	чи	ни	 са	рад	ње	 у	 окви	ру	 без	бед	но	сне	 по	ли	ти	ке	 ЕУ	
до	во	де	 до	 по	ја	ве	 тзв.	 “ре	флек	са	 ко	ор	ди	на	ци	је”,	 ко	ји	 пре	ва-
зи	ла	зи	кал	ку	ли	са	ну	раз	ме	ну	ин	фор	ма	ци	ја	и	до	во	ди	до	про-
ме	не	ин	те	ре	са	и	пре	фе	рен	ци	ја	др	жа	ва	чла	ни	ца.	По	сте	пе	но,	
на	ви	ка	раз	ми	шља	ња	у	прав	цу	кон	сен	зу	са	пре	ва	зи	ла	зи	фор-
ма	ли	зо	ва	не	 ди	пло	мат	ске	 кон	сул	та	ци	је	 и	 по	ста	је	 ин	стинк-
тив	на.27Дру	гим	ре	чи	ма,	са	рад	ња	др	жа	ва	по	ста	је	“ствар	ко	ја	
се	при	род	но	вр	ши”.28Без	екс	пли	цит	ног	при	бе	га	ва	ња	ко	му	ни-
тар	ним	ме	то	да	ма,	 без	бед	но	сна	по	ли	ти	ка	ЕУ	по	сте	пе	но	по-
ста	је	де	на	ци	о	на	ли	зо	ва	на	ума	њу	ју	ћи	на	тај	на	чин	уло	гу	др	жа-

24	 	Mic	hael	Smith,	 “In	sti	tu	ti	o	na	li	za	tion,	Po	licy	Adap	ta	tion	 and	Euro	pean	Fo	re	ign	
Po	licy	Co	o	pe	ra	tion”,	Euro pean Jo ur nal of In ter na ti o nal Re la ti ons,	 	vol.10,	n°1,	
2004,	p.	99.

25	 Ul	rich	Krotz,	Ric	hard	Ma	her,	 “In	ter	na	ti	o	nal	Re	la	ti	ons	The	ory	 and	 the	Ri	se	 of	
Euro	pean	Fo	re	ign	and	Se	cu	rity	Po	licy”,	World Po li tics,	vol.	63,	n°	3,	2011,	p.	562.

26 Franck	Pe	ti	te	vil	le,	La po li ti que in ter na ti o na le de l’Union européen ne.	Pres	ses	de	
Sci	en	ces	Po,	Pa	ris,	2006,		p.	25.

27	 Ben	Ton	ra,	“Con	struc	ting	the	CFSP:	The	uti	lity	of	a	cog	ni	ti	ve	ap	pro	ach”,	Jo ur nal 
of Com mon Mar ket Stu di es,	vol.	41,	n°4,	2001,	p.	740.

28	 Ken	neth	Glar	bo,	“Re	con	struc	ting	a	Com	mon	Euro	pean	Fo	re	ign	Po	licy”,	In	Chri-
sti	an	sen,	T.,	Jørgensen,	K.	E.,	Wi	e	ner,	A.	(eds.)	The So cial con struc tion of Euro
pe,	Lon	don,	SA	GE,	2001,	p.	150.
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ва	чла	ни	ца.	Иако	овла	шће	ња	у	овој	обла	сти	оста	ју	фор	мал	но	
у	крај	њој	ин	стан	ци	у	ру	ка	ма	др	жа	ва	чла	ни	ца,	фор	му	ли	са	ње	
и	спро	во	ђе	ње	ове	по	ли	ти	ке	ре	а	ли	зу	ју	се	у	окви	ру	ин	сти	ту-
ци	ја	ЕУ.	У	овом	про	це	су	ево	лу	ци	је	ин	те	гра	ци	о	ног	про	це	са	
др	жа	ве	чла	ни	це	по	ста	ју	ма	ње	про	ак	тив	не,	а	ви	ше	ре	ак	тив	не	
на	про	ме	не	у	окру	же	њу	ко	јем	при	па	да	ју.29Ин	тер	ак	ци	ја	из	ме-
ђу	др	жа	ва	чла	ни	ца	у	ин	те	гра	ци	о	ном	про	це	су	не	мо	же	се	са-
гле	да	ти	као	ре	зул	тат	ме	ђу	др	жав	ног	стра	те	гиј	ског	по	га	ђа	ња,	
чи	ји	је	ре	зул	тат	“нај	ма	њи	за	јед	нич	ки	име	ни	лац”,	ка	ко	твр	ди	
ли	бе	рал	на	те	о	ри	ја	ме	ђу	вла	ди	них	од	но	са,	већ	као	про	цес	над-
на	ци	о	нал	ног	ре	ша	ва	ња	про	бле	ма,	ко	ји,	услед	про	це	са	со	ци-
ја	ли	за	ци	је	ак	те	ра,	усло	вља	ва	фор	ми	ра	ње	кон	сен	зу	са	из	ме	ђу	
вла	да	др	жа	ва	чла	ни	ца	и	во	ди	ка	за	јед	нич	ким	ци	ље	ви	ма.	Та-
ко	се	без	бед	но	сна	по	ли	ти	ка	по	сте	пе	но	тран	сфор	ми	ше	у	“ин-
те	рес	по	се	би”.30	Да	кле,	кроз	про	цес	со	ци	ја	ли	за	ци	је,	др	жа	ве	
усва	ја	ју	но	ва	пра	ви	ла,	ко	ја	су	за	тим	ин	сти	ту	ци	о	на	ли	зо	ва	на	у	
по	ли	тич	ке	струк	ту	ре	на	ни	воу	ЕУ.	Ово	ста	но	ви	ште	се	мо	же	
по	твр	ди	ти	ана	ли	зом	ра	да	По	ли	тич	ко-без	бед	но	сног	ко	ми	те-
та,	као	кључ	ног	по	ли	тич	ког	ор	га	на	без	бед	но	сне	и	од	брам	бе-
не	по	ли	ти	ке	ЕУ,	као	и	Вој	ног	ко	ми	те	та	ЕУ.	Ова	два	ко	ми	те	та	
пред	ста	вља	ју	око	сни	цу	ин	сти	ту	ци	о	нал	ног	окви	ра	без	бед	но-
сне	по	ли	ти	ке	ЕУ	и	ка	та	ли	за	то	ре	за	раз	вој	ове	по	ли	ти	ке.

По	ли	тич	ко-без	бед	но	сни	ко	ми	тет	за	у	зи	ма	зна	чај	но	ме-
сто	 у	про	це	су	 од	лу	чи	ва	ња	 у	 окви	ру	 без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке	
ЕУ.	Струк	ту	ра	и	ци	ље	ви	овог	ор	га	на	утвр	ђе	ни	су	по	себ	ном	
од	лу	ком	ко	ју	 је	Са	вет	ми	ни	ста	ра	до	нео	у	 ја	ну	а	ру	2001.	 го-
ди	не.31Са	ста	вљен	од	ам	ба	са	до	ра	др	жа	ва	чла	ни	ца	ЕУ,	ко	ји	се	
са	ста	ју	нај	ма	ње	два	пу	та	не	дељ	но,	овај	ор	ган	по	се	ду	је	ши	ро-
ку	ле	пе	зу	овла	шће	ња,	као	што	су	да	ва	ње	смер	ни	ца	дру	гим	
ко	ми	те	ти	ма	из	обла	сти	за	јед	нич	ке	спољ	не	и	без	бед	но	сне	по-
ли	ти	ке	 ЕУ,	 сла	ње	 ди	рек	ти	ва	Вој	ном	 ко	ми	те	ту	 и	Ко	ми	те	ту	
за	ци	вил	не	аспек	те	упра	вља	ња	кри	за	ма,	во	ђе	ње		по	ли	тич	ког	
ди	ја	ло	га,	ко	ор	ди	на	ци	ја,	над	гле	да	ње	и	кон	тро	ла	ра	да	рад	них	

29 Alec	Sto	ne	Swe	et,	Wayne	Sand	holtz,	 “Euro	pean	 In	te	gra	tion	 and	Su	pra	na	ti	o	nal	
Go	ver	nan	ce”,	Jo ur nal of Euro pean Pu blic Po licy,	vol.	4,	n°	3,	1997,	pp.	300-301.

30	 Ja	cob	Øhrgaard,	“In	ter	na	ti	o	nal	Re	la	ti	ons	or	Euro	pean	In	te	gra	tion:	is	the	CFSP	sui	
ge ne ris?”	In	Ton	ra,	B.,	Chri	sti	an	sen,	T.	(eds.)	Ret hin king Euro pean Union Fo re
ign Po licy.	Man	che	ster	Uni	ver	sity	Press,	Man	che	ster,	2004,		p.	34.

31	 Co	un	cil	Dеcision	of	22	Ja	nu	ary	2001	set	ting	up	the	Po	li	ti	cal	and	Se	cu	rity	Com-
mit	tee		(2001/78/CFSP),	Of fi cial Jo ur nal of the Euro pean Com mu ni ti es,	n°	L	27,	
30.	01.	2001,	p.	1.
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гру	па	 у	 обла	сти	 за	јед	нич	ке	 спољ	не	 и	 без	бед	но	сне	 по	ли	ти-
ке	ЕУ	(ЗСБП),	и	спро	во	ђе	ње	по	ли	тич	ког	усме	ра	ва	ња	раз	во	ја	
вој	них	 ка	па	ци	те	та.	 По	ли	тич	ко-без	бед	но	сни	 ко	ми	тет	 за	ми-
шљен	је	као	“при	ви	ле	го	ва	ни	пре	го	ва	рач”	Ви	со	ког	пред	став-
ни	ка	ЕУ	за	ЗСБП,	на	ро	чи	то	у	вре	ме	кри	зе,	ка	да	овај	ор	ган	
пра	ти	си	ту	а	ци	ју	и	раз	ма	тра	све	мо	гу	ће	оп	ци	је	од	го	во	ра	ЕУ	
на	да	ту	кри	зу.	Пред	ви	ђе	но	је	да	Ко	ми	тет	мо	же	да	пред	ло	жи	
Са	ве	ту	ми	ни	ста	ра	по	ли	тич	ке	ци	ље	ве	ко	је	би	Уни	ја	тре	ба	ла	
да	 пра	ти.	У	 слу	ча	ју	 ре	а	ли	за	ци	је	 вој	не	 опе	ра	ци	је	 од	 стра	не	
ЕУ,	Ко	ми	тет	је	за	ду	жен	за	по	ли	тич	ку	кон	тро	лу	и	стра	те	гиј-
ско	упра	вља	ње	опе	ра	ци	јом.	

По	ли	тич	ко-без	бед	но	сни	ко	ми	тет	пред	ста	вља	спо	ну	из-
ме	ђу	за	јед	нич	ке	спољ	не	и	без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке	и	без	бед	но-
сне	и	од	брам	бе	не	по	ли	ти	ке	ЕУ.	У	том	сми	слу,	ова	ин	сти	ту-
ци	ја	тре	ба	да	до	при	не	се	ја	ча	њу	ускла	ђе	но	сти	из	ме	ђу	спољ	не	
по	ли	ти	ке	и	од	бра	не.32По	ли	тич	ко-без	бед	но	сни	ко	ми	тет	пред-
ста	вља	 ин	сти	ту	ци	ју	 у	 ко	јој	 не	фор	мал	на	 пра	ви	ла	 и	 нор	ме	
игра	ју	 зна	чај	ну	 уло	гу	 и	 у	 ко	јој	 ин	тер	ак	ци	ја	 из	ме	ђу	 ње	них	
чла	ни	ца	пре	ва	зи	ла	зи	окви	ре	на	ци	о	нал	не	спољ	не	и	од	брам-
бе	не	по	ли	ти	ке.33Чла	но	ви	овог	ко	ми	те	та	има	ју	тен	ден	ци	ју	да	
ра	ди	је	до	ђу	до	кон	сен	зу	са	не	го	да	пре	го	ва	ра	ју	око	уна	пред	
де	фи	ни	са	них	 на	ци	о	нал	них	 по	зи	ци	ја,	 они	 усва	ја	ју	 при	ступ	
ре	ша	ва	ња	 про	бле	ма,	 ко	ји	 укљу	чу	је	 раз	ма	тра	ње	 дру	гих	 на-
ци	о	нал	них	по	зи	ци	ја,	при	ку	пља	ње	ин	фор	ма	ци	ја	и	про	на	ла-
же	ње	за	до	во	ља	ва	ју	ћег	ре	ше	ња.34	У	том	сми	слу,	ин	тер	ак	ци	ја	
из	ме	ђу	 чла	но	ва	 овог	 ко	ми	те	та	 ути	че	 на	 де	фи	ни	са	ње	 на	ци-
о	нал	них	 пре	фе	рен	ци	ја.	Оту	да	 се	 де	фи	ни	са	ње	 на	ци	о	нал	ног	
ин	те	ре	са	у	обла	сти	без	бед	но	сне	и	од	брам	бе	не	по	ли	ти	ке	не	
мо	же	 са	гле	да	ти	 изо	ло	ва	но	 од	 ин	сти	ту	ци	о	нал	ног	 окру	же	ња	
и	ин	тер	ак	ци	је	ко	ја	 се	од	ви	ја	уну	тар	ње	га.	На	ци	о	нал	ни	ин-
те	ре	си	не	мо	гу	би	ти	по	сма	тра	ни	као	уна	пред	де	фи	ни	са	ни	на	
на	ци	о	нал	ном	ни	воу,	од	но	сно	као	део	ме	ђу	др	жав	ног	пре	го	ва-
ра	ња	на	европ	ском	ни	воу,	ка	ко	то	ис	ти	че	ли	бе	рал	на	те	о	ри	ја	

32 Де	ја	на	Вук	че	вић,	Европ ска уни ја као стра те шки ак тер. Те о ри ја и прак са 
без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ,	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе-
о	град,	2013,	стр.	110.

33	 Ana	E.	 Jun	cos,	Chri	stop	her	Reynolds,	 “The	Po	li	ti	cal	 and	Se	cu	rity	Com	mit	tee:	
Go	ver	ning	in	the	Sha	dow”,	Euro pean Fo re ign Af fa irs Re vi ew,	vol.	12,	n°2,	2007,	
p.	147.

34 Ibid.,p.	129.
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ме	ђу	вла	ди	них	 од	но	са.	Мно	ги	 чла	но	ви	Ко	ми	те	та	 не	ма	ју	 ја-
сну	на	ци	о	нал	ну	по	зи	ци	ју	око	не	ке	ми	си	је	ЕУ	(на	при	мер,	у	
слу	ча	ју	по	кре	та	ња	опе	ра	ци	ја	у	Кон	гу	или	Ин	до	не	зи	ји),	и	у	
том	слу	ча	ју	они	раз	ви	ја	ју	оба	ве	зу	да	по	мог	ну	др	жа	ва	ма	ко-
је	има	ју	ја	ке	на	ци	о	нал	не	по	зи	ци	је,	у	ци	љу	по	ми	ре	ња	раз	ли-
ка	ме	ђу	њи	ма.35Да	кле,	у	овом	ко	ми	те	ту	по	сто	ји	не	пре	ста	на	
ин	тер	ак	ци	ја	ак	те	ра	са	ци	љем	тра	же	ња	кон	сен	зу	са.	Кључ	ни	
еле	ме	нат	је	ме	ђу	соб	но	по	ве	ре	ње.36По	на	ша	ње	др	жа	ва	у	окви-
ру	Ко	ми	те	та	пре	ва	зи	ла	зи	све	сно	стра	те	гиј	ско	кал	ку	ли	са	ње	
и	во	ди	ка	по	на	ша	њу	ко	је	се	мо	же	на	зва	ти	“игра	ње	уло	ге”,	а	
ко	ја	је,	ка	ко	је	ра	ни	је	на	ве	де	но,	од	ли	ка	со	ци	ја	ли	за	ци	је	ти	па	
1,	пре	ма	Че	ке	ло	вој	по	де	ли	со	ци	ја	ли	за	ци	је	као	ис	хо	да.	Оту	да	
су	и	од	лу	ке	у	окви	ру	овог	ко	ми	те	та	у	зна	чај	ној	ме	ри	од	ре	ђе-
не	 “ду	жно	шћу”	 у	 ци	љу	 по	сти	за	ња	 до	го	во	ра	 из	ме	ђу	 чла	но-
ва.	Та	ко	је	По	ли	тич	ко-без	бед	но	сни	ко	ми	тет	раз	вио	од	ре	ђе	ни	
“esprit de corps”,	 тј.	 про	цес	 за	сно	ван	 на	 за	јед	нич	кој	 по	све-
ће	но	сти	раз	во	ју	без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке	ЕУ,	ви	со	ком	сте	пе	ну	
ме	ђу	соб	ног	 по	ве	ре	ња	 и	 раз	у	ме	ва	њу	 по	зи	ци	ја	 чла	ни	ца	 овог	
ко	ми	те	та.37

Слич	на	 си	ту	а	ци	ја	 је	 и	 са	Вој	ним	 ко	ми	те	том	ЕУ,	 ко	ји	
пред	ста	вља	нај	ви	ши	вој	ни	ор	ган	у	окви	ру	Са	ве	та,	и	глав	ни	
фо	рум	за		кон	сул	та	ци	је	и	вој	ну	са	рад	њу	из	ме	ђу	др	жа	ва	чла-
ни	ца	ЕУ	у	обла	сти	пре	вен	ци	је	 су	ко	ба	и	упра	вља	ња	кри	за-
ма.38	Овај	ор	ган	има	за	да	так	да	над	гле	да	све	вој	не	ак	тив	но-
сти	у	окви	ру	ЕУ,	а	чи	не	га	ше	фо	ви	шта	бо	ва	др	жа	ва	чла	ни	ца	
или	њи	хо	вих	опу	но	мо	ће	них	пред	став	ни	ка.	Ње	го	ва	основ	на	
уло	га	је	да	да	је	вој	на	ми	шље	ња	и	да	фор	му	ли	ше	пре	по	ру	ке	
ко	је	до	ста	вља	По	ли	тич	ко-без	бед	но	сном	ко	ми	те	ту.	Ми	шље-
ња	и	пре	по	ру	ке	Вој	ног	ко	ми	те	та	се	на	ро	чи	то	од	но	се	на	вој	не	
аспек	те	кон	цеп	та	упра	вља	ња	кри	за	ма,	на	про	це	ну	ри	зи	ка	ко-

35	 Jolyon	Ho	worth,	“De	ci	sion-ma	king	 in	 se	cu	rity	and	de	fen	ce	po	licy:	To	wards	 su-
pra	na	ti	o	nal	 in	ter-go	vern	men	ta	lism?”,	 Co o pe ra tion and Con flict,	 vol.	 47,	 n°4,	
2012,	p.	446.

36 Ibid.
37 Chri	stop	he	Meyer,	“Con	ver	gen	ce	To	wards	a	Euro	pean	Stra	te	gic	Cul	tu	re?	A	Con-

struc	ti	vist	Fra	me	work	for	Ex	pla	i	ning	Chan	ging	Norms”,	Euro pean Jo ur nal of In
ter na ti o nal Re la ti ons,	vol.	11,	n°	4,	2005,	p.	538.

38	 Co	un	cil	De	ci	sion	of	22	Ja	nu	ary	2001	set	ting	up	 the	Mi	li	tary	Com	mit	tee	of	 the	
Euro	pean	Union	(2001/79/CFSP)	por	tant	création	du	Co	mité	mi	li	ta	i	re	de	l’Union	
européen	ne,	Of fi cial Jo ur nal of the Euro pean Com mu ni ti es,	n°	L	27,	30.	01.2001,	
p.	4.
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је	мо	гу	да	иза	зо	ву	од	ре	ђе	не	кри	зе,	на	вој	не	аспек	те	по	ли	тич-
ке	 кон	тро	ле	 опе	ра	ци	ја	 и	 си	ту	а	ци	ја	 упра	вља	ња	 кри	за	ма,	 на	
про	це	ну	вој	них	ка	па	ци	те	та,	вој	них	од	но	са	ЕУ	са	европ	ским	
чла	ни	ца	ма	НА	ТО-а	ко	је	ни	су	чла	ни	це	ЕУ,	као	и	на	фи	нан-
сиј	ску	 про	це	ну	 опе	ра	ци	ја	 и	 ве	жби.	 Та	ко	ђе,	 Вој	ни	 ко	ми	тет	
ЕУ	мо	же	и	да	до	ста	вља	вој	не	ди	рек	ти	ве	Вој	ном	шта	бу	ЕУ.	
У	кри	зној	си	ту	а	ци	ји,	Вој	ни	ко	ми	тет	ша	ље	глав	ну	ди	рек	ти-
ву	Вој	ним	шта	бу	ЕУ,	ко	ји	на	осно	ву	то	га	тре	ба	да	пред	ста	ви	
стра	те	шке	вој	не	оп	ци	је,	и	да	их	до	ста	ви	Вој	ном	ко	ми	те	ту,	ко-
ји	их	да	ље	про	сле	ђу	је	По	ли	тич	ко-без	бед	но	сном	ко	ми	те	ту,	уз	
ње	го	ву	про	це	ну	и	ми	шље	ње	о	кон	цеп	ту	и	пла	ну	опе	ра	ци	је.	
На	осно	ву	вој	не	оп	ци	је	ко	ју	Са	вет	ми	ни	ста	ра	ода	бе	ре,	Вој	ни	
ко	ми	тет	одо	бра	ва	из	ра	ду	ди	рек	ти	ве	за	пла	ни	ра	ње	за	ко	ман-
дан	та	опе	ра	ци	је,	и	до	ста	вља	По	ли	тич	ко-без	бед	но	сном	ко	ми-
те	ту	ми	шље	ње	о	за	вр	шет	ку	опе	ра	ци	је.	У	то	ку	опе	ра	ци	је,	овај	
ор	ган	 је	 за	ду	жен	 за	над	гле	да	ње	и	пра	ће	ње	из	вр	ше	ња	вој	не	
опе	ра	ци	је.	Пред	сед	ник	Вој	ног	ко	ми	те	та,	 ко	ји	 је	иза	бран	од	
Са	ве	та	ми	ни	ста	ра	на	пе	ри	од	од	три	го	ди	не	на	кон	пре	по	ру	ке	
Вој	ног	ко	ми	те	та,	при	су	ству	је	ра	ду	По	ли	тич	ко-без	бед	но	сног	
ко	ми	те	та,	у	ко	јем	има	пра	во	да	уче	ству	је	у	рас	пра	ва	ма,	као	
и	у	ра	ду	Са	ве	та	ми	ни	ста	ра	ЕУ,	ка	да	се	ра	ди	о	пи	та	њи	ма	ве-
за	ним	за	од	бра	ну.	Он	та	ко	ђе	де	лу	је	као	вој	ни	са	вет	ник	Ви	со-
ком	пред	став	ни	ку	ЕУ	ка	да	се	ра	ди	о	вој	ним	пи	та	њи	ма.

Фор	мал	ни	са	стан	ци	Вој	ног	ко	ми	те	та	одр	жа	ва	ју	се	сре-
дом,	док	се	не	фор	мал	ни	са	стан	ци	одр	жа	ва	ју	три	до	че	ти	ри	
пу	та	не	дељ	но.39Функ	ци	о	ни	са	ње	Вој	ног	ко	ми	те	та	за	сни	ва	се	
на	 не	пре	ста	ним	 кон	сул	та	ци	ја	ма	 и	 са	рад	њи.	 Фор	ми	ра	на	 је	
рад	на	гру	па	у	окви	ру	овог	ко	ми	те	та,	ко	ја	је	за	ду	же	на	за	при-
пре	му	за	да	та	ка	Вој	ног	ко	ми	те	та	и	у	окви	ру	ко	јег	се	не	пре-
ста	но	од	ви	ја	ју	кон	сул	та	ци	је.	Чла	но	ви	Вој	ног	ко	ми	те	та	при-
ла	го	ђа	ва	ју	 се	не	фор	мал	ној	прак	си	и	мо	де	ли	ма	по	на	ша	ња	у	
окви	ру	Ко	ми	те	та.40	Да	кле,	они	су	«при	си	ље	ни»	на	«уче	ње»	
по	на	ша	ња	ка	ко	би	се	до	шло	до	од	го	ва	ра	ју	ћег	ре	ше	ња.	Као	и	
у	слу	ча	ју	По	ли	тич	ко-без	бед	но	сног	ко	ми	те	та,	у	окви	ру	Вој-
ног	ко	ми	те	та	раз	ви	ја	се	«esprit de corps»	ЕУ,	ко	ји	под	ра	зу	ме-

39	 Mai’a	Da	vis	Cross,	Se cu rity In te gra tion  in the Euro pean Union,	Uni	ver	sity	of	
Mic	hi	gan	Press,	Mic	hi	gan,	2011,	p.	158.

40 Ni	a	galé	Ba	gayoko-Pe	no	ne,	“L’européani	sa	tion	des	mi	li	ta	i	res	français.	So	ci	a	li	sa-
tion	in	sti	tu	ti	on	nel	le	et	cul	tu	re	stratégi	que”,	Re vue française de sci en ce po li ti que,	
vol.	56,	n°	1,	2006,	p.	59.
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ва	те	жњу	ка	по	сти	за	њу	ком	про	ми	са	и	ре	а	ли	за	ци	ју	«евро	пе	и-
зо	ва	них»	оп	ци	ја.	Дру	гим	ре	чи	ма,	ин	тер	ак	ци	ја	из	ме	ђу	чла	но-
ва	Ко	ми	те	та	ме	ња	њи	хо	во	по	на	ша	ње	у	прав	цу	фа	во	ри	зо	ва	ња	
ак	ци	ја	у	окви	ру	ЕУ.41Вој	ни	ко	ми	тет	ЕУ	пред	ста	вља	при	мер	
ин	сти	ту	ци	је	у	ко	јој	раз	ме	на	ис	ку	ста	ва,	про	фе	си	о	нал	них	нор-
ми	и	за	јед	нич	ких	вред	но	сти,	као	и	че	сти	не	фор	мал	ни	са	стан-
ци,	омо	гу	ћа	ва	ју	ме	ха	ни	зам	убе	ђи	ва	ња	ко	ји	во	ди	ка	ком	про-
ми	су	и	јед	ном	ви	шем	ни	воу	по	ве	ре	ња	из	ме	ђу	са	мих	чла	но	ва	
овог	ор	га	на.42О	то	ме	све	до	чи	и	уло	га	ове	ин	сти	ту	ци	је	у	ре	а-
ли	за	ци	ји	вој	них	опе	ра	ци	ја	ЕУAtalanta	и	EUFOR	Tchad/RCA.	
На	и	ме,	мо	гућ	ност	да	Вој	ни	ко	ми	тет	ЕУ	де	лу	је	као	ка	та	ли	за-
тор	ин	фор	ма	ци	ја	и	екс	пер	ти	зе	и	као	оквир	за	ди	ја	лог	у	фа	зи	
про	це	са	пла	ни	ра	ња	био	је	од	пре	суд	ног	зна	ча	ја	за	по	кре	та	ње	
ове	две	опе	ра	ци	је	ЕУ.	У	ци	љу	по	сти	за	ња	ком	про	ми	са,	чла	но-
ви	Вој	ног	ко	ми	те	та	ко	ји	су	би	ли	скеп	тич	ни	у	по	гле	ду	успе	ха	
ових	опе	ра	ци	ја,	од	лу	чи	ли	су	да	не	бло	ки	ра	ју	ини	ци	ја	ти	ве.43

За кљу чак

Про	цес	 со	ци	ја	ли	за	ци	је	 пред	ста	вља	 ко	ри	стан	 ана	ли-
тич	ки	оквир	ко	ји	омо	гу	ћа	ва	раз	ма	тра	ње	ути	ца	ја	ин	сти	ту	ци-
ја	на	ак	те	ре.	Кроз	про	цес	ин	тер	ак	ци	је	и	прак	се,	ства	ра	ју	се	
струк	ту	ре	ко	је	ути	чу	на	по	на	ша	ње	ак	те	ра	и	по	сте	пе	но	ме	ња-
ју	њи	хо	ве	ин	те	ре	се.	Иако	не	од	ба	цу	је	ра	ци	о	нал	но	по	на	ша	ње	
ак	те	ра,	 со	ци	ја	ли	за	ци	ја	 пред	ста	вља	про	цес	 у	 ко	ме	 се	 основ	
де	ла	ња	за	сно	ва	на	ло	ги	ци	при	клад	но	сти,	тј.	на	осе	ћа	ју	пра-
ва	и	ду	жно	сти	ко	је	про	ис	ти	чу	из	иден	ти	те	та	и	при	пад	но	сти	
од	ре	ђе	ној	ин	сти	ту	ци	ји	од	но	сно	прак	са	ма	и	оче	ки	ва	њи	ма	од	
да	тих	ин	сти	ту	ци	ја.	Оту	да	ак	те	ри	спро	во	де,	у	окви	ру	ин	сти-
ту	ци	ја,	мо	де	ле	при	клад	ног	по	на	ша	ња	и	про	це	ду	ра	за	по	сти-
за	ње	ци	ље	ва.	Ис	ход	со	ци	ја	ли	за	ци	је	мо	же	би	ти	дво	јак.	С	јед-
не	стра	не,	со	ци	ја	ли	за	ци	ја	мо	же	до	ве	сти	до	адап	та	ци	је,	ка	да	
се	ак	те	ри,	кроз	про	цес	уче	ња	уло	ге,	по	на	ша	ју	«при	клад	но»	
и	при	том	«пре	ба	цу	ју»	сво	је	по	на	ша	ње	са	све	сног	стра	те	гиј-
ског	 кал	ку	ли	са	ња	 на	 све	сно	 игра	ње	 уло	ге.	Адап	та	ци	ја	 као	

41 Ibid.,	p.	65.
42	 Mai’a	Da	vis	Cross,	“Co	o	pe	ra	tion	by	Com	mit	tee:	the	EU	Mi	li	tary	Com	mit	tee	and	

the	Com	mit	tee	for	Ci	vi	lian	Cri	sis	Ma	na	ge	ment”,	Oc ca si o nal Pa per,	n°82,	2010,	
p.	15.

43 Ibid.,	pp.	21-22.
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ис	ход	не	до	во	ди	до	ин	тер	на	ли	зо	ва	ња	нор	ми.	С	дру	ге	стра	не,	
со	ци	ја	ли	за	ци	ја	мо	же	до	ве	сти	до	тзв.	«ин	тер	на	ли	за	ци	је»,	тј.	
до	при	хва	та	ња,	«здра	во	за	го	то	во»,	ко	лек	тив	них	нор	ми	гру-
пе,	што	под	ра	зу	ме	ва	да	ак	те	ри	усва	ја	ју	ин	те	ре	се	и	иден	ти	тет	
за	јед	ни	це	чи	ји	су	део.	Наш	циљ	у	овом	ра	ду	био	је	да	по	ка	же-
мо	да	без	бед	но	сна	по	ли	ти	ка	ЕУ,	на	су	прот	(нео)ре	а	ли	стич	ком	
ста	но	ви	шту,	и	упр	кос	ме	ђу	вла	ди	ној	ло	ги	ци	у	про	це	су	од	лу-
чи	ва	ња,	тр	пи	про	цес	со	ци	ја	ли	за	ци	је,	те	оту	да	не	мо	же	би	ти	
по	сма	тра	на	као	збир	на	ци	о	нал	них	по	ли	ти	ка	др	жа	ва	чла	ни	ца.	
Ана	ли	зом	ра	да	По	ли	тич	ко-без	бед	но	сног	ко	ми	те	та	и	Вој	ног	
ко	ми	те	та	ЕУ,	ко	ји	чи	не	око	сни	цу	ин	сти	ту	ци	о	нал	ног	окви	ра	
ове	по	ли	ти	ке,	за	кљу	чи	ли	смо	да	се	у	окви	ру	ових	ко	ми	те	та	
раз	ви	ја	тзв.	«esprit de corps»,	за	сно	ван	на	за	јед	нич	кој	по	све-
ће	но	сти	раз	во	ју	без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке	ЕУ,	ви	со	ком	сте	пе	ну	
ме	ђу	соб	ног	 по	ве	ре	ња	 и	 раз	у	ме	ва	њу	 по	зи	ци	ја	 чла	ни	ца	 овог	
ко	ми	те	та.	Иако	ова	со	ци	ја	ли	за	ци	ја	до	во	ди	до	адап	та	ци	је	као	
ис	хо	да,	ко	ја	под	ра	зу	ме	ва	пре	ла	зак	од	све	сног	стра	те	гиј	ског	
кал	ку	ли	са	ња	на	све	сно	игра	ње	уло	ге,	и	ти	ме	усло	ви	ла	со	ци-
ја	ли	за	ци	ју	ти	па	1,	по	Че	ке	ло	вој	ти	по	ло	ги	ји,	со	ци	ја	ли	за	ци	ја	је	
ду	го	тра	јан	и	гра	ду	е	лан	про	цес,	ко	ји	ће	вре	ме	ном	усло	ви	ти	и	
ин	тер	на	ли	за	ци	ју	као	ис	ход	у	овој	по	ли	ти	ци.
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De ja na Vuk ce vic

SO CI A LI ZA TION AND EURO PE A NI ZA TION 
IN THE EU: THE CA SES OF THE  EU 

 PO LI TI CAL AND SE CU RITY COM MIT TEE 
(PSC) AND THE EU MI LI TARY  

COM MIT TEE (EUMC)

Re	su	me

So ci a li za tion is one of the main mec ha nisms of the Euro
pe a ni za tion. The re are dif fe rent de fi ni ti ons of so ci a li za tion, but 
this term can be de fi ned as a pro cess by which ac tors ac qu i red 
if fe rent  iden ti ti es le a ding to new in te rests thro ugh re gu lar and 
su sta i ned in ter ac tion wit hin bro a der so cial con texts and struc
tu res. So ci a li za tion con cerns how in di vi du als de ve lop asen se of 
be lon ging with a gro up and adapt the ir be ha vi o ur ac cor dingly. 
Key in this pro cess are the or ga ni sa tion of so cial in ter ac ti ons, the 
lo gic of this in ter ac ti ons and the in ter na li za tion of prac ti ces and 
norms. Thro ugh the pro cess of in ter ac tion and prac ti ce struc tu res 
are for med that in flu en ce be ha vi or and cre a te iden ti ti es. So ci a li
za tion is a pro cess that im pli es that an ac tor switches from a lo gic 
of con se qu en ces to a lo gic of ap pro pri a te ness. The out co me of the 
so ci a li za tion can be two fold. On the one hand, so ci a li za tion can 
lead to adap ta tion, when the ac tors act ap pro pri a tely by le ar ning 
the ro le. Adap ta tion as a re sult do es not lead to in ter na li za tion of 
norms. On the ot her hand, so ci a li za tion can lead to the socal led. 
“in ter na li za tion”, ie. to ac cep tan ce of col lec ti ve norms as „the 
right thing to do“. In this ca se, ac tors adopt the in te rests and even 
iden tity of a com mu nity of which they are a part. In this ar tic le, 
so ci a li za tion is used as a use ful analyti cal tool for ex pla i ning the 
ac ti vity of the EU Mem ber Sta tes wit hin two in ter go vern men tal 
com mit te es (EU Po li ti cal and Se cu rity Com mit tee, EU Mi li tary 
Com mit tee), which con sti tu te the ba sis of the in sti tu ti o nal fra me
work of the EU Se cu rity and De fen ce Po licy (CSDP).The in ter ac
tion bet we en EU Me me ber Sta tes wit hin this Com mit te es has led 
to the de ve lop ment of the ‟esprit de corps” ba sed on high de gree 
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of mu tual trust and un der stan ding as well as on as ha red com
mit ment to the  EU se cu rity and de fen ce po licy. This so ci a li za tion 
le ads to adap ta tion as an out co me. Ho we ver,the so ci a li za ti o nis 
a gra dual pro cess that ne eds a longti me ex po su re or du ra tion.
Keywords: so ci a li za tion, Euro pe a ni za tion, in ter na li za tion, 

adap ta tion, Euro pean Union, EU Se cu rity and De
fen ce po licy.

	 Овај	рад	је	примљен	25.	августа	2014.	године	а	прихваћен	за	штампу	на	са-
станку	редакције	27.	новембра	2014.	године.
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Пакет проширења представља скуп докумената које
Европскакомисијадоносинагодишњојоснови,акојимасе
одређујеоквирзаприступањедржавакандидатаипотенци-
јалнихкандидатаЕвропскојунији.ОвајпакетукључујеИз-
вештајонапретку,ЕвропскопартнерствоиСтратегијупро-
ширења.Првипакетипроширењаобјављенису2005.године.

„Стратегијапроширењаикључниизазови“једанјеод
докуменатаизПакетапроширењаукомесеизражавајуста-
вовиинамереЕУупогледуполитикепроширења.Страте-
гијомседајепрегледстањаудржавамакандидатимаипо-
тенцијалним кандидатима, дефинишу кључни изазови за
наредну годину, даје врло кратак преглед напретка које су
оствариледржавекандидатиипотенцијалникандидати,на-
водикакоинакојиначинћеЕУнаставитисапружањемтех-
ничкеифинансијскепомоћикаоизакључкеосвакојдржави
кандидатуипотенцијалномкандидату.

1.СтратегијапроширењаЕУ20142015.

Стратегијапроширењаза2014.годинупотврђујезначај
фундаменталнихпитањауоквируКопенхашкихкритерију-
мазачланствоуЕвропскојунијикојисуформулисанипре
вишеоддвадесетгодина.Онаукључујувладавинуправа,ко-
јаостајесамасржпроцесапроширења.Државекојесепоми-
њууовојСтратегији(државеЗападногБалкана-Србија,Цр-
наГора,БоснаиХерцеговина,БЈРМакедонија,Албанијакао
исамопрокламованадржаваКосово;поредњих,Стратегија
сеодносинаТурскуиИсланд),морајудасеухватеукоштац
сапитањимакаоштосуреформаправосуђаиборбапротив
организованогкриминалаикорупцијетокомранефазепре-
говораопридруживању,какобиуовимсегментимапостигле
одрживедугорочнерезултате.

АкоанализирамоСтратегијупроширењаодноснопри-
оритетекојеонапостављапреддржавекандидатеипотенци-
јалнекандидате,можемоприметитидасеонимењајутоком
годинаалиитодасуовиприоритетинераскидивоповезани,
односно,даиспуњавање једногводииостваривањудругог
приоритета.Томожемовидетинаследећемпримеру.Стра-
тегијапроширења2012-2013.одредилајекаоприоритетвла-
давинуправа,затимјенареднаСтратегијаставилаакценат
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наекономскоуправљање.НајновијаСтратегија,пак,помиње
каопрвимеђуприоритетима,реформујавнеуправесачимје
увезииконтинуиранојачањеадминистративнихкапаците-
тапаралелносаизградњоминституција.Изовакопоставље-
нихприоритетаможесе закључитидањиховареализација
водиуспешномспровођењуструктурнихекономскихипо-
литичкихреформикаосаставнимелементимаКопенхаген-
шкихкритеријумазачланство.

Стратегија проширења 2014-2015. усмерена је на три
стуба: 1. реформу јавне управе, 2. економско управљање
(eco no mic go ver nan ce)и3.владавинуправа.1Успостављање
владавинеправазаузимасредишњеместонапутукачлан-
ствууоквирукогасеодвијајусвиреформскипроцесиудр-
жавама кандидатима и потенцијалним кандидатима. Када
јеречоекономскомуправљању,Европскакомисијајеувела
Националнепрограмеекономскихреформичијијециљпру-
жањепомоћиземљамакојесеналазеупроцесупридружива-
њадауспоставефункционалнутржишнуекономију(будући
дапремаоцениKомисијениједнадржаваЗападногБалкана
тренутнонемафункционалнутржишнуекономију2). Разлог
збогкогсеKомисијарешиланаовајкоракпотичеодсвече-
шћихекономскихпроблемасакојимасеЕУсуочаваусвом
дворишту,собзиромдазначајанбројњенихчланицаимаве-
ликихпотешкоћасаодржањембуџетскогдефицитаијавног
дугаупредвиђенимоквирима(до3%БДП-абуџетскидефи-
цитадо60%БДП-ајавнидуг).

Јавну управу у државама кандидатима и потенцијал-
ним кандидатима карактеришу, пре свега, висок ниво по-
литизације, недостатак транспарентности као и недовољни
административникапацитетизаприменуacquis-aиспрово-
ђењаобавезаизбудућегчланства.Постојањепрофесионалне
имодерне јавнеуправе значајно јене самоизперспективе
чланствауЕУ,већјетоважноисастановиштаквалитетног
пружањауслугасвимграђанимаипривреднимсубјектима.

1 CommunicationfromtheCommissiontotheEuropeanParliament,theCouncil,
theEuropeanEconomicandSocialCommitteeandtheCommitteeoftheRegions,
EnlargementStrategyandMainChallenges2014-15,Brussels,COM(2014)700,
p.4.

2 ht tp://www.europa.rs/mediji /najnovijevesti /3914/Novi+ekonomski+pri-
stup+EU+prema+Zapadnom+Balkanu++.html#sthash.PE0sD8r3.dpuf.
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Реформа јавне управе има за циљ већу транспарент-
ност,ефикасносткаоиодговорностпремаграђанимаипри-
вреди.Бољепланирањејавнихполитика,њиховакоордина-
цијаиразвој,системскоуправљањељудскимресурсимабез
којих је сувишно говорити о постојању одговарајућих ад-
министративних капацитета, упрошћене административне
процедуре,бољеуправљањејавнимфинансијама,неопходни
сузаспровођењеобавезакојепроистичуизпроцесаевроп-
скихинтеграција.

Стратегијапроширења2014-2015.наглашавададржа-
ве кандидати и потенцијални кандидати треба да повећају
напоре у изградњи административних капацитета на свим
нивоима и да ускладе капацитете са својим националним
стратегијама3 (уовомслучајумислисенастратегијезаре-
формујавнеуправе).Административникапацитетидржава
кандидата и потенцијалних кандидатамогу се посматрати
као секторски (капацитетипообластима заприменуправ-
нихтековинакаоштосузаједничкотржиште,конкуренција
итд.)ихоризонтални(свеукупникапацитетијавнеуправе).4

Стратегијепроширења2014-2015.дефинишекојасуто
кључна питања везана за реформу јавне управе на којима
требадасерадиупоменутимдржавамаЗападногБалкана:

1. Стратешкиоквирзаспровођењереформејавнеупра-
ве-подразумевапостојањеполитичкевољедасере-
формезаистаспроводе,поредтоганеопходно једа
постојителокојебикоординиралоиконтролисало
спровођењеовихреформи;

2. Координација и развој јавних политика - обухвата
какоВладину,такоимеђуминистарскукоординаци-
јујавнихполитика,каоиразвојполитикаифинан-
сијскепроцене;

3. Државнислужбеницииуправљањељудскимресур-
сима-односисенаорганизацијуирадзапослениху
државнојслужби,постојањеслужбеничкогсистема

3 EnlargementStrategyandMainChallenges2014-15,op.cit.,p.5.
4 Тања Мишчевић, „Maдридски критеријум: административни капацитети

каоусловчланствауЕУ“,Изазовиевропскихинтеграција–Часописзапра
воиекономијуевропскихинтеграција,бр.1,Службенигласник,Београд,
2008,стр.100.
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заснованог на заслугама, заједно са деполитизаци-
јомипрофесионализацијом;

4. Одговорност-подразумеватранспарентностураду
администрације, приступинформацијамаод јавног
значаја;

5. Пружањеуслугаграђанимаипривреднимсубјекти-
ма-односисенаједноставнијеибољеадминистра-
тивнепроцедуреие-управу;

6. Управљање јавним финансијама - захтева се боље
управљањејавнимфинансијамакаоибољабуџетска
политикакојесемогуостваритиприменомвишего-
дишњихпрограмауправљањајавнимфинансијамау
координацијисаКомисијом.5

Још је у Стратегији проширења 2012-2013. приликом
проценестањареформејавнеуправе,наглашенодаћеЕвроп-
ска комисија „препознајући изазове држава које теже при-
ступању ЕУ, ојачати своје способности процене и праћења
какобисеидентификоваликључнипроблемиипружиласе
помоћупланирању,постављањуприоритетаиимплемента-
цијиреформи.“6 

Европскакомисијајејошпренеколикогодина(кадаје
примећенодапојединеноведржавечланицепопутБугарске
и Румуније немају одговарајуће капацитете за спровођење
обавезакојепроистичуизчланства),препозналаизазовеса
којимаседржавекандидатиипотенцијалникандидатисуо-
чавајуупокушајимадаизградесвојеадминистративнекапа-
цитетеиреформишујавнеуправеускладусазахтевимаЕУ.
ТоједопринелодасеКомисијадиректноангажујеупружању
подршкедржавамакојесеналазеупроцесупридруживања.

Стратегијапроширења2014-2015.предвиђа јачањека-
пацитетаКомисијекакобипратилареформујавнеуправеу
државамакандидатимаипотенцијалнимкандидатиматако
штоћебитиактивнанадвапаралелнаколосека.Напрвом
колосеку,Комисијаћенаставитидаорганизуједвапутаго-
дишњесастанкепосебнегрупезареформу јавнеуправеса
државамакандидатима,какобисенатимсастанцимаанали-

5 EnlargementStrategyandMainChallenges2014-15,op.cit.,p.4.
6 CommunicationfromtheCommission to theEuropeanParliamentand theCo-

uncil, Enlargement Strategy and the Main Challenges 20122013, Brussels,
COM(2012)600,p.5.
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зиралинапредакиизазовинаовомплану.Надругомколосе-
ку,КомисијаћеојачатисвојусарадњусапрограмомSIG MA 
(Sup port for Im pro ve ment in Go ver nan ce and Ma na ge ment),што
ћедовестидопобољшањапринципастандардаизаспрово-
ђењереформејавнеуправе.7

Приликом давања закључних оцена тренутног стања
јавнихуправаудржавамаЗападногБалкана,Европскакоми-
сијанаглашавадајеонајошувекувеликојмериполитизо-
вана;транспарентностиодговорностјавнеуправе,заједноса
професионализацијомдржавнихслужбеника,питањасуко-
јимасетребапосветитивећапажњаусвимовимдржавама.8

2.Значајјачањакапацитетајавнеуправеу
контекступридруживањаЕУ

Изградњаинституција,каодеопроцесаприменеевроп-
ских стандарда зависи од спремности за реформе, стања у
комесеналазијавнауправаиодуправнетрадицијепоједи-
начнедржаве.Европскаунијазахтеваоддржавакандидата
дареформишусистемјавнеуправекакобиразвиликапаци-
тет заприменуправнихтековина.Овереформеобухватају
широк спектар активности, од секторских прилагођавања,
успостављањa централнекоординационе јединице за упра-
вљањеЕУпословима,достварањапрофесионалнеидеполи-
тизованедржавнеуправе.

ДржавечланицеЕУимајуразличитесистемедржавне
администрације, али постоје извесни општи принципи ор-
ганизовања државне управе: отвореност, транспарентност,
професионалност,одговорност,делотворностиефикасност.9  
Они представљају основу „европског административног
простора“,тј.скупаадминистративнихпринципа,заједнич-
кихуправнихстандарда,поступакаивредностикојисепри-
мењујуудржавамачланицама.

7 MilenaLazarević,SenaMarić,AmandaOrza,Kreiranjepolitikeipregovoriza
pristupanjeEU,DeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit(GIZ),
Beograd,2013,str.24.

8 EnlargementStrategyandMainChallenges2014-15,op.cit.,p.20.
9 „Европскипринципизадржавнууправу“,СИГМАрадовибр.27,Европски

покретуСрбији,КанцеларијазапридруживањеЕУВладеРепубликеСрби-
је,Београд,2006,стр.209.
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КакопримећујеГраб,малесушанседадржавеканди-
датиизградеједнообразнимоделјавнеуправебудућидачак
ниосталедржавестароседеоциЕУнемајуjединственимодел
jавнеуправе.10Администрацијеупосткомунистичкимдржа-
вамаималесубројнепроблемесакомунистичкимнаслеђем.
Једнаодпоследицатаквогнаслеђајестеинемогућностдасе
одвојибирократијаодполитикеодносно,дасеумањиутицај
политикенајавнууправу.

Недостатак прецизних критеријума за оцену админи-
стративнихкапацитетадовеоједотогадајеусвајањеипри-
менадвасуштинсказаконаудоменујавнеуправе-Законао
државнојуправииЗаконаодржавнимслужбеницимапред-
стављаизразсимболичкесагласностисаЕУзахтевимаане
производистварнепроменестањајавнеадминистрације.Гец
сматрадајетаквосимболичкоиспуњавањеЕУусловапри-
мер„плиткеодносноповршнеевропеизације“.11

Сатимувези,можемопосматратиирезултатестудије
Светскебанкеиз2006. годинекоја јепоказалада су већи-
нидржавацентралнеиисточнеEвропекојесу2004.поста-
лечланицеЕУ,недостајалимеханизмииадминистративни
капацитетизауправљањеструктурнимфондовимаибуџет-
ским обавезама.У овој студији се истиче да су у помену-
тим државама планирање и координација јавних политика
наизузетнонискомнивоу;оваконстатацијајединоневажи
забалтичкедржаве-Литванију,ЛетонијуиЕстонију.12

КадаговоримоодржавамаЗападногБалканамеђукоји-
маимаикандидатаипотенцијалнихкандидатазачланствоу
ЕУ,Комисијеинсистиранаодрживостиреформи,сврсисход-
нојимплементацијиacquisa,анесамоусвајањупрописакао
штојеторанијебилослучај.Затосепажњасвевишеусмера-
ванаадминистративнекапацитетедржавакандидата,како
бисеосигураоадекватаннивоефикасностииефективности
њиховихуправа.Тосеможеприметитииудокументимакоја

10 HeatherGrabbe,„EuropeanizationGoesEast:PowerandUncertaintyintheEU
Accession Process“, p 12., http://ceses.cuni.cz/CESES-141-version1-3_1__Grab-
be_2002_Europeanisation_goes_east.pdf,(приступљено16.11.2014.)

11 KlausGoetz,„TheNewMemberStatesandtheEU:RespondingtoEurope“,in:
TheMemberStatesoftheEuropeanUnion,(eds.BulmerandLequesne),Oxford
UniversityPress,Oxford,2005,pp.254-284.

12 WorldBank, „EU-8:AdministrativeCapacity in theNewMemberStates:The
LimitsofInnovation?.”2006,pp.48-51.
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припадајупакетупроширења(Стратегијапроширења,Изве-
штајионапретку)укојимасепотврђујеважностпостојања
добрихадминистративнихкапацитетадржавакандидата.

ЕУјезадржавеЗападногБалканаувелановемехани-
зме са циљем поспешивања и праћења реформи, посебно
крозмеханизмеаналитичкогпрегледаусклађености (scree
ning)иувођењамерила(benchmarks)којисупосталисастав-
нидеопреговораоприступању.УслучајуСрбијеиЦрнеГо-
ре,процесаналитичкогпрегледаусклађеностизапочеојечак
ипрезваничноготварањапреговораоприступању.Оношто
сепрвипутпојавилонасамомкрајупреговорасаХрватском
-„прелазнамерила“ (interimbenchmarks)очекујеседаћесе
вишекориститиупреговоримасаСрбијом.Изовогапроизи-
лазидаћедржавекандидатибитиприморанедаразвијубо-
љеадминистративнекапацитете,собзиромдајеупоређењу
садржавамакојесунешторанијепосталечланицеЕУком-
плекснијиначинпраћењареформи.Заправо,циљКомисије
јестедасереформа јавнеуправеуспешноуградидубокоу
системедржавакандидата.13 

3.СтањејавнеуправеуСрбији

НакондавањастатусакандидатаСрбијимарта2012.го-
дине,ЕУјезакључиладасуреформеудвекључнеобласти
упроцесуприступањаСрбије–реформиправосуђа, каопо-
глављакојећепрвобитиотворено,апоследњезатворено,и
реформијавнеадминистрације,каонеопходногоквирасвих
активности,дотадаспроведененанеадекватанначинидаје
потребнодоношењеновихстратешкихдокуменатаипокре-
тањеновогциклусареформи.14 

Власти у Србији су 2004. године донеле Стратегију
реформедржавнеуправе.Основнициљевиипринципире-
формебилисуускладусапринципимаевропскогадмини-
стративногпростора.Циљевису:„изградњадемократскедр-

13 MilenaLazarević,SenaMarić,AmandaOrza, Kreiranjepolitikeipregovoriza
pristupanjeEU, op.cit.,str.24.

14 СлађанаМладеновић, Јелена Тодоровић, „Реформа правосуђа и јавне ад-
министрацијеуСрбијиуконтекступолитикеусловљавањаЕУ“,У:Стра
тешкиправциразвојаиутврђивањаположајаСрбијеусавремениммеђу
народним односима, (ур.МаркоНиколић, Драгољуб Тодић),Институт за
међународнуполитикуипривреду,Београд,2013,стр.716.
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жавезаснованенавладавиниправа,одговорности,јавности,
економичностии ефикасностииизградњадржавне управе
усмеренекаграђанима,којајеспособнадаграђанимаипри-
ватномсекторупруживисокквалитетуслугаузразумнетро-
шкове.“15 Принципи којима се треба руководити приликом
постизања ових циљева су: децентрализација, деполитиза-
ција,професионализација,рационализацијаимодернизаци-
ја.УспровођењуСтратегијеиз2004.годинедонетисуакцио-
ниплановизапериод2004-2008.и2009-2012.године,Дакле,
чињеницајестедајереформазапочетајош2004.годинеали
нажалост,недостајалајепотпунаприменаусвојенихзаконаи
прописакаоизаокружењезаконскогоквирауобластијавне
управе.Поредтога,реформаjeбилајеотежаназбогнедовољ-
неполитичкерешеностидасеонастварнодогоди.

Током 2013. постало је јасно да се мора донети нови
стратешкиоквирзареформујавнеуправе.Владајепреузела
насебедаразвијеновустратегијузареформујавнеуправе
којабиобухватиласвекључнеаспекте јавнеуправе каои
дадонесеакционипланзапериод2013–2016.ПредлогСтра-
тегијереформејавнеуправеиз2013.годинеунеојенекева-
жненовине,пресвега,кадајеупитањуунапређењее-упра-
ве,увођењепринципазаслугапремараду,заштитуонихкоји
пријављују корупцију.16  Jедан од приоритета у оквиру ре-
форме јавне управе је развијање каријерног, службеничког
система, професионализација и деполитизација кадрова и
обавезнаобукаслужбеника.Стратегијaреформејавнеупра-
вепредвиђаунапређењeорганизационеструктуреиподси-
стемаиреструктурирањeкакобибројзапослениходговарао
задацима и циљевима самих институција, да би се донеле
уштедеусистемуипобољшалопословноокружење,ревиди-
ралодоношењејавнихполитикаипобољшалатранспарент-
ностиодговорнострада.

ПоследњигодишњиизвештајЕвропскекомисијеона-
преткуСрбијеупроцесупридруживања(октобар2014.)при-

15 „СтратегијареформедржавнеуправеуРепублициСрбији“,ВладаРепубли-
кеСрбије,Београд,2004,стр.14.

16 МилеИлић,АлександраИлићПетковић,Милан Јовановић, „Достигнућа
стратешкогприступауреформидржавнеуправеурепублициСрбијиупро-
цесу прикључења Eвропској унији“, Teme, бр. 4, Октобар-Децембар 2013,
Ниш,стр.1749-1762.
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ликомоценестањејавнеуправеуСрбији,употпуностиследи
Стратегијупроширења2014-2015.иобрађујекључнапитања
уобластиреформејавнеуправекојаСтратегијадефинише:

1) Стратешки оквир за реформу јавне управе - новa
Стратегијaреформејавнеуправеусвојенајеујануа-
ру2014.године.Стратегијаобухватадецентрализа-
цију; планирање и координацију јавних политика;
е-управу;јавнеуслугеиуправљањељудскимресур-
сима;управљањејавнимфинансијамауобластибу-
џетскогпрограмирања,унутрашњуконтролуијавнe
набавкe;правнусигурностијавнеуслуге,укључују-
ћиуправнепоступке;транспарентностиотвореност
јавне управе.17 Стратегијa је допуњена Акционим
планомкојимсепредвиђајуактивностизаспровође-
њеовеСтратегијеупериоду2014-2016.

2) Развојикоординацијујавнихполитика-Секретери-
јатзајавнеполитикеоснованјетоком2014.године.
Задатаковеновонасталеинституцијеједаусклађује
јавнеполитикеВладе, да онебудуоствариве с об-
зиромнафинансијскемогућностиидаседоследно
спроводе. РазлогзауспостављањеСекретаријатаје
постојање великогбројанационалнихстратегија(91
секторскаи14мулти-секторскихстратегија)којесе
честопреклапају аобичноне садржепроцене свог
утицајанабуџетРепубликеСрбије.18

3) Јавнeуслугeиуправљањeљудскимресурсима-за-
пошљавањепредставља веома озбиљанпроблем, с
обзиром да је његов значајан проценат спровођен
путемнетранспарентнихпоступака(60%запошља-
вањаније се заснивало на јавним конкурсима).19У
недостатку одговарајућег законодавног оквира (За-
конозапосленимауаутономнимпокрајинамаије-
диницамалокалнесамоуправејошувекнијеусвојен
иако је нацрт готов још половином 2014.), положај
државнихслужбениканалокалномнивоурегулисан

17 „Стратегијареформе јавнеуправеуРепублициСрбији“,ВладаРепублике
Србије,Београд,2014.

18 „ИзвештајонапреткуСрбијеза2014.годину“,Европскакомисија,Брисел,
СВД(2014)302,стр.16.

19 Op.cit.,стр.17.
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јеопштимпрописимаораду.ИзменеидопунеЗако-
наодржавнојуправиијавнимуслугамаизвршенесу
усептембру,каопочетникораккадаљемнапреткуу
успостављању адекватног система државне службе
којибибиозаснованназаслугамакадасуупитању
селекција,постављањенаположај,обука,вреднова-
ње,зарадеиотпуштањедржавнихслужбеника.

4)Oдговорностипружањeуслуга-oвадвапитањасе
уИзвештајузаСрбијупосматрајузаједнобудућида
није остварен никакав напредак ни по једном пи-
тању.20 Нови  Закон о општем управном поступку
јошувекнијеусвојениакојењеговоусвајањебило
предвиђенојоштоком2013.ИстоважиизаЗаконо
управнимспоровима али за разликуодпрвог, овај
Законјеусвојеналивећскородвегодинетрајењего-
вопотпуноусклађивањесаевропскимстандардима
судскеоценеуправнихаката.

5)Управљања јавнимфинансијама - oва област је де-
лимичнојеобухваћенановомСтратегијомреформе
државне управе.Министарство финансија је пред-
узело процену јавних расхода ифинансијске одго-
ворности, а паралелно припрема програм реформе
финансијскогуправљања,чијијециљдаутврдире-
дослед реформских активности према различитим
деловимасистемајавнихфинансија.Одовереформе
сеочекујеунапређењеуправљањаприходимаина-
платепореза,прелазнавишегодишњебуџетскопро-
грамирање,већуефикасноступолитициуправљања
дуговима,рачуноводствуиизвештавању,јавнимна-
бавкама,јавнојунутрашњојфинансијскојконтроли,
мерамапротивпревараиспољнојревизији.21

Европска комисија закључује да су акутни проблеми
јавнеуправеуСрбијинедостатактранспарентностиузапо-
шљавању,непостојањеслужбеничкогмеритсистема,иполи-
тизацијадржавнихслужбеника.22Такође,препорукенезави-
снихдржавнихорганапопутЗаштитникаграђанаиПовере-

20 „ИзвештајонапреткуСрбијеза2014.годину“,op.cit.,стр.17.
21   Op.cit.,стр.18.
22 Ibid.
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никазаинформацијеодјавногзначаја,требауградитиусам
систем.

У новембру 2014. у Бриселу одржан је први састанак
Посебнераднегрупезареформујавнеуправечијеуспоста-
вљање је предвидела Стратегија проширења 2014-2015. На
овомсастанкуучествовалаjeминистаркаУдовички,заједно
сапредставницимаЕвропскекомисијеиSIG ME.Оцењива-
њепостигнутогуреформамајавнеуправемеренонизомпо-
казатељаразвијенихутусврхузапочећевећпочетком2015.
године.

***

Реформа јавнеуправезавређујепосебнупажњу, јер је
успехтихреформипредусловуспехареформиосталихсег-
менатадруштва.Kрајњициљјестепрофесионална,поуздана,
одговорнаиекономичнајавнауправа,којаћерадитикаосер-
висграђанаипривреднихсубјеката.

Важност увођења службеничког мерит система може
севидетииутврдњиГајаПетерсададржавекојеимајуова-
кавсистемјавнеуправепоказујудостамањинивокорупције
уодносунаонедржавеукојимајеутицајполитикенауправу
узначајнојмериприсутан,чакикадајеречосвакодневним
административнимпроцедурама.23 

Увођење мерит система службеничких заслуга у Ср-
бијиометаувеликојмерипартократија,поштоjeприсутан
давнозастарелисистемплена(spoilsystem),премакомесене
самофункцијеуминистарствима,другиморганимадржав-
неуправеи јавнимпредузећима,посматрајукаопартијски
плен,већисвакорадноместоудржавнојуправи.24

Неопходноје,алитакођеиунајбољеминтересудржаве
кандидатадаизградијакеадминистративнекапацитетепре
пријемаучланствоуЕУ.Процесприступањатребалобигле-
датикаоприликудасетрајноуспоставифункционалнајавна

23 GuyPeters,JonPierre,HandbookofPublicAdministration,SAGEPublications,
NewYork,2007,p.111.

24 ЈеленаТодоровић,„РеформадржавнеуправеуСрбијиипроцесевропских
интеграција“,Политичкаревија,Институтзаполитичкестудије,Београд,
бр.3/2012,стр.202.
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управакојанеспутаваграђанеипривредникевећкојаје,де-
лотворна,ефикаснаипредстављањиховсервис.

Јавнауправакојадоброфункционишенужанјепреду-
словзадемократскоуправљањеикаотакавнепосредноути-
чена способноствластидапружа јавнеуслугеиподстиче
економскуконкурентностираст а самимтимипоспешује
животнистандард. 

Политикапроширењаједнајеодуспешнијихполитика
ЕУ.Међутим,требаиматиувидуједнуодпоследњихизјава
Жан-Клода Јункера, новог председника Европске комисије
којијеступионадужност1.новембра2014.даЕУморадана-
правипаузуусвомпроцесупроширењакакобиконсолидо-
валаоноштојеурађено,будућидасеупериодуод10година
чак13државапридружилоУнији,алиидаћеподњеговим
председавањемКомисијом,преговорикојисуутокубићена-
стављени,пресвегасаземљамаЗападногБалканакојимаје
потребнаевропскаперспектива.25Оваизјавазначидауна-
реднихпетгодинавероватнонећебитипроширењаалитоне
значиданетребадасенастависаспровођењемреформене
самојавнеуправенегоицелокупногдруштвауСрбијикоја
јеједанодкандидатазачланство.
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JelenaTodorovic

EUENLARGEMENTSTRATEGY20142015
NEWPRIORITIES/OLDOBLIGATIONS

Resume

Administrativecapacityasacriterionintheaccessionne
gotiationsisexplicitlylistedonEuropeanCouncilsummitinMa
dridin1995.AstheCommissionin1997annuallystartedtopu
blishannuallyprogressreportsforeachcountry,itbecameclear
thatdisadvantagesofthesecandidatesareinconnectionwithpu
blicadministrationreforms.Theprogressreportsalsoprovidean
overviewoftheadministrativecapacityforanyindividualchap
teroftheEUacquis.

UnliketheCopenhagencriteriawhereitispossibletomo
nitorandevaluateprogressinthenegotiationprocesschapters
acquis,giventhelackoftheEUacquisinthisarea,thereisno
mechanismforassessingthelevelofdevelopmentofadministra
tivecapacityofaparticularstate.Bearinginmindtheunderpre
pared public administrations from the “Eastern” enlargement,
theirexperiencesgreatlyinfluencedthedynamicsnegotiationsas
wellascreatingnewcomprehensiveapproachoftheEUtowards
thecurrentMembercandidatesinthefieldofpublicadministra
tionreform.

Public administration reform is a complex but extremely
important topic for any country. It is about providing the best
possibleadministrationandservices,atalllevelsofgovernment,
toourcitizensandbusinesses.Itisalsoaboutcontributingtoa
fairandopensociety,competitivemarketsandinclusiveecono
micgrowth.Thetrajectoriesofpublicadministrationreformin
theSerbiabutalsointherestofWesternBalkanscanbetraced
totheinterplayofinternationalanddomesticfactors.Boththein
ternationalanddomesticcontextsprovideopportunitystructures
thatcreateincentivesforpoliticiansanddomesticadministrative
policymakerstoinvestintheprofessionalisationofthecivilser
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vicewhichisoneofthemostimportantpiecesofthepublicadmi
nistrationreformpuzzle.
Keywords: publicadministrationreform,administrativecapa

city,Serbia,enlargement,policy,EuropeanUnion.

 Овајрадјепримљен29.августа2014.годинеаприхваћензаштампунаса-
станкуредакције27.новембра2014.године.
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Ничe

Сажетак

ДискрепанцијамоћиизмеђуЕУиземаљакандидатаје
енормнатејепотребнозапитатисеколикостварнеслободе
земљекандидатиуопштеимајууприступнимпреговорима.
УрадусеНоваЕвропасагледавакаоново-вековнаиимпери-
јалнаструктураупроцесупроширењасасвојомопширном
истрогомполитикомусловности.Крозпроширење,Унијаје
умогућности да докажу своју контролу над нестабилним
и сиромашнимсуседима.Утемељеннатимпредусловима,
мотиврадаједаприкажеспољнуполитикуЕУкаопотпу-
ноимперијалистичку.НовеземљемогуприступитиЕУ,али
наконштодозволеимплементацијусвеширелистеуслова
узаконодавнисистем.Саформалнимусвајањемцелокупног
европскогзаконодавстваирегулацијановеземљенепостају
једнакесастаримземљамаЕУ,негопостајуколоније.Циљ
радаједоказатидакрозвештуупотребуполитичкеиеко-
номске условностиЕУдобива економску контролу над не-
стабилними осиромашенимделом континента и нове др-
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жавепостајуновеколонијезатојерувозестраневредности
ицивилизацијскемоделебеззадршкеибезкритике.
Кључнеречи:ЕУ,империја,колоније,Балкан.

1.Увод

Уданашње„времебеде“(Хелдерлин)земљејугоисточ
неЕуропе су земље „самоколонизирајуће“ културе, са те
жњом ка „колонизацији свести“ јер као увознице страних
вредностиицивилизацијскихмоделаточинесадивљењем,
безкритичкоготпора.Таквеземљевидесебекаоевропске,
неупотпуности,алиикаоДругост.Таквосхватањејепред
условзачудноватиновиидентитетмодернизацијекојесаме
себинамећу.ПосредницинационалнихдржаваиБриселапо
седујунеобичнудвострукулојалност;премасамомпројекту
проширењаЕУкојизахтевапроменупостојећегидентитета
тепремаочувањувластитогидентитета.Пројектпроширења
садржикомплетстандардизованиходговорапоматрицибез
обличногадминистративногјезикапомешане,сједнестране
саполитичкимидејамаомеђудржавнојсарадњи,владавини
права,поштивањуразличитости,једнакостиислободисвих
грађана,анадругојстранитосутехничкиподациоспеција
лизованимподручјима.Унијадајемоделе,аземљекандида
тисуихдужнеприменити.КористећитерминологијуШекла
ЕУстваранорме(„norm-makers“),аодземаљакандидатаза
ЕУсеочекуједабудуприматељитихнорми(„norm-takers“)1 
кроз преношење европских правних стечевина и њихових
спровођењакрозстратегије,акцијскеплановеиусклађивање
домаћегзаконодавствасаевропским. 

Натајначинидеологијакојасепропагираподразуме
вапродорзападнихвредностиудругеделовесветаодносно
вестернизацију.Акоземљекандидатинеобликујусвојуза
једницупозападнимстандардима,онисеприказујукаоин
фериорни,назадни,Други.Хегеловимречима„газисехума
нитетногама“јерсенова“идеологијасуверенитета”темељи
нанепризнавањудругогакојимислидругачије.Натајначин
целијугоистокЕвропесепроматракаопросторизмеђуин
клузивностииексклузивности,какоекономскитакоиукул

1 J.Checkel,„Norms,Institutions,andNationalIdentityinContemporaryEurope“,
InternationalStudiesQuarterly43,83–114,1999.
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турномпризнању.Тојекључразумевањапарадоксановепо
литикеразноликостикојупромичеЕУ.Коликојетаквоста
њеразличитоодтемељнеидејеЕвропе,којасе,јошодКанта,
залажезапитањејавногдобра.ИзаоваквеЕвропестојиис
кључивоинтерескрупногкапитала,аненикаквеплемените
идејетеодтаквеЕвропеобичниљудиувеликојмеринемају
користи.

2.Империјалнеевропскеаспирације

Под империјом се обично подразумева подручје које
контролираметрополаформалнимприпајањемилиразли
читим облицима економске и политичке доминације. Кон
тролатакођерможебитиостваренаикрозразличитекомби
нацијевојних,економскихикултурнихсредстава,формал
нимилинеформалнимпутем,мекомиличврстоммоћи,или
комбинацијомобе,даклепаметноммоћи.Истотако,статус
перифернихдржаваунутаримперијенијеједнакјернекезе
мље имају приступ процесу одлучивања и ресурсима, док
седругедрженадистанциилисучакподвргнутеотвореној
дискриминацијииексплоатацији.

Најчешће,центаримперијеимацентрализованувладу,
уравнотеженуекономијуиобједињенуполитичкулојалност,
докпериферијаимаслабувладу,неуравнотеженуекономи
јуивисокнивоподељенеполитичкелојалности.Периферија
добива колонијални статуспремамоћномцентру јер сена
перифернеземљегледакаонаДруге,каонестабилнесуседе
којетребапреобратитиодварварау„добре“грађане.Коло
нијалниположајнових земаљауприступнимпреговорима
видљивјеунамериЕУдадобијеполитичку,асамимтими
економскуконтролунаднестабилнимиосиромашенимде
ловимаЕвропекрозвештеполитичкеиекономскеусловно
стикојеземљеуприступнимпреговоримаморајуиспошто
вати.ТаквимпоступцимасеумањујенајвећаснагаЕвропе,
наимењенплурализамиразличитост.

Империјалнааналогијадајетемељзаописивањеразво
јамоћинатемељунеједнакостиињезиноуправљањекулту
ралнимразличитостима.ДискрепанцијаизмеђуЕУиземаља
кандидатајеогромна,такодајеупитнаноминалнаслобода
којуземљекандидатиимају.Сваказемљанастојисвојимза
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конимазаштитиилиодржатимоћсвоједржаветејеусагла
шавање са европским законодавством чешће привидно не
гостварно.Алиитојеприкривеноправилокојејесуштина
империјалних односа и њихове структуралне асиметрије.
Унутар„новогсредњевековногцарства“2перифернеземље
функционишуподdefacto (иакопонекадиdeiure)ограни
ченим суверенитетом. Зиелонка је мишљења да се Европа
требапроматратиизперспективецарства,3ане„неиндити
фикованогполитичкогобјеката“и„постмодерневладавине.“

Упроцесупроширењанаистокијугоисток,почетком
21.векаЈошкаФишер јенагласиода јепотребнооснивање
„центрагравитета“изкојегбисестваралеевропскеилипо
литичкеинтеграције сакрајњимциљемстварањаевропске
државе.Његоваперспективаједеоетатистичкогпогледапо
којем европска интеграција делује прогресивно кадаУнија
добива прерогативе вестфалског типа државе, јединствене
централневладекоја контролишетериториј са јаснимгра
ницама,сазаједничкомевропскомвојскомиполицијом,је
динственимевропскимграђанством,заједничкимтржиштем
изаједничкомсоцијалномполитике.Самимтимочигледно
једаземљецентраиземљепериферијенемајуистиположај.
ПолитичкафедерацијаунутарУнијесвејемањемогућазбог
кризе у ЕУ, економских проблема, опасног политичког ба
лансирањеиинституционалнеригидности.РечимаДавида
Милибанда ЕУтребабитиусмеренакастварању„модела
моћи“,ане„суперсиле.“4Потребноједасевишеусмерина
унутарње,аненавањскеизазове,преинституцијенегоиде
але.ЕУнијеуспелакомбиноватичврстуимекумоћјерније
постигнутојединствоуразличитостиимеђусобнасолидар
ностчланова заједнице због сувишеизраженогпротекцио
низма,енергетскенесигурностиинеконтролисанемиграци
јекаорезултатаконфликта.

2 Термин„новогсредњевековногцарства“првијеупотребиоOleWaever,‘Im
perialMetaphores:EmergingEuropeanAnalogies toPreNationState Imperial
Systems, in:O.Tunander, P.Baev andV. IngridEinagel, (eds.) Geopolitics in
Post-WallEurope:Security,TerritoryandIdentity,Oslo&London,1997,p.61.

3 J.Zielonka,Europe asEmpire: nature of theEnlargedEU,OxfordUniversity
Press,Oxford,2006;JanZiolenka, Europeasaglobalactor:empirebyexample?
InternationalAffairs,84:3,pp.471–484,2008.

4 D.Miliband,EUmustbecomea‘model’power,TheGuardian,2007,15,11.http://
www.theguardian.com/world/2007/nov/15/eu.politics
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Политичкимелитамапредстојиприлагођавањеупро
цесу урушавања вестфалског система који је усмераван на
концентрацијумоћи,хијерархијеисуверенитетаијасноод
ређеногидентитета,јасноодређенихграницаиновогобли
касредњевековногцарства,сапреклапајућимауторитетом,
подељеним суверенитетом, неједнаким институционалним
аранжманимаимултиплициранихидентитетаимекихгра
ничнихзонакојисуподвргнутиширокоутврђенимрегула
тивама.ЦелаУнијаследимодел„извоза“односноусклађива
њазаконаимоделауправљања.

Хијерхијскаструктурауправејеисувишенеприлагође
нановомсредњевековномокружењу,узизраженуструктуру
санкцијаикоманде,анеиницијативаимотивацијаинепри
хватајусефлексибилнијиоблициекономскеиадминистра
тивнеуправекакобиосталиконкурентниидоследни.Меко,
прилагодљиво, аненепроменљивоичврсто законодавство
требабитинормакојојсетежи,економијаморабитибазира
нанастимулисањураста,аненацентралнојредистрибуцији
илиригидниммерамаштедњекојесекаоуказширеизБри
села.Суоченасапотенцијалномнестабилностизбогсвојих
сиромашнијихимањесигурнихсуседа,Унијаће,каоисвако
царство,наставитиширењекакобиосигураласвојеподручје
извансвојихграница.5 

Империјалниобликфункционисањавидљивјеипреко
улогеевропскогпарламентакојииакојејединотелоизабра
нихпредставника, свемањеима важности, а са све већим
изгледима да се попуни представницима евроскептичких
странака.Желилисепроменаимперијалногобликафункци
онисањаЕУ,убудућностибиполитичкаелитаЕУтребала
тежитистварањудемократијенадругимпринципима,ане
самобитифокусирананапредставничкудемократију.Пот
пунојезанемаренсегментјавнерасправе,разменамишљења
ујавнојсфериидавањамогућностимасамимграђанимада
будуупозицијисупротставитисеодлукамателаЕУ.

Сампроцесприступаиприступнихпреговораимаоб
лик диктатуре и подређивања нових чланица збогшироке
листеусловазаулазакуЕУ,аземљекандидатинемајувелик
простор за преговоре или за одбацивање услова. Најшири

5 J.Zielonka,IstheEUDoomed?,PolityPress,Cambridge,2014.
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условјепоштoвањеиуспоставадемократскогсистемаодно
сноширокосхваћенастабилностинституцијакојегарантују
демократију, владавину закона, поштивање и заштиту ма
њина,сходноКопенхашкимкритеријумимаиз1993.године.
Штавише, приступање Унији претпоставља стварање еко
номских,политичкихиинституционалнихуслова потреб
нихзаконсолидовањеновогобликнаметнутогобликадемо
кратије.Стриктнаусловноступриступнимпреговоримана
водиназакључакдајеспољнаполитикаЕУимперијалнајер
јекрозтајпроцесУнијаумогућностиконтролисатинеста
билнеисиромашнесуседе.ПримарностустварањуЕУМоне
јевидеоуинституцијамазакојејесматраодауправљајуод
носимаизмеђуљудијерсуонестварнистубовицивилизаци
је.6Предностједатаизградњиинституција,анеекономских
икултурнихвезасациљемдасепостепенокрећекаизград
њиевропскогграђанства.Унијаимавишеслојнуимултицен
трализовану структуру управе. Различите невећинске ин
ституциједоминирајунадслабимевропскимпарламентом,а
нијемогућенисагледати,осимубирократскимпокушајима,
стварање европскогdemosa или стварању европског јавног
простора.ЧланицамаЕУнедостајеосећајтранснационалног
политичкогјединстваизаједничкогглобалногциља.7

Унији недостаје јак и кохерентан осећај културног
идентитета,докпроцесиглобализацијесасвојиммасивним
приливомрадникаикапиталапредстављајупроблемзаодр
жањеминимумасуверенитетаихијерархијскогодлучивања.
Евробирократе и управна тела Уније настоје свим силама
одржатинивоконтроленадглобализацијскимпроцесимаи
задржатисуверенитетунутарсвојихграница.Затосуиве
ликанастојања,успркосогромнимпротивљењимазаувође
њеодређених обликацентралне европске владе, не само у
областимавањске,монетарнеисоцијалнеполитике,већиу
областимаодбране,законодавстваиунутарњихпословасаме
Уније.

Упркос службеним ставовима, процес проширења је
усмерен ка остварењу замисли ЈошкеФишера, односно ка
стварању темеља за европску федералну државу. Процес

6 J.Monnet,Mémoires,Fayard,Paris, 1976.
7 Z.Bžežinski,Amerika-Kinaisudbinasveta,strateškavizija,Albatrosplus,Beo

grad,2013,стр.130.
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проширењаузобавезноиспуњењеacquiscommunautaire,од
носноимплементацијеилиусклађивањапреко30000закона
домаћегзаконодавствасаевропским,усмеренјенастварање
јединственогтржишта.

3.Изједначавањесфередруштваидржаве

РечимаХанеАренд,обележјенашегвременајеодсуство
илинеуспехпокушајамишљењатеизједначавањамишљења
ипамети,технолошкедовитљивостииинструменталнера
ционалности,подизговоромизградњедржавекаоколекти
витетатеизједначавањесфередржавеидруштва.Међутим,
заједништвонијенештоучемуљудиискреноделују,већсе
намеће,полазећиодлажнепројекцијелажног„ми“.Јошна
почетку20.века,Веберуказуједасеслободаидемократија
могуостваритисамотамогдепостојиодлучнавољанарода
дасенедозволидасењимевладакаостадом.Јесмолиутоме
успели?Имамолидовољновољеиснаге„мислити“незави
снооднепостојећегивиртуелногсветакојисепреносипреко
медија?Сфераполитикеодавнојепосталаоквирунутаркога
сеукрштајуразличитиоблицисимулације.Бодријарговори
осимулакруму–системусимулацијакојипреобликујуре
алност.Нестајепринцип,аостајесавршенабаналност.Зато
данасинисмодалекоодоногштоМаркузеназиваједноди
мензионалним светом.Сада смо уфази хегемонизма, добу
покоравањаистомпринципу.

Детерминизамнијенеизбежан,слободамишљењаооб
ликовањусветаускладусамаксималниммогућностимани
једетерминисанасудбинасвакеособе,дакле,заслободусе
требаборитидокјошувекимамољудскости,докнисмопо
сталигенетскимодификовани,односнодоктежимооблико
вањуиразвојудруштваидржавепомеричовека.Човекгуби
исебеиобликовањесебекаодруштвеногбићаакосепре
пустипослушностиипокорности.Ниједовољнопроменити
светјерсетоионакодешава,честобезнашегсуделовања.
Алипроменасамасеморатумачити,схватитииприметити
дасесветнебимењаобезнасиданебипостаосветбезнас.8  

8 А.Ginter,Zastarelostčoveka,Nolit,Beograd,1985.
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Изузетно је јакамоћи памфлетизма као онемогућава
ње независногмишљења које тежипретварањумноштва у
послушнумасукојунаокупудрживојничкадисциплинаи
низнепрекиднопонављанихфраза,атојемогућејерсуљу
дечешћепокреталаирационалнаодрационалнихрјешења,а
масесувишезаслепљењедабиимседозволилопоступање
повластитимизборима.9 

Људи се теше чињеницомшто су под заштитом, ми
слећидасусамиизабраливластитескрбнике....утаквомси
стемуграђанизатренутакизлазеизовисности,какобиод
редилигосподаре,азатимсевраћајууовисност.10Тешкода
семожерећидаданаснародвлада,наименародсамобира
онекојивладају.Увеликојеприсутна“идеологија”патерна
лизма,апремаТоквилуиКантупатернализампочиванаато
мизиранојибеспомоћнојмаси,тј.нанепунолетствучовекаи
непоштовањуњегових слобода. Заједница је увек снажнија
одпоретка,властје„негдедругде“,анеукључнимполитич
ким институцијама. Патријархална и традиционалистичка
култура,замењенајеуниверзалистичкомидејомприпадно
сти европској заједницинарода која дубоко у себи садржи
бежањеодслободе.СамтајбегјепоФромупотпунаравно
душностспрамслободе,њезиногпојма.Тежитислободизна
читежитиуклањањупрепрека,боритисезаличнуслободу
значинедозволитиданасспречавају,данасискориштавају
илипоробљавајудругиљудичији суциљевидругачијиод
наших.

Још јеМаркс, следећиХегеловуфилозофијууказивао
да је заслободучовекапотребанслободансвет 11 те јекао
категоричкиимперативслободеистицаозахтев“дасесруше
свиодносиукојимајечовекпонижено,презрено,поробљено
инапуштенобиће”.12 

Онајконијесамосвестан(слободноисамоделнобиће)
онјошнијечовек,тејеостаосамоприроднобиће.Акони
сиусебиимаододатнеснагедапостајешчовјеком(јерјето
мукотрпанпроцескоји трајечитавживот) јер једоспетик

9 I.Belin,Četiriogledaoslobodi,FilipVišnjić,Beograd,1992.
10 N.Bobio, Liberalizam idemokracija,BibliotekaErazmus,Novi liber,Zagreb,

1992.
11 G.V.F.Hegel,Pravniipolitičkispisi,Nolit,Beograd,1981,стр.216.
12 K.Marx,F.Engels, Raniradovi,Naprijed,Zagreb1961,156.
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себикаочовекујединиистинскизадатак,ондасиостаопуко
ништа.13Очигледно,многојелакшезависитиоддругихнего
мислити,расуђиватииодлучиватисамзасебе.Уиндивиду
алномиуполитичкомживотуслободајемноговишетерет
негоповластица.Власткојанасебепреузимаодговорност
одлучивања“потискујуиуништавајуисамсмисаослободе,
алиослобађајучовекасвакеличнеодговорности”.14 

Иакосакривениподплаштомнапреткаицивилизациј
скогдостигнућамогућејевидетиобрисеполитичкогтотали
таризмаукојемсеодређујештабииндивидуатребалаучи
нити,адатоштоурадибудеизложеноочимамоћиибуде
подсталномприсмотромиконтролом.Снaжнасууверавања
дасесиромаштвоибедаморајуподносити јерсесвемора
жртвоватизбогвеликогциља–националнеслободе,држав
ногитериторијалногинтегритета,садајезамењенауласком,
безалтернативеуЕУ.

Једноод главнихобележјанационалногкарактера зе
маљазападногБалканајеподложност„колективнојгрозни
ци“15 каоoбликподаничкекултуре. Затоинисмоумогућ
ности „видети стварност онаквом каква јесте, и пре свега,
разбити митове и илузије које нас приморавају да посма
трамо себе, ствари и ситуације туђим очима.”16Хегеловим
речником,човекјетакомногострандасеодњегасвеможе
направити те је способан за најбудаластија сујевјерја или
највећехисторијскоиполитичкоробовање.17Човекуникада
нијетешкосвојенеразумнеиаморалнерадњерационализо
вати(оправдати),тј.дасебиидругимадокажедасуњегови
поступциразумни,чакијединомогући.Њему,нијетешкода
сепонашаирационално,алимујеготовонемогућедасвојим
акцијаманедаизгледразумнемотивисаности.18 

Токвил изнад људи види огромну старатељску власт
којасесамабринедаимосигуравазадовољстваидабдинад
њиховомсудбином.Онајеапсолутна,свеобухватнадосит
ница,уређенапрописима,далековидаиблага.Личилабина

13 M.,Kangrga,Švercerivlastitogživota,Republika,Beograd,2001,стр.257
14 E.Kasirer,Mitodržavi,Nolit,Beograd,1972,стр.280292.
15 J.Cvijić,Balkanskopoluostrvo,SANU,Beograd,1987.
16 K.Kosik,Dijalektikakrize,NIPMladost,Beograd,1983,стр.122.
17 G.V.F.Hegel, Ranispisi,VeselinMasleša,Sarajevo1982,стр.23.
18 E.From,Zdravodruštvo,Rad,Beograd,1980,стр.83.
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очинску власт, кад би јој сврха била даљуде припреми за
живот,алиона,тежисамотомедаихнепроменљивозадржи
удетињству,желећидаимдајеиодређује,бринео сигур
ности,задовољавањиховепотребе,водињиховеглавнепо
слове,управљањиховомделатношћу,уређујенаслеђивање.
Можелиихсасвимослободимукедамислеитрудадаживе?

ТешкоседанасможеговоритиоКантовојкрилатици
„sapere aude“ тј. имај храбрости да искажеш свој властити
ставкојићешбранити,ибудичовек.Немогуће једачовек
поштуједругогчовекааконепоштујесебе.Моралниили
бералнинапредакподразумевапроширењенашегсмислаза
суосећањемпремаљудскимбићимакојапатеикојасуинсти
туционалнопонижена.Свесевишегубииндивидуалнојер
сесталноцентралнојвластипризнајуноваправаилијепу
штајудаихсамаузметеграђанима“непреостајениенергије
нивременазаполитичкиживот”докимјеприватниживот
удемократијамапунделовања,пунжељаипослова.19Бледе
старелојалности,новесенамећу,атрадицијесемењају.

Изразита је асиметријаодржавањаимонополизовања
процесакојеполитичкеелитеуимевладепроводеуЕУна
субјективноудаљенојбриселскојпозорнициидемократске
партиципацијеграђанаиравнодушности,чакиапатијегра
ђанаунијеокоодлукаевропскихтела.Хабермаспримећује
данедостајеграђанскасолидарносткојаовисиопроцесима
учења које се може потакнути перцепцијом економских и
политичкихнужноститедаграђанитребајуактивнопарти
ципиратиузаједничкомпроцесудемократскогодлучивања
којиидепреконационалнихграница.20Општаевропскагра
ђанскасолидарностнеможенастатиакосоцијалнеразлике
измеђудржавачланицапостанутрајнеструктурнезначајке
измеђусиромашнихколонијаибогатогцентра.Унијанијеу
могућности осигурати “униформностживотног стандарда”
будућидасеонаодносисамонараспонваријацијасоцијал
нихусловаживотаприхватљивогизперспективедистрибу
тивнеправедности,аненауједначавањекултурнихразлика.
Јошод70ихгодина20.векатеоријазависности јепредви

19 A.deTocqueville,OdemokracijiuAmerici,Informator,Fakultetpolitičkihzna
nosti,Zagreb,1995,стр.616.

20 J.Habermas,TheCrisisoftheEuropeanUnion:AResponseCambridge,Polity
Press,2013.
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деладаћебогатеземљекојесеналазеу„центру“глобалног
тржишта контролисати и задржавати у стању сиромаштва
неразвијене земље „на периферији“ система.21 Док сувере
нитетподразумева апсолутнуконтролу територије управ
номсмислу,defactoјевладавинаунутарсопственихграница
ограничена.Испуњавањемкритеријаиусловакојидугороч
ноидунаштетусамедржаве,новепотенцијалне,алиинеке
одновихчланицаЕУ,добровољнодајудеосвогсуверенитета
ипостају„квазидржаве.“22Умеђународномпореткудржаве
универзалнонерасполажунеограниченимсуверенитетом,а
нисунисведржавеједнаке.Територијалност,суверенитети
једнакост,владајућипринципитогидеалногсистема,често
суилузијазатојермеханизамглобалнепроведбеједноставно
непостоји.Малеислабедржавесеуосигурањусвојихин
тересаодржањадржавностипозивајунамеђународноправо,
доквеликесилепроводеполитикусвојихинтересакојичесто
нисуусаглашенисамеђународнимправом.Софистиковано,
сакривено иза универзалних идеја демократије, слободе и
једнакости,међународнаполитикасесводинаТукидидову
обсервацијупре2500годинадавеликирадеоноштожеле,а
малионоштоморају.

Бивши председник Чешке Вацлав Клаус види прое
вропскуполитикусадашњечешке владе,како ју јеназвао
„повлађивањеБриселу“,каоњегов,алиипораз10милиона
Чеха.Онвидидодирне тачке саЕУи тоталитарнимкому
нистичкимсистемомучињеницидаевробирократенисуу
стањуизвућипоукеизкриза.КлауснаглашавадаЕУЛиса
бонскимспоразумомпрестаједабудеЕУнационалнихдр
жаваипостајеунијагубернијаипровинција.Увеликонагла
шаванеЕУдотацијеизеврофондовазаразличитепрограмеу
Чешкој,пратимасовнакорупција,анеутичунапросперитет
земље.23Потпунодруго виђење своје земљеимадруги че
шкиполитичар,припадникевробирократије,ШтефанФиле,

21 Dž.Naj,Kakorazumevatimeđunarodnesukobe,Stubovikulture,Beograd,2006,
стр.15.

22 „Квазидржава“јебившаколонијакоја једобиланезависностодимперије
теједобилапризнањеодУНкаосуверенедржавепомеђународномправу.
Видиу:R.H.Jackson,Quasi-States:Sovereignty,InternationalRelations,and
theThirdWorld,CambridgeUniversityPress,Cambridge1990,стр.21.

23 http://www.media1.rs/politika/1459615/2776195/Klaus_Ulazak_u_EU_poraz_
Ceske
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ЕУкомесарзапроширење.Поњему,улазакњеговеземљеу
ЕУјетрансформисаоЧешку,вратиојенадуидостојанство,
слободуисигурностдасеусмеренаразвојсопственихидеја
теслободузаразвојпунихпотенцијала.

4.Прелазакизнационалногунаднационално

Свевишесеистичепросторкаодимензијанационал
недржаве.Просторимаапсолутниприоритетуполитичком
имагинарном националне државе.24  Простор који је битан
увременастајањановихдржавасадајеистотаковажанза
ЕУкојаосмишљавазаједничкипројекатзаприхватањеили
колонизирањепериферногпросторау заједницу европских
народа.Какобисенапредовалокаевропскиминтеграцијама,
националне елите указују на потребу „жртвовања“ нацио
налногпросторуимевишихциљева„европскеперспективе“
којиводепобољшањуживота.Политичкеелитеимајууло
гуколонијалнихелита,реформатора,проводитељазападних
вредностииолигархакојисебесхватајукаоменаџеризапо
слениутранснационалнојкорпорацији.25Постојећаполитич
каелитакојанијениреволуционарнанииновативна,тежи
бирократскојстабилности,односноцентализованојконтро
ликаојединомтемељузаефикасноуправљање.26 

Стварностсеобликујепремапримарномциљупридру
жењаевропскојпородицикаоноваврстаидеологије, „иде
ологија суверенитета.“ Сви демагози, понајпре на Балкану
знајудајемасумогућепокренутиакојојсепонуди“ваљан”
емотивниразлогјеррационалниразлозитешкопокрећума
се.Несамодаихнећепокренути,већсечовјекмасанећени
бавитирационалнимразлозима.Рационалносепотискујеиз
колективнеперцепцијеиакције.Појединциумаси,премаЈа
сперсовоммишљењу, доживљавају “свими”као “ја”.Маса
немислиништаинећеништа,већживиусликамаистра
стима.”27

24 S. B.Morrs,Svetsnovaikatastrofa,Čigojaštampa,Beograd,2005,стр.30.
25 А.Дугин,Четвртаполитичкатеорија,MIRPublishing,Београд,2013.
26 ZBžežinski,Amerika–Kinaisudbinasveta,Albatrosplus,Beograd,2013,стр.

173.
27 K.Jaspers,Opštapsihopatologija,Prosveta,Beograd,1990,стр.601.
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УданашњесевремеоспоравајувезеБалканаиЕвро
пе заборављајући да је Европа јединствен спој грчке, рим
скеихришћанскетрадицијекојујеуправоВизантсачуваоу
средњемвеку,докјеЗападноЦарствонесталоподнајездом
варвара.Временомјеиовајпросторпромениорасположење
премаЕвропи јер се бриселскебирократе, претворноиде
кларативнозаговарајузадемократијуиљудскаправа,алисе
стварнозалажузаинтересесвојихземаља,амногочешћеза
интересекорпоративногкапитала.Исамеполитичке„елите“
радопотенцирајутоодређењедоказујућидасуспремнине
критичкиусвојитизападнеобрасцетесвакимиспуњавањем
задатих обавеза бити ближе „европској породици народа“,
поистовјећујућитајпроцессапроцесомнеопходнемодерни
зацијекаоједногодглавнихинтересадруштванаБалкану.

МедијскисенаовомпросторуулазакуЕУпредставља
каопрелазакизпериферногуевентуалносредњеразвијено
друштво након испуњења која условљавају стандарди ЕУ.
ВеликаопасностнапутукаЕУјеначиннакојисеонпре
зентујеиличакнамећејавности.Идејауласкауевроатланске
интеграцијепосталајеидеолошкаосновазасвакуврстуде
ловањатекаошторанијенијебилодруштвенопожељно„не
слагање”сацрвеномзвездом,садасенаистиначингледана
онекојинисузанову(илидругачијеобојану)жутузвезду.

Лакше остваривање циљева политичке олигархи
јеусмеренојена„заборав“и напостојањаразликеизмеђу
слободеудруштвуи самовољедржаве јер је то темељдо
бробити државе и друштва, па и самих појединаца, те их
свакодневно уверавати да није све већи број људи у зави
сномодносуспрамдржаве.Владајућојелитијелакшеупра
вљатизависним,негонезависнимпојединциматејеукри
знимпериодималакшеуправљатииманипулисатимасама
иодуговлачитисаодлукамајерсенатајначинлакшеможе
пласиратинамераиумањитикритика јавности,астворити
околностиукојимаћевеликапопулацијаграђанаверовати
уисправностполитичкиходлука.Политичкеелитесекори
стеидејама,симболимаипароламаусвојимнастојањимада
владајуљудима,адаонитонезнајуилидатоганисусвесни
тезбогтогаговоримапрворазреданзначајзаонекојеимају
властимоћ.Техникеманипулацијеусмеренесукапотица
њунесигурностиистраха,напетости,сукобаунутаргрупа,
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недоследности у ставовима те раскорака између званичне
идеологије и стварног понашањаљуди. Урушавањем једне
идеологијеиширењемнеолибералногпројекта,проузрочен
јераскид,дошлоједопрекидатесеконтинуитетмораоне
како „надоградити“. Реконструкција унутарњег и вањског
европскогпросторадонелајенове(илипојачаластаре)диле
ме,суочавањаизаплете.Трансформисаоседотадашњиоб
ликкапитализма,створенајеновасоцијалнаструктура.Хо
ћелиодговориводитикаредефинирањунекиходтемељних
стубова властитог идентитета (нпр. социјалног пројекта) у
имеприлагођавањазахтевимадоминантногнеолибералног
пројектаглобализацијеуприлогвладавинеправаилињего
верелативизације?Усоцијалнојсфериизраженојенезадо
вољствограђаназбогерозијесоцијалногмоделаиувећавања
егзистенцијалненесигурности.Европа јеушлаудинамику
страха,уместодинамикенаде.28 

ДанасграђанисвемањеверујуидејидајеЕУзаједнич
ки пројекат изградње демократије, мира, добробити, а све
вишеаренаукојој седржавеборе засвојенационалнеин
тересе на темељу зеро сум логике, ситуације у којој успех
појединцаповезансаизборомдругих.Политичкаелитазе
маљазападногБалканаконстантноочекујеентузијазамкод
грађанаокоприкључењаЕУобразлажућитакавприступкао
јачање свог европског идентитета и раскид са прошлости.
Збогсвегатогаинечудидајеполитичкојолигархијиуци
људанародпостанемасаљудинеспособнихдасамостално
мисле, невешти да владају својим нагонима, необразовани
дауправљајујавнимпословима,неорганизованиуостваре
њусвојихинтереса.Сведокмасанемамогућностконтроле
политичкихелитамисесамо„играмо“демократије.29Људи
суобманутиидеосвојеслободепредајубилокомејерсепо
везујупредопасности.Али,икаднемаопасности,онисеи
даљевезујуипредајуурукеонимакојихоћењимавладати.30 
Господариидејакористеидеједаизазовужељенепоследице,
желепроменуупонашањумасе јеронисвојувољуигруп

28 A.Severin,„TheFutureoftheEU:ANeedforNewVision“,InternationalePolitik
undGesellschaft,2006,No.1,p.14.

29 Масајеизразкојисекористизаизражавањепрезира.ВидиS.B.Morrs,Svet
snovaikatastrofa,Čigojaštampa,Beograd,2005,стр.172.

30 L.Tolstoj,DnevniciII,Prosveta,Beograd,1969,стр.116.
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ниинтереспретварајууистину.Фромјетакођерупозоравао
дајесвестпросечногчовекауглавномлажнасвестисастоји
сеодфикцијаиилузија,акојистварностиустваринијени
свестанинеможепостатисвестанреалностиизафикција.31 
Човекјесклонизгубитислободу,адатоганијесвестанили
какобирекаоГете,никонијетакобезнадежнозаробљенкао
оникојипогрешновјерујудасуслободни.

Није сепронашлавеликапричаоослобођењуинема
природекојојсеможетевратити.ГледајућипремаЗападуу
потразизаонимприродним(закојесетврдилоданепосто
ји) земљезападногБалкананисунашленишта.32Потребно
јеуверитијавностдаствариморајупостатигорепренегоће
постатибољејерћеполитикастабилизације,либерализације
иизградњаинституција,правнедржавеивладавинеправа
довестидослободеипросперитета.Добравестјенепожељна
вестјербииздобревестимогланикнутиноваидеја,анове
идејесувеликеопасностизавладајућеелите.Наметањеста
воваиуверењаљуди,кључнајеполугамоћијерјемоћ„на
терати“људедамисленаначинвладајућеструктуре.Људи
натемељу,заправо,туђихставовадајупристанакзаимпле
ментацијуодређенемере,одкојихимсведоједненеидуу
прилог.

Људинетеженитисрећи,нислободи,ниправди,већ
пре свега сигурности.И управо зато човекжртвује слобо
дунекимдругимпогодностимаи вредностима каошто су
безбедност,статус,напредак,моћ,врлина,правда,једнакост,
братствоидругевредностимакојесунеспојивеспостизањем
индивидуалнеслободе.33Појединацтежислободикојамуиз
мичетесесвемањеговориослободи,асвевишеонапретку
којипостижемоупроцесуприближавањаЕУисигурности
којућемодобитикадпостанемоформалноиправнодеоЕУ,
теправедностииједнакостикојеутемељенеузаконимаима
тисведржавеувеликојевропскојзаједници.

Потребнојеразмишљатионовимопасностимакоједо
лазе,несаилузијамакојеумирујумасе,већсачињеницом
да данашњи систем глобализације одбацује чак и идеје да

31 E.Fromm,Psihoanalizaireligija,Jasen,Nikšić,2002,стр.56.
32 I.Dichev,„ThePostCommunismCondition“,PresentationatDubrovnik,1990.
33 I.Belin,Četiriogledaoslobodi,FilipVišnjić,Beograd,1992,стр.248.
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јемасепотребноумиривати.Требалижалитизанестанком
световасноваинадаилистваратинове?Доксестарисве
товираспадају,кошмариостају,ализатојерсуихствориле
структуремоћи.

ГрађаниземаљазападногБалканатежесоцијалдемо
кратскомоблику транзиције, док је политичка елита скло
нија неолибералној форми. Политичка елита, занемарује
друштвенуреалност,потребеитражењаграђанатепоказују
помањкање веза са реалношћу, у ствариживе само у свом
реалном свијету који је далекоодреалног свијета грађана.
„Наши“политичарикаоданевидеилинежелевидетидасу
владајућеевропскеполитичкеелитеограниченеусхватањи
мавластитихдруштава,потребаграђана,коренакризе,раз
лога за повећано насиље, јачање ултрадесничарских снага,
отпора према даљњиминтеграцијама.Како се таква елита
можебавитипроблемимадруштаваизванЕУ,њиховим(на
шим)транзицијскимпроблемима,кризама,сукобимаипро
налажењуодговораглобалнимизазовима?Сдругестранеу
високобирократизованомамбијенту, конформитет, опрези
повлађивањемпретпостављенимачестојетемељнапредова
њуукаријеридокселичнахрабростиприватнаиницијатива
миноризираиисмејава.

Политичкаједнакостзахтевавладавинувољенародау
складусаодлукомвећинетезаконодавствокојесетемељина
потребамадруштваокојимаоноусвојојукупностиодлучује
само.34Таправнаначелавишенисуусупротностиснацио-
налнимпосебностима,већпроизлазеизспецифичногзајед-
ничкогделовањадуховностинарода.Наопштојразиниузро-
кеописаногстањамогућејетражитиинаћиучињеници
даодувекусветупостојиразликаизмеђужељеногживота
ионога који семожеостваритиупостојећимживотним
околностима.Тедвевизијеготовосеникадпотпунонепре-
клапају,аљудскабиисторијамоглабитипротумаченакао
трајнипокушајсмањењаразликаизмеђутедвепредоџбе.У
томконтекстуЕУможесе,дакако,схватитикаосаставни
деотогаспектачовековесудбинеиприродногтокакултур-
но-повесногконтинуума.

34 G.G.Gervinius, Einleitung inderGechischtederNeunzehtntenJahrhunders, 
Frankfurt,1967.
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Политичкиидентитетграђана,безкогЕУнеможеде
ловати,стварасесамоунаднационалном јавномпростору.
Таквообликовањесвестинијемогућеелитистичкимобразо
вањем„одозго“инијесемогућепроводитиадминистратив
нимодлукама.ЕУјемеханизамбирократскогуправљањаи
рестриктивнерегулације,анегарантдоброгживота.Кризу
идентитета нужно је решити надилажењем оквира нацио
налнедржаветеуспостављањемпаралелнихмеханизамапо
литичкеделиберације.ХабермаспредлажедасеЕвропавеже
узгаранцијутемељнихправаивредностикаоштосуправо
наобразовање, социјалнуправедност, аутономијуипарти
ципацију. Зањега су, европско грађанскодруштво, јавност
изаједничкаполитичкакултура,уистинуизграђене,довољ
непретпоставкезаполитичкозаједништвоЕвропе.Његово
промишљањејепокушајпревладавањапостојећеполитичке
збиљејерполазиодпретпоставкедајенационалнадржава,
пачаки кад је демократска, дошладо границе своје дело
творностијервишенеможе„политичкиукротитиглобално
неспутаникапитализам“. Можелисеутаквомстањуоси
гурати главно постигнуће суверених националних држава
утемељенонапросветитељствутеусмеренокасмањењупо
литичкевласти?

Пут до превазилажења законодавног дефицита мора
битиутемељеннастварањеевропскејавнесфере,каомре
жекојапружа грађанству свихчланица једнакумогућност
суделовања у процесуфокусиране политичке комуникаци
је.35Демократско законодавство захтева двоструки контакт
измеђуинституционализованеделиберацијеидоношењаод
лукакрозпарламенте,судовеиадминистративнателасјед
не стране, и процеса неформалнемасовне комуникације, с
другестране.

ЕволуцијаинтеграцијеуЕврописасобомдоносииево
луцијусистемазаједничкихвредности.Заблуденастајузбог
привидадајеуЕУ,уњенојидејииупракси,примаранси
стемвредностиутемељеннабољиткучовека,каопојединца
и као члана заједнице.Ипак, данас је најважније  увећање
капиталаисвејеизражениједруштвообесправљених,глад
нихи јаднихљуди,каоновекласакојасеформира.Уовој
фазинеолиберализманемогућејесагледатибилокакавсаве

35 J. Habermas, EsejioEuropi,Školskaknjiga, Zagreb,2008,стр.40.
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зарадникаисиндикатауинституционалнојборбизавласти
таправа,абитнополитичкоустројствоостајесилавластии
симбиозанасиљаиосиромашења.

5.Закључак

Премакласичнојњемачкојфилозофијикоја јетрагала
закореномзла,правабитзласеодносинаподизањепарти
куларитетананивопринципа.Уданашњевремесепартику
ларитетзападногсхватањажелипоказатикаоуниверзално
прихватљивобразацкогјепотребноприхватити,саприма
томнауниверзалниморал„људскихправа“иекономскихза
конаотвореногислободногтржишта, социјалногпрогреса
итехнолошкогразвоја.Притометребаистакнутидасепо
литичкеодлукезамењујутехничкимидаместополитичара
заузимајутехничариименаџерииполакоидемопремадобу
потпуногукидањаполитике.Колонизацијајеигракојајена
метнулакаоињезинафикснаправилакојасеморајупошто
вати,аизборанематенеманислободе.

Ускладусатаквомперспективомисампоступакпри
кључењамогуће је проматрати као колонизацијски процес
и саме свестиљудии територија.Уперспективинамерног
политичког далтонизма „напредни запад“ с позицијемоћи
гледана„заосталиистокијугоисток“инамећесвојеправо,
врлочестоиобавезуда„заосталомјугоистоку“прописујеи
намећемоделезаконодавногпоретка,начинапромишљањаа
тимеиобликовањеидентитета.Изапросветитељскерацио
налностиицивилизацијскенарцисоидности„напреднаЕвро
па“осуђује,прозиваикажњавазаосталенародеБалкана.На
мерноисвесносепотискујереалнаи занемаренаблискост
земаљанаБалканунакојојсеизаснива„моћнаонтологија
Балкана“(МаријаТодорова),анамећесеприказБалканакао
разбијеногбродакојиусебисадржиобиљенеслогеинетр
пељивоститенеткоспољаморадагадржинебилипотонуо
(ИсидораСекулић).

ЕУимаобрисеновогсредњевековногцарства,пренего
супердржавевестфалскогтипа,алијепродуженаруказапа
даподруководствомАмерике.ЕУјеразличитостполитич
кихзаједништваилојалности,мултипликованихидентите
та, економске хетерогености и нејасних граница, а држава
вестфалскогтипаимајаснуструктурухијерархијесаједним
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центрум управе, културном и економском хомогеношћу те
утврђенимграницама.Данаснационалнеелитепропагира
ју„жртвовање“националногпросторауимевишихциљева
„европскеперспективе“каопривлачанемотивниразлог,као
залогбољебудућности,аликаообликновеврстеидеологије.
Исадајерационалнопотиснутоизколективнеперцепције.

Колико је европска перспектива у данашњем тотали
тету,којијеокренутпротивхуманизациједруштвамогућа,
тешкојерећи,ализаслободусечовекмораборитиимора
јежелети.Многијеинежелејерсматрајудајеимају,анико
нијетакобезнадежнозаробљенкаооникојипогрешноверу
јудасуслободни.Мериласавременогдруштвасуусмерена
напотпунобрисањечуђењаиучењезастрпљивоипокорно
подношењекритичкинепромишљених,укорењенихпојмова
као темељаманипулацијељудима.Из темеља јепољуљана
човековасамосвестисаморазумевање,ачовексенебориза
својеочовечењевећсусепрепустилипроцесупретварања
људиустадоплашљивихивреднихживотињакојенећеима
тиништаодслободеудемократије.Остајесамотихапатња
и„болбезимена“(Хегел)неактивностиупоремећенојдру
штвенојвезииискљученомсмислумогућегизбављења.

Мишљењејеглавнооружјеуборбипротивбирократ
ских сила друштва („друштво никога“, „власти никога“) у
борбизастварнуслободуиаутономијупојединаца.Потреб
но је научити мислити на нов начин како би се могао од
упретипоследицамауспонадруштваумодерномдобукоје
јеосвојило„јавнусферу“иискључујемогућностделовања.
Уместоделовањадруштвоодсвојихчлановаочекујеодређе
нуврступонашања,намећућибезбројнаправилакојаимају
зациљ„нормализацију“својихчланова,присиљавајућиих
на послушност која искључује спонтано деловање или из
ванреднадостигнућа.Друштвенименталитет који је усме
ренсамона„администрирање“,искључивјеичакпогубанза
деловањеиистинскиполитичкиживот.

Заговарање европеизације у свим сферама друштва
производи процесе да становништво трајно подноси про
тивречностизмеђупринципаињеговогспољнегприказива
ња.СветскабанкаиММФсууспешноосмислиликонцепт
„структурних прилагодби“ које државе морају проћи како
биспасилеекономијуодкризе.Устварионисебиземљеу



ВеснаСтанковићПејновић ЕВРОПЕИЗАЦИЈА...

64

развојупокоравајунатемељулажнихпретпоставкииотво
ренимизнудамастемељномпорукомакожелитеспаситидр
жаву,продајетеје.

Новеземљекандидатинису“освојене”каоправеколо
није,већсуонепозване,каосиромашнеинеуређенеземље
дасепридружеЕУ.Наконзавршенихприступнихпрегово
ра,тимдржавамајепонуђенодаучествујуутелимакоједо
носе одлуке у ЕУ.Ипак, дискрепанција у моћи између ЕУ
иземаљакандидатајеенормнатејеилогичнозапитатисе
коликајестварнаслободаземаљакандидатауприступним
процесима.Њиховопристајањена законодавствоЕУ је ви
шепривиднонегостварно,алипреварајетемељимперијал
ниходносаињенеструктуралнеасиметрије.36)Затојеило
гичнодаперифернеземљеимајуdefacto(понекадиdejure)
ограниченсуверенитет.Суверенитетћебитиупрвомреду
нарушен прихватањем великог броја закона чиме се мења
самаструктурадруштвајерсеобликујепремасхватањима
западноевропског законодавства. Колонијална перспектива
јевидљиваидоношењемнајновијегзаконаорадукогКон
федерацијаслободнихсиндикатавидикаооблик“робовла
сничког”система.ПоновомЗаконуорадуновчанапримања
запосленихћебитисмањена,колективниуговорипрестати
даважеурокуодшестмесеципослеусвајањазаконскихиз
мена,арадсиндикатапрактичноукинут.ОваквеизменеЗа
конаорадутражестраниинвеститоријероваквеусловерада
немогуувестиусвојимземљамавећсамоуколонијама.Да
бисенационалнараднакласаучинилаатрактивном,атимеи
„погодномзапродају“требаосигуратинајнижепалтеинај
вишинивопослушностисамихрадника.37)

Какосеможеговоритионапреткукадасусведржаве
различитеилифункционишуразличито?Морасејавитине
слагањаиприближавањакојасудефинисанагеографским,
историјским и постојећим културним обрасцима. Додатна
колонизацијајеузрокованаглобализацијскимпроцесимако
јиимоћнијимдржавамаодузимајусуверенитет.Националне
државе европског типа карактеришу границе које су исто
добно војне, економске, културне и функционалне. Прела

36 J.Zielonka,Europe asEmpire: nature of theEnlargedEU,OxfordUniversity
Press,Oxford,2006.

37 V.Robinson,Podsticanjepoliarhije,Albatrosplus,Beograd,2012.
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закграницезначиулазуимперијилидругачијеекономско
подручје,другачијузаједницуиразличитисетфункционал
нихобележјаодобразовања,социјалнеполитикеизаконо
давства. Та територијална подударност различитих облика
границањенјекарактеристичанелемент,алиипринципле
гитимитета.Границе,каоједноодважнихобележја,нацио
налнихдржавагубесвојуважностуласкомуЕУитребајуда
нестанукаоисвестодобровољнојколонизацији.Државеу
колонијалномобликунемајуструктурудржавуиразвојкоји
самеобликујузбог„нужностиинвестицијапосвакуцену“,
којесу,краткорочноисплативеинвеститору,адугорочноне
потичудруштвениразвој.ДанасјеЕвропабриселска,англо
саксонска, будући да 2000 англосаксонских лобиста врше
притисакнаЕУикојипромовишуинтересевеликихмулти
националнихкорпорација,акојимајециљудасенародисво
денараднуснагу.Европаманипулацијесвестиједалекоод
идејеЕвропекојасезалагалазаслободуиуздизањечовека,
заумнисвет,ГетеовскуЕвропуочувањаразличитостијезика
икултура.Увеликојеприсутнаколичинавестибеззначајао
којимасеконстантнодебатира.Другимречиматребанапра
витиспектаклодинформацијакојебидржалеграђанеуста
њухипнотисаности.38)Хегеловимречникомреченољудина
тајначингубепредставутоталитетаиизтеперспективеони
нисуумогућностинидасесхватисимболичностнекепојаве.

Устањухипнотисаностиграђанства,политичкаелита
проводиидејеотвореногдруштваиотвореногтржиштапро
давајући земљиште, државна предузећа и рудна богатства,
политичкекорупцијеисвевећегзадуживања.„Предају“се
друштвенабогатствастваранагодинама,долазерачунико
је јемогућеплатитисамоновимзадуживањемираспрода
јомстратешкихинституција.Наметнутајеприватизацијапо
свакуцену, алипомерисамонеких.Уимепотребе заин
вестицијамастранекорпорациједобивајунапоклоннајбоља
предузећа, банке, а при томе огромна маса радника остаје
безпосла.Ипоредсвеганудисе„развој“и„напредак“акосе
продасвештојеудржавномвласништву,каоисампростор
идржавноземљиште.Народимасенуди«слобода»,«демо

38 Z.K.Brzezinski, BetweenTwoAges:America’sRole in theTechnetronicEra,
VikingPress,NewYork,1970.
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кратија»идобровољноропствоузаменузањиховунезави
сностиресурсе.Алтернативесусанкције,изолацијаибом
бардовање.
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VesnaStankovicPejnovic

EUROPEISATIONFROM
COLONIALPERSPECTIVE

Resume

TheEUaccessionprocesshasoftenbeenhandledinadic-
tatorial fashion: thecandidateswerepresentedwitha long list
ofconditionsforentranceandtheywerehardlyinapositionto
negotiatetheseconditionsletalonerejectthem.However,oneof
theEU’sconditionsforentrancewastheestablishmentofawor-
kabledemocracy.Asthe1993EUsummitinCopenhagenstated:
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candidatestatesmusthave“stabilityofinstitutionsguaranteeing
democracy, the rule of law, human rights, and respect for and
protectionofminorities.”Moreover,joiningtheUnionwasame-
ansofcreatingtheeconomic,politicalandinstitutionalconditi-
onsunderwhichanewdemocracycouldconsolidateandpersist.

EUisneo-medievalempireratherthanakindofWestpha-
liansuperstatewithelementsasavarietyofpoliticalunitsand
loyalties,multiple identities, economic heterogeneity and fuzzy
borders.InWestphalianorderwehaveaclearhierarchicalstruc-
turewithonecentreofauthority,culturalandeconomichomo-
geneity,militaryimposition,containmentandfixedexternalbor-
ders.TheUnionisincreasinglyactedinoverlappingcirclesand
alongavariablegeometry.Facedwithpotentialinstabilityfrom
itspoorerandlesssecureneighbours,theUnion,justasanyot-
herempire,willkeeponexpandinginordertosecureitsenviron-
mentoutsideitsborders.Theconceptof‘core’goeshand-in-hand
withtheconceptof‘periphery’.Theyareliketwosidesofacoin
thatcannotbeseparated.Thosecountriesthatformthecoreare
ononesideofthecoin,whilethoseunwillingorunabletojointhe
coreareontheotherside.However,crossingtheEast-Westdi-
videduringtheColdWarwaslikeenteringatotallyalien,ifnot
hostile,empirewithdifferentlawsandadifferenteconomy,edu-
cation,ideologyandculture.Bridgingthisgapisseenascrucial
fortheEU’senlargementpolicytosucceed.

TheEUaccessionstrategyisbasedonastrictconditiona-
lityprinciple.Applicantstatesareconfrontedwithanever-gro-
winglistofconditionsthatwouldmakethemcompatiblewiththe
currentmembersandfit them into theexisting system,and the
Uniondoesitsbesttohelptheapplicantcountriestomeetthese
conditionsbyprovidingfinancialhelpandhumanexpertise.

TheUnioncurrentlyactsinconcentriccirclesandvariable
geometricpatternsduetovariousopt-outsnegotiatedbyindivi-
dualMemberStatesintheareasofforeign,monetaryorsocial
policy.Atthesametime,itslawsandregulationsareincreasingly
beingappliedbeyondtheEU’sborders,particularlyintheBal-
kansapplicantstates.TheUnionalsolacksastrongandcoherent
senseof cultural identity.Becauseof this there is a significant
disjunctionbetweentheUnion’sfunctionalandterritorialboun-
dariesand itwouldbedifficult toovercome thisdisjunctionby
thecreationofacoregroup.Infact,thecreationofacoregro-
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upislikelytocomplicate,ratherthansimplify,relationsbetwe-
enindividualEU’sMemberStatesbecauseanadditionalsetof
co-operative frameworkswould be added to the existing ones.
Moreover,andprobablymorecrucially,globalisationhaseroded
thecapacityofanyintegratedpoliticalunittomaintainadiscre-
tepolitical,cultural,oreconomicspacewithinitsadministrative
boundary.Economicsovereignty,inparticular,hasbeeneroded
bymassiveinternationallabourandcapitalflowsthatconstrain
individualabilitiesofgovernmentstodefendtheeconomicinte-
restsoftheirunits.
Keywords:EU,imperia,colonies,Balkans.

 Овајрадјепримљен21.августа2014.годинеаприхваћензаштампунаса
станкуредакције27.новембра2014.године.
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* Mр Сло бо дан Јан ко вић је ис тра жи вач-са рад ник у Ин сти ту ту за ме ђу на род ну 
по ли ти ку и при вре ду, Бе о град. 

** Рад је ре а ли зо ван у окви ру про јек та „Ср би ја у са вре ме ним ме ђу на род ним од-
но си ма: Стра те шки прав ци раз во ја и учвр шћи ва ња по ло жа ја Ср би је у ме ђу на-
род ним ин те гра тив ним про це си ма – спољ но по ли тич ки, ме ђу на род но еко ном-
ски, прав ни и без бед но сни аспек ти“, Ми ни стар ства на у ке Ре пу бли ке Ср би је, 
ев. бр. 179029, за пе ри од 2011-2014. го ди не.

СлободанJанковић*

ПО ЛИ ТИ КА ЕУ ПРЕ МА ИС ТОЧНОМ 
И ЈУ ЖНОМ МЕ ДИ ТЕ РА НУ**

Са же так

Процена Заједничке спољне и безбедносне полити
ке (CFSP)ЕвропскеУније јеодпосебногзначајазадржаве
кандидатезачланствоуЕУ.Тојеодсуштинскеважности
за разумевањефункционисањаЕУи анализуњеног утица
јаумеђународнимодносима.Србијакаоземљакандидатза
пуноправно чланство уЕУмора ускладити своју спољну и
безбедноснуполитикусаполитикомУније.Имајућиовона
умуауторразматраевропскумедитеранскуиблискоисточ
ну политикутакође као области у којима ће свака држа
вакандидатморатидаускладисвојуполитику.Утусврху
онпредстављанедавноангажовањеЕУуовомрегионуиу
томпогледуизучавањенутренутнустратегијуиполитику.
АнализаЗаједничкеспољнеибезбедноснеполитикеЕвроп
скеУнијепоказујесуштинскенедостаткеусмислунеускла
ђеностиинефункционалностиуобластиисточногијужног
Медитерана.
Кључнеречи:Европска Унија, Медитеран, Либија, Блиски

исток, Заједничка спољна и безбедносна поли
тика.
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По ли ти ка пре ма су се ди ма бит на је за сва ку зе мљу па и 
за Европ ску уни ју. Од но си Уни је са су сед ством об ра ђе ни су 
у мно штву књи га, чла на ка и збор ни ка. У овом тек сту ба ви-
ће мо се од но си ма ЕУ са ју жним и ис точ ним Ме ди те ра ном. 
Ис пи ти ва ње тих од но са и до ме та спољ не по ли ти ке Уни је у 
том де лу све та по ма жу бо ље раз у ме ва ње укуп не спољ не и 
без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Ово је бит но за Ре пу бли ку Ср би-
ју због про це са при сту па ња ко ји је от по чео на кон сти ца ња 
кан ди да ту ре и сту па ња на сна гу Спо ра зу ма о ста бил но сти и 
при дру жи ва њу из ме ђу Ср би је и ЕУ (сеп тем бар 2013).

Је дан у ни зу, на из глед без број них, зах те ва ко ји се ис по-
ста вља ју Ср би ји у про це су при сту па ња ЕУ је и ускла ђи ва ње 
са За јед нич ком спољ ном и без бед но сном по ли ти ком (ЗСБП) 
Уни је.1 Уса гла ша ва ње са прав ним те ко ви на ма ЕУ по овом 
пи та њу оба вља се у окви ру пре го во ра Ср би је и ЕУ о по гла-
вљу 31. Ре пу бли ка Ср би ја је сти ца њем кан ди да ту ре за пу но-
прав но члан ство у ЕУ мар та 2012, из ме ђу оста лих пре у зе ла 
и ту оба ве зу. Ова кав зах тев и пре у зе та оба ве за уса гла ша ва ња 
са по ли ти ком над др жав не ор га ни за ци је ко ја ак тив но по ма-
же се це си ју де ла те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је, и ко ја у овом 
тре нут ку спро во ди по ли ти ку све обим ни јих санк ци ја про-
тив јед ног од нај ве ћих еко ном ских парт не ра Ср би је — про-
тив Ру ске Фе де ра ци је — на ла жу по дроб ни ју ана ли зу са ме 
спољ не по ли ти ке Уни је. Да кле, због прак тич них по сле ди ца 
фор мал но-прав ног ускла ђи ва ња са де ло ва њем ЕУ, по треб но 
је ис пи та ти на чи не и кон крет не ре зул та те де ло ва ња ЗСБП. 
Сва ка ко да ова кве ана ли зе по сто је, па се не ће мо ба ви ти про-
у ча ва њем це ло куп не ЗСБП, већ ње ног де ло ва ња у два ре ги-
о на.

Ускла ђи ва ње не пред ста вља не ка кав ме ха нич ки про-
цес, и у прак си се по ка за ло да оно мо же би ти и по сте пе но. 
Но, да би до би ло ка квог ускла ђи ва ња до шло тре ба ви де ти 
шта је то са чи ме се не што уса гла ша ва. У том сми слу, пр во 
пи та ње ко је се на ме ће у ис тра жи ва њу је сте да ли за и ста по-
сто ји или ефек тив но де лу је ЗСБП? На ту те му је већ пи са но 

1 Mi la gros Álvarez Ver du go, “The en lar ge ment of the Euro pean Union and the 
Euro pean Se cu rity and De fen ce Po licy”, Ин тер нет, http://www.re cer cat.net/bit-
stre am/han dle/2072/204363/4)%20The%20en lar ge ment%20of %20the%20Euro-
pean%20Union%20and%20the.pdf?se qu en ce=4, при ступ: 27/03/2014.
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(Тра па ра) са оце ном да не по сто ји за јед нич ка по ли ти ка Уни је 
као над др жав не за јед ни ца већ да је по сре ди стал но ба лан си-
ра ње и ускла ђи ва ње ин те ре са не ко ли ко зе ма ља из Уни је као 
и САД.2 По сто ји и кри ти ка у сми слу по де ље но сти од го вор-
но сти из ме ђу Уни је и др жа ва-чла ни ца али и не по сто ја ња ко-
ор ди на ци је ин сти ту ци ја ЕУ за ду же них за спољ ну по ли ти ку 
(Не ли Ба ба јан).3

Ужи део ЗСБП је За јед нич ка без бед но сна и од брам бе-
на по ли ти ка  ЕУ (ЗБОП). У овом ра ду по све ти ће мо се ана-
ли зи ЗБОП, али и ши ре спољ но по ли тич ког де ло ва ња Уни је 
(ЗСБП) у два ма кро ре ги о на (Бли ски ис ток и Се вер на Афри ка 
— ис точ ни и ју жни Ме ди те ран) ко ји пред ста вља ју по ли тич-
ку и кул ту ро ло шку це ли ну. Та ко ће мо ис пи та ти: 1) по сто ја-
ност, то јест ко хе ре нет ност ЗСБП ЕУ. Ти ме се по твр ђу ју или 
опо вр га ва ју тврд ње о ње ној не ко хе рент но сти, од но сно о не-
по сто ја њу за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке Уни је; 
2) ре ал не до ме те ЗБОП у прак си. Ка да се то утвр ди он да се 
мо же до би ти до би ја ја сни ја сли ка по ли ти ке са ко јом Ср би ја 
тре ба да се ускла ди.

1.ПолитикаЕУпремајужном
иисточномМедитерану

Европ ска уни ја на сле ди ла је од Европ ске еко ном ске за-
јед ни це (ЕЕЗ) за јед нич ке смер ни це у еко ном ским и по ли тич-
ким од но си ма са зе мља ма Бли ског ис то ка и Се вер не Афри ке 
(МЕ НА зе мље). Да нас се та по ли ти ка фор мал но за сни ва на 
Европ ској су сед ској по ли ти ци.

Ју жно и ис точ но Сре до зе мље, то јест Се вер на Афри ка 
и део Бли ског ис то ка пред ста вља ју део европ ског су сед ства, 
и ти ме су од не по сред не ва жно сти за европ ску без бед ност и 
спољ ну по ли ти ку. Оту да по ли ти ка зва нич ног Бри се ла у на-
ве де ним ре ги о ни ма да је обра зац за на чин де ло ва ња ЗСБП, од 
осми шља ва ња до ре а ли за ци је.

2 Vla di mir Tra pa ra, „Ogra ni če nja za jed nič ke spolj ne i bez bed no sne po li ti ke EU: 
ko me za pra vo Sr bi ja tre ba da se pri la go di?”, u: Dra gan Đu ka no vić i Mi loš Jon čić 
(prir.), In sti tut za me đu na rod nu po li ti ku i pri vre du, Be o grad 2012, str. 42-56.

3 Nel li Ba bayan, “Now Who An swers the Pho ne in Euro pe? Co o pe ra tion wit hin the 
CFSP af ter the En lar ge ments and the Lis bon Tre aty”, Ca u ca sian Re vi ew of  In ter-
na ti o nal Af fa irs Vol. 4 (4) - Autumn 2010, pp. 354-367.
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За де фи ни са ње по ли ти ке Уни је пре ма овом де лу све-
та бит но је на ве сти да ЕУ за ви си ве ли ким де лом од уво за 
енер ге на та и дру гих си ро ви на из тог де ла све та (око 30 од сто 
уво за наф те и 25% уво за га са)4, али и да на еко но ми ју и уну-
тра шњу без бед ност ути че и стал на не до ку мен то ва на од но-
сно иле гал на ми гра ци ја.

У по гле ду ми гра на та, јав но сти су нај по зна ти ји африч-
ки ми гран ти ко ји бро до ви ма пре ко Сре до зе мља на сто је да 
се до ко па ју ита ли јан ских и шпан ских оба ла. Ово је по зна то 
због по вре ме них тра гич них слу ча је ва од ко јих је по је ди нач-
но нај ви ше жр та ва би ло у ок то бру 2013. го ди не, ка да је по сле 
јед ног бро до ло ма ита ли јан ска мор на ри ца от кри ла 366 мр-
твих а 20 љу ди је за ве де но као не ста ли.5 По след њих го ди на 
нај ве ћи број не ре гу лар них ми гра на та до ла зи пре ко Ита ли је, 
за тим Шпа ни је и пре ко Тур ске и Бал ка на у зе мље Уни је.6 
Да кле, зе мље ју жног и ис точ ног Ме ди те ра на пред ста вља ју 
глав ну ру ту за иле гал ни пре ла зак ми гра на та у Уни ју.

Још 1972. го ди не, ЕЕЗ (пре те ча ЕУ) ис та кла је да зе-
мље ме ди те ран ског ба се на има ју су штин ски зна чај за њу 
што из и ску је до дат но ан га жо ва ње. Та да је ЕЕЗ фор му ли са-
ла Глобалнумедитеранскуполитику(ГМП). Она је уве де на 
као на ста вак те жње Фран цу ске а он да и дру гих чла ни ца да 
обез бе де на ста вак ути ца ја у бив шим ко ло ни ја ма, пред у пре де 
ши ре ње ути ца ја СССР-а и обез бе де на ста вак сло бод ног при-

4 Ви ди по дат ке EURO STAT из 2012. го ди не: Energyproductionandimports:Ta
ble3:Mainoriginofprimaryenergyimports,EU28,2002–12, EURO STAT, Ин-
тер нет, http://epp.euro stat.ec.euro pa.eu/sta ti stics_ex pla i ned /in dex.php/Energy_
pro duc tion_and_im ports#Im ports, при ступ: 18/09/2014.

5 “Stra ge Lam pe du sa, 9 ar re sti: mi gran ti vit ti me di stu pri di mas sa”,  01 Lu glio 
2014, Ин тер нет, http://www.il mes sag ge ro.it/pri mo pi a no/cro na ca/traf fi co_mi-
gran ti_ar re sti_stra ge_lam pe du sa_3_ot to bre_stu pri/no ti zie/774841.shtml, при-
ступ: 29/08/2014. Тра ге ди ја ових не срећ ни ка из Ери тре је је тим ве ћа, што су 
пр во би ли у при ват ним за тво ри ма где су им же не си ло ва не.

6 У 2013. го ди ни пре ма Европ ској по гра нич ној аген ци ји ФРОН ТЕКС, број 
ире гу лар них ими гра на та у ЕУ је био 107 хи ља да, знат но ви ше у од но су 
на 75 хи ља да 2012. “An nual Risk Analysis 2014”, Frontex TT-AC-14-001-EN-
N, War saw, May 2014, Ин тер нет, http://fron tex.euro pa.eu/as sets/Pu bli ca ti ons/
Risk_Analysis/ An nual_Risk_Analysis_2014.pdf, при ступ: 28/08/2014. У пр вој 
че твр ти ни 2014. број ире гу лар них ими гра на та ко ји су ушли у Ита ли ју по-
рас тао је 700 од сто у од но су на исти пе ри од 2013. и за 143 од сто у Грч кој за 
исти пе ри од. Ви ди: “Euro pe’s hud dled mas ses”, Economist, Aug 16th 2014, Ин-
тер нет, http://www.eco no mist.com/news/le a ders/21612152-rich-co un tri es-must-
ta ke-mo re-mi gra tion-bur den-euro pes-hud dled-mas ses, при ступ: 28/08/2014.
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сту па наф ти и руд ним бо гат стви ма.7 Ипак, иако пом пе зно 
на зва на, ГМП, као ко хе рент но де ло ва ње, у прак си ни је за жи-
ве ла.8 Азиј ско и африч ко при о ба ље Ме ди те ра на пред ста вља 
стра те шки ва жну си ро вин ску ба зу за при вре де ЕУ зе ма ља 
(енер ген ти и низ ру да и ми не ра ла ва жних за при вре де ЕУ) и 
тр жи шта за услу ге и фи нал не про из во де из ЕУ. На про стор 
се из ме шта део про из вод ње из Уни је. На тај на чин се де ли-
мич но за до во ља ва по тре ба за јеф ти ном рад ном сна гом у ге о-
граф ски бли ском под руч ју зе мље у ко ји ма се на ла зи се ди ште 
ком па ни је (нпр. Ма ро ко са Ре но о вим по го ни ма).9 Ме ђу тим, 
упо ре до са на сто ја њем зе ма ља Уни је (че сто у са деј ству са 
САД) да обез бе де на ста вак еко ном ског при су ства при мет но 
је сна жни је уче шће Ки не у ме ђу на род ној тр го ви ни и по ли ти-
ци и де ли мич но Ру си је.

Зва нич ни кључ ни ци ље ви за јед нич ке спољ не по ли ти ке 
Уни је за Се вер ну Афри ку и  Бли ски ис ток су:

1) „Охра бри ти по ли тич ке и еко ном ске ре фор ме у сва-
кој по је ди нач ној зе мљи с ува жа ва њем њи хо вих по себ но сти 
(Европ ска су сед ска по ли ти ка).”

2) „Охра бри ти ре ги о нал ну са рад њу ме ђу зе мља ма ре ги-
о на и са Европ ском уни јом (Уни ја за Ме ди те ран).”

Осим ова два ци ља на ве де на пре ма сај ту Европ ске слу-
жбе за спољ не ак тив но сти, на ис тој ин тер нет стра ни ци је 
од ре ђе но и да: „Европ ска уни ја ак тив но по др жа ва ре ше ње 
изра ел ско-па ле стин ског су ко ба и члан је та ко зва ног Бли ско-
и сточ ног квар те та (САД, ЕУ, Ру си ја и УН) (Бли ско и сточ ни 
ми ров ни про цес).”10

Пр ва два ци ља су ши ро ко по ста вље на и до пун ски се 
мо гу ту ма чи ти на осно ву до ку ме на та ко ја бли же и де таљ ни је 
де фи ни шу зва нич ну по ли ти ку ЕУ у овом де лу све та. Тре ћи 

7 Ro bert Taylor, “Im pli ca ti ons for the So ut hern Me di ter ra nean Co un tri es of the 
Se cond En lar ge ment of the Euro pean Com mu nity”, Euro pe In for ma tion De ve-
lop ment, X/225/80 June 1980.. [EU Com mis sion - Broc hu re]; Eva Chihelková, 
“Euro-Me di ter ra nean re la ti ons and the ir he a ding. On the way to a dif fe ren ti a ted 
mul ti la te ra lism?”, AgriculturalEconomics– Czech, 60, 2014 (1): 31–48, p. 33.

8 Ви ди о то ме ви ше у: Ste fan Broc za, “The fa i lu re of the EU’s Me di ter ra nean po-
li ci es”, CurrentConcerns, No 1, 15 Ja nu ary 2012.

9 “Our Lo ca ti ons”, RenaultGroup, 2014.07.30,Ин тер нет, http://gro up.re na ult.com/
en/our-com pany/lo ca ti ons /re na ult-lo ca ti ons/, при ступ: 30/07/2014.

10 “North Afri ca, Mid dle East and Ara bian Pe nin su la”, Ин тер нет, http://eeas.euro-
pa.eu/mi de ast/in dex_en.htm, при ступ: 12/05/2014.
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циљ је кон крет ни ји па ће мо лак ше оце ни ти ка ко се он оства-
ру је у прак си. 

Ва ља ис та ћи да је ЕУ у Барселонскојдекларацији, ко-
јом је по кре ну ла Евромедитеранско партнерство (Евро-
мед) 1995, ис та кла ам би ци о зне ци ље ве ко ји су ома ну ли. То су 
би ли: 1) ства ра ње зо не ми ра и ста бил но сти (Пр ва кор па), 2) 
уста но вља ва ње зо не за јед нич ког про спе ри те та (дру га кор па) 
и 3) про мо ци ја уза јам ног раз у ме ва ња ме ђу на ро ди ма ре ги о-
на (кор па три). Пре ма ре чи ма Сте фа на Брок зе (StefanBrocza) 
аустриј ског струч ња ка за ЕУ, ра ни је ан га жо ва ног у вла ди ње-
го ве зе мље и ка сни је уни вер зи тет ског про фе со ра, по ли ти ка 
из пр ве кор пе по ста ла је „ми зер ни про ма шај”11 Ме ђу тим, ни 
дру ге две кор пе ни су до не ле опи пљи ви је ре зул та те.

По што је ова по ли ти ка ома ну ла, 2004. је уста но вље на 
Европска суседска политика (ЕСП) ко јом су об у хва ће не и 
зе мље ју жног Ме ди те ра на, на че му је ин си сти ра ла Фран цу-
ска.УнијазаМедитеран(УзМ), скром ни ја ид Евро мед-а, по-
кре ну та је 2008, опет на ни ци ја ти ву Фран цу ске али сла би је 
ин сти ту ци о нал но уте ме ље на у од но су на иде ју фран цу ског 
пред сед ни ка Ни ко ла са Сар ко зи ја. УзМ фор мал но оку пља 
чла ни це ЕУ и све зе мље Сре до зе мља из ван Уни је плус Ма-
у ри та ни ју.12  Ци ље ви су би ли „за јед нич ки рад у 1) обла сти 
еко ло ги је, 2) из град њи са о бра ћај не ин фра струк ту ре, 3) (ци-
вил ној за шти ти) за шти ти од при род них и дру гих ка та стро фа, 
4) пла ни ра њу раз во ја со лар не енер ги је (Mediterranean solar
energyplan), 5) у обла сти ви шег обра зо ва ња и ис тра жи ва ња 
и 6) под сти ца ју ма лим пред у зе ћи ма.”13 Већ по сле не пу не три 
го ди не мо гло се кон ста то ва ти да и ова ини ци ја ти ва Уни је има 
ре зул та те по пут Евро ме да.14 Иако фор мал но по сто ји, УзМ је 
„про је кат ко ји ни кад ни је по чео.”15 Гран ди о зно за ми шље ни 
про је кат снаб де ва ња ЕУ зе ма ља со лар ном енер ги јом из Са-

11 Ste fan Broc za, “The fa i lu re of the EU’s Me di ter ra nean po li ci es”, op.cit.
12 Пр во бит но 27+16, а по сле при је ма Хр ват ске 28+15.
13 EuroMediterraneanPartnership(EUROMED), Ин тер нет, http://eeas.euro pa.eu/

euro med/in dex_en.htm, ски ну то: 13/05/2011.
14 Ви ди о то ме ви ше у: Slo bo dan Jan ko vić, “Li bij ska kri za i nje ne po sle di ce”, Me

đunarodnapolitika 2011, vol. 62, br. 1142, str. 30-51.
15 Ni co la Cen si ni, “The Union for the Me di ter ra nean: a pro ject that ne ver to ok off”, 

Young democrats for Europe, March 28 2012, Ин тер нет, http://young de moc-
rats.eu/the-union-for-the-me di ter ra nean-a-pro ject-that-ne ver-to ok-off_202.html, 
при ступ: 19/05/2014.
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ха ре — Де зер тек — ко ји је био и нај ам би ци о зни ји про јект у 
окви ру УзМ, фак тич ки је на пу штен сре ди ном 2013. го ди не. 
На тај на чин је у пот пу но сти от пао че твр ти циљ Уни је за 
Ме ди те ран.16 Про ду бљи ва ње изра ел ско-па ле стин ског су ко-
ба и за стој ми ров ног про це са па ра ли са ли су део ак тив но сти. 
Еко ном ска и фи нан сиј ска кри за ЕУ, те по ли тич ке про ме не у 
Егип ту и Ту ни су, по ли тич ки су ко би у Тур ској и ору жа ни су-
ко би у Ли би ји и у Си ри ји до крај чи ли су УзМ. Да нас овај про-
је кат са мо фор мал но оп ста је као и Евро мед ра ни је.

2.Актуелнастратегијаициљеви

Не ма зва нич не стра те ги је ЕУ за Бли ски ис ток и се вер ну 
Афри ку. Ипак, по сто ји низ стра те шких до ку ме на та, сту ди ја, 
пред ло жа ка ака дем ских и струч них кру го ва по овом пи та-
њу. Увек по сто је и ак ту ал ни ци ље ви ко ји се (по сле по сло вич-
ног не ис пу ња ва ња) ме ња ју у за ви сно сти од успе шно сти оних 
прет ход но де фи ни са них. Зва нич не ци ље ве ЗСБП смо на пред 
на ве ли. Они се у дру га чи јој фор ми мо гу на ћи и у За јед нич кој 
Африч ко-ЕУ стра те ги ји. С об зи ром да се ра ди о Афри ци, ту 
на ве де ни ци ље ви се од но се и на се вер ни део тог кон ти нен-
та па се из њих мо же пре по зна ти о по ли ти ка пре ма Бли ском 
ис то ку. То су:

а) одр жа ње ми ра и без бед но сти, кроз по ли ти ку пре вен-
ци је кон флик та и ду го роч не из град ње ми ра кроз раз ре ше ња 
по сто је ћих су ко ба и учвр шћи ва ња одр жи вог раз во ја;17

б) нео ме та ни при ступ си ро ви на ма и тр жи шти ма ових 
зе ма ља;

в) кон тро ла ми гра ци о них кре та ња, ко ја је још увек у 
нај ве ћој ме ри у над ле жно сти др жа ва чла ни ца и пред ста вља 

16 Нај ве ћи парт нер Си менс се по сле Бо ша по ву као из про јек та још у ок то бру 
2012. По што је низ ком па ни ја од у ста ло од ула га ња у овај про је кат, не вла ди-
на Фон да ци ја Де зер тек се и са ма по ву кла из исто и ме не ини ци ја ти ве кра јем 
ма ја 2013. го ди не. За ни мљи во је да се Фон да ци ја по ву кла из соп стве не ин-
ци ја ти ве. Ви ди: “De ser tec’s col lap se un li kely to af fect EU energy plans”, Ин-
тер нет, http://www.rtcc.org/2013/07/05/de ser tecs-col lap se-un li kely-to-af fect-eu-
energy-plans/#sthash.RB XLu6iM.dpuf, при ступ: 18/05/2014.

17 TheAfricaEuStrategicPartnership:AJointAfricaEUStrategy, Lis bon, 9 De-
cem ber 2007, 16344/07 (Pres se 291), pp. 2,3,5.
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јед ну од нај о штри јих де ба та по пи та њу на ци о нал ног су ве ре-
ни те та од но сно над ле жно сти ЕУ.18

Мир не гра ни це и мир но су сед ство ЕУ на сто ји да оства-
ри кроз: а) ре ги о нал ни при ступ;  евро ме ди те ран ско парт нер-
ство и УзМ; и б) би ла те рал ни при ступ — ства ра ње по ја са 
при дру же них зе ма ља на ис то ку и ју гу, од ко јих би оне на 
ју жном (али и ис точ ном) Ме ди те ра ну мо гле на пре до ва ти 
до Напредногстатуса.19 Да кле, као и у слу ча ју зе ма ља ко је 
има ју на ме ру да се ин те гри шу у ЕУ, Уни ја се слу жи по ли-
ти ком усло вља ва ња и ну ђе ња Спо ра зу ма о при дру жи ва њу 
(As so ci a tion Agre e ment–AA), из у зет но и Напредногстатуса 
(Advan ced sta tus-AS). Осим то га, ЕУ је у ви ше докуменатa 
пред ви де ла мо гућ ност вој ног ан га жма на за оства ре ње ми ра 
и без бед но сти.

По след ња у ни зу стра те ги ја и слич них до ку ме на та ЕУ 
пре ма Ју жном Ме ди те ра ну, Партнерствозадемократијуи
заједнички просперитет са јужнимМедитераном (A Part-
ner ship for De moc racy and Sha red Pro spe rity with the So ut hern 
Me di ter ra nean) на ста ла је као од го вор на про ме не у се вер ној 
Афри ци по чет ком мар та 2011. го ди не.20

ЕУ на по чет ку ме те жа ко ји је за хва тио арап ски свет, 
из ра жа ва же љу за де мо крат ским, ста бил ним, на пред ним и 
мир ним Ју жним Ме ди те ра ном.21 Већ са ма чи ње ни ца да ЕУ 
са мо за ју жни обод Сре до зе мља де фи ни ше низ по ли ти ка ко је 
тре ба спро ве сти али не и за Бли ски ис ток, од но сно ис точ но 
Сре до зе мље и зе мље Ара биј ског по лу о стр ва, го во ри о до ме-
ти ма, од но сно огра ни че њи ма ЕУ.

За раз ли ку од Европске стратегије безбедности из 
2003, у Партнерствузадемократију наф та и гас се по ми-
њу са мо јед ном, док енер ги ја за у зи ма из у зет но ма ли про стор, 

18 Ви ди о то ме у: Сло бо дан Јан ко вић, „Са вре ме ни ми гра ци о ни трен до ви: по-
сле ди це по Ср би ју”, Националниинтерес, бр. 2, год. VI, vol. 8, Бе о град 2010.

19 Sa bi ne Fischer, Er wan Lan non, “The ENP Stra te gic Re vi ew: the EU and its ne-
ig hbo ur hood at a cros sro ads”, EuropeanUnionInstituteforSecurityStudies, ISS 
Analysis May 2011, p. 3.

20 APartnership forDemocracy andSharedProsperitywith the SouthernMedi
terranean, Jo int Com mu ni ca tion To The Euro pean Co un cil, The Euro pean Par-
li a ment, The Co un cil, The Euro pean Eco no mic And So cial Com mit tee And The 
Com mit tee Of The Re gi ons, COM(2011) 200 fi nal, Brus sels, 8.3.2011.

21 APartnershipforDemocracyandSharedProsperitywiththeSouthernMediter
ranean, op., cit, p. 2.
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иако су Ал жир и Ли би ја бит ни снаб де ва чи ви ше зе ма ља се-
вер ног Сре до зе мља. Као и у вре ме пи са ња Европ ске стра те-
ги је без бед но сти, Уни ја је ку му ла тив но оста ла нај ве ћу уво-
зник енер ги је на све ту па тим пре де лу је да овај до ку мент 
од у да ра од ствар но сти и по тре ба ЕУ.22 У но вом до ку мен ту се 
на гла сак ста вља на об но вљи ве из во ре енер ги је и де кар бо ни-
за ци ју до 2050. го ди не те пер спек ти ву ства ра ња за јед нич ког 
енер гет ског тр жи шта.23

У Партнерствузадемократију, ЕУ на во ди ста ре ци-
ље ве али и до не кле ста ре под сти ца је за ре фор ме. У овом 
до ку мен ту го во ри се о мо гућ но сти парт нер ских зе ма ља да 
об но ве пре го во ре о при дру жи ва њу с ци љем до сти за ња На
предногстатуса (Advan ced sta tus).24 Ме ђу тим, већ 2010. го-
ди не, Ту нис и Јор дан су пре го ва ра ли о Напредномстатусу 
са ЕУ. Ту нис је за вре ме Бен Али ја ви ше пу та хва љен од стра-
не европ ског Ко ме са ра за про ши ре ње и европ ску су сед ску 
по ли ти ку, Ште фа на Фи леа.25

3.Правирезултати
ЕУмедитеранскеполитике

Ши ре ње не ста бил но сти на ју жном и ис точ ном Ме ди-
те ра ну као и ра ши ре на еко ном ска кри за на се вер ном обо ду 
овог мо ра го во ре о укуп ним по стиг ну ћи ма ЕУ по ли ти ке у 
Сре до зе мљу. Ипак, ка ко би по твр ди ли ову ге не рал ну оце-
ну по треб но је да раз мо три мо и кон крет не ЕУ ак тив но сти и 
ини ци ја ти ве у ре ги о ни ма ко ји ма се ба ви мо.

Већ на ве де на про паст ме га ло ман ског пла на о про из вод-
њи со лар не енер ги је у Са ха ри (Де зер тек), го во ри о још јед ној 

22 Euro pean Union: Energy, Ин тер нет, http://euro pa.eu/pol/ener/in dex_en.htm, 
при ступ: 14/05/2014. “Nu kes Best Op tion Aga inst Rus sian Gas”, For bes 
4/14/2014, Ин тер нет, http://www.for bes.com/si tes/ ja me scon ca/2014/04/14/nu-
kes-best-op tion-aga inst-rus sian-gas/, при ступ: 15/05/2014. Стра те ги ја ЕУ је 
2003. на во ди ла чи ње ни цу да је Уни ја нај ве ћи уво зник енер ге на та на све ту и 
да уво зи око 50 од сто сво јих по тре ба што тре ба да се уве ћа на ба рем 70 од сто 
2030. го ди не.

23 APartnershipforDemocracyandSharedProsperitywiththeSouthernMediter
ranean, op.cit, p. 10.

24 Ibidem, p. 5.
25 “Tu ni sia and the Euro pean Union: a so lid, con fi dent and for ward-lo o king part-

ner ship”, 25 March 2010, Ин тер нет, http://ec.euro pa.eu/com mis sion_2010-2014/
fu le/docs/ar tic les/10-03-25_tu ni sia_en.pdf, ски ну то: 17/06/2011.
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про па лој стра те ги ји Уни је ка овом де лу све та. Осим то га, ва-
ља при ме ти ти да при ступ са ак цен том на де мо кра ти за ци ји 
и раз во ју ци вил ног дру штва по за пад ном мо де лу у Се вер-
ној Афри ци је на гла ше но иде о ло шки. Он су штин ски сле ди 
ви ше ве ков ну тра ди ци ју на ме та ња сво јих вред но сти дру гим 
на ро ди ма и дру штви ма, од хрир сти ја ни за ци је ди вља ка, за-
тим њи хо вог ци ви ли зо ва ња до да на шњег де мо кра ти зо ва ња и 
‘осло ба ђа ња’. По сле ди це та кве по ли ти ке су ви дљи ве и у опа-
да ју ћој тр го ви ни са зе мља ма Бли ског ис то ка и се вер не Афри-
ке али и у кон стант ном де фи ци ту Уни је у ва не вроп ској тр го-
ви ни, баш због по ли тич ке усло вље но сти еко ном ске са рад ње. 
Ово је са мо на из глед за чу ђу ју ће у при вре да ма у ко ји ма се 
на вод но го во ри о сло бо ди ро бе и ка пи та ла и тврд ња ма да 
но вац не по зна је гра ни це. Па ра док сал но је са мо да по ли тич-
ко усло вља ва ње еко ном ских од но са Уни је са ва не вроп ским 
зе мља ма за пра во ште ти при вред ним ин те ре си ма са ме ЕУ. 
На и ме, ЕУ је 2000. го ди не има ла 46 од сто уче шћа у укуп ној 
тр го ви ни МЕ НА зе ма ља, да би то спа ло на 30 од сто 2011. го-
ди не.26 Ази ја, а пр вен стве но Ки на и Ин ди ја по ста ли су глав-
ни тр го вин ски парт не ри МЕ НА зе ма ља.27

4.МисијеЕУуМЕНАрегиону

Из ве штај о при ме ни Европ ске су сед ске по ли ти ке, кон-
крет но Партнерства за демократију и заједнички проспе
ритетсајужнимМедитераном, из но вем бра 2013. по ка зу је 
на ста вак би ро крат ко-иде о ло шког са ста вља ња из ве шта ја ко ји 
слу же за ства ра ње илу зи је о успе шно сти.28 У ње му се го во ри 
о без бед но сној ми си ји ЕУБАМ Ли би ја (BorderManagement
AssistanceMission InLibya EUBAMLibya) по кре ну тој ју на 
2013. Из ве штај о при ме ни углав ном до но си низ пре по ру ка, 
а ка да је реч о ре зул та ти ма да је уоп ште не оце не, да би при-

26 Gi or gia Gi o va net ti, “Tra de Re la ti ons Among Me di ter ra nean Co un tri es”, Pa no ra-
ma Stra te gic Sec tors, Eco nomy and Ter ri tory, IEMed.  Me di ter ra nean Year bo ok 
2013, p. 240, Та бе ла 17.

27 Intraandinterregionalmerchandisetrade, 2012, Ta ble I.4, у: “World Tra de Or-
ga ni za tion In ter na ti o nal Tra de Sta ti stics” 2013, p. 21.

28 “Im ple men ta tion of the Euro pean Ne ig hbo ur hood Po licy in 2013. Re gi o nal re port: 
A Part ner ship for De moc racy and Sha red Pro spe rity with the So ut hern Me di ter-
ra nean Part ners”, EuropeanCommission,Brus sels, 27.3.2014, SWD (2014) 100 
fi nal.
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крио не у спех. У ње му се на во ди да су „Про тив те ро ри стич ко 
де ло ва ње и пред у пре ђе ње ра ди ка ли за ци је би ли укљу че ни у 
кључ на по ља де ло ва ња ЕУ у Ли би ји (то ли ко о успе ху)… Ко-
нач но, по ве зи ва ње са зе мља ма Сре до зе мља по пи та њу стра-
них бо ра ца — углав ном се од но се ћи на су коб у Си ри ји — је 
био још је дан при о ри тет ЕУ.”29 Да кле, сви кључ ни ци ље ви 
ЕУ по во дом Ли би је и Си ри је су ома ну ли још у вре ме пи са ња 
из ве шта ја о при ме ни на ве де не по ли ти ке.

Ме ђу др жав ни мул ти ла те рал ни са стан ци и пот пи си ва-
ње не ко ли ко мар ги нал них спо ра зу ма, ма хом о ре гу ли са њу 
ми гра ци ја и про це ду ра из да ва ња ви за (MobilityPartnership 
са Ма ро ком и Ту ни сом) на во де се као ус пе си ЕУ у Се вер ној 
Афри ци (и на Бли ском ис то ку).30 Ту се на во де и број на са оп-
ште ња ме ђу на род них ор га ни за ци ја и фо ру ма, чи ји су ре зул-
тат пре да ва ња и ра ди о ни це. На во ди се и да је ЕУ од лу чи ла 
ју ла 2013. да вој но кри ло Хи збу ла ха про гла си те ро ри стич ком 
гру пом и уве де јој санк ци је чи ме се свр ста ла уз ра ни ју аме-
рич ку и изра ел ску по ли ти ку.31

Од три ми си је ЗБОП у ре ги о ну, ЕУБАМ Ли би ја, 
ЕУПОЛ КОППС и ЕУБАМ Ра фа, ни јед на се не мо же на ве сти 
као успе шна.

Го ре по ме ну та ЕУБАМ Ли би ја, ко ја ви ше не функ ци о-
ни ше на тлу Ли би је, на зва нич ном сај ту не ма но во сти о пре-
се ље њу у Ту нис, ни ти има би ло ка квих по да та ка о ра ту у тој 
зе мљи.32 Циљ ми си је је ин те гри са на кон тро ла гра ни ца а из-
ве штај не спо ми ње да се зе мља рас па да и да ЕУ фи нан си ра 
и об у ча ва са мо јед ну од на о ру жа них ми ли ци ја.33 Да кле, ова 
ци вил на ми си ја ЗБОП је од по чет ка би ла уме ша на у уну тра-
шње по де ле у се вер но а фрич кој зе мљи.

29 Ibid.
30 Re gi o nal re port: A Part ner ship for De moc racy and Sha red Pro spe rity with the 

So ut hern Me di ter ra nean Part ners, op.cit, pp. 3-4.
31 Ibid, p. 6.
32 На дан 27. ав гу ста на сај ту ми си је и да ље ни је би ло ве сти по сле ју на 2014., 

Ин тер нет, http://eeas.euro pa.eu/csdp/mis si ons-and-ope ra ti ons/eubam-libya/in-
dex_en.htm, при ступ: 27/08/2014. Чла но ви ми си је из ЕУ су још од 31. ју ла 
пре шли у Ту нис. “Libya vi o len ce puts EU bor der mis sion in do ubt”, Euobserver
25.08.14, Ин тер нет, http://euob ser ver.com/ju sti ce/125337, при ступ: 29/08/2014.

33 “EU ‘ci vi lian’ mis sion tra i ning pa ra mi li ta ri es in Libya”, EUObserver 18.11.13, 
Ин тер нет, http://euob ser ver.com/fo re ign/122134, при ступ: 22/11/2013.
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Скром ни ан га жман ми си је, иза се бе је крио и је дан не-
тран спа рен тан циљ а то је би ло ус по ста вља ње оба ве штај ног 
цен тра у Три по ли ју. При ват не без бед но сне ком па ни је ко је су 
обез бе ђи ва ле осо бље ЕУБАМ-а, има ле су за да так да се ба ве 
и оба ве штај ним ра дом за ЕУ што се ви ди у тен де ру за при-
ват не без бед но сне ком па ни је ко је тре ба да обез бе ђу ју осо бље 
ЕУБАМ-а.34 Чла но ви ЕУ ми си је у Ли би ји, би ли су сме ште ни 
у хо те лу у Три по ли ју, под за шти том при ват не без бед но сне 
ком па ни је ко ја до даљ њег, без тен де ра, ра ди по сло ве обез бе-
ђе ња и раз ме не по вер љи вих по да та ка са Бри се лом, што је у 
скла ду са од ред бом да лич но шеф ми си је унајм љу је и од го ва-
ра за при ват но обез бе ђе ње ми си је.35

О из у зет ним огра ни че њи ма ми си је ЕУ у овој се вер но-
а фрич кој зе мљи го во ри и по да та ка да чла но ви ми си је, осим 
у слу ча ју пре ке по тре бе, не сме ју да са ми упра вља ју во зи ли-
ма, не сме ју да на пу шта ју хо тел а по себ но не град.36 Ко ли ко 
је ми си ја би ла успе шна го во ри и зах тев чла но ва још из 2013, 
да кле го ди не у ко јој је ми си ја на вод но успе шно по кре ну та, 
да се је дан део њих пре се ли на Мал ту због те шке си ту а ци је 
у Ли би ји. На и ме, у истом хо те лу у ко јем је би ла сме ште на 
ЕУ ми си ја, ок то бра 2013. при вре ме но је кид на по ван пре ми-
јер Ли би је. Том при ли ком су от ми ча ри про ва ли ли и у без-
бед но сну кан це ла ри ју ЕУБАМ-а и оте ли не што од опре ме.37 

34 Тен дер је у ме ђу вре ме ну по но во рас пи сан. 12013CallforContributionsfor
EUBAMLibya, An nex I, “Adver ti se ment for In ter na ti o nal Se con ded/Con trac ted 
Staff Mem bers”, EEAS M_D GCIV 0023001 23-04-2013, p. 6, Ин тер нет, http://
www.di fe sa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PER SO CIV/Ban di-EU-In ter na zi o na li/ Do-
cu ments/ban do_eubam_23_04_2013/an nex1.pdf, при ступ: 20/05/2014.

35 “EU ‘men tors’ hel ping Libya stop un wan ted mi grants”, EUob ser ver 14.10.13, Ин-
тер нет, http://euob ser ver.com/ju sti ce/121766, при ступ: 28/04/2014; И “An swer 
of the Fe de ral Go vern ment to the Mi nor In ter pel la tion ta bled by the Mem bers 
of the Bun de stag Ul la Jelp ke, An drei Hun ko, An net te Groth, In ge Höger, Ste fan 
Li e bich, Pe tra Pau, Ha li na Wawzyni ak and the Left Party par li a men tary gro up 
- Bun de stag prin ted pa per 18/280, 20 De cem ber 2013”, Ин тер нет, http://www.
sta te watch.org/news/2014/mar/libya--de ve lop ment-of-the-EUBAM-mis sion-in-
libya.pdf, при ступ: 28/04/2014.

36 Ови по да ци са др же се у по лу тај ном до ку мен ту ЕУ, ко ји је по стао до сту пан 
јав но сти та ко што га је не по зна то ли це до ста ви ло фран цу ском ин тер нет сај-
ту Me di a part: “Re vi sed Draft Con cept of Ope ra ti ons “Plus” (CO NOPS PLUS) for 
the CSDP mis sion EUBAM Libya”, Co un cil of the Euro pean Union Brus sels, 18 
April 2013 8182/4/13 REV 4, CPCC,RE STRE INT UE/EU RE STRIC TED, Ин-
тер нет, http://www.me di a part.fr/fi les/EUBA MRap por tA VRIL2013.pdf., при-
ступ: 20/05/2014.

37 “An swer of the Fe de ral Go vern ment to the Mi nor In ter pel la tion ta bled by the 
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По вер љи ви из ве штај али и јав ни од го вор не мач ке Фе де рал не 
вла де по сла ни ци ма у Бун де ста гу, из де цем бра 2013, ука зи вао 
је да је зе мља по де ље на на ви ше те ри то ри ја ко је кон тро ли шу 
раз ли чи те ми ли ци је, као и да вла да у Три по ли ју кон тро ли ше 
са мо гра ни цу са Ту ни сом и са Егип том.38

На сај ту ове ми си је у сеп тем бру 2014. и по ред упор ног 
из ве шта ва ња ве ли ких но вин ских аген ци ја о кр ва вим ору жа-
ним су ко би ма у Ли би ји и за тва ра њу ди пло мат ских пред став-
ни шта ва у тој зе мљи, ни је би ло ни јед не слич не ве сти ни ти 
би ло ка квог оба ве ште ња ко је би го во ри ло о ка квим не га тив-
ним про це си ма у тој се вер но а фрич кој зе мљи. Ова кво за тва-
ра ње очи ју пред про бле ми ма је чест при мер при сту па ЕУ, 
ко ја упор но, све до кра ха ње них ми си ја, ини ци ја ти ва и про-
гра ма не до зво ља ва се би об ја вљи ва ње би ло ка квих ло ших 
ве сти. Нај да ље до кле се у том по гле ду иде је сте из ве штај у 
ко ме се на во ди да од ре ђе на зе мља ни је ис пу ни ла оно што је 
ЕУ од ње тра жи ла.

Ка ко је два пу та про пао ан га жман ЕУ у Ли би ји, ко ја 
је тре ба ло да по ка же успех ЗБОП, но ва на да се по ја вљу је у 
ви ду, за са да са мо на ја вље ног, ус по ста вља ња аген ци је Фрон
тексплус. Ова аген ци ја, уко ли ко се ус по ста ви, би тре ба ло 
да за ме ни ита ли јан ску опе ра ци ју MareNostrum, па тро ли ра-
ња Сре до зе мља ра ди кон тро ле ми гра ци о них то ко ва, спа са-
ва ња ими гра на та и хап ше ња ор га ни за то ра иле гал ног пре ла-
ска гра ни це. Ме ђу тим, ко ме сар ка ЕУ за уну тра шње по сло ве, 
Се си ли ја Мал стром, на ја вљу ју ћи та кав ан га жман ЕУ је већ 
из ра зи ла скеп су о до ме ти ма и на ве ла да ве ро ват но ЕУ не ће 
би ти у ста њу да ор га ни зу је опе ра ци ју оби ма ко ји по сти же 
Ита ли ја!39

За раз ли ку од ЕУ, по је ди не др жа ве чла ни це, на пр вом 
ме сту Ита ли ја, а он да Ве ли ка Бри та ни ја и Фран цу ска, не са-
мо што су вој ном агре си јом сру ши ле Га да фи јев ре жим, не го 
су на кон то га вр ши ле обу ку ли биј ских без бед но сних струк-

Mem bers of the Bun de stag Ul la Jelp ke, An drei Hun ko, An net te Groth, In ge 
Höger, Ste fan Li e bich, Pe tra Pau, Ha li na Wawzyni ak and the Left Party par li-
a men tary gro up - Bun de stag prin ted pa per 18/280, 20 De cem ber 2013”, op.cit.
Пи та ње и од го вор број 10. 

38 Ibidem, Пи та ње и од го вор број 4.
39 EU ‘Fron tex Plus’ agency to re pla ce Italy mi grant sea re scue”, Euronews Ин-

тер нет, http://www.euro news.com/2014/08/27/eu-fron tex-plus-agency-to-re pla-
ce-italy-mi grant-sea-re scue/, при ступ: 01/09/2014.
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ту ра, и по ку ша ле да кон тро ли шу ми гра ци о не то ко ве и ли-
биј ске во де.40 На су прот зе мља ма чла ни ца ма, ЕУ ни је би ла 
у ста њу да по кре не и из ве де вој ну опе ра ци ју ЕУФОР Ли би ја 
(EUFORLibya.).41

EUPOL COPPS ми си ја обу ке па ле стин ске по ли ци је на 
За пад ној оба ли зва нич но је јед на од нај у спе шни јих ми си ја 
ЗБОП.42 У из ве шта ји ма до ступ ним јав но сти не по ми њу се 
стал не кри ти ке ме ђу на род них ор га ни за ци ја за људ ска пра ва 
по пут Ам не сти ин тер не шне ла и Хју ман Рајтс Во ча на ра чун 
упра во ове по ли ци је због број них пре ко ра че ња овла шће ња, 
му че ња за тво ре ни ка и хап ше ња кри тич ки на стро је них но ви-
на ра.43

EUBAM Ra fah та ко ђе пред ста вља ве ли ки не у спех. Ова 
ми си ја је има ла ак тив но сти од 24.11.2005. до 13.06.2007. ка да 
се ба ви ла над зо ром, оце ном и ве ри фи ка ци јом при ме не уса-
гла ше них пра ви ла за рад гра нич ног пре ла за Ра фа.44 Ми си-
ја ни је опе ра тив на од ју на 2007 због санк ци ја Ха ма су. Ипак, 
чла но ви ми си је се де у По ја су Га зе, при ма ју пла те и се дам го-
ди на иш че ку ју по че так ак тив но сти.

ЕУ не ма је дин стве ну спољ ну по ли ти ку што је нај ви-
дљи ви је у слу ча ју Си ри је. Та да су, као 2003. по је ди не чла ни-
це би ле ко о пе ра тив не са САД а дру ге не. За то Уни ја ни је мо-
гла да уса гла си за јед нич ки став при ли ком до но ше ња од лу ке 
о ски да њу ем бар га на на о ру жа ње тзв. си риј ској опо зи ци ји 
ма ја 2013.45 Ка да има уса гла ше но де ло ва ње Уни ја има ре ак-
тив ну спољ ну и без бед но сну по ли ти ку. Она сле ди и су штин-
ски де лу је у па ру са НА ТО-ом и че сто на ини ци ја ти ву САД.

40 О то ме ви ше де та ља у: Ibid, и: “Re vi sed Draft Con cept of Ope ra ti ons “Plus” 
(CO NOPS PLUS) for the CSDP mis sion EUBAM Libya”, op.cit.

41 CouncilDecision2011/210/CFSP, Of fi cial Jo ur nal of the Euro pean Union, L 89/18 
5.4.2011.

42 “EUPOL COPPS: What con tri bu tion to the re so lu tion of the Arab-Isra e li con flict?”, 
EuropeanSecurityreview, http://www.isis-euro pe.eu/, при ступ: 22/11/2013.

43 На при мер: “Pa le sti ne: Pa le sti nian Aut ho rity Po li ce Be at Pro te sters”, Human
RightsWatch JULY 30, 2013, Ин тер нет, http://www.hrw.org/news/2013/07/30/
pa le sti ne-pa le sti nian-aut ho rity-po li ce-be at-pro te sters, при ступ: 22/11/2013; 
и“Pa le sti nian Aut ho rity po li ce ar rest Bet hle hem jo ur na list Ge or ge Ca na wa ti”, 
11/11/2013 , Ин тер нет, http://www.jpost.com/, при ступ: 20/11/2013.

44 “EUBAM Ra fah”, Ин тер нет, http://www.eubam-ra fah.eu/no de/2300, при ступ: 
28/11/2013.

45 “EU go vern ments fail to re ach deal on Syria arms em bar go: Austria”, Reuters 
May 27, 2013, Ин тер нет, http://www.re u ters.com/, при ступ: 29/5/2013.
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На кон НА ТО ини ци ја ти ве за мул ти ла те рал ну са рад њу 
у ре ги ји Ме ди те ран ског ди ја ло га (на стао 1994, укљу чу је се-
дам зе ма ља — Ма у ри та ни ју, Ал жир, Ма ро ко, Ту нис, Еги пат, 
Изра ел и Јор дан) за по чи ње ЕУ Про цес из Бар се ло не 1995. 
го ди не. За јед нич ка без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ЕУ 
(TheCommon Security andDefence Policy – CSDP) је ина у-
гу ри са на у Кел ну ју на 1999. на кон НА ТО агре си је на СРЈ. 
Ис тан бул ска ини ци ја ти ва (ICI) за са рад њу зе ма ља Бли ског 
ис то ка са НА ТО, по мо де лу ПзМ-а је усво је на у Кон стан ти но-
по љу 28. ју на 2004.46 На са ми ту у Ис тан бу лу 2004, од лу че но 
је да НА ТО по ја ча при су ство у јед ном од нај тур бу лент ни јих 
ре ги о на: кроз а) тре ни ра ње ирач ке вој ске, б) по ја ча ни ан га-
жман у Ав га ни ста ну, в) пре ра ста ње Медитеранскогдијало
га у парт нер ство и г) осни ва ње Истанбулскеиницијативeза
сарадњу (Is tan bul Co o pe ra tion Ini ti a ti ve).47 Че ти ри го ди не ка-
сни је (2008) ЕУ ожи вља ва Евро-ме ди те ран ско парт нер ство 
кроз Уни ју за Ме ди те ран (УзМ). Део си сте ма ФРОН ТЕКС, 
под на зи вом ЕУРО СУР (Euro pean Bor der Sur ve il lan ce System 
EURO SUR), ко нач но је по кре нут због опе ра ци је у Ли би ји. Он 
по кри ва раз ме ну и кон тро лу по да та ка са мо са зе мља ма чла-
ни ца ма Шен ге на (из у зев Швај цар ске), ма да по сто је про то ко-
ли са рад ње и са Ве ли ком Бри та ни јом ко ја је без у спе шно ин-
си сти ра ла да и САД до би је при ступ овом си сте му кон тро ле 
спољ них гра ни ца ЕУ.48

“ЕУ има по де ље не над ле жно сти у спољ ној по ли ти ци 
са зе мља ма чла ни ца ма. Мно ге од кру ци јал них ин тер них и 
спољ них по ли ти ка за ви се од од лу ка кључ них зе ма ља чла-
ни ца, Не мач ке, Фран цу ске и Ује ди ње ног Кра љев ства. На ве-
де не зе мље на не фор мал ним са стан ци ма ... до но се окви ре у 
ко ји ма ће се до не ти од лу ке о спољ ној и уну тра шњој по ли ти-
ци ЕУ. Ове зе мље и у не што ма њој ме ри Ита ли ја и Шпа ни ја 
има ју ве ли ку сло бо ду у спољ ној по ли ти ци у од но су на те ла 
ЕУ ко ја има ју спољ но по ли тич ке ин ге рен ци је (Пред сед ник 
ЕУ, ми ни стар спољ них по сло ва ЕУ, Са вет ЕУ и Европ ска ко-

46 IstanbulCooperationInitiative, 28 Ju ne 2004, Ин тер нет, http://www.na to.int/do-
cu/comm/2004/06-is tan bul/do cu-co o pe ra tion.htm, при ступ: 28/04/2008.

47 Сло бо дан Јан ко вић, „Од Ме ди те ра на до Ав га ни ста на”, ори ги нал ни, Нацио
налниинтерес, бр. 3, год. V, vol. 6, Бе о град 2009, стр. 174-75.

48 “EU Tig htens Its Grip on the Me di ter ra nean”, Oc to ber 16, 2013, Ин тер нет, http://
www.the trum pet. com/ar tic le/11025.19.0.0/world/mi li tary/eu-tig htens-its-grip-
on-the-me di ter ra nean, при ступ: 05/05/2014.
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ми си ја).49 (...) За то, ка да го ре на ве де не три зе мље до но се не ку 
спољ но по ли тич ку од лу ку по пи та њу евро ин те гра ци ја мо же-
мо то сма тра ти и по ли ти ком ЕУ.”50

5.Закључак

С об зи ром да на по ли ти ку ЕУ, ка ко пре ма зе мља ма 
чла ни ца ма та ко и спо ља, ути чу број ни ак те ри, по ла зи мо од 
ста но ви шта да не ма кон зи стент не по ли ти ке из зва нич ног 
Бри се ла. Осим то га, спољ на а и без бед но сна по ли ти ка ЕУ је 
ре ак тив на. На и ме, она се ускла ђу је са по ли ти ком НА ТО а по-
не кад и са мо са по ли ти ком САД. То се нај бо ље мо же ви де ти 
упра во кроз по ли ти ку Уни је на ју жном и ис точ ном Ме ди те-
ра ну. За то је у прак си не мо гу ће го во ри ти о ускла ђи ва њу тј. 
уса гла ша ва њу са ЗСБП ЕУ, и по ред то га што је уса гла ша ва-
ње са не чим што не по сто ји, са др жа но у пот пи са ном уго во ру 
Ср би је и ЕУ.

При ста ја ње на уса гла ша ва ње са ЗСБП Уни је, од стра не 
Ср би је или би ло ко је дру ге зе мље кан ди да та, под ра зу ме ва 
спрем ност на стал но при ла го ђа ва ње зах те ви ма САД и нај-
че шће Фран цу ске, Ве ли ке Бри та ни је и Не мач ке, ко је у скла-
ду са соп стве ним на ци о нал ним ин те ре си ма во де спољ ну и 
без бед но сну по ли ти ку. На при ме ри ма Си ри је, Ли би је али и 
не дав но ак ци ја Изра е ла у По ја су Га зе, мо же се ви де ти да не 
по сто ји је дин ствен став ни ти де ло твор на по ли ти ка Уни је. 
Шта ви ше, све ми си је ко је је ова ор га ни за ци ја по кре та ла по-
след њих го ди на у Се вер ној Афри ци и на Бли ском ис то ку су 
про па ле, иако се ра ди о из у зет но ва жним ре ги о ни ма за са му 
ЕУ.

Ка да ЕУ фор му ли ше од ре ђе ну по ли ти ку из обла сти 
ЗБОП, он да је она по пра ви лу ви со ко иде о ло шка, без уте-
ме ље ња у ре ал ној ме ђу на род ној си ту а ци ји и до ме ти ма са-
ме Уни је. У прак си то се пре тва ра у не у спех ми си ја ЕУ и 
сла бље ње спољ но тр го вин ске раз ме не ЕУ са су сед ним ре ги-

49 “Bor ba no vih čla ni ca za uti caj u EU”, Еuractiv 21.09.2011.Ин тер нет, http://
www.eurac tiv.rs/eu-pri o ri te ti/2724-bor ba-no vih-la ni ca-za-uti caj-u-eu-, ски ну то: 
26/09/2011.

50 Alek san dar Sa ša Ga jić i Slo bo dan Jan ko vić „Če ti ri stu ba srp ske spolj ne po li ti ke”,  
u: Dr Dra gan Đu ka no vić i Mi loš Jon čić (prir.), SpoljnapolitikaSrbijeizajednička
spoljnaibezbednosnapolitikaEU, In sti tut za me đu na rod nu po li ti ku i pri vre du i 
Hanns Se i del Stif tung 2012, str. 188.
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о ни ма. Чак и ка да ЕУ по кре не не ку ми си ју ЗБОП или на ја ви 
ус по ста вља ње но вих ин стру ме на та за де ло ва ње у ју жном и 
ис точ ном Ме ди те ра ну (по пут Фрон текс плус), пред став ни ци 
Ко ми си је ука зу ју да ве ро ват но не ће би ти у ста њу да одр жа-
ва ју ми си ју ко ју са мо стал но оба вља са мо јед на др жа ва чла-
ни ца!

На ве де не сла бо сти ЕУ, ука зу ју на не по сто ја ње је дин-
стве но сти али и на под ре ђе ност ЕУ тран са тлан ским ве за ма и 
ка да се ра ди о ЗБОП,  НА ТО-у. Ка да су у пи та њу без бед но сне 
и од брам бе не ми си је, ЕУ је ин фе ри ор на и у од но су на по је ди-
не др жа ве чла ни це са ме Уни је.

Што се ти че Ср би је, про блем ускла ђи ва ња се од но си 
на с јед не стра не не по сто ја ност ко хе рент не за јед нич ке спољ-
не (и без бед но сне по ли ти ке) ЕУ, као и на не функ ци о нал ност 
и би ро кра ти зам и ка да по сто ји фор мал ни кон сен зус чла ни-
ца. За то се мо же за кљу чи ти да да нас ни је са свим ја сно са 
чи ме би Ср би ја тре ба ло да се уса гла ша ва. Сто га је по ље за 
ма ни пу ла ци је и Униј ско оце њи ва ње и усло вља ва ње Ср би је 
на овом пла ну по тен ци јал но ши ро ко а ти ме пер спек ти ва за 
зе мљу кан ди да та и крај ње не из ве сна.
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СрђанКораћ*

НАД НА ЦИ О НАЛ НА ОБА ВЕШТАЈНА 
СЛУ ЖБА НА ПО МО ЛУ?**

Са же так

Рад ана ли зи ра ево лу ци ју и де ло ва ње по себ них над на
ци о нал них те ла и ор га ни за ци о них је ди ни ца при по сто је ћим 
ин сти ту ци ја ма Европ ске уни је ко ји ма је по ве ре но оба вља
ње кла сич не оба ве штај не и кри ми на ли стич кооба ве штај не 
функ ци је. Аутор ана ли зу ста вља у те о риј ски оквир оме ђен 
кон цеп ти ма се ку ри ти за ци је јав них по ли ти ка, де мо крат ске 
кон тро ле оба ве штај не функ ци је и де мо крат ског ле ги ти ми
те та, бу ду ћи да је пре но ше ње ме то до ло ги је оба ве штај ног 
ра да из обла сти на ци о нал не без бед но сти у рад по ли ци је, 
ца ри не, по ре ских ор га на итд. отво ри ло но ви про стор у ко
јем мо же да до ђе до на ру ша ва ња ко му ни тар них јав них ин
те ре са и угро жа ва ња људ ских и гра ђан ских пра ва де ло ва
њем над на ци о нал них ин сти ту ци ја. Аутор ука зу је на озбиљ ну 
прет њу ко ју по ја ча на и не се лек тив на се ку ри ти за ци ја ко му
ни тар них по ли ти ка има по крх ку рав но те жу из ме ђу до след
ног по што ва ња људ ских пра ва и без бед но сних об зи ра, о че му 
све до че и број не кон тро вер зе ко је су се не дав но по ја ви ле око 
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де мо крат ске ле ги тим но сти ма сов не при ме не оба ве штај них 
ме то да и тех ни ка спрам по тен ци јал ног угро жа ва ња пра ва 
на при ват ност и дру гих људ ских и гра ђан ских пра ва. Аутор 
за кљу чу је да са мо тран спа рент на над на ци о нал на оба ве
штај на слу жба сме ште на у нор ма тив ни и ин сти ту ци о нал
ни оквир ЕУ мо же да до при не се де ло твор ни јој за шти ти ви
тал них без бед но сних ин те ре са, а без под ри ва ња за шти те 
људ ских пра ва као јед не од те мељ них вред но сти европ ске 
ин те гра ци је.
Кључ не ре чи: оба ве штај на слу жба, де мо крат ска кон тро ла, 

функ ци о нал на ин те гра ци ја, За јед нич ка спољ на 
и без бед но сна по ли ти ка ЕУ, ин сти ту ци је ЕУ, 
над на ци о нал ност.

„Пре у сме ра ва ње” оба ве штај ног ра да у кон
тек сту се ку ри ти за ци је јав них по ли ти ка 

Европ ске уни је

Оба ве штај на де лат ност пред ста вља је дан од нај ста ри
јих и ујед но нај о спо ра ва ни јих пот пор них сту бо ва др жа ве 
са ста но ви шта оп ште при хва ће них дру штве них вред но сти. 
Ко ли ко год да за да так де ло твор не за шти те на ци о нал них ин
те ре са и без бед но сти гра ђа на оправ да ва праг мат ски, вред
но сно „не у тра лан” при ступ у при ме ни оба ве штај ног ра да на 
по тен ци јал не спољ не но си о це ри зи ка и прет њи, то ли ко же ља 
но си ла ца нај ви ших јав них по ло жа ја да зна ју шта о њи ма ми
сле нај ва жни ји до ма ћи дру штве ни ак те ри до во ди у пи та ње 
мо рал ну ис прав ност оба ве штај ног ра да усме ре ног на соп
стве но ста нов ни штво. Са вре ме ни тренд се ку ри ти за ци је јав
них по ли ти ка још ви ше на гла ша ва кон тро верз ност при ме не 
оба ве штај ног ра да са ста нов ни штва де ло твор не кон тро ле из
вр шне вла сти, де мо крат ских вред но сти и по што ва ња основ
них људ ских пра ва. Овај тренд се од но си на прак су де фи ни
са ња не ког јав ног про бле ма и осми шља ва ња ва ља ног ин сти
ту ци о нал ног од го во ра та ко што се пр вен стве но са гле да ва ју 
без бед но сне им пли ка ци је у кон тек сту евен ту ал них штет них 
по сле ди ца ко је тај про блем мо же да има по нор мал но функ
ци о ни са ње др жа ве и дру штва.1 Се ку ри ти за ци ја је де лом по

1 Више о појму секуритизације видети у: Catherine Charrett, A Critical 
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ве за на са про ме ном у схва та њу са др жи не вред но сног еле
мен та об у хва ће ног пој мом без бед но сти до ко је је до шло од 
сре ди не де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка, ка да је по че ла 
да се обра ћа ве ћа па жња на тзв. људ ску без бед ност.2 За раз
ли ку од кла сич ног кон цеп та без бед но сти у чи јем сре ди шту 
се на ла зи без бед ност (на ци о нал не) др жа ве, но ви кон цепт на
гла ша ва јед на ку ва жност за шти те љу ди, њи хо вих за јед ни ца 
и жи вот ног окру же ња, па сход но то ме без бед но сне прет ње 
до ла зе и од ра зно вр сних при род них и дру штве них про це са и 
по ја ва ко је пре ва зи ла зе на ци о нал не гра ни це. 

Ши ре ње са др жи не пој ма без бед но сти про ду би ло је 
веч ну ди ле му по ли тич ких од лу чи ла ца и оба ве штај них ру ко
во ди ла ца о то ме ка ко не при стра сно и објек тив но пре по зна ти 
ко је су без бед но сне прет ње ре ал не и утвр ди ти ва ља не ин
сти ту ци о нал не од го во ре. До бро по ста вље на ана ли за ква ли
те та без бед но сних прет њи прет по ста вља раз ли ко ва ње из ме
ђу објек тив не и су бјек тив не ди мен зи је без бед но сти, ко јим се 
на гла ша ва нео п ход ност опре зног при сту па у про це ни да ли 
је не ка прет ња ствар на или су је по ли тич ки од лу чи о ци пре
це ни ли/пот це ни ли у за ви сно сти од кон тек ста осми шља ва ња 
и спро во ђе ња јав не по ли ти ке и про кла мо ва них ин те ре са и 
ци ље ва.3 Кон цепт без бед но сти у кон крет ном вре ме ну за пра
во ни ка да не пред ста вља од го вор на објек тив не дру штве не 
окол но сти, већ је про из вод по ли тич ких и са знај них из бо ра 
ко ји ма се од ре ђу је ње го ва са др жи на.4 Те о ре ти ча ри ни су са
гла сни у са гле да ва њу кван ти та тив ног еле мен та пој ма без бед
но сти од но сно мо гућ но сти сте пе но ва ња без бед но сти. Прем
да се чи ни да иде ја без бед но сти са ма по се би под ра зу ме ва 

Application of Securitization Theory: Overcoming the Normative Dilemma of 
Writing Security, International Catalan Institute for Peace, Barcelona, 2009, pp. 
13–14.

2 Концепт људске безбедности се први пут појављује у Извештају о људском 
развоју Програма Уједињених нација за развој (UNDP) објављеном 1994. го
дине, где се као његова основна обележја наводе универзалност, међузавис
ност саставних елемената, нагласак на политици превенције и антропоцен
тричност. Наведено према: “Human Development Report 1994”, UNDP, 1994, 
http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1994_en.pdf, 21/10/2007.

3 Arnold Wolfers, “‘National Security’ as an Ambiguous Symbol”, Political Science 
Quarterly, Vol. 67, December 1952, p. 485.

4 Keith Krause and Michael C. Williams, “Broadening the Agenda of Security 
Studies: Politics and Methods”, Mershon International Studies Review, Vol. 40, 
No. 2, October 1996, p. 234. 
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да је не што или без бед но или не бе збед но, чи ње ни ца да је у 
прак си ско ро не мо гу ће по сти ћи да не ка вред ност бу де ап со
лут но без бед на од угро жа ва ња ипак на ме ће по тре бу сте пе но
ва ња при ли ком про це не по тен ци јал них прет њи.5

Оба ве штај не и без бед но сне слу жбе игра ју зна чај ну уло
гу у про це су се ку ри ти за ци је јав них пи та ња, та ко што из ра
дом про це на сте пе на без бед но сних прет њи по сред но ути чу 
на то ко ји смер де ло ва ња др жав них ор га на ће иза бра ти по ли
тич ки од лу чи о ци. Ауто ри тет и ар гу мен та ци ја оба ве штај них 
слу жби се за сни ва на спе ци фич ним струч ним зна њи ма и на
та ло же ном ор га ни за ци о ном ис ку ству ко ји ма оне рас по ла жу 
у по гле ду утвр ђи ва ња шта пред ста вља без бед но сну прет њу 
и ко је је ме ре по треб но осми сли ти и пред у зе ти ка ко би се та 
прет ња ума њи ла или скроз укло ни ла. 

Да ли ће про тив реч но сти у са гле да ва њу објек тив них и 
су бјек тив них ди мен зи ја не ке без бед но сне прет ње би ти ва ља
но раз ре ше не ни ка ко ни је пи та ње ко је се ти че са мо по ли тич
ких од лу чи ла ца и уских кру го ва оба ве штај них и без бед но
сних слу жби. Реч је пи та њу ко је мо же да у зна чај ној ме ри по
го ди ин те ре се гра ђа на, о че му све до че гре шке и зло у по тре бе 
у оба ве штај ном ра ду ко је су у про те клој де ка ди на чи ње не у 
по гле ду при пре ма за на пад на Ирак и око те ро ри стич ког на
па да на САД од 11. сеп тем бра 2001. го ди не. Нај ви ши јав ни 
функ ци о не ри САД и Ве ли ке Бри та ни је гру бо су ма ни пу ли
са ли оба ве штај ним по да ци ма и ана ли за ма о на вод но ве ли кој 
прет њи ко ју су вла сти у Баг да ду због по се до ва ња на о ру жа ња 
за ма сов но уни ште ње пред ста вља ле по њи хо ве ви тал не ин те
ре се, ка ко би се успе шно при до би ла по др шка јав но сти две ју 
зе ма ља за вој ну ин тер вен ци ју на те ри то ри ји Ира ка.6 Ад ми
ни стра ци ја Џор џа Бу ша мла ђег (Ge or ge W. Bush) и вла да То
ни ја Бле ра (Tony Bla ir) за го ва ра ле су док три ну пре вен тив них 
на па да ра ди бла го вре ме ног за у ста вља ња – ка ко се ка сни је 
по ка за ло не по сто је ћег – ирач ког про гра ма за раз вој и про из
вод њу на о ру жа ња за ма сов но уни ште ње. Док три ну је ва ља ло 

5 David A. Baldwin, “The concept of security”, Review of International Studies, 
Vol. 23, 1997, pp. 5–14.

6 Опширније о томе у: Peter Gill, “The Politicization of Intelligence: Lessons from 
the Invasion of Iraq”, in: Hans Born, Loch K. Johnson, and Ian Leigh, Who’s 
Watching the Spies?: Establishing Intelligence Service Accountability, Potomac 
Books, Dulles, 2005, pp. 12–29.
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под у пре ти оба ве штај ним ана ли за ма са пре те ра ним, су штин
ски не тач ним про це на ма без бед но сних ри зи ка ко је би на вод
но до не ло од су ство ан га жо ва ња про тив вла сти у Баг да ду. Реч 
је о упо до бља ва њу за кљу ча ка оба ве штај не ана ли зе уна пред 
од ре ђе ним по ли тич ким ци ље ви ма (у овом слу ча ју је то би ла 
про ме на вла сти у Ира ку) по сред ством се лек тив не упо тре бе 
оба ве штај них по да та ка та ко што се би ра ју по је ди нач ни по да
ци ко ји по твр ђу ју же ље ни за кљу чак, а иг но ри шу они ко ји му 
про тив ре че. 

При о ри тет бор бе про тив ме ђу на род ног те ро ри зма, те 
кри ми нал них ак тив но сти по пут пра ња нов ца и тран сна ци
о нал ног ор га ни зо ва ног кри ми на ла, учи нио је нео п ход ним 
осна жи ва ње при ме не оба ве штај ног ра да на соп стве не гра ђа
не. Бу ду ћи да су ис тра ге по ка за ле да су по чи ни о ци те ро ри
стич ких на па да има ли др жа вљан ство раз ви је них зе ма ља у 
ко ји ма су на па ди из вр ше ни, круг осо ба по тен ци јал но ин те
ре сант них за оба ве штај не ак тив но сти дра ма тич но је про ши
рен и то на осно ву не тран спа рент них кри те ри ју ма. Ло ги ка 
оба ве штај ног ра да у функ ци ји ре пре сив не по ли ти ке прет по
ста вља тај ни упад у при ват ност гра ђа на ко ји се опа жа ју као 
по тен ци јал на прет ња по рет ку, че сто са мо на ни воу сум ње, 
без ја сних до ка за. Оба ве штај ни рад од у век је био под ло жан 
би ло не на мер ним гре шка ма би ло зло у по тре ба ма, са по не кад 
те шким по сле ди ца ма по пра ће не гра ђа не. Уто ли ко се пре не
у вер љи вим чи ни ста но ви ште за сту пље но у ака дем ским раз
ма тра њи ма, а са раз ло гом по пу лар но у оба ве штај ном есна фу, 
пре ма ко јем оба ве штај ни рад схва ћен пр вен стве но као са
ку пља ње и об ра да ин фор ма ци ја сâм по се би не чи ни ни шта 
на жао љу ди ма – „ни ко ти ме ни је по вре ђен [прикупљањем 
ин фор ма ци ја, прим. аут], ма кар не не по сред но”.7 Дру га чи је 
ре че но, ова ко де фи ни сан оба ве штај ни рад не са мо да не ма 
не га ти ван мо рал ни пред знак, већ се из ме шта из по ља етич
ког про су ђи ва ња. Ипак, оба ве штај ни рад се ни ка ко не мо
же све сти са мо на са ку пља ње и об ра ду ин фор ма ци ја. Са ку
пље не ин фор ма ци је слу же за из ра ду оба ве штај не ана ли зе, на 
осно ву чи јих се ре зул та та од лу чу је о пред у зи ма њу кон крет

7 Michael Herman, “Ethics and Intelligence After September 2001”, in: Len V. 
Scott and Peter D. Jackson (eds), Understanding Intelligence in the TwentyFirst 
Century: Journeys in Shadows, Routledge, London and New York, 2004, p. 180.
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них рад њи ко је мо гу по сред но да на не су ште ту пра ће ним 
осо ба ма. 

Тај ни над зор по је ди на ца или гру па ни је но вост у де мо
крат ским по ре ци ма, ни ти је сâм по се би не ле ги ти ман. Оно 
што озбиљ но под ри ва де мо крат ски ле ги ти ми тет при ме не 
оба ве штај ног ра да у очу ва њу на ци о нал не и јав не без бед но
сти је су не са гла сност свр хе и раз ме ре пра ће ња гра ђа на са 
јав ним ин те ре сом за шти те пра ва на при ват ност. Про бле ми 
на ста ју увек ка да по ли тич ки од лу чи о ци или оба ве штај ни 
ру ко во ди о ци да ју пре те жност без бед но сним об зи ри ма над 
не сме та ном ужи ва њу људ ских и гра ђан ских пра ва, па се ци
ља но пра ће ње за ме њу је ма сов ним над зо ром.8 Оправ да ност 
сум њи у ве ли ке раз ме ре про гра ма пра ће ња ста нов ни штва, 
пр вен стве но у САД и Ве ли кој Бри та ни ји, не дав но су по твр
ди ле ин фо р ма ци је ко је су јав но сти про цу ре ле на кон от кри
ва ња скан да ла у бри тан ском Шта бу за вла ди не ко му ни ка ци
је (Go vern ment Com mu ni ca ti ons He a dqu ar ters – GHCQ), или 
су их до ста ви ли „ин сај де ри”, по пут не ка да шњег слу жбе ни ка 
аме рич ке На ци о нал не без бед но сне аген ци је (Na ti o nal Se cu
rity Agency – NSA) Едвар да Сно у де на (Ed ward Snow den).9 Ма
сов но пра ће ње соп стве них гра ђа на те шко се мо же оправ да ти 
ар гу мен том да је реч о стан дард ној про це ду ри оба ве штај ног 
ра да усме ре ног на от кри ва ње и при ку пља ње до ка за о кри ми
нал ним ак тив но сти ма или при пре ми те ро ри стич ких на па да, 
те ни не чу ди што аме рич ка и бри тан ска вла да ни су до са да 
пру жи ле сми слен од го вор на от кри ве не зло у по тре бе.10

Обе ло да њи ва ње ре дов не прак се аме рич ке На ци о нал не 
без бед но сне аген ци је да ма сов но пре сре ће елек трон ске ко
му ни ка ци је и раз ме њу је по дат ке са оба ве штај ним слу жба ма 
зе ма ља чла ни ца Европ ске уни је, по ка за ло је да се на ме ти 

8 Опширније о овом проблему видети у студији: Александар Фатић, Срђан 
Кораћ и Александра Булатовић, Етика криминалистичкообавештајног 
рада, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2013.

9 Исцрпна прича о Едварду Сноудену доступна је на: www.theguardian.
com/world/thensafiles. Скандал о британском Штабу за владине кому
никације видети у: “GCHQ taps fibreoptic cables for secret access to world's 
communications”, The Guardian, online edition, 21 June 2013, www.theguardian.
com/uk/2013/jun/21/gchqcablessecretworldcommunicationsnsa, 15/06/2014. 

10 О импликацијама које по несметано уживање људских права доноси некри
тички продор у приватност грађана више погледати у: Александар Фатић, 
Срђан Кораћ и Александра Булатовић, Етика криминалистичкообавештај
ног рада, op. cit., стр. 213–252.
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на шла и при ват ност гра ђа на, ком па ни ја и зва нич ни ка Уни је 
и кре ди би ли тет над на ци о нал них ин сти ту ци ја у по гле ду спо
соб но сти да за шти те пра во на при ват ност од про до ра ви ше 
ис пре пле та них тран сна ци о нал них оба ве штај них мре жа ко
ји ма до ми ни ра ад ми ни стра ци ја у Ва шинг то ну.11 Сно у де но во 
све до че ње от кри ло је да су по да ци о лич но сти гра ђа на Уни
је пред мет при ку пља ња и об ра де На ци о нал не без бед но сне 
аген ци је САД, без суд ског на ло га, и то пре сре та њем ин тер
нет са о бра ћа ја у ре ал ном вре ме ну и не по сред ним при сту пом 
по да ци ма по хра ње ним на сер ве ри ма ин фор ма тич ких ком па
ни ја са се ди штем у САД – Mic ro soft, Yahoo, Go o gle, Ap ple, 
Fa ce bo ok i Skype. По ред то га, мо гу ће су штет не по сле ди це по 
ком па ни је са се ди штем у Уни ји у ви ду оти ца ња по слов них 
тај ни ка САД, ко је по том мо гу да зло у по тре бе аме рич ке ком
па ни је за рад сти ца ња пред но сти на тр жи шту.12

Сно у ден је обе ло да нио да је На ци о нал на без бед но сна 
аген ци ја при слу шки ва ла про сто ри је де ле га ци је Уни је у САД 
и се ди ште у Бри се лу, као и ви ше ли де ра зе ма ља чла ни ца ЕУ, 
и то баш пред по че так пре го во ра о спо ра зу му о сло бод ној 
тр го ви ни.13 По сла нич ка гру па Зе ле них у Европ ском пар ла
мен ту је ју ла 2013. го ди не за тра жи ла да се до да љег от ка же 
при ме на спо ра зу ма ко је Уни ја има са САД о раз ме ни по да та
ка о лич но сти пут ни ка у ави о са о бра ћа ју и о бан ков ним тран
сфе ри ма, а да се „за мр зне” по че так пре го во ра о тр го вин ском 
спо ра зу му – док се овај слу чај не раз ја сни са ад ми ни стра
ци јом у Ва шинг то ну. Пот пред сед ни ца Европ ске ко ми си је и 
ко ме сар ка за прав ду, основ на пра ва и гра ђан ство Ви ви јан 
Ре динг (Vi vi a ne Re ding) на гла си ла је по во дом овог от кри ћа 
да Европ ска уни ја мо ра да се по за ба ви уре ђи ва њем те шње 
са рад ње на ци о нал них оба ве штај них слу жби зе ма ља чла ни

11 Didier Bigo et al., “Mass Surveillance of Personal Data by EU Member States 
and its Compatibility with EU Law”, CEPS Papers in Liberty and Security in 
Europe, No. 61, November 2013, Centre for European Policy Studies, www.ceps.
eu/system/files/No%2062%20Surveillance%20of%20Personal%20Data%20
by%20EU%20MSs. pdf, pp. 19–28.

12  Ibid., p. 2.
13 Christoph Hasselbach, “EU demands answers on surveillance claims”, Deutsche 

Welle, 2 July 2013, www.dw.de/ eudemandsanswersonsurveillance
claims/a16921058, 10/06/2014.
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ца, док би на над на ци о нал ном ни воу ва ља ло до 2020. го ди не 
уста но ви ти за јед нич ку оба ве штај ну слу жбу.14

Из ја ва пот пред сед ни це Европ ске ко ми си је о по тре би 
осни ва ња над на ци о нал не оба ве штај не слу жбе на во ди ши ру 
јав ност на по гре шан за кљу чак да још увек не по сто је над на
ци о нал ни ор га ни и те ла ко ји оба вља ју оба ве штај не за дат ке. 
Циљ овог ра да је да по ка же да тврд ња де ли мич но ни је тач на, 
од но сно да до ка же прет по став ку да у од су ству је дин стве не 
оба ве штај не слу жбе Уни је као по себ не ин сти ту ци је већ го
ди на ма уна зад по сто ји ви ше те ла или ор га ни за ци о них је ди
ни ца при по сто је ћим над на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма ко је 
оба вља ју јав не по сло ве из до ме на кла сич ног оба ве штај ног и 
кри ми на ли стич кооба ве штај ног ра да. У ра ду ће мо на сто ја ти 
да ука же мо и на озбиљ ну прет њу ко ју по ја ча на и не се лек
тив на се ку ри ти за ци ја ко му ни тар них по ли ти ка има по та на
ну рав но те жу из ме ђу до след ног по што ва ња људ ских пра ва и 
ста ра ња о без бед но сним об зи ри ма. Као и у слу ча ју де ло ва ња 
на ци о нал них оба ве штај них слу жби, и на над на ци о нал ном 
ни воу вла сти по ја ви ла су се кон тро верз на пи та ња око ствар
не свр хе упо тре бе оба ве штај них ме то да и тех ни ка и њи хо ве 
де мо крат ске ле ги тим но сти спрам по тен ци јал ног угро жа ва
ња пра ва на при ват ност и дру гих људ ских и гра ђан ских пра
ва, до ко јег не из бе жно до ла зи услед про до ра ма сов ног елек
трон ског пра ће ња и над зо ра у сва ко днев ни жи вот гра ђа на 
Уни је. 

„Ти ха” исто ри ја над на ци о нал них тела 
са оба ве штај ном функ ци јом: раз вој 

неприметним ко ра ци ма

Ма да је пре ма тврд ња ма ди рек то ра бел гиј ске Слу жбе 
за др жав ну без бед ност (VSSE) Але на Ви на на (Alain Wi nants) 
је дан од гра до ва са нај ве ћим бро јем оба ве шта ја ца, Бри сел 
те шко да се мо же сма тра ти сим бо лом европ ске ин те гра ци је 
у под руч ју оба ве штај ног ра да.15 Ви ше де це ниј ско по сте пе но 

14 Ben Knight, “Does the EU need its own spies?”, Deutsche Welle, 6 November 
2013, www.dw.de/doestheeuneeditsownspies/a17207051, 05/05/2014.

15 Wolf Richter, “The EU’s OutOfControl Intelligence Services (That Don’t 
Exist, Officially)”, Zero Hedge, webportal, 9 May 2013, www.zerohedge.com/
contributed/20130509/eu%E2%80%99soutcontrolintelligenceservices
don%E2%80%99texistofficially.
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пре но ше ње де ла по де ла над ле жно сти са др жав ног на на
др жав ни ни во ра ди де ло твор ног од лу чи ва ња о раз ли чи тим 
под руч ји ма јав не по ли ти ке од за јед нич ког ин те ре са, за о би
шло је љу бо мор но чу ва ну оба ве штај ну функ ци ју бу ду ћи да 
је она од у век сма тра на је згром на ци о нал ног су ве ре ни те та. 
Ини ци ја ти ва за ства ра ње над на ци о нал не оба ве штај не слу
жбе по те кла је од вла да Аустри је и Бел ги је на кон те ро ри
стич ког на па да на пут нич ки воз из вр ше ног 2004. го ди не у 
Ма дри ду, али су је хлад но до че ка ле вла де Ве ли ке Бри та ни је, 
Фран цу ске и Не мач ке уз обра зло же ње да би то би ло за ди
ра ње у део над ле жно сти ко је ни су пре не те на ни во Уни је. 
Исто вет на али гру бља ре ак ци ја вла де у Лон до ну сти гла је 
2013. го ди не ка да је Европ ски пар ла мент отво рио ис тра гу на 
осно ву Сно у де но вих на во да о ма сов ном елек трон ском пре
сре та њу и над зи ра њу ко му ни ка ци ја ди пло ма та, ком па ни ја и 
гра ђа на Уни је. Бри тан ска вла да је од би ла по зив Европ ског 
пар ла мен та за све до че ње упу ћен ди рек то ру бри тан ског Шта
ба за вла ди не ко му ни ка ци је Иеј ну Ло ба ну (Sir Iain Lob ban), 
чел ни ку оба ве штај не слу жбе за ко ју се осно ва но сум ња да је 
уче ство ва ла у аме рич ком про гра му ма сов ног над зо ра „При
зма” (PRISM). Основ ни ар гу мент у при лог од би ја њу да ви
со ки оба ве штај ни функ ци о нер све до чи је на ђен у тврд њи да 
је на ци о нал на без бед ност у ис кљу чи вој над ле жно сти зе ма ља 
чла ни ца ЕУ, те да не спа да у до мен по де ље них или ис кљу чи
вих над ле жно сти Уни је.

Реч је о осе тљи вим ин фор ма ци ја ма ко је ни ко не же ли 
да отво ре но и без од ре ђе не за др шке де ли са дру гим др жа ва
ма, за то што се ти ме мо же на шко ди ти њи хо вој опе ра тив ној 
упо тре бљи во сти уко ли ко ни је оси гу ран ви сок сте пен по вер
љи во сти. Ус по ста вља ње је дин стве ног оте жа ва чи ње ни ца да 
се стан дар ди уну тра шње без бед но сти и оба ве штај ног ра да 
28 чла ни ца ЕУ на ла зе на раз ли чи тим ни во и ма, што не ства ра 
ат мос фе ру уза јам ног по ве ре ња ко ја је пре суд на за успе шну 
ме ђу др жав ну са рад њу у ова ко осе тљи вој обла сти.16 Због то га 
се оба ве штај на са рад ња уну тар по је ди них ме ђу на род них ор
га ни за ци ја, по пут НА ТОа, од ви ја ис кљу чи во на до бро вољ
ној осно ви, од слу ча ја до слу ча ја и сход но то ме је уокви ре на 
ла ба вим пра ви ли ма. 

16 Ben Knight, “Does the EU need its own spies?”, op. cit.
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Прем да не ма ти пич не атри бу те др жав но сти, мо же се 
ре ћи да Европ ска уни ја по се ду је основ не еле мен те по ли тич
ког си сте ма, те је сход но то ме ор га ни за ци ја вла сти пра ти
ла ши ре ње оп се га ко му ни тар них јав них по ли ти ка. Европ ска 
уни ја не ма соп стве ну оба ве штај ну слу жбу ко ја би спро во
ди ла тај не опе ра ци је на те ре ну. Прем да се осла ња на оба ве
штај ни рад на ци о нал них слу жби зе ма ља чла ни ца, у ствар
но сти ЕУ је то ком по след ње две де ка де – без уна пред усво
је не стра те ги је и пла на, од но сно пре ма те ку ћим по тре ба ма 
спро во ђе ња ко му ни тар них по ли ти ка – из гра ди ла мре жу од 
шест слу жби ко је оба вља ју раз ли чи те оба ве штај не функ ци је 
са укуп но око 1300 за по сле них.17 Ове слу жбе ни су под над
зо ром Европ ског пар ла мен та са мо због чи ње ни це да у на зи ву 
не но се пред ме так „оба ве штај на”. Оно што мо же да за ва ра је 
да су слу жбе гра ђе не без уна пред усво је не стра те ги је и пла
на, у ad hoc ма ни ру пре ма те ку ћим по тре ба ма спро во ђе ња 
не ка да шње За јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке.

Пр ви ко рак је би ло осни ва ње Евро по ла Спо ра зу мом 
из Ма стрих та (члан К3), је ди не ин сти ту ци је Уни је са оба ве
штај ном функ ци јом ко ја за до во ља ва ме ри ло де мо крат ског 
ле ги ти ми те та бу ду ћи да је уста но вље на основ ним уго во ри
ма. Евро пол пред ста вља зрео плод ви ше де це ниј ске са рад ње 
по ли ци ја раз ви је них европ ских зе ма ља за че те се дам де се тих 
го ди на ми ну лог ве ка, ка да је ра ди успе шног су прот ста вља ња 
пре ко гра нич ним кри ми нал ним ак тив но сти ма уста но вље на 
тзв. Гру па Тре ви са чи ње на од ми ни ста ра уну тра шњих по
сло ва и прав де чла ни ца та да шње ЕЗ.18 Ма да је 1994. го ди не 
скром но по чео од ма ло број не Европ ске по ли циј ске је ди ни це 
за нар ко ти ке (Euro pol Drugs Unit – EDU), Евро пол је то ком 
про те клих пет на ест го ди на пу не опе ра тив но сти из ра стао у 
аген ци ју ЕУ (од 2010), од но сно европ ски пан дан аме рич ком 
FBI, ко ји као сво је вр сна кров на ор га ни за ци ја на ци о нал них 
по ли ци ја сво је де ло ва ње те ме љи пре вас ход но на кри ми на ли
стич кооба ве штај ној ана ли зи и раз ме ни ове вр сте по да та ка. 

17 Wolf Richter, “The EU’s OutOfControl Intelligence Services (That Don’t Exist, 
Officially)”, op. cit.

18 О настанку и развоју Европола детаљније видети у: “Ten years of Europol: 
1999–2009”, Europol, 2009, https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/ 
publications/anniversarypublication.pdf.
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Ме ђу тим, то ком про те кле де ка де осно ва не су два но
ва те ла Уни је и две ор га ни за ци о не је ди ни це у окви ру по
сто је ћих ин сти ту ци ја Уни је ко ји ма су по ве ре ни оба ве штај
ни за да ци: Са те лит ски цен тар (Sa tel li te Cen ter – SAT CEN) и 
Европ ска аген ци ја за ру ко во ђе ње опе ра тив ном са рад њом на 
спољ ним гра ни ца ма зе ма ља чла ни ца ЕУ (Euro pean Agency 
for the Ma na ge ment of Ope ra ti o nal Co o pe ra tion at the Ex ter nal 
Bor ders of the Mem ber Sta tes of the Euro pean Union – Fron tex); 
Цен тар за оба ве штај ну ана ли зу (In tel li gen ce Analysis Cen ter – 
INT CEN) и Оба ве штај ни ди рек то рат (In tel li gen ce Di rec to ra te 
– INT DIR) при Вој ном шта бу Уни је (Euro pean Union Mi li tary 
Staff – EUMS). 

SAT CEN

SAT CEN је осно ван 1991. го ди не као ор га ни за ци о на 
је ди ни ца не ка да шњег вој ног са ве за За пад но е вроп ске уни је 
(We stern Euro pean Union – WEU), а пре о бра жен је у аген ци
ју ЕУ 2002. са за да та ком да пру жа по др шку од лу чи ва њу у 
обла сти За јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке, по себ но 
у де лу та да шње Европ ске без бед но сне и од брам бе не по ли
ти ке.19 SAT CEN пру жа оба ве штај не ана ли тич ке про из во де 
са чи ње не на осно ву са те лит ских сни ма ка и пра те ћих по да
та ка, по пут нпр. сни ма ка из ва зду ха, пр вен стве но за по тре
бе Европ ске слу жбе за спољ но де ло ва ње, тач ни је ње ног Ди
рек то ра та за упра вља ње кри за ма и пла ни ра ње. SAT CEN се 
на ла зи на услу зи и Европ ској ко ми си ји, зе мља ма чла ни ца ма 
Уни је, вла да ма тре ћих зе ма ља и ме ђу на род ним ор га ни за ци
ја ма по пут Ује ди ње них на ци ја, НА ТОа и ОЕБСа. Сход но 
при о ри те ти ма де фи ни са ним Европ ском стра те ги јом за без
бед ност, те жи ште SAT CENовог де ло ва ња ста вље но је на 
пра ће ње ре ги о нал них су ко ба, кри за иза зва них уру ша ва њем 
др жав них ин сти ту ци ја, ор га ни зо ва ног кри ми на ла, те ро ри
зма и ши ре ња на о ру жа ња ма сов ног уни ште ња, као и на пру
жа ње по мо ћи у спро во ђе њу те рен ских ми си ја Уни је (нпр. ЕУ 
NAV FOR, опе ра ци ја „Ата лан та”) – за пру жа ње ху ма ни тар не 
по мо ћи, очу ва ње ми ра и спа са ва ње. Са те лит ски цен тар при

19 О историјату SATCENa више у: “European Union Satellite Centre: Mission, 
Facts and Figures”, www.satcen.europa.eu/images/stories/satcen%20leaflet_
en.pdf.
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пре ма и ин фор ма ци је по треб не за ра но упо зо ра ва ње, од но
сно бла го вре ме но уоча ва ње и спре ча ва ње ору жа них су ко ба 
и ху ма ни тар них кри за.

Fron tex

Осни ва ње Fron texa 2004. го ди не пред ста вља ло је ин
сти ту ци о нал ни од го вор Уни је на про бле ме ко ји пра те ли
бе ра ли за ци ју кре та ња љу ди у тзв. Шен ген ској зо ни, јер је 
уки да ње кон тро ле уну тра шњих гра ни ца ујед но олак ша ло 
пре ко гра нич ну са рад њу кри ми нал них гру па из раз ли чи тих 
зе ма ља чла ни ца и пре ме шта ње те ро ри ста.20 Због то га је Fron
texово де ло ва ње усме ре но на уна пре ђе ње, ко ор ди ни са ње и 
раз ви ја ње упра вља ња спољ ним гра ни ца ма ЕУ у скла ду са 
кон цеп том об је ди ње ног упра вља ња гра ни цом (In te gra ted 
Bor der Ma na ge ment) и уз по што ва ње основ них људ ских пра
ва.21 По ве ре не над ле жно сти Fron tex оства ру је кроз пла ни ра
ње и ко ор ди ни са ње здру же них ак ци ја усме ре них на кон тро лу 
спољ них гра ни ца Уни је на коп ну, мо ру и у ва зду ху у ко ји ма 
на те ре ну уче ству ју од го ва ра ју ће на ци о нал не јав не слу жбе 
зе ма ља чла ни ца са сво јим људ ским и ма те ри јал ним ре сур си
ма. Оно што Fron tex свр ста ва у ред над на ци о нал них те ла са 
оба ве штај ном функ ци јом је су про це не без бед но сних ри зи ка 
ко је ова аген ци ја из ра ђу је на осно ву оба ве штај них по да та ка 
ко је при ку пља са гра нич них пре ла за и из отво ре них из во ра, 
док део опе ра тив них по да та ка или оба ве штај них про из во да 
до би ја од зе ма ља чла ни ца. То ком по след њих го ди на ра сте 
обим ак тив но сти Fron te xa у под руч ју раз во ја об је ди ње них 
ин фор ма ци о них ба за и си сте ма раз ме не ин фор ма ци ја у ре ал
ном вре ме ну о по ја ви и при ро ди евен ту ал них без бед но сних 
ри зи ка по ефи ка сно упра вља ње спољ ним гра ни ца ма.22 Реч је 
не дав но ус по ста вље ном Европ ском си сте му над зо ра гра ни це 

20 О настанку Frontexa погледати на: http://frontex.europa.eu/aboutfrontex/
origin, 19/06/2014.

21 “Council Regulation (EC) No 2007/2004 of 26 October 2004 establishing 
a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the 
External Borders of the Member States of the European Union”, Official Journal 
of the European Union, L 349, 25 November 2004, http://frontex.europa.eu/assets/
About_Frontex/ frontex_regulation_en.pdf.

22 Видети више на: http://frontex.europa.eu/intelligence/informationmanagement, 
19/06/2014.
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– EURO SUR (скра ће но од енг. Euro pean Bor der Sur ve il lan ce 
System), ко ји у ви ду ин фор ма тич ког пор та ла са др жи ин фор
ма ци је о до га ђа ји ма, опе ра тив не по дат ке и ана ли зе о ста њу 
на гра ни ца ма Уни је и у су сед ним зе мља ма.23 Свр ха EURO
SURa је да сма њи број иле гал них ула за ка у ЕУ, број смрт них 
слу ча је ва на по мор ским гра ни ца ма Уни је и да по ве ћа уну
тра шњу без бед ност Уни је као це ли не спре ча ва њем пре ко гра
нич ног кри ми на ла.

Ин сти ту ци о нал но је згро над на ци о нал не 
обаве штај не функ ци је:  
INT CEN, INT DIR i SI AC

Бу ду ћи да су са мо Evro pol и Fron tex под врг ну ти из ве
сном сте пе ну пар ла мен тар не кон тро ле, на шу ана ли зу ће мо 
усме ри ти на те ла из до ме на За јед нич ке спољ не и без бед но
сне по ли ти ке и За јед нич ке без бед но сне и од брам бе не по
ли ти ке (INT DIR и INT CEN) при до да та 2010. го ди не Европ
ској слу жби за спољ но де ло ва ње (Euro pean Ex ter nal Ac tиon 
Ser vиce – EEAS), која судећи према повереним задацима 
представљају језгро наднационалне обавештајне функције. 
Обавештајни директорат при Војном штабу Уније (у даљем 
тексту: INTDIR) је као наднационални пандан националним 
војнообавештајним службама успостављен да обезбеди оба
вештајне податке и производе неопходне за рано упозора
вање, ваљану процену и планирање одговора у случају поја
ве кризних ситуација које представљају безбедносну претњу 
по Унију, а посебно за извођење операција и вежби на терену, 
те за квалитетно планирање у Војном штабу ЕУ.24 

Центар за обавештајну анализу (у даљем тексту: 
INTCEN) је заправо делом наследник некадашњег Здруженог 
ситуационог центра (Joиnt Sиtuatиon Centre – SITCEN), чији 
тачан датум оснивања као одељења у оквиру Војног штаба 

23 “Regulation (EU) No. 1052/2013 of the European Parliament and of the Council 
of 22 October 2013 establishing the European Border Surveillance System 
(Eurosur)”, Official Journal of the European Union, L 295, 6 November 2013, 
http://frontex.europa.eu/assets/Legal_basis/Eurosur_Regulation_2013.pdf.

24 “European Union Military Staff: An integral element of the EU comprehensive 
approach”, European External Action Service, 2014, http://eeas.europa.eu/csdp/
structuresinstrumentsagencies/eumilitarystaff/documents/new_ spring_
summer_eums_brochure_march_2014.pdf.
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некадашње Западноевропске уније није познат. SITCEN је 
2002. године преображен у директорат Генералног секрета
ријата Савета ЕУ, када је Западноевропска унија од самос
талне међународне организације уграђена у институционал
ни оквир Уније у виду Европске безбедносне и одбрамбене 
политике. Премештање је учињено без правног утемељења у 
одговарајућој одлуци Савета ЕУ, већ на личну иницијативу 
тадашњег генералног секретара Савета ЕУ и високог пред
ставника за спољну политику и безбедност Хавијера Солане 
(Javier Solana).25 SITCEN је првобитно имао задатак да буде 
центар ЕУ за реаговање на кризне ситуације и личио је на 
„мирну собу са телевизијским мониторима који емитују про
грам CNNa и рачунарима повезаним са највећим новинским 
агенцијама”.26 SITCEN је прво прикупљао информације само 
из тзв. отворених обавештајних извора и тежиште рада је 
било на стратешком, дугорочном предвиђању спољних без
бедносних претњи.27 Убрзо је методологија рада обухватила 
и размену обавештајних података између уског круга земаља 
чланица – Велика Британија, Немачка, Француска, Холан
дија, Шведска, Италија и Шпанија – а на службу су делеги
рани обавештајци из националних служби наведених седам 
држава. Тиме је био увезан проток обавештајних података о 
унутрашњим и спољним безбедносним проблемима, што је 
омогућило SITCENу да се постави као тело чије деловање за
дире једнако у тзв. други и трећи стуб интеграције – у Зајед
ничку спољну и безбедносну политику и подручје сарадње 
у области унутрашњих послова и правосуђа. Управо ове 
„привилеговане” чланице су на тај начин добиле могућност 

25 Björn MüllerWille, “For your eyes only?: Shaping an intelligence community 
within the EU”, Occasional Papers, No. 50, January 2004, Institute for Strategic 
Studies, www.iss.europa.eu/uploads/media/occ50.pdf, p. 34. Велика Брита
нија је успела да од осталих чланица ЕУ изнуди да њен кандидат (William 
Shapcott) буде именован за директора SITCENа, чиме је посредно САД 
остварила уплитање и утицај на евентуално стварање наднационалне оба
вештајне службе (Наведено према: Jelle van Buuren, “Secret Truth: The EU 
Joint Situation Centre”, Eurowatch, 2009, www.statewatch.org/news/2009/aug/
SitCen2009.pdf, p. 10).

26 Florian Güssgen, “Of Swiss Army Knives and Diplomacy: A Review of the Union’s 
Diplomatic Capabilities”, Jean Monnet Working Papers in Comparative and 
International Politics, No. 33, April 2001, http://aei.pitt.edu/396/ 1/jmwp33.htm, 
03/06/2014.

27 Jelle van Buuren, “Secret Truth: The EU Joint Situation Centre”, op. cit., p. 9.
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да касније утичу на секуритизацију појединих претњи и њи
хово представљање као виталних безбедносних проблема за 
читаву ЕУ – што се убрзо видело на примеру стварања слике 
о опште европске угрожености од међународног тероризма. 
Током претходне декаде, SITCEN је постепено ширио оба
вештајне изворе јер су земље чланице биле подстакнуте да 
преко њега размењују информације, обавештајне производе 
и процене о унутрашњим безбедносним претњама.28 SITCEN 
постаје 2010. године организациони део Европске службе за 
спољно деловање, а 2012. је преименован у INTCEN и ре
структурисан тако да сада има Аналитичко одељење (по
дељено по темама и географским подручјима) и Одељење за 
опште послове и спољне односе (правни, административни и 
информатички задаци).29 

У оквиру генералног секретаријата Савета ЕУ као по
себно тело од 2007. године делује Јединствени капацитет за 
обавештајну анализу (Single Intellиgence Analysиs Capacиty 
– SIAC), који обједињује цивилне обавештајне производе 
INTCEN а (пре 2010. је то био SITCEN) и обавештајне из
вештаје INTDIRа, како би се квалитетно сачиниле свеобух
ватне процене безбедносних претњи у неком конкретном 
случају.30

Остала тела и иницијативе са 
обавештајном функцијом  
на наднационалном нивоу

Стручњаци за борбу против тероризма се састају редов
но под окриљем Радне групе Савета ЕУ за примену посеб
них мера у борби против тероризма усвојених Заједничким 
ставом бр. 2001/931 (Common Posиtиon 2001/931/CFSP) – тзв. 

28 “Fight against terrorism”, Council of the European Union, 12685/04, 22 September 
2004, www.statewatch.org/ news/2004/sep/12685.pdf, p. 2.

29 “Joint answer given by High Representative/VicePresident Ashton on behalf 
of the Commission to written question E006017/2012”, 25 July 2012, European 
Parliament, www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers. do?reference=E
2012006017&language=EN, 01/07/2014.

30 “Answer given by High Representative/VicePresident Ashton on behalf of the 
Commission to written questions E006018/12 and E006020/12”, 16 August 
2012, European Parliament, www.europarl.europa.eu/sides/ getAllAnswers.
do?reference=E2012006020&language=CS, 01/07/2014.
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Радна група CP 931.31 Радна група има мандат да испита и 
процени информације о особама, групама и правним лицима 
у контексту откривања и спречавања терористичких актив
ности на територији Уније, те на основу анализе предлаже 
стављање или скидање са листе осумњичених за учешће у 
припреми терористичких активности. Представници Евро
пола и SITCENа учествују у раду овог тела када треба да 
пруже информације које могу да помогну у процени. Место 
и време одржавања, дневни ред, дискусија и закључци саста
нака су поверљиве природе.

Упоредо са описаним наднационалним телима у окви
ру којих се одвија проток обавештајних података, од седа
мдесетих година минулог века постоји Бернски клуб (Club 
de Berne) као неформалан редовни форум за разматрање без
бедносних питања, посебно у подручју борбе против терори
зма, а окупља челнике безбедносних и обавештајних служби 
земаља чланица Уније, Швајцарске и Норвешке, док САД 
имају статус посматрача. Меморандуми о разумевању и про
цене безбедносних претњи као основни документи Бернског 
клуба су поверљиве природе, али је тежиште рада стављено 
на опасност од исламског тероризма. Стратешке анализе и 
безбедносне процене Клуба шаљу се INTCENу као допуна 
његовим активностима, што практично отвара канал непо
средног утицаја званичника националних влада окупљених 
у неформалној групи која делује ван институционалног ок
вира Уније, а самим тим и ван увида медија и јавности.

Традиционалан мањак поверења почела су да мењају 
два пројекта Европске комисије о обавештајним подацима из 
тзв. отворених извора (open source intellиgence – OSINT). Бу
димпештански клуб (Budapest Club) покренут је 2007. годи
не и окупља званичнике националних обавештајних служби 
држава чланица ЕУ и обавештајне стручњаке из приватног 
сектора са циљем да оснажи размену идеја и добре праксе 
између наднационалних институција и држава чланица ради 
стварања предуслова за делотворнији одговор на спреча
вање и управљање кризним ситуацијама.32 Други пројекат 

31 “Fight against the financing of terrorism — implementation of Common Position 
2001/931/CFSP”, Council of the European Union, 28 June 2007, https://www.
consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st10826re01en07.pdf.

32 Обавештајни подаци из отворених извора су подаци који се прикупљају 
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Eurosint Forum је покренут 2005. године из приватног сек
тора безбедности и усмерен је на развој наднационалних 
политика Уније у контексту коришћења OSINTа у области 
безбедности. Реч је о редовним радионицама које окупљају 
обавештајне стручњаке из приватног сектора, обавештајних 
служби држава чланица и институција ЕУ, а специфичне су 
по томе што се на њима отворено дискутује о свим питањи
ма и учесници имају прилику да се социјализују ван радног 
дела скупа, што је неформалан корак ка постепеној изградњи 
заједничке европске обавештајне заједнице на нивоу струке. 
То је и корак у правцу стварања заједничке обавештајне кул
туре која би требало да превазиђе неповерење међу нацио
налним службама. 

Да ли постоји потреба да се интеграција 
„прелије” у и област обавештајног рада?

Обавештајна функција по општем уверењу политичких 
елита и носилаца власти представља језгро националног 
суверенитета и услед њене осетљиве природе није до сада 
представљала званично прокламован и у основна докумен
та уграђен циљ функционалне интеграције. Обим и степен 
сарадње у овом подручју препуштен је доброј вољи влада зе
маља чланица и, као што смо показали у претходном одељку, 
временом су успостављени мање или више формални фору
ми за размену обавештајних података. Чини се ипак да је у 
извесној мери закономерност теорије неофункционалистич
ке интеграције, по чијим поставкама преношење суверених 
права са националног на наднационални ниво у једној обла
сти јавне политике временом ствара потребу за преношењем 
и у друге области, тачна и када је реч о обавештајном раду.33 
Будући да формулише сопствену спољну, безбедносну и од
брамбену политику и утврђује деловање на глобалној сцени, 
Европска унија мора да има и властиту обавештајну службу 

из извора доступних јавности. Данас се националне обавештајне службе у 
свом раду претежно ослањају на ову врсту обавештајних извора, јер су лако 
доступни и не укључују теренски рад у трећим земљама.

33 Поставке неофункционализма примењеног на европску интеграцију виде
ти у: Ben Rosamund, Theories of European Integration, Palgrave, Basingstoke, 
2000, pp. 50–74.
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која ће стручно и професионално припремати материјал пот
ребан за одлучивање о смеру вођења ових јавних политика. 

Функционална предност наднационалне обавештајне 
службе над националним парњацима је што потоње својим 
деловањем не покривају све регионе нити њихови спољно
политички приоритети обухватају све проблеме који постоје 
у савременим међународним односима. Грађански рат у 
Сирији и прерастање текуће кризе у Украјини у грађанске 
оружане сукобе примери су који сведоче у прилог постојања 
наднационалне обавештајне службе, јер сада INTCEN обез
беђује квалитетне извештаје на основу којих Европска служ
ба за спољно деловање и Савет ЕУ одлучују о томе какве 
активности да предузму.34 Поред тога, терористички напади 
извршени на Мадрид и Лондон подстакли су владе држава 
чланица да делотворан одговор на нараслу претњу међуна
родног тероризма делом заснују на повећању обима и ефикас
ности размене обавештајних података између националних 
безбедносних служби. Упоредо са тим је део надлежности 
пренет на наднационални ниво тако што је INTCENов ман
дат тихо проширен и на унутрашње безбедносне претње – 
илегалне миграције, трговину људима, везе организованог 
криминала и тероризма – а његова овлашћења су ојачана у 
виду могућности прикупљања, обраде, анализирања и раз
мене поверљивих информација.35

INTCEN нема сопствене обавештајне ресурсе попут 
оних којима располажу националне обавештајне службе, 
нити спроводи оперативан рад у смислу прикупљања оба
вештајних података о појединцима за које постоји сумња 
да спроводе активности које представљају претњу за без
бедност грађана Уније.36 INTCEN највећи део информација 

34 Kristof Clerix, “Ilkka Salmi, the EU’s spymaster”, Mondial Nieuws, online edition, 
4 March 2014, www.mo.be/en/interview/ilkkasalmieus007, 20/05/2014.

35 Jelle van Buuren, “Secret Truth: The EU Joint Situation Centre”, op. cit., p. 16.
36 У прилог томе говори скроман обим људства, које броји око 70 службеника, 

од чега је 30 службеника делегирано из националних обавештајних служби 
а 40 су службеници Уније. О профилу службеника које INTCEN запошљава 
можда најбоље сведочи оглас који је објављен за попуну радног места „те
ренски службеник за безбедносне информације”, где су као захтеви наведе
ни физичка спремност, отпорност на стресне ситуације и способност за рад 
у потенцијално психофизички непријатном радном окружењу.Наведено 
према: ibid.
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добија од Војног штаба ЕУ (тачније INTDIRа), SATCENа, 
Frontexа, Европола, те од 28 држава чланица, Норвешке и 
Швајцарске. Када се говори о оперативном раду INTCENа 
онда се заправо мисли на стратешки ниво анализе и про
цене безбедносних претњи, те на праћење обавештајних 
аспеката међународних мисија Уније и њених делегација у 
трећим земљама. Праћење и процењивање развоја кризних 
ситуација у реалном времену има за циљ да обезбеди свеже 
обавештајне производе, како би Европска служба за спољно 
деловање, односно Савет ЕУ, као и друге институције и тела 
ваљано одлучивали у ком смеру да делују у оквиру Зајед
ничке спољне и безбедносне политике ЕУ, Заједничке без
бедносне и одбрамбене политике и борбе против тероризма. 
Због тога је тежиште рада стављено је на праћење ситуације 
у осетљивим регионима света (нпр. Блиски исток и поједини 
делови Африке), као и на процену појединих глобалних без
бедносних изазова – попут тероризма, ширења наоружања за 
масовно уништење итд. 

INTCEN је задужен и за одржавање комуникације и 
координације са националним безбедносним/обавештај
ним службама, а служи и као оперативни центар за вођење 
међународних мисија у оквиру Заједничке безбедносне и 
одбрамбене политике. Такође, INTCEN одржава мрежу за 
размену поверљивих информација – COREU (скраћеница од 
Correspondance Europeenne), којом су обухваћени Европски 
савет, Европска комисија (само у области спољне политике), 
делегације ЕУ у трећим земљама и владе држава чланица. 
Службеници INTCENа пружају подршку званичницима 
Уније када путују у треће земље и служе као координациони 
оперативни центри који спајају чланице и треће стране то
ком кризних ситуација у које су укључени држављани двеју 
или више чланица, а воде и операције и оцењују спровођење 
мисија ЕУ у кризним подручјима. На пример, INTCEN је 
послао своје људе у кризна подручја на Хаитију и у Либији 
да утврде стварно стање на терену, процене ситуацију и обез
беде техничку подршку дипломатама Уније. Ипак, INTCEN 
нема формално овлашћење да прикупља обавештајне подат
ке у традиционалном смислу, већ аналитички рад заснива на 
коришћењу отворених извора и информација добијених од 
националних влада и њихових обавештајних и безбедносних 
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служби. Утолико Европска служба за спољно деловање за
хтева увођење мисија прикупљања обавештајних података 
како би се попунила празнина која постоји услед недовољно 
детаљних или поузданих података сакупљених сателитским 
осматрањем или путем медија и Интернета. Реч је о при
купљању тачних информација из удаљених подручја посред
ством обавештајног рада кроз сарадничку мрежу. 

Делотворност рада Европола и INTCENа огранича
ва одсуство комунитарних прописа о обавештајном раду, 
што ова тела чини зависним од националног нивоа власти 
и тиме смањује домет њихове координационе улоге. Приме
ра ради, Европолово деловање практично зависи од тога да 
ли ће земље чланице да му проследе сопствене обавештајне 
податке и како ће да их класификују, односно који степен по
верљивости ће им придати. Проблем је у томе што Европол 
може да рекласификује неки обавештајни податак, али ис
кључиво уз одобрење националне обавештајне службе која 
је тај податак проследила, што у пракси значи да земље чла
нице имају својеврстан вето у погледу информација које про
слеђују овој наднационалној агенцији.37 Поред тога, Европол 
има проблем са недовољним обимом учешћа земаља члани
ца у његовом раду, будући да су само две земље делегирале 
своје обавештајне официре за везу у оквиру Радне групе за 
борбу против тероризма (Counter Terrorиsm Task Force), иако 
је реч о грубом кршењу смерница Европског савета од 2004. 
године.38 Према појединим мишљењима, земље чланице из
бегавају ову обавезу јер обавештајне податке већ размењују 
преко INTCENа, па не желе да непотребно троше ресурсе.39 

Лоше искуство Европола је последица потцењивачког 
става који националне власти у значајној мери гаје према 
способности наднационалних тела са обавештајном функ
цијом у поређењу са домаћим службама са много дужом 

37 Christina Eckes, “Decisionmaking in the Dark?: Autonomous EU Sanctions and 
National Classification”, in: Iain Cameron (ed.), EU Sanctions: Law and Policy 
Issues Concerning Restrictive Measures, Intersentia, Cambridge, Antwerp and 
Portland, 2013, pp. 190–191.

38  Jelle van Buuren, “Secret Truth: The EU Joint Situation Centre”, op. cit., p. 18.
39 “Europol: coordinating the fight against serious and organised crime”, European 

Union Committee, House of Lords, November 2008, www.publications.
parliament.uk/pa/ld200708/ldselect/ldeucom/183/183.pdf, p. 38.
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традицијом.40 Националне владе још увек нису уверене да 
наднационална обавештајна функција може да пружи нешто 
више од онога што већ деценијама постоји на националном 
нивоу. Оне чак не могу ни да наметну или ојачају сарадњу 
обавештајних служба држава чланица, јер државе имају 
потпуну слободу да одреде када, како и са ким ће да сарађују 
и да евентуално позову Европол да им помогне. Како је сада 
замишљена наднационална обавештајна функција, надлеж
ности Европола и INTCENа преплићу се у области борбе 
против тероризма, што може да доведе до збрке и створи 
обавештајне празнине услед лоше координисаности. Чиње
ница је да је нпр. INTCEN посматрано по мерилима људских 
и материјалних ресурса сувише мали да би могао делотвор
но да прати терористичке претње које погађају унутрашњу и 
спољну безбедност Уније.

Контроверзе и проблеми: „нормално” стање 
у наднационалним обавештајним службама? 

Обавештајне службе као део репресивног механизма 
истовремено су насушна потреба и потенцијална претња 
демократски устројеној политичкој заједници. Обавештајни 
службеници могу да буду „коке које носе златна јаја” својој 
влади (Черчил), али им привилегован приступ специфичном 
знању о стварним процесима у политичком и друштвеном 
животу омогућује да постану прикривени „господари” ле
гитимно изабране власти.41 Политичари на власти се често 
устежу да ефективно контролишу рад обавештајних служби. 
Такав став носилаца највиших државних функција делом по
тиче од свести о сопственим оскудним знањима о томе како 
обавештајне службе треба да функционишу, а делом из жеље 
да избегну нелагоду коју би осећали када би сазнали шта је 
све незаконито или неетично рађено у њихово име. Као до

40 ConstantinMarian Birsan, “Intelligence Effectiveness in the European Union 
in the New Security Environment”, Master’s Thesis, Naval Postgraduate 
School, Monterey (CA), 2012, http://calhoun.nps.edu/public/bitstream/handle/ 
10945/27795/12Dec_Birsan_ConstantinMarian.pdf?sequence=1, p. 26.

41 Robert Jarvis, “Intelligence, CivilIntelligence Relations, and Democracy”, in: 
Thomas C. Bruneau and Steven C. Boraz (eds), Reforming Intelligence: Obstacles 
to Democratic Control and Effectiveness, University of Texas Press, Austin, 2007, 
pp. 719.
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датни разлог се појављује страх да би уколико се превише 
мешају у рад тајних служби могли и сами да постану пред
мет уцена обавештајаца на основу компромитујућих инфор
мација о нпр. њиховом приватном животу.42

Обавештајни рад било које врсте представља активност 
чије успешно спровођење претпоставља црту конспиратив
ности и строго чување тајни од увида не само „непријатељс
ке” стране већ и од домаће јавности — чак и у демократском 
поретку. Чињеница да је ради делотворне заштите интереса 
националне и јавне безбедности, идентитета и професионал
них задатака оперативаца, аналитичара и спољних сарад
ника неопходна тајност није сама по себи спорна. Проблем 
настаје у тачкама ланца  одлучивања у којима руководиоци 
обавештајног рада на основу обавештајног производа дефи
нишу спровођење будућих ширих активности и/или кон
кретних оперативних радњи које у пракси треба да доведу 
до остварења циљева различитих безбедносних стратешких 
докумената и планова. У процесу операционализације може 
да дође до својевољног, нетачног или нестручног тумачења 
уопштено дефинисаних одредби стратешких и планских до
кумената, те, у крајњем исходу, до извитоперења првобитне 
формулације јавних интереса саздане у оквирима законодав
не или највише извршне власти. Исто важи и за процес про
изводње обавештајних анализа о, на пример, потенцијалним 
безбедносним ризицима и претњама по политичку заједни
цу, на основу којих наручиоци (највиши јавни функционери) 
треба да одлучују о будућем смеру вођења јавне политике, 
односно управљања јавним функцијама и оптималној потро
шњи често недовољних ресурса.43 

Откривени обавештајни скандали описани у првом 
одељку указују да постоји простор у којем може да дође до 
сукоба националних и наднационалних надлежности и до 
покретања питања правне одговорности институција Уније, 
тамо где њене безбедносне активности укључују коришћење 

42 Thomas C. Bruneau and Steven C. Boraz, “Intelligence Reform: Balancing 
Democracy and Effectiveness”, in: Thomas C. Bruneau and Steven C. Boraz (eds), 
Reforming Intelligence: Obstacles to Democratic Control and Effectiveness, op. 
cit., p. 13.

43 Детаљније о овом проблем погледати у: Александар Фатић, Срђан Кораћ 
и Александра Булатовић, Етика криминалистичкообавештајног рада, op. 
cit., стр. 253–285.
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и дељење података о личности прикупљених радом нацио
налних обавештајних служби. Замагљивање границе између 
националне безбедности и питања која спадају у домен било 
подељених надлежности било искључивих надлежности 
Уније, као што је то на пример случај са унутрашњим ас
пектима безбедности ЕУ који се налазе на удару организо
ваног криминала и тероризма представља посебан проблем. 
Наднационалне агенције и тела са обавештајном функцијом 
примају обавештајне податке од полицијских, безбедносних 
и обавештајних служби земаља чланица о потенцијалним 
претњама Унији, али немају ресурсе да провере поузда
ност извора тих података нити да утврде ли су ти подаци 
прикупљени на законит и демократски легитиман начин. 
Пријемом, употребом и прослеђивањем података прикупље
них незаконитом применом обавештајних метода и техника, 
наднационална обавештајна служба може на посредан начин 
да постане правно саодговорна за кршење људских и грађан
ских права које се одиграло на националном нивоу. Ризик те 
врсте присутан је у области спровођења свеобухватне разме
не информација предвиђене Стратегијом ЕУ за унутрашњу 
безбедност (EU Internal Securиty Strategy иn Actиon), посеб
но у раду Европола и INTCENa (у мањој мери Evrojusta, 
Frontexa и OLAFa), будући да уопште не постоји механи
зам верификације да су подаци послати са националног на 
наднационални ниво прикупљени и обрађени на законит на
чин и у складу са јавним интересом.44 Актуелни директор 
Европола Роб Вејнрајт (Rob Wainwright), у саслушању које 
је септембра 2013. одржао Одбор за грађанске слободе, прав
ду и унутрашње послове Европског парламента (Committee 
on Civil Liberties, Justice and Home Affairs), није пружио чвр
сте аргументе да ова комунитарна агенција у свом раду ко
ристи искључиво податке о личности прикупљене сагласно 
стандардима садржаним у националним и наднационалним 
прописима.45 Утолико постоји извесна вероватноћа да се на 

44 “The EU Internal Security Strategy in Action: Five steps towards a more secure 
Europe”, COM(2010) 673 final, Communication from the Commission to the 
European Parliament and the Council, 22 November 2010, http://eurlex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0673:FIN:EN:PDF#page=2.

45 Видео снимак саслушања доступан је на: LIBE Committee Inquiry on 
Electronic Mass Surveillance of EU Citizens, 24 September 2013, European 
Parliament, www.europarl.europa.eu/eplive/en/committees/video?event= 
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наднационалном нивоу размењују и обрађују обавештајни 
подаци прикупљени на неком другом месту и то на споран 
начин са становишта владавине права и демократског леги
тимитета.

Премда наводно не прикупљају тзв. сирове обавештај
не податке оперативним путем – односно применом класич
них метода и техника него користе отворене изворе и готове 
обавештајне производе националних служби – моћ утицаја 
наднационалних тела и организационих јединица са оба
вештајном функцијом на наднационални политички процес 
услед тога није мања, како то њихови руководиоци стално 
покушавају да прикажу у јавности. Моћ обавештајног рада 
нпр. INTCENа огледа се у снази стручних аргумената које 
нуде његове анализе и процене стања безбедности и степе
на претњи по виталне вредности ЕУ, посебно када је реч о 
терористичкој претњи која је већ више од једне деценије ак
туелна и велика је вероватноћа да ће тако остати и у ближој 
будућности. Утицај није ни мало вредносно неутралан, како 
се то обично приказује у идеалним представама о преднос
тима технократског начина управљања јавним пословима јер 
готов обавештајни производ увек садржи и практичне пре
поруке за одлучивање, што претпоставља одређене последи
це по смер и начин спровођења јавне политике. Европол (за 
Процену претње од организованог криминала, енг. Оrganized 
Crimе Тhreat Аssessment), Frontex и Eurojust користе оба
вештајне производе INTCENа у изради својих безбедносних 
процена, што додатно шири обавештајни утицај на одлучи
вање у Савету ЕУ и Европској комисији. 

Начин процене терористичке претње може значајно да 
погоди свакодневни живот грађана Уније и трећих земаља, 
о чему говори пример Стратегије Европског савета за борбу 
против радикализације и регрутовања терориста (European 
Council Strategy for combating Radicalisation and Recrutment 
to Terrorism) усвојене 2005. године, а која је створила ква
зиправну основу за отворено мешање јавних службеника 
(затворских чувара, наставника, социјалних радника) у при
ватност грађана зарад спречавања наводне радикализације 

20130924 0900COMMITTEELIBE, 02/04/2014.
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становништва.46 Реч је о томе да се одлучивање о избору жи
вотног стила и личних уверења измешта у домен деловања 
јавних институција и то само за део популације за који се 
сумња да је склон политичкој радикализацији, што дуго
рочно још више продубљује социјалну неправду за маргина
лизоване слојеве и додатно их отуђује од „моралне већине”. 
Разлике у економској и спољнополитичкој моћи преслика
вају се и на ову област наднационалне политике, па су тако 
земље чланице у раду INTCENа неједнако заступљене, при 
чему велике силе као „инсајдери” имају далеко већу могућ
ност уплива у секуритизацију на плану формулације и спро
вођења противтерористичких мера.47

Постојање INTCENа само по себи није спорно, као 
што није упитна ни сврха постојања националних оба
вештајних служби. Контроверзност рада наднационалних 
организационих јединица и посебних тела са обавештајном 
функцијом огледа се у чињеници да она нису установљена 
основним уговорима нити правним актима Савета ЕУ, као 
што је у земљама чланицама положај обавештајних служби у 
систему јавних институција строго уређен законом. Списак 
и опис надлежности и овлашћења INTCENа нису доступ
ни јавности, односно није ни познато да ли уопште постоји 
засебан документ којим је ово тело конституисано, већ их 
је могуће једино посредно реконструисати на основу изјава 
функционера Уније и извештаја других институција ЕУ. На 
пример, на основу одговора потпредседнице Европске ко
мисије и високе представнице ЕУ Кетрин Ештон (Catherine 
Аshton) на питања европских посланика сазнајемо да ова ор
ганизациона јединица годишње изради око 200 стратешких 
процена стања и око 50 посебних анализа и извештаја.48 Та
кође, не постоји ниједан правни документ Уније који уређује 
надзорну улогу Европског парламента или националних пар
ламената над овим организационим јединицама и телима, 
што довољно сведочи о структурном мањку демократског 

46 Опширније у: Marieke De Goede, “The Politics of Preemption and the War on 
Terror in Europe”, European Journal of International Relations , Vol. 14, No. 1, 
2008, p. 170–171.

47  Jelle van Buuren, “Secret Truth: The EU Joint Situation Centre”, op. cit., p. 15.
48  “Joint answer given by High Representative/VicePresident Ashton on behalf of 

the Commission to written questions E006018/12 and E006020/12”, op. cit.
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легитимитета. „Заобилазан” начин изградње наднационал
них тела са обавештајном функцијом који их измешта из до
мена демократске контроле, чини се да подстиче оправдану 
сумњу стручне и шире јавности у изворне мотиве и намере 
владајућих елита земаља чланица у погледу остварења већег 
степена безбедности Уније.

Аргумент против њиховог увођења у основне правне 
акте ЕУ заснива се на тврдњи да ове службе користе само 
готове обавештајне производе које им проследе национал
не службе држава чланица. Мартин Еренхаузер (Мartin 
Еhrenhauzer), независни посланик Европског парламента из 
Аустрије и члан Пододбора за безбедност и одбрану, тврди 
да је наведени аргумент нетачан јер ове службе и ван терито
рије Уније самостално прикупљају и анализирају обавештај
не податке, те шаљу строго поверљиве извештаје наднацио
налним политичким одлучиоцима.49 Према мишљењу гене
ралног секретара Европске службе за спољно деловање Пјера 
Вимона (Pierrе Vimont), преображај INTCENа у истинску 
наднационалну службу са традиционалним обавештајним 
задацима захтевало би не само измене основних уговора 
већ и корениту промену садашње обавештајне културе која 
преовладава у земљама чланицама. Поред тога, Вимон сма
тра да би стварање наднационалне обавештајне агенције 
створило пометњу, јер би њено стављање у положај главне 
службе у односу на националне обавештајне службе дове
ло до непотребног удвајања и преклапања организационих и 
финансијских ресурса, што највероватније не би водило по
већању степена безбедности грађана Уније. Садашњи дирек
тор INTCENа Илка Салми (Ilкка Salmi) и Пјер Вимон такође 
заговарају становиште да нема потребе за надзором Европ
ског парламента над INTCENом зато што он не делује опе
ративно и зато што европски посланици сходно Лисабонском 
споразуму већ строго контролишу рад Европске службе за 
спољно деловање – чији је INTCEN саставни део, надзором 
поверљивих докумената и анализом извештаја о раду које ви
сока представница редовно шаље Парламенту.50

49 Martin Ehrenhauser, “EU Intelligence Service without Democratic Control”, 
www.ehrenhauser.at/archiv/lang/en/ issues/secretservice/, 03/04/2014. 

50 Kristof Clerix, “Ilkka Salmi, the EU’s spymaster”, op. cit.
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Чак и ако оставимо по страни намерне злоупотребе у 
обавештајном раду вођене остварењем личних или приватних 
интереса, редовна обрада великог броја података о личности 
у свакодневном раду институција Европске уније упућује на 
претпоставку да озбиљна штета за грађане не мора нужно да 
настане као производ кршења етичких стандарда, већ може 
да проистекне из пуке нетачности или застарелости подат
ка, или његове доступности особи која није за то овлашћена. 
Посматрано из тог угла, посебно је осетљиво одлучивање у 
подручју борбе против тероризма, на шта указује деловање 
Радне групе CP 931 на плану састављања и ажурирања листе 
потенцијалних терориста. Одлучивање Радне групе и даље 
није транспарентно нити је подложно јасним критеријуми
ма о томе ко треба да буде на листи а ко не, па због тога 
особа која је неосновано осумњичена за повезаност са те
рористичким деловањем нема могућност да своју невиност 
докаже пред националним судовима и издејствује уклањање 
са листе.51 Највећа препрека покретању судског поступка је 
поверљива природа докумената Радне групе и чињеница да 
је увршћивање на листу засновано не на чврстим доказима 
него на аргументацији типичној за обавештајни рад, односно 
на претпоставкама. 

Посматрано из перспективе сложеног институционал
нофункционалног устројства Уније са испреплетаним 
наднационалним и националним надлежностима, надзор 
Европског парламента има најјачи легитимитет будући да 
представља непосредну везу између посланика као изабра
них представника и грађана који су их бирали. Ипак, над
национална контролна функција је делом закомпликована 
због тога што рад Европола и INTCENа припадају кругу по
дељене надлежности Европског парламента и националних 
парламената. Укључивање националних парламената је свр
сисходно јер националне владе делегирају своје службенике 
на рад у ова два тела Уније, али је у највећем делу пробле
матично будући да преовладава став незаинтересованости 
и мањак стручних знања, људских и материјалних ресурса 

51 Више о овом проблему у: Mikael Eriksson, In Search of a Due Process: Listing 
and Delisting Practices of the European Union, Uppsala University, Uppsala, 
2009, pp. 42–43; Christina Eckes, “Decisionmaking in the Dark?: Autonomous 
EU Sanctions and National Classification”, op. cit., pp. 24–25.
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потребних за делотворан надзор. Европски парламент има 
моћно оруђе контроле – формулисање буџетске политике и 
утврђивање обима новчаних средстава која могу да буду на 
располагању обавештајним службама Уније. Ипак, чини се 
да Европски парламент недовољно добро разуме своју улогу 
у процесу надзора, што је условљено слабом свешћу посла
ника о обиму и врстама обавештајног рада који се одвија у 
наднационалном институционалном оквиру и његовом по
тенцијалном утицају на људска права.52 

Док је деловање Европола у већој мери под лупом јавно
сти, INTCEN остаје у сенци, чак и за чланове Европског парла
мента у Одбору за спољне послове (Foreign Аffairs Cоmmittее) 
и Пододбору за безбедност и одбрану (Subcоmmittее on 
Security and Defence) који су показали слабо интересовање 
за контролу рада средишњег обавештајног тела Уније. На 
другој страни, висока представница ЕУ за спољне послове и 
сама Европска служба за спољно деловање, чији је INTCEN 
организациони део, уздржавају се од пружања информација. 
Захтев невладине организације Statewatch упућен Европској 
служби за спољно деловање за увидом у теме којима се баве 
документа INTCENа одбијен је уз образложење да су сва до
кумента класификована као поверљива и да стога нису ни 
убележена у регистар информација од јавног значаја.53 Од
бијање да се пруже елементарне информације о темама доку
мената неоубичајена одлука, јер Савет ЕУ често обелодањује 
описе информација садржаних у својим документима које 
из разлога поверљивости не може да учини у потпуности 
доступним јавности. Директор INTCENа Илка Салми твр
ди да међуинституционални споразум између Европског 
парламента и Савета ЕУ омогућују посланицима приступ 
поверљивим информацијама посредством посебног подод
бора Одбора за спољне послове Европског парламента, чији 
чланови су након безбедносних провера добили одобрење за 
приступ.54 У пракси то не значи много са становишта грађа

52 ConstantinMarian Birsan, “Intelligence Effectiveness in the European Union in 
the New Security Environment”, op. cit., p. 69.

53 Chris Jones, “Secrecy reigns at the EU’s Intelligence Analysis Centre”, Statewatch 
Journal, Vol. 22, No. 4, January 2013, www.statewatch.org/subscriber/protected/
sw22n4.pdf, p. 4. 

54  Kristof Clerix, “Ilkka Salmi, the EU’s spymaster”, op. cit.
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на као крајњих корисника права на приступ информацијама 
од јавног значаја, будући да узак круг посланика којима је 
одобрен увид из разлога поверљивости докумената не смеју 
да износе у парламентарним расправама њихов садржај. 
Без расправе и познавања стварног стања ствари није мо
гућ делотворан надзор ниједне јавне службе, а посебно не 
обавештајне. Због тога је Европски парламент на основу из
вештаја Одбора за грађанске слободе, правду и унутрашње 
послове упутио Европској комисији иницијативу да до сеп
тембра 2014. године сачини предлог за стављање у правни 
оквир деловања INTCENа и пратећег механизма контроле 
који треба да укључи и редовно извештавање Европском пар
ламенту.

Суморна будућност наднационалног 
обавештајца: на удару традиционалне 

антипатије јавности према еврократама

Истраживање „тихе” еволуције и актуелног деловања 
посебних наднационалних тела и организационих јединица 
при постојећим институцијама ЕУ којима је поверено оба
вљање обавештајних задатака, показало је да је појачана и 
неселективна секуритизација наднационалних јавних поли
тика нарушила крхку равнотежу између доследног пошто
вања људских права и безбедносних обзира. О томе јасно 
сведоче злоупотребе обавештајних овлашћења откривене 
последњих пар година у развијеним демократијама, превас
ходно храбрим „дувањем у пиштаљку” инсајдера – оба
вештајних службеника попут Едварда Сноудена. Након ових 
открића контроверзе око демократске легитимности масовне 
примене обавештајних метода и техника спрам потенцијал
ног угрожавања права на приватност и других људских пра
ва пренеле су се и на ниво ЕУ.

Налази ове анализе указују да је одговор на питање 
суштинско за даљи развој наднационалног обавештајног 
апарата – како осигурати да готови обавештајни производи 
претворени у практичне препоруке не „заробе” поступак 
формулисања и спровођења комунитарних јавних полити
ка – двозначан. Напетост између двеју крајности сваке врсте 
обавештајног рада – пожељне користи коју доноси и нежеље
не штете коју може да проузрокује по јавни интерес – није 
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могуће у потпуности разрешити. Врло је вероватно да ће не
пристрасна „одежда” саткана од стручних знања и искустава 
које наднационалне обавештајне службе поседују у изради 
процена безбедносних претњи однети превагу у вагању из
међу разлога увећања безбедности и очувања неприкоснове
ности приватне сфере – поготово када се вагање одвија дале
ко од увида медија и јавности.

Како је утицај обавештајног еснафа на политички про
цес структурно обележје савремене демократије и очиглед
но се не може избећи, уместо идеалистичких очекивања о 
достизању апсолутне користи и послушности обавештајних 
служби, на природу обавештајног рада ваља најпре одгово
рити квалитетним надзором повереним институцијама и те
лима извршне, парламентарне и судске власти, као и медији
ма и организацијама грађанског друштва. Европски суд за 
људска права је на добром путу јер је развио судску праксу у 
погледу тога шта конституише законитост и демократску ле
гитимност продора обавештајних активности у приватност 
појединца. На основу судске праксе Европски парламент би 
могао да угради стандарде минималне заштите приватнос
ти од разлога очувања и унапређења наднационалне безбед
ности у комунитарно законодавство. Неопходно је устано
вити механизме којима би се онемогућило незаконито или 
нелегитимно прикупљање и употреба обавештајних подата
ка у поседу наднационалних агенција и тела са обавештај
ном функцијом. На пример, треба утврдити које су тачке 
укрштања националних и наднационалних безбедносних и 
обавештајних агенција које могу да буду у будућности укљу
чене у тајно праћење масовних размера, а потом те тачке под
вргнути демократској, правној и судској контроли. Успоста
вљање делотворног механизма контроле наднационалних 
институција и тела са обавештајном функцијом чини се да 
је једини пут ка спречавању масовног електронског праћења 
комуникације грађана и очувању темељних вредности које 
већ деценијама чине идејну окосницу европске интеграције.

Истраживање не даје ни једнозначан одговор на питање 
да ли претежу предности или мане упостављања јединстве
не наднационалне обавештајне службе и јачања обавештајне 
функције ЕУ. Садашњи директор INTCENа Илка Салми сма
тра да је мало вероватно да ће Унија чак и дугорочно гледано 
успети да развије сопствену обавештајну службу због пот
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реба за сложеним изменама основних уговора које захтевају 
широку сагласност свих чланица, те традиционалног отпора 
националних власти према преношењу надлежности у овако 
осетљивој области безбедносне политике на ниво ЕУ.55 До
садашња пракса развоја наднационалне обавештајне функ
ције неприметним корацима сходно прагматским мерилима 
неофункционалистичког приступа интеграцији, ван пред
виђених демократских процедура, сведочи да водеће члани
це Уније ни не сматрају неопходним установљавање једин
ствене обавештајне службе. Не треба сметнути са ума да је 
идеја уједињене Европе као ексклузивистичког пројекта на
ционалних политичких елита сазревала далеко од грађана и 
тиме утицала на стварање слике у јавном мњењу о свемоћној 
бирократији из Брисела, која неконтролисано троши новац 
пореских обвезника и за то никоме не одговара. Посматра
но из перспективе прибављања демократског легитимитета 
и подршке грађана, избор „заобилазног” пута за оснивање 
јединствене обавештајне службе како би се избегла контрола 
Европског парламента и медија, чини се да ће још више да 
оснажи вишедеценијска осећања антипатије грађана према 
еврократама. Стога само транспаретно обављање наднацио
налне обавештајне функције уграђене у нормативни и инсти
туционални оквир ЕУ – било у садашњем организационом 
облику или неком новом – може да допринесе делотворнијој 
заштити виталних безбедносних интереса Уније, а без под
ривања заштите људских права као једне од темељних вред
ности европске интеграције. Једино на тај начин продубљи
вање интеграције неће довести до даљег пада иначе релатив
но ниског нивоа поверења у рад институција ЕУ.
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Srdjan Korac

SUPRANATIONAL INTELLIGENCE SERVICE 
IN MAKING?

Resume

The paper analyses the evolution and performance of both 
supranational bodies and organisational units which are parts of 
the EU institutions with the classical intelligence and crimeintel
ligence functions and assignments. The author employs concepts 
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of securitization of public policy, democratic oversight of the 
intelligence, and democratic legitimacy, because the use of the 
classical intelligence work methodology in the law enforcement 
opens a new area where activities of supranational institutions 
may cause damage to the EU public interest as well as violations 
of human and civil rights. In the aftermath of 9/11, several scan
dals in the U.S. and the United Kingdom revealed the persistent 
practice of political abuse of the intelligence to justify the “war 
on terror” abroad and the jettisoning of many restrictions on 
civil liberties at home. The former employee of the U.S. National 
Security Agency, Edward Snowden, disclosed the existence of 
nontransparent governmental programmes of massive unselec
tive electronic surveillance, realtime interception, collection and 
exchange of personal and business data of the EU officials, citi
zens and companies — with no judicial oversight. This revelation 
endangers the credibility of supranational institutions to protect 
right to privacy effectively against intrusion of a number of inter
twined intelligence services primarily based in the United States, 
in clandestine cooperation with Microsoft, Yahoo, Google, Apple, 
Facebook and Skype. 

The author shows how a “silent” evolution of the EU bod
ies with intelligence assignments has been going on for a decade, 
and almost completely out of the reach of oversight powers of the 
European Parliament. The analysis includes the following steps 
in the evolution: Europol (earlier Europol Drugs Unit), SATCEN 
(Satellite Center), Frontex (European Agency for the Manage
ment of Operational Cooperation at the External Borders of the 
Member States of the European Union), INTCEN (Intelligence 
Analysis Center), INTDIR (Intelligence Directorate attached to 
the EU Military Staff), SIAC (Single Intelligence Analysis Capac
ity) as a part of the SecretariatGeneral of the Council of Euro
pean Union. There are also three initiative on the EU level that 
deal with the intelligence in the context of antiterrorism and cri
sis prevention policy: CP 931 Working Party (named after Com
mon Position 2001/931/CFSP), Club de Berne and Budapest Club. 
The author argues that the need for a separate supranational in
telligence service that will provide sound expertise in order to 
support an effective implementation of both the Common Foreign 
and Security Policy (CFSP) and Common Defence and Security 
Policy (CDSP) is to some extent grounded in the neofunctional
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ist assumption that the deepening of European integration co
relates strongly with the socalled positive spillover effect. 

The analysis suggests that the further development of supra
national intelligence network must ensure that the finalised intel
ligence products when transformed into policy recommendations 
do not “hijack” the process of formulation and implementation of 
the CFSP and the CDSP. Moreover, there is no unambiguous evi
dence to support only either pros or cons of the establishing a sin
gle and more powerful intelligence function on the EU level. Yet, 
from the perspective of democratic legitimisation and the public 
support, the current decision of the EU leaders to “bypass” the 
set up of a supranational intelligence service through legislative 
process in order to avoid control of the European Parliament and 
the media is likely to strengthen decadeslong aversion towards 
Brussels Eurocrats. 

The author concludes that only a transparent suprana
tional intelligence service placed firmly in the EU normative and 
institutional framework can contribute to more effective protec
tion of vital security interests without violations of human rights 
– a cornerstone   of the European integration. Besides, an effective 
control mechanism of supranational institutions and bodies with 
intelligence function seems to be the only way to prevent potential 
harm that enforcement of the intrusive techniques may have for 
the fragile balance between the consistent protection of human 
rights and effective security. 
Keywords: intelligence service, democratic control, functional 

integration, EU Common Foreign and Security 
Policy, EU institutions.

 Овај рад је примљен 17. септембра 2014. године а прихваћен за штампу на 
састанку редакције 27. новембра 2014. године.
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Сажетак
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јавнапотрошњаизворнестабилностипривредеинепроиз
воднооптерећењеигушењепословног(предузетничког,при
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Проблемнакојиовдежелимдаукажемјестестварна
висинадефицитаконсолидованогбуџета,званичнидефицит
исистемфинансирањадефицита,алиинаогромнепробле
мекојићенастатиуследећимгодинамаубуџетскојполи
тици.Кризајавнихфинансијасекумулиравећнизгодинаса
свевећимбуџетскимдефицитомидоминантноекстерним
финансирањембуџетскогдефицита.
Кључнеречи:буџетскирасходи,буџетскиприходи,дефицит

буџета, финансирање дефицита, структурни
дефицит, класични дефицит, консолидовани
дефицит, редовни извори финансирања дефи
цита, допунски извори, еластичност расхода,
еластичностјавнихприхода.

1.Фискалнапотрошњаипривреднираст

Кре	та	ње	јав	них	рас	хо	да,	ка	ко	укуп	но,	та	ко	и	по	струк
ту	ри,	углав	ном	се	упо	ре	ђу	је	с	кре	та	њем	бру	то	до	ма	ћег	про
из	во	да	и	од	но	сом	ова	два	ма	кро	а	гре	га	та.	Из	уче	шћа	јав	них	
при	хо	да	и	рас	хо	да	и	бру	то	про	из	во	да	ста	тич	ки	се	по	сма	тра	
оп	те	ре	ће	ње	 (пре	ко	 по	ре	за	 и	 дру	гих	 јав	ни	 при	хо	да)	 бру	то	
до	ма	ћег	про	из	во	да	за	хва	ти	ма	за	по	тре	бе	 јав	не	по	тро	шње	и	
при	ти	ска	овог	об	ли	ка	по	тро	шње	на	укуп	ну	по	тро	шњу,	тр	жи
ште	и	це	не.	Ти	ме	се	же	ли	са	гле	да	ти	ко	ли	ко	др	жа	ва	оп	те	ре	ћу
је	сво	јом	„не	про	из	вод	ном“	по	тро	шњом	бру	то	до	ма	ћи	про	из
вод.	Исто	вре	ме	но	се	же	ли	са	гле	да	ти	ко	ли	ко	јав	на	по	тро	шња	
оп	те	ре	ћу	је	 по	слов	ни	 (пред	у	зет	нич	ки,	 при	вред	ни)	 сек	тор	 и	
сек	тор	ста	нов	ни	штва.	Кри	ти	ка	„пре	те	ра	не“	бу	џет	ске	по	тро
шње	и	ви	со	ких	по	ре	ских	за	хва	та	 је	и	кри	ти	ка	др	жав	не	ин
тер	вен	ци	је	у	при	вре	ди,	гу	ше	ња	при	вре	де	и	из	вор	не	ста	бил
но	сти	(и	са	вре	ме	не	фи	нан	сиј	ске	кри	зе).

Да	погледамо	на	почетку	основне	макроодносе:
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Табела	1.	ОПТЕРЕЋЕЊЕ	БРУТО	ДОМАЋЕГ	ПРОИЗВОДА	АВНИМ	
РАСХОДИМА	И	ПРИХОДИМА 

	износи	у	милијардама,	консолидовани	биланс	јавног	сектора	

Бру	то	
до	ма	ћи	
про	из
вод

Јав	ни	
рас	хо	ди

Јав	ни	
при	хо
ди

Бу	џет
ски	де
фи	цит

Уче	шће	у	БДП

Рас
хо	да

При
хо	да

Де	фи
ци	та

2005. 1.883,5 706,8 724,5 +17,6 37,5 38,4 +0,9

2006. 1.962,1 899,3 867,7 31,6 45,8 44,2 1,6

2007. 2.276,9 1.046,8 1.002,0 44,8 45,9 42,0 3,0

2008. 2.661,4 1.213,9 1.134,4 70,5 45,6 42,9 2,7

2009. 2.713,2 1.267,9 1.146,5 121,4 46,7 42,2 4,5

2010. 2.986,8 1.359,8 1.225,2 134,6 45,5 41,0 4,5

2011. 3.293,3 1.460,9 1.302,5 158,4 44,8 39,5 5,3

Извор:Билтенјавнихфинансија,Министарствојавнихфинансија
Србијебр.12.2011.Таб.1и2.

У	пе	ри	о	ду	но	ве	кри	зе	до	ла	зи	до	сма	ње	ња	уче	шћа	јав
них	при	хо	да	и	рас	хо	да	у	бру	то	до	ма	ћем	про	из	во	ду,	али	је	пад	
уче	шћа	јав	них	при	хо	да	ве	ћи,	што	је	до	ве	ло	до	по	ра	ста	де	фи
ци	та	бу	џе	та.	

Да	ли	се	ра	ди	о	пре	те	ра	ној	јав	ној	(бу	џет	ској)	по	тро	шњи	
и	ко	ји	су	то	об	ли	ци	по	тро	шње	ко	ји	су	по	ста	ли	основ	ни	ге
не	ра	тор	 раз	вој	них	 про	бле	ма	 и	 не	ста	бил	но	сти,	 по	ку	ша	ће	мо	
са	гле	да	ти	из	сле	де	ћег	пре	гле	да:
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Табела	2.	БРУТО	ДОМАЋИ	ПРОИЗВОД	 
И	ТЕРЕТИ	ЈАВНЕ	ПОТРОШЊЕ 

	у	%	

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
Ре	ал	ни	раст	БДП 5,2 3,6 5,4 3,8 3,5 1,0 1,9
Раст	БДП	но	ми	нал	но 21,9 16,6 16,0 16,8 1,9 10,0 10,2
По	раст	кон	со	ли	до	ва
них	јав	них	при	хо	да 10,8 10,5 17,4 12,3 2,5 6,9 6,3

По	раст	кон	со	ли	до	ва
них	јав	них	рас	хо	да 12,3 23,7 16,4 16,0 4,4 7,2 7,4

Уче	шће	јав	них	рас	хо
да	у	БДП 37,5 45,8 46,0 45,6 46,7 45,5 44,8

Уче	шће	јав	них	при	хо
да	у	БДП 38,4 43,6 44,3 41,2 42,2 41,0 39,5

Де	фи	цит	или	су	фи
цит	бу	џе	та			кла	сич
ни,	при	мар	ни

+17,6 31,6 54,7 70,5 125,4 134,6 158,4

Уче	шће	де	фи	ци	та	у	
БДП	(зва	нич	но) +0,9 1,6 3,0 2,7 4,5 4,5 5,3

Извор:МинистарствофинансијаСрбије,Билтенјавнихфинансија,
децембар2008.и2011.године.

Бу	џет	ска	 по	тро	шња	 се	 у	 го	ди	на	ма	 но	ве	 кри	зе	 спо	ри
је	по	ве	ћа	ва	у	од	но	су	на	но	ми	нал	ни	(ин	фла	ци	о	ни	ра	ни)	раст	
бру	то	до	ма	ћег	про	из	во	да.	Исто	се	од	но	си	и	на	кон	со	ли	до	ва	не	
јав	не	при	хо	де.	Уче	шће	јав	них	рас	хо	да	и	при	хо	да	се	у	по	след
ње	три	го	ди	не	сни	жа	ва	у	бру	то	до	ма	ћем	про	из	во	ду.

Оп	те	ре	ће	ње	бру	то	про	из	во	да	у	на	шој	еко	но	ми	ји	у	од
но	су	на	дру	ге	др	жа	ве	ЕУ	ни	је	ве	ће,	на	про	тив,	ни	же	је.	Ме
ђу	тим,	основ	ни	је	про	блем	спор	еко	ном	ски	раст,	при	че	му	се	
ефек	ти	ин	фла	ци	је	не	од	ра	жа	ва	ју	на	јав	ни	сек	тор	об	зи	ром	на	
то	да	је	ре	ал	ни	го	ди	шњи	по	раст	рас	хо	да	и	при	хо	да	ис	под	но
ми	нал	ног	ра	ста	БДП.

Кла	сич	ни	 (при	мар	ни)	 де	фи	цит	 се	 у	 го	ди	на	ма	 кри	зе	
одр	жа	ва	на	ни	воу	од	4,34,5%	бру	то	до	ма	ћег	про	из	во	да,	ма	да	
се	у	ма	си	из	го	ди	не	у	го	ди	ну	по	ве	ћа	ва,	та	ко	да	је	на	стао	про
блем	ње	го	вог	фи	нан	си	ра	ња.
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Ов	де	се	ра	ди	о	кон	со	ли	до	ва	ном	(укуп	ном)	бу	џе	ту.	Да	
по	гле	да	мо	ове	од	но	се	у	Ре	пу	блич	ком	бу	џе	ту	 (кла	сич	ни	бу
џет	др	жа	ве),	ко	ји	се	углав	ном	нај	че	шће	ис	ти	че	у	јав	ним	рас
пра	ва	ма.

Табела	3.	ПРИХОДИ,	РАСХОДИ	И	ДЕФИЦИТ	 
РЕПУБЛИКЕ	СРБИЈЕ 

	промене	у	%	

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
Но	ми	нал	ни	раст	БДП 21,9 16,5 16,0 16,8 1,9 10,0 10,1
Го	ди	шњи	раст	при	хо	да	
бу	џе	та 10,8 10,5 17,3 12,3 0,7 8,6 4,6

Го	ди	шњи	раст	рас	хо	да	(%) 12,3 20,7 16,6 13,6 6,3 9,8 6,9
Уче	шће	рас	хо	да	Ре	пу	блич
ког	бу	џе	та	у	БДП 37,0 27,0 27,1 26,3 27,5 27,4 26,6

Уче	шће	при	хо	да	Ре	пу
блич	ког	бу	џе	та	у	БДП 37,7 25,1 25,4 24,4 24,1 23,8 22,6

Де	фи	цит	Ре	пу	блич	ког	бу
џе	та	(ми	ли	јар	де	ди	на	ра) +8,2 35,6 38,1 50,8 90,5 108,0132,5

Уче	шће	де	фи	ци	та	у	БДП	
(%) +0,8 1,8 1,7 1,9 3,4 3,6 4,0

Извор:МинистарствофинансијаСрбије,Билтенјавнихфинансија,
децембар2008.и2011.године.

Кла	сич	ни	 бу	џет	 др	жа	ве,	 уз	 све	 кри	ти	ке	 ко	је	 се	 у	 по
след	ње	 вре	ме	 упу	ћу	ју	 на	 бу	џет	ску	 по	тро	шњу	 и	 ис	ти	ца	ње	
по	тре	ба	 за	ре	фор	мом	 јав	ног	сек	то	ра	 (јав	них	фи	нан	си	ја),	не	
мо	же	 се	 за	па	зи	ти	 да	 пред	ста	вља	 ве	ли	ки	 фи	скал	ни	 те	рет.	
Про	блем	је	из	ра	зи	то	слаб	ре	ал	ни	раст	при	вре	де,	ни	ска	по	ре
ска	ба	за,	ма	ли	јав	ни	при	хо	ди	за	фи	нан	си	ра	ње	јав	них	рас	хо	да	
Ре	пу	блич	ког	бу	џе	та.

Да	ви	ди	мо	са	да	ка	ква	је	ди	на	ми	ка	бру	то	до	ма	ћег	про
из	во	да,	 јав	них	при	хо	да	и	рас	хо	да	Ре	пу	блич	ког	бу	џе	та	и	да	
ли	се	фи	скал	ни	те	рет	по	ве	ћа	ва	или	сма	њу	је.	Ово	по	себ	но	из	
апри	ор	них	ста	во	ва	да	је	„фи	скал	ни	те	рет“	пре	те	ра	но	ви	со	ки	
да	 је	 по	треб	на	фи	скал	на	 кон	со	ли	да	ци	ја,	 од	но	сно	 „ре	фор	ма	
јав	ног	сек	то	ра“	(ма	да	се	при	то	ме	и	не	зна	на	шта	се	то	од	но
си).
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Ди	на	ми	ка	го	ди	шњег	по	ра	ста	јав	них	при	хо	да	и	рас	хо	да	
је	ма	ња	у	од	но	су	на	го	ди	шњи	раст	но	ми	нал	ног	(ин	фла	ци	о	ни
ра	ног)	бру	то	до	ма	ћег	про	из	во	да.	Ова	тен	ден	ци	ја	је	по	себ	но	
из	ра	же	на	у	го	ди	на	ма	но	ве	кри	зе,	при	че	му	је	по	раст	при	хо	да	
ма	њи	од	по	ра	ста	јав	них	рас	хо	да.	То	је	до	ве	ло	до	ку	му	ли	са
ња	 де	фи	ци	та	 бу	џе	та,	 сни	жа	ва	њу	 уче	шћа	 јав	них	 при	хо	да	 и	
рас	хо	да	у	бру	то	до	ма	ћем	про	из	во	ду	(код	при	хо	да	са	37,7%	на	
22,6%,	а	код	рас	хо	да	са	37%	на	26,6%).

Ово	ука	зу	је	на	не	ко	ли	ко	то	ко	ва:
1)	 Ефи	ка	сност	на	пла	те	јав	них	при	хо	да	осет	но	опа	да,
2)	 Јав	ни	 рас	хо	ди	 се	 ауто	ном	но	 по	на	ша	ју	 у	 од	но	су	 на	

до	ма	ћи	бру	то	про	из	вод,	што	во	ди	екс	пло	зив	ном	ши
ре	њу	до	пун	ског	фи	нан	си	ра	ња	бу	џет	ских	рас	хо	да,

3)	 Бу	џет	ска	кон	тро	ла	је	зна	чај	но	огра	ни	че	на,	а	ти	ме	и	
ефи	ка	сност	усме	ра	ва	ња	сред	ста	ва.

То	 се	 ја	сно	ви	ди	из	 струк	ту	ре	и	ди	на	ми	ке	бу	џет	ских	
рас	хо	да.

2.Структурајавнихрасходаиеластичност
накомпресијујавнепотрошње

По	ла	зе	ћи	од	ста	ва	да	је	јав	на	по	тро	шња	пре	ди	мен	зи	о
ни	ра	на	и	да	„гу	ши“	при	вре	ду	и	раз	вој	за	го	ва	ра	се	сма	ње	ње	
јав	не	по	тро	шње	и	де	фи	ци	та	 јав	ног	сек	то	ра,	уз	ве	ћу	ефи	ка
сност	у	при	ку	пља	њу	јав	них	при	хо	да.

Да	по	гле	да	мо	струк	ту	ру	јав	них	рас	хо	да	у	не	ко	ли	ко	по
след	њих	го	ди	на	 (го	ди	не	кри	зе)	ка	да	до	ла	зи	до	њи	хо	вог	на
глог	по	ве	ћа	ња.
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Табела	4.	СТРУКТУРА	ЈАВНИХ	РАСХОДА	 
И	ЊИХОВА	ЕЛАСТИЧНОСТ 
	износи	у	милијардама	динара	

2008. 2009. 2010. 2011.
Стопа	раста

Номинално Реално
2010. 2011. 2010. 2011.

1.	Те	ку	ћи	рас	хо	ди 1.089 1.154 1.224 1.325 6,0 8,2 4,3 2,6
Рас	хо	ди	за	за	по	сле	не 293 302 308 343 1,9 11,3 8,1 4,3

Ку	по	ви	на	ро	ба	и	услу	га 181 186 203 216 9,1 6,8 1,2 0,6

Пла	ћа	ње	ка	ма	та 16 22 34 48 54,5 31,0 44,2 18,1
Суб	вен	ци	је 78 63 78 80 23,8 2,5 13,5 4,5

Со	ци	јал	ни	тран	сфе	ри 497 556 579 609 4,1 5,1 6,2 5,3
		у	то	ме:
Пен	зи	је 331 387 394 423 1,8 7,3 8,5 2,3

На	кна	де	за	не	зап. 17 19 22 18 15,8 20,0 5,5 28,0
Оста	ли	тран	сфе	ри	до

ма	ћин. 143 142 159 163 98 3,7 0,5 6,6

						 Оста	ли	те	ку	ћи	рас
хо	ди 23 25 23 32 8,0 38,1 18,3 24,4

2.	Ка	пи	тал	ни	рас	хо	ди 106 93 105 111 12,9 5,8 2,6 4,7
3.		Не	то	бу	џет	ске	по	зај

ми	це 19 20 30 25 50,0 17,0 39,7 24,3

ЈАВ	НИ	РАС	ХО	ДИ 1.214 1.268 1.360 1.461 7,2 7,4 3,1 3,2
Извор:Билтенјавнихфинансија,Министарствојавнихфинансија

Србијебр.12.Таб.1и2.

Но	ми	нал	ни	раст	јав	них	рас	хо	да	у	по	след	њих	не	ко	ли	ко	
го	ди	на	ни	је	до	во	љан	да	оси	гу	ра	и	ре	а	лан	раст.	Ре	ал	ни	раст	
по	ка	зу	је	пад	го	то	во	код	свих	об	ли	ка	јав	них	рас	хо	да	од	3,1%	
до	 3,5%	 го	ди	шње.	Из	у	зет	но	 је	 ви	со	ко	 по	ве	ћа	ње	 рас	хо	да	 за	
пла	ће	не	ка	ма	те	ка	ко	но	ми	нал	но,	 та	ко	и	ре	ал	но.	Рас	хо	ди	 за	
за	по	сле	не	у	2011.	по	ка	зу	ју	и	но	ми	нал	ни	и	ре	ал	ни	раст.
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Табела	5.	ЕЛАСТИЧНОСТ	ЈАВНИХ	РАСХОДА	 
И	МОГУЋНОСТИ	РЕСТРИКТИВНЕ	 

ФИСКАЛНЕ	ПОЛИТИКЕ 
	износи	у	милијардама	динара	

2010. % 2011. %
Нееластични	јавни	расходи 613 45,0 654 44,7
Камата	на	зајмове   34 		2,5   45 		3,0
Социјални	трансфери 579 42,5 609 41,7
Релативно	еластични 491 36,2 534 36,5
Расходи	за	запослене 308 22,8 343 23,4
Субвенције 		78 		5,6 		80 		5,6
Капитални	расходи 105 		7,6 111 		7,5
Високо	еластични	у	вођењу	
фискалне	политике 256 18,8 273 18,6

Куповина	роба	и	услуга  203 14,9 216 14,7
Остали	текући	расходи    23 		1,6   32 		2,2
Нето	буџетске	позајмице     30 		2,3   25 		1,7
ЈАВНИ	РАСХОДИ 1.360 100 1.461 100
Извор: Билтен јавнихфинансија,Министарство јавнихфинансија

Србијебр.12.Таб.1и2.

Струк	ту	ра	јав	них	рас	хо	да	у	по	гле	ду	во	ђе	ња	ве	ће	ефи
ка	сно	сти	 фи	скал	не	 по	ли	ти	ке,	 по	себ	но	 у	 по	гле	ду	 сма	ње	ња	
јав	них	рас	хо	да,	ве	о	ма	је	не	по	вољ	на.	На	не	е	ла	стич	не	рас	хо
де	от	па	да	го	то	во	45%,	а	на	ре	ла	тив	но	ела	стич	не	(ко	ји	сво	јим	
огра	ни	ча	ва	њем	по	га	ђа	ју	при	вред	ни	раст,	ин	ве	сти	ци	је	и	за
по	сле	ност)	од	ла	зи	36,5%	свих	рас	хо	да.	На	ви	со	ко	е	ла	стич	не	и	
опе	ра	тив	не	у	во	ђе	њу	екс	пан	зив	не	или	ре	стрик	тив	не	фи	скал
не	по	ли	ти	ке	от	па	да	око	19%	свих	рас	хо	да.	У	по	гле	ду	„кре	са
ња“	јав	них	рас	хо	да	мо	гућ	но	сти	фи	скал	не	по	ли	ти	ке	су	до	ста	
огра	ни	че	не,	уко	ли	ко	се	не	же	ли	угро	зи	ти	ње	на	сти	му	ла	тив
на	или	под	сти	цај	на	по	ли	ти	ка	у	укуп	ној	по	ли	ти	ци	сти	му	ли
са	ња	еко	ном	ског	ра	ста.

3.Консолидованибилансдржаве
идвострукибуџетскидефицит

У	ис	тра	жи	ва	њу	бу	џет	ске	по	тро	шње	и	де	фи	ци	та	нај	че
шће	се	по	ла	зи	од	Ре	пу	блич	ког	бу	џе	та,	што	је	из	ра	зи	то	огра
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ни	ча	ва	ју	ћи	при	ступ	у	из	у	ча	ва	њу	укуп	ног	фи	скал	ног	те	ре	та	
или	фи	скал	не	пре	си	је.	Ре	пу	блич	ки	бу	џет	 је	сте	до	ми	нан	тан	
у	укуп	ним	јав	ним	при	хо	ди	ма	и	рас	хо	ди	ма,	али	он	не	по	ка
зу	је	ствар	ни	те	рет	 јав	ног	сек	то	ра	и	бу	џет	ски	де	фи	цит	ко	га	
тре	ба	фи	нан	си	ра	ти.	На	тај	на	чин	се	у	ства	ри	за	ма	гљу	је	ви	си
на	ствар	ног	де	фи	ци	та	јав	ног	сек	то	ра.	Кон	со	ли	до	ва	ни	би	ланс	
др	жа	ве	 је	 пра	ви	 по	ка	за	тељ	 те	ре	та	 јав	ног	 сек	то	ра	 (јав	них	
при	хо	да	и	рас	хо	да)	и	фор	ми	ра	ног	кон	со	ли	до	ва	ног	бу	џет	ског	
де	фи	ци	та.	Из	на	ве	де	ног	раз	ло	га	се	да	је	кла	си	чан	бу	џет	(ре
дов	ни	јав	ни	при	хо	ди	и	рас	хо	ди	др	жа	ве),	а	за	тим	уку	пан	или	
кон	со	ли	до	ва	ни	би	ланс	 јав	ног	 сек	то	ра	 (ко	ји	 укљу	чу	је	 дру	ге	
јав	не	рас	хо	де	и	из	во	ре	фи	нан	си	ра	ња	де	фи	ци	та).	На	ша	ше	ма	
би	лан	са	др	жа	ва	ре	дов	не	 јав	не	при	хо	де	и	рас	хо	де	сма	тра	 за	
кон	со	ли	до	ван	би	ланс	 (што	ни	је	тач	но)	и	одва	ја	га	од	ње	го
вог	 до	пун	ског	де	ла	 (от	пла	та	 глав	ни	це	до	ма	ћим	кре	ди	то	ри
ма	и	от	пла	та	глав	ни	це	стра	ним	кре	ди	то	ри	ма,	као	и	на	бав	ка	
фи	нан	сиј	ске	 имо	ви	не).	 Из	 на	ве	де	ног	 се	 не	 мо	же	 са	гле	да	ти	
ствар	ни	бу	џет	ски	де	фи	цит	и	 си	стем	ње	го	вог	фи	нан	си	ра	ња	
(по	из	во	ри	ма).

Из	на	ве	де	ни	раз	ло	га	да	је	мо	кла	сич	ни	(зва	нич	ни)	бу	џет
ски	де	фи	цит	и	кон	со	ли	до	ва	ни	бу	џет	ски	де	фи	цит.

Табела	6.	КОНСОЛИДОВАНИ	И	КЛАСИЧНИ	БУЏЕТСКИ	
ДЕФИЦИТ 

	Званични	и	стварни,	у	милијардама	динара	

Зва	нич	ни	
(кла	сич
ни)	или	
при	мар	ни	
де	фи	цит

Дру	ги	
рас	хо	ди	–	
се	кун	дар	ни	
де	фи	цит

Ствар	ни	
(кон	со	ли	до
ва	ни)	де	фи
цит	јав	ног	
сек	то	ра

Уче	шће	де	фи	ци	та	у	
БДП

Кла	сич	ни	
де	фи	цит

Кон	со	ли
до	ва	ни	
де	фи	цит

2005. +17,7 	32,4 	14,7  		1,2
2006. 31,6 	58,2 	89,8 1,6 		4,6
2007. 		44,8 	38,8 	83,6 1,9 		3,6
2008. 		70,5 	44,8 115,3 2,6 		4,3
2009. 121,4 197,3 381,7 4,5 11,7
2010. 134,6 256,6 391,2 4,5 13,0
2011. 158,4 308,4 466,8 4,8 14,1

Већ	од	2006.	го	ди	не	ја	вља	се	стал	ни	бу	џет	ски	де	фи	цит,	
са	тен	ден	ци	јом	све	ве	ћег	го	ди	шњег	по	ве	ћа	ња.	Зва	нич	ни	де
фи	цит	у	2009.	го	ди	ни	из	но	сио	је	121,4	ми	ли	јар	де	ди	на	ра	или	
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4,5%	БДП.	Ме	ђу	тим,	 ка	да	 се	укљу	че	 сви	из	да	ци	из	бу	џе	та	
(ре	дов	ни	и	дру	ги	јав	ни	из	да	ци)	де	фи	цит	се	по	ве	ћа	ва	на	381,7	
ми	ли	јар	ди	ди	на	ра,	што	чи	ни	11,7%	бру	то	до	ма	ћег	про	из	во	да.	
Ме	то	до	ло	шки	се	из	бу	џе	та	из	два	ја	ју	от	пла	те	глав	ни	це	до	ма
ћим	и	стра	ним	кре	ди	то	ри	ма	(и	на	бав	ка	фи	нан	сиј	ске	имо	ви
не),	што	за	ма	гљу	је	ствар	ни	де	фи	цит	и	ви	си	ну	бу	џет	ске	по
тро	шње	у	БДП.	Ови	рас	хо	ди	из	но	се	у	2010.	го	ди	ни	ни	ма	ње	
ни	 ви	ше	 већ	 257	ми	ли	јар	ди	 ди	на	ра,	 а	 у	 2011.	 го	ди	ни	 308,4	
ми	ли	јар	де.	То	да	је	уку	пан	де	фи	цит	у	2010.	од	391,2	ми	ли	јар	ди	
ди	на	ра,	а	у	2011.	го	ди	ни	466,8	ми	ли	јар	ди	(14,1%	БДП).	Ма	њак	
ре	дов	них	при	хо	да	у	бу	џе	ту	је	све	ве	ћи,	та	ко	да	др	жа	ва	мо	ра	
тра	жи	ти	до	дат	не	из	во	ре	сред	ста	ва,	од	но	сно	до	дат	но	се	за	ду
жи	ва	ти.

Ка	ква	је	фи	нан	сиј	ска	кон	струк	ци	ја	на	ни	воу	Ре	пу	блич
ког	бу	џе	та	да	ли	је	ов	де	си	ту	а	ци	ја	по	вољ	ни	ја?

Табела	7.	ДЕФИЦИТ	РЕПУБЛИЧКОГ	БУЏЕТА	 
И	СИСТЕМ	ФИНАНСИРАЊА 
	износи	у	милијардама	динара	

При
мар	ни	
де	фи
цит

Се	кун
дар	ни	
де	фи
цит

Уку		пан	
де		фи	
цит

Фи	нан	си	ра	ње	де	фи	ци	та	по	из	во	ри	ма

До	ма	ће	
за	ду
жив.

Стра	но	
за	дуж.

При	ва
тиз.

При
лив	од	
да	тих	
кре		ди
та

Укуп	но

2005. +8,2 25,8 17,6 5,4 11,8 31,1  48,3
2006. 35,6 52,3 87,9 19,6 5,2 150,8  175,6
2007. 38,2 36,0 74,2 1,0 2,2 39,2  42,4
2008. 50,8 42,0 92,8 9,3 0,8 26,2 2,5 38,8
2009. 90,5 142,2 234,8 205,6 3,8 14,2  223,6
2010. 108,0 246,2 354,2 290,6 41,3 3,8 1,0 336,7
2011. 132,5 293,9 426,4 331,6 125,8 3,1 1,1 461,6

Извор:Билтенјавнихфинансија,МинистарствафинансијаСрбије,
бр.12.2011.

Из	наведених	разлога	јављају	се	све	веће	тешкоће	у	фи
нансирању	укупне	буџетске	потрошње	(расхода),	а	посебно	
све	већег	буџетског	дефицита	(класичног	и	консолидованог	
облика).	 Класични	 дефицит	 перманентно	 расте	 у	маси	 и	 у	
учешћу	у	БДП.	То	се	посебно	запажа	код	консолидованог	де
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фицита	обзиром	на	допунске	изворе	финансирања	(иностра
не	и	домаће)	који	доводе	до	наглог	раста	каматних	расхода	и	
отплата	дугова.

Табела	8.	ФИНАНСИРАЊЕ	КОНСОЛИДОВАНОГ	 
БУЏЕТСКОГ	ДЕФИЦИТА 

	износи	у	милијардама	динара	

Кон	со	ли
до	ва	ни	
де	фи	цит	
бу	џе	та

Ф	и	н	а	н	с	и	р	а	њ	е			д	е	ф	и	ц	и	т	а

При	ва
ти	за
ци	ја

До
ма	ће	
за	ду
жив.

Стра
но	

за	ду
жив.

От
пла	та	
да	тих	
кре	ди
та

Укуп
но

2005. 	14,7 		43,5 		9,1 	11,8  		64,4
2006. 	89,8 157,9 	27,1 	10,6  195,6
2007. 	83,6 		49,8 			5,7 		6,2  	61,7
2008. 115,3 		37,5 		15,5 		6,2 11,5 	70,7
2009. 318,7 		37,9 243,2 		6,7 		1,9 289,7
2010. 391,2 				6,5 304,8 	70,6 		1,3 383,2
2011. 466,8 				5,1 344,5 155,1 		1,2 505,9
Извор:Билтенјавнихфинансија,бр.12,таб.1.и2.

Ово	се	од	но	си	пре	све	га	на	до	ма	ће	кре	ди	те	код	по	слов
них	ба	на	ка,	ино	стра	но	за	ду	жи	ва	ње,	а	по	мо	гућ	но	сти	про	да
јом	(при	ва	ти	за	ци	јом)	пре	о	ста	лих	јав	них	пред	у	зе	ћа.	Дру	гих	
из	во	ра	 не	ма,	 осим	 ди	рект	не	 еми	си	је	 нов	ца	 код	 цен	трал	не	
бан	ке,	што	 је	 нај	го	ри	 об	лик	 де	фи	ци	тар	ног	 фи	нан	си	ра	ња	 и	
ди	рек	тан	 из	вор	 ин	фла	ци	је.	 Ка	ко	 је	 „са	ни	ран“,	 бар	 при	вре
ме	но,	 бу	џет	ски	 де	фи	цит	 у	 2011.	 го	ди	ни?	 При	ва	ти	за	ци	јом	
је	„на	мак	ну	то“	5,1	ми	ли	јар	да	ди	на	ра,	до	ма	ћим	бан	кар	ским	
кре	ди	ти	ма	344,5	ми	ли	јар	ди	и	ино	стра	ним	за	ду	же	њем	155,7	
ми	ли	јар	ди.	До	на	ци	ја	ни	је	би	ло.	То	из	но	си	укуп	но	506	ми	ли
јар	ди	ди	на	ра,	од	но	сно	4,8	ми	ли	јар	ди	евра	или	6,3	ми	ли	јар
де	до	ла	ра.	Без	за	ду	жи	ва	ња	већ	би	на	ста	ла	бу	џет	ска	кри	за	и	
пра	ви	слом	јав	ног	фи	нан	си	ра	ња.	Др	жа	ва,	ко	ја	је	очи	то	вр	ло	
рас	тро	шна,	са	ово	ли	ким	ствар	ним	бу	џет	ским	мањ	ком	(раз
ли	ком	 из	ме	ђу	 бу	џет	ских	 рас	хо	да	 и	 при	хо	да)	 на	сто	ји	 по	ред	
до	ма	ћег	и	стра	ног	за	ду	жи	ва	ња	(не	зна	се	ко	ји	је	го	ри	об	лик,	
ма	да	је	то,	ипак,	стра	но	за	ду	жи	ва	ње	за	по	кри	ће	јав	не	по	тро
шње),	на	сто	ји	да	пре	ко	еми	си	је	тро	ме	сеч	них	и	ше	сто	ме	сеч
них	др	жав	них	за	пи	са	при	ку	пи	до	дат	на	сред	ства.	Дуг	др	жа	ве	
по	овом	осно	ву	на	ра	стао	је	на	кра	ју	2009.	го	ди	не	на	102	ми
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ли	јар	де	ди	на	ра,	а	кра	јем	2010.	на	151	ми	ли	јар	ду	и	кра	јем	2011.	
го	ди	не	260	ми	ли	јар	ди	ди	на	ра.1

До	пун	ски	из	во	ри	мо	гу	би	ти	са	мо	при	вре	ме	но	ре	ше	ње,	
пре	ла	зни	 пе	ри	од,	 да	 се	 спре	чи	 бан	крот	 др	жа	ве	 и	 бу	џет	ска	
ин	сол	вент	ност,	што	 зна	чи	не	мо	гућ	ност	из	вр	ша	ва	ња	бу	џет
ских	оба	ве	за	пре	ма	ве	ли	ком	бро	ју	ко	ри	сни	ка.

Про	бле	ми	су	про	ис	те	кли	из	по	гре	шне	мо	не	тар	не,	фи
скал	не	и	спољ	но	тр	го	вин	ске	по	ли	ти	ке,	од	но	сно	укуп	не	раз
вој	не	по	ли	ти	ке,	а	по	себ	но	по	губ	не	и	про	ма	ше	не	при	ва	ти	за
ци	је	–	с	уни	шта	ва	њем	на	ци	о	нал	не	про	из	вод	ње,	за	по	сле	но	сти	
и	здра	вог	раз	во	ја.	Про	блем	се	за	о	штрио	у	2009.	го	ди	ни,	док	
се	по	себ	но	ис	по	љио	у	2010.	и	2011.	го	ди	ни,	 јер	 је	ско	ро	до
шло	до	„гра	ни	це	пу	ца	ња“	бу	џе	та	и	не	сол	вент	но	сти	др	жа	ве.	
На	и	ме,	из	о	ста	ју	при	хо	ди	од	при	ва	ти	за	ци	је,	ино	стра	но	за	ду
жи	ва	ње	је	све	те	же	и	не	по	вољ	ни	је	због	свет	ске	фи	нан	сиј	ске	
и	 бан	кар	ске	 кри	зе,	 за	ду	жи	ва	ње	 код	 на	ше	 цен	трал	не	 бан	ке	
ис	кљу	че	но,	а	код	по	слов	них	ба	на	ка	све	те	же,	ску	по	и	до	ста	
огра	ни	че	но.	 Због	 то	га	до	ла	зи	до	 зах	те	ва	да	 се	 сма	њи	 јав	на	
по	тро	шња	(ко	ја	је	вр	ло	не	е	ла	стич	на	на	ни	же)	и	да	се	по	ве	ћа	ју	
по	ре	ски	при	хо	ди	(ПДВ	на	при	мер,	не	ке	ак	ци	зе	и	сл.).

Због	све	ве	ће	не	за	по	сле	но	сти	(у	при	вред	ном	сек	то	ру	је	
у	по	след	њих	де	сет	го	ди	на	број	за	по	сле	них	сма	њен	за	545	хи
ља	да),	ма	њих	упла	та	до	при	но	са	и	све	ве	ћег	бро	ја	пен	зи	о	не
ра,	ни	је	нео	че	ки	ва	но	да	до	при	но	си	за	ПИО	по	кри	ва	ју	пен	зи	је	
2001.	го	ди	не	са	66%,	у	2008.	го	ди	ни	58,7%	и	у	2011.	го	ди	ни	
све	га	51%.	Оста	ло	су	тран	сфе	ри	из	дру	гих	сред	ста	ва	бу	џе
та.	Са	да	се	чак	пред	ла	же	и	сма	ње	ње	до	при	но	са	на	за	ра	де	за	
со	ци	јал	но	оси	гу	ра	ње	и	сма	ње	ње	по	ре	за.	Рас	хо	ди	за	пен	зи	је	
у	рас	хо	ди	ма	ре	пу	блич	ког	бу	џе	та	из	но	си	ли	су	2004.	 го	ди	не	
34%,	у	2009.	го	ди	ни	45%	и	48%	у	2011.	го	ди	ни.

1	 Екс	пло	зи	ван	по	раст	еми	си	је	др	жав	них	за	пи	са	за	фи	нан	си	ра	ње	бу	џет	ског	де
фи	ци	та	ја	сно	је	при	ка	зан	у	Бил	те	ну	јав	них	фи	нан	си	ја,	изд.	Ми	ни	стар	ство	
фи	нан	си	ја	Ср	би	је,	бр.	12,	2011.	та	бе	ла	на	стра	ни	35	и	36.
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Табела	9.	НЕЕЛАСТИЧНОСТ	РАСХОДА	РЕПУБЛИЧКОГ	
БУЏЕТА	У	КОНЦЕПЦИЈИ	СНИЖАВАЊА	ЈАВНИХ	РАСХОДА 

	износи	у	милијардама	динара	

Пензије Јавни	
приходи

Јавни	
расходи

Пензије,	јавни	приходи	и	расходи 422,8 744,8 877,3
Учешће	пензија  		56,7% 48,1%

Камате 	40,3  
Учешће	камате  		5,5% 4,0%
УКУПНО 463,1 62,2% 52,7%

Права	из	социјалног	осигурања 	86,6 11,6% 9,9%
Нееластични	(фиксни)	расходи 549,7 73,8% 62,6%

*Подацисеодносена2011.годину

Ако	се	пен	зи	ја	ма	до	да	ју	и	ка	ма	те	на	ду	го	ве	(ко	је	се	мо
ра	ју	пла	ти	ти)	и	дру	га	пра	ва	из	со	ци	јал	ног	оси	гу	ра	ња	та	да	се	
не	е	ла	стич	ни	об	ли	ци	бу	џет	ских	рас	хо	да	пе	њу	на	око	74%	у	
бу	џет	ским	при	хо	ди	ма	и	63%	у	рас	хо	ди	ма	бу	џе	та.	Да	ље	сни
жа	ва	ње	 пен	зи	ја	 и	 дру	гих	 со	ци	јал	них	 рас	хо	да	 ни	је	 мо	гу	ће	
оче	ки	ва	ти	(ма	да	су	у	го	ди	на	ма	ка	да	су	за	мр	зну	те	и	об	ра	чу
на	ва	не	по	но	вој	ме	то	до	ло	ги	ји	ре	ал	но	па	ле	у	2009.	го	ди	ни	за	
6,1%,	2010.	го	ди	ни	7,1%	и	2011.	го	ди	ни	5,2%).

Је	дан	за	по	сле	ни	у	при	вре	дом	сек	то	ру	(а	ка	ко	и	ко	ли	ко	
ра	ди	–	дру	го	је	пи	та	ње)	из	др	жа	ва	1,7	пен	зи	о	не	ра,	јед	ног	не
за	по	сле	ног	и	два	мла	да	из	по	пу	ла	ци	је	до	15	го	ди	на	ста	ро	сти.	
То	је	4,7	из	др	жа	ва	на	на	јед	ног	за	по	сле	ног	ко	ји	не	што	ства	ра.	
Не	ка	да	је	од	нос	био	пот	пу	но	обр	нут.	Ако	је	број	пен	зи	о	не	ра	
по	рас	тао	за	осам	го	ди	на	за	око	560	хи	ља	да,	а	број	не	за	по	сле
них	у	при	вре	ди	за	545	хи	ља	да,	то	је	но	ви	ми	ли	он	из	др	жа	ва
ног	ста	нов	ни	штва.2

2	 Са	мо	26%	при	ват	ни	ка	упла	ћу	ју	по	ре	зе	и	до	при	но	се	у	пред	ви	ђе	ном	ро	ку,	а	
са	мо	18%	по	сло	да	ва	ца	на	вре	ме	ис	пла	ћу	је	за	ра	де	за	по	сле	ним.	За	18%	за	по
сле	них	пла	те	ка	сне	ви	ше	од	три	ме	се	ца.	Ве	ли	ки	део	ис	пла	та	иде	„на	ру	ке“	
,	 си	ва	еко	но	ми	ја	оне	мо	гу	ћа	ва	фи	скал	ну	кон	со	ли	да	ци	ју	и	ре	ал	но	сма	ње	ње	
де	фи	ци	та	јав	ног	сек	то	ра.
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Табела	10.	ФИНАНСИРАЊЕ	ПЕНЗИЈА	ДОПРИНОСИМА 
	износи	у	милијардама	динара	

Пензије
Дру	га	пра
ва	из	соц.	
оси	гу	ра	ња

Со	ци	јал	на	
по	моћ	и	

тран	сфе	ри
До	при
но	си

Учешће	доприноса	у	
финансирању

	Пен	зи	је
Укуп	ни	
со	ци	јал	ни	
рас	хо	ди

2005. 186,1 		99,5 285,6 135,7 72,5 47,5
2010. 394,0 185,2 579,2 236,0 59,8 40,7
2011. 422,8 186,1 608,9 256,5 60,6 42,1

До	при	но	си	 уче	ству	ју	 са	 све	 ма	њим	 про	цен	том	 у	 по
кри	ћу	пен	зи	ја	и	дру	гих	со	ци	јал	них	пра	ва.	Овај	про	це	нат	код	
пен	зи	ја	па	да	са	72,5%	из	2005.	на	60,6%	у	2011.	го	ди	ни,	а	код	
укуп	них	со	ци	јал	них	рас	хо	да	са	47,5%	на	све	га	42,1%.	По	ре
ски	и	дру	ги	јав	ни	при	хо	ди	мо	ра	ју	да	по	кри	ва	ју	све	ве	ћи	део	
со	ци	јал	них	из	да	та	ка	др	жа	ве.

Де	фи	цит	бу	џе	та	и	те	рет	јав	не	по	тро	шње	ве	о	ма	ја	сно	се	
мо	гу	са	гле	да	ти	из	њи	хо	вог	кре	та	ња	у	од	но	су	на	бру	то	до	ма
ћи	про	из	вод,	а	по	себ	но	ку	му	ла	тив	ног	кре	та	ња	ка	ма	та	и	от
пла	та	на	ду	го	ве	и	уче	шћа	у	јав	ним	рас	хо	ди	ма,	при	хо	ди	ма	и	
бру	то	до	ма	ћем	про	из	во	ду.

Уче	шће	при	мар	ног	де	фи	ци	та	у	бру	то	до	ма	ћем	про	из
во	ду	се	стал	но	по	ве	ћа	ва,	што	је	слу	чај	и	код	кон	со	ли	до	ва	ног	
де	фи	ци	та.	Њи	хо	во	уче	шће	у	јав	ним	рас	хо	ди	ма	и	при	хо	ди	ма	
се	 по	ве	ћа	ва,	 та	ко	 да	 пред	ста	вља	ју	 све	 ве	ћи	 те	рет	 у	 јав	ним	
фи	нан	си	ја	ма.
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Табела	11.	БУЏЕТСКИ	ТЕРЕТ	И	ДЕФИЦИТ	–	
КОНСОЛИДОВАН	БИЛАНС	ЈАВНОГ	СЕКТОРА 

	износи	у	милијардама	динара	

2008. 2009. 2010. 2011.
2011.	
ко	рек
ци	ја

БРУ	ТО	ДО	МА	ЋИ	ПРО	ИЗ	ВОД 2.661 2.713 2.987 3.359* 3.286
ГО	ДИ	ШЊИ	ПРИ	РАСТ 394 52 274 372* 309
ЈАВ	НИ	РАС	ХО	ДИ 1.214 1.268 1.360 1.420 1.420
Ка	ма	та 16 23 34 48 48
От	пла	те 45 197 256 338 338
КА	МА	ТЕ	И	ОТ	ПЛА	ТЕ 61 220 290 386 386
ЈАВ	НИ	ПРИ	ХО	ДИ 1.143 1.137 1.225 1.303 1.303
БУ	ЏЕТ	СКИ	ДЕ	ФИ	ЦИТ 71 121 135 142 158
УКУ	ПАН	БУ	ЏЕТ	СКИ	ДЕ	ФИ	ЦИТ 115 328 391 483 467

УЧЕ	ШЋЕ	ЗВА	НИЧ	НОГ	ДЕ	ФИ	ЦИ	ТА
	У	бру	то	до	ма	ћем	про	из	во	ду 2,7 4,5 4,5 4,5 4,8
	У	јав	ним	рас	хо	ди	ма 5,8 10,3 9,9 10,0 11,2
	У	јав	ним	при	хо	ди	ма 6,2 6,5 10,2 8,9 21,2

УЧЕ	ШЋЕ	УКУП	НОГ	ДЕ	ФИ	ЦИ	ТА
	У	бру	то	про	из	во	ду 4,8 11,7 13,0 14,1 14,2
	У	јав	ним	рас	хо	ди	ма 9,5 25,9 28,8 34,0 32,9
	У	јав	ним	при	хо	ди	ма 10,1 28,8 31,9 37,1 35,8

УЧЕ	ШЋЕ	КА	МА	ТА	И	ОТ	ПЛА	ТА:
А.	Ка	ма	та

	У	БДП 0,6 0,8 1,1 1,4 1,5
	У	јав	ним	при	хо	ди	ма 1,4 2,0 2,8 3,8 3,8
	У	при	ра	сту	БДП 4,1 44,2 12,4 12,9 15,5

Б.	От	пла	те
	У	БДП 1,7 7,3 8,6 10,1 10,3
	У	јав	ним	при	хо	ди	ма 3,5 17,3 20,9 30,5 30,5
	У	при	ра	сту	БДП 11,4 379,0 93,4 91,0 109,4

Ц.	Ка	ма	те	и	от	пла	те:
	У	БДП 2,3 9,1 9,7 11,5 12,7
	У	јав	ним	при	хо	ди	ма 5,3 19,3 23,7 30,3 30,3
	У	при	ра	сту	БДП 15,5 61,5 105,8 103,9 124,9

*ПодациБДПМинистарствафинансијаСрбије.Реалнапроцена је
нижаиизноси:3.286милијарде,прирастод309милијарди,уодносуна
372милијардепопроцениМинистарствафинансија.
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Са	мо	пла	ће	не	ка	ма	те	на	кре	ди	те	ко	ри	шће	не	у	фи	нан
си	ра	њу	бу	џет	ског	де	фи	ци	та	кре	ћу	се	од	1,1%	до	1,5%,	бру	то	
до	ма	ћег	про	из	во	да,	што	 је	у	не	ким	го	ди	на	ма	ве	ће	од	го	ди
шњег	по	ра	ста	бру	то	до	ма	ћег	про	из	во	да.	Ако	се	то	ме	до	да	ју	и	
от	пла	те	до	спе	лих	кре	ди	та	то	се	пе	ње	на	12,7%	у	бру	то	до	ма
ћем	про	из	во	ду,	а	у	при	ра	сту	БДП	на	го	то	во	125%.	Ом	ча	фи
нан	сиј	ских	оба	ве	за	се	сте	же.	От	пла	те	се	мо	ра	ју:	а)	ре	про	гра
ми	ра	ти	или	б)	узи	ма	ти	но	ви	кре	ди	ти	да	би	се	сер	ви	си	ра	ли	
ста	ри	до	спе	ли	кре	ди	ти	(уз	но	ви	раст	ка	мат	ног	оп	те	ре	ће	ња).	
Да	ља	ком	пре	си	ја	до	ма	ће	по	тро	шње	ни	је	мо	гу	ћа	јер	је	до	ста	
опа	ла	и	угро	жа	ва	стан	дард	ста	нов	ни	штва	и	раз	вој.

Ку	му	ли	са	ње	де	фи	ци	та	бу	џе	та	пра	ће	но	 је	 стал	ним	ра
стом	јав	ног	ду	га,	а	ти	ме	и	те	ре	та	от	пла	та	глав	ни	це	и	ка	ма	та.

Да	по	гле	да	мо	ове	то	ко	ве	у	2012.	го	ди	ни.

Табела	12.	ЈАВНИ	ДУГ	ДРЖАВЕ	СРБИЈЕ 
–	ДОСПЕЋЕ	ОБАВЕЗА3  

	износи	у	милијардама	динара	

Главница Камата Укупно
Др	жав	не	ХОВ	про	да	те	на	до	ма	ћем	
тр	жи	шту 255,4 				27,9 283,3

Об	ве	зни	це	ста	ре	де	ви	зне	штед	ње 		35,1  		35,1
Лон	дон	ски	клуб 			5,9 4,6 		10,5
Па	ри	ски	клуб 			7,2 5,0 		12,2
ИБРД 			6,4 4,5 		10,9
ЕУРО	БОНД  5,4 			5,4
До	ма	ће	ко	мер	ци	јал	не	бан	ке  2,0 			2,0
Сосијете	женерал	бан	ка  1,3 			1,3
ЕИБ	зај	мо	ви  1,2 			1,2
Оста	ли 49,0 7,3 56,3
У	К	У	П	Н	О 359,0 59,2 418,2

Извор:Законобуџету2012.

3	 	Дефицит	буџета	планиран	за	2012.	годину	у	висини	од	152	милијарде	дина
ра,	сматра	се,	ниско	је	планиран.	Ближа	је	висини	од	190	милијарди.	Пред
виђено	је	емитовање	државних	ХОВ	у	висини	од	408,5	милијарди	(што	по	
средњем	 курсу	 износи	 3,7	милијарди	 евра).	На	 емитоване	ХОВ	у	 домаћој	
валути	односи	се	304	милијарде,	 а	 за	покриће	дефицита	буџета	104,4	ми
лијарде	(у	еврообвезницама).
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Огром	не	 оба	ве	зе	 из	 јав	ног	 ду	га	 до	спе	ва	ју	 у	 2012.	 го
ди	ни.	Од	418,2	ми	ли	јар	де	ди	на	ра	на	от	пла	те	ду	го	ва	од	ла	зи	
359	ми	ли	јар	ди	(у	то	ме	до	ма	ћим	кре	ди	ти	ма	309	ми	ли	јар	ди	и	
стра	ним	кре	ди	то	ри	ма	38,8	ми	ли	јар	ди).	На	ка	ма	ту	от	па	да	59,2	
ми	ли	јар	де	(до	ма	ћим	кре	ди	то	ри	ма	29,8	ми	ли	јар	ди	и	стра	ним	
26,4	ми	ли	јар	де)	и	ка	ма	та	на	да	те	га	ран	ци	је	2,8	ми	ли	јар	ди	ди
на	ра).

Др	жа	ва	се	већ	у	2011.	за	ду	жи	ла	пре	ко	за	пи	са	око	400	
ми	ли	јар	ди	ди	на	ра,	уз	ка	мат	ну	сто	пу	од	7,25%	што	је	из	у	зет
но	ви	со	ко	оп	те	ре	ће	ње.	Про	јек	то	ва	ни	раст	БДП	од	0,5%	ни	је	
у	ста	њу	да	по	кри	је	са	мо	оба	ве	зе	из	ка	ма	те.	Кри	за	јав	ног	сек
то	ра	и	фи	нан	сиј	ска	кри	за	се	озбиљ	но	про	ду	бљу	је.

Ауто	ном	ни	раст	јав	ног	ду	га	уз	све	ма	њи	при	лив	ре	дов
них	 јав	них	из	во	ра	 у	 ре	пу	блич	ком	бу	џе	ту	 (по	ре	зи	и	до	при
но	си)	 до	во	де	 до	 по	ра	ста	 ње	го	вог	 уче	шћа	 у	 бру	то	 до	ма	ћем	
про	из	во	ду	у	2012.	 го	ди	ни	на	51%.	По	сто	ји	опа	сност	 (пре	ма	
оце	ни	Фи	скал	ног	са	ве	та)	да	јав	ни	дуг	по	ра	сте	у	2015.	го	ди	ни	
на	60%,	ма	да	је	за	кон	ска	гра	ни	ца	45%.

Ис	тра	жи	ва	ње	при	ро	де	и	ка	рак	те	ра	де	фи	ци	та	бу	џе	та	и	
екс	пло	зив	но	по	ве	ћа	ње	јав	ног	ду	га,	ко	ји	во	де	у	кри	зу	јав	ног	
сек	то	ра	и	си	сте	ма	јав	ног	фи	нан	си	ра	ња	ни	је	мо	гу	ћа	без	ана
ли	зе	струк	ту	ре	и	по	на	ша	ња	јав	них	при	хо	да	и	си	сте	ма	и	из	во
ра	фи	нан	си	ра	ња	јав	ног	сек	то	ра.

4.Изворифинансирањајавногсектораи
дефицита–примарниидопунскидефицит

Да	ли	се	фор	ми	ра	и	про	во	ди	аде	кват	на	фи	скал	на	(по
ре	ска)	по	ли	ти	ка,	струк	ту	ра	и	ди	на	ми	ка	јав	них	при	хо	да	ко	ја	
би	мо	гла	да	по	кри	је	све	ве	ће	рас	хо	де?	Да	ли	опа	да	фи	скал	ни	
ка	па	ци	тет	па	ра	лел	но	с	опа	да	њем	сто	пе	при	вред	ног	ра	ста	и	
по	ра	стом	не	за	по	сле	но	сти	или	је	ефи	ка	сност	на	пла	те	по	ре	за	
зна	чај	но	опа	ла,	од	но	сно	по	ра	сла	„си	ва	еко	но	ми	ја“	(из	бе	га	ва
ње	пла	ћа	ња	по	ре	за).
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Табела	13.	КОНСОЛИДОВАНИ	БИЛАНС	 
ДРЖАВЕ	–	ИЗВОРИ	ФИНАНСИРАЊА	ЈАВНЕ	ПОТРОШЊЕ 

	износи	у	милијардама	динара	

2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
1. ТЕ	КУ	ЋИ	ПРИ	ХО	ДИ 995 1.140 1.140 1.216 1.298
1.1.	По	ре	ски	при	хо	ди 870 1.000 1.000 1.056 1.131
							По	рез	на	до	хо	дак	гра	ђа	на 116 136 133 139 150
							По	рез	на	до	бит 30 39 31 33 38
							ПДВ 265 302 297 320 342
							Ак	ци	зе 99 110 135 152 170
							Ца	ри	не 57 65 48 44 38
							Оста	ли	по	ре	ски	при	хо	ди 33 36 37 46 44
							До	при	но	си 270 313 319 323 347
1.2.	Не	по	ре	ски	при	хо	ди 125 140 139 159 167

2. КА	ПИ	ТАЛ	НИ	ПРИ	ХО	ДИ 5 2  2 2
3. ДО	НА	ЦИ	ЈЕ 1 2 6 7 3
I ЈАВ	НИ	ПРИ	ХО	ДИ 1.002 1.143 1.137 1.225 1.303

II ДРУ	ГИ	И	НЕ	РЕ	ДОВ	НИ	ДО	ПУНСКИ	ПРИ	ХО	ДИ 62 71 328 383 506

УЧЕ	ШЋЕ	ДРУ	ГИХ	(ДО	ПУН
СКИХ)	ПРИ	ХО	ДА 6,1% 6,2% 28,6% 31,3% 38,8%

Извор:Билтен јавнихфинансија,МинистарствофинансијаСрбије
бр12.2011.таб.1.

До	пун	ски	 из	во	ри	 фи	нан	си	ра	ња	 од	но	се	 се	 на	 кре	ди	те	
до	ма	ћих	ба	на	ка,	кре	ди	те	код	ино	стра	них	ба	на	ка	(за	ду	жи	ва
ње)	при	хо	де	од	при	ва	ти	за	ци	је	и	на	пла	ће	не	от	пла	те	од	да	тих	
кре	ди	та	(при	лив).

Ве	ли	ки	је	про	блем	у	јав	ном	фи	нан	си	ра	њу	што	се	у	од
но	су	на	ре	дов	не	јав	не	при	хо	де	уче	шће	до	пун	ских	по	ве	ћа	но	
је	са	6,1%	из	го	ди	на	пре	кри	зе	на	39%	у	2011.	го	ди	ни,	уз	тен
ден	ци	ју	да	љег	по	гор	ша	ња.	Те	шко	је	во	ди	ти	у	та	квим	од	но
си	ма	осми	шље	ну	фи	скал	ну	и	по	ре	ску	по	ли	ти	ку,	јер	др	жа	ва	
све	ви	ше	за	ви	си	од	по	зајм	ље	них	сред	ста	ва	ба	на	ка	и	на	фи
нан	сиј	ском	тр	жи	шту.	Шта	се	до	га	ђа	са	јав	ним	фи	нан	си	ја	ма	
ако	др	жа	ва	у	2012.	го	ди	ни	пу	сти	на	тр	жи	ште	за	пи	се	од	304	
ми	ли	јар	де	ди	на	ра	уз	ка	ма	ту	од	11,314,2%,	а	на	кре	ди	те	код	
ко	мер	ци	јал	них	ба	на	ка	од	6%	до	10%.	Исто	вре	ме	но	се	на	ме
ђу	на	род	но	тр	жи	ште	пу	шта	ју	евро	о	ба	ве	зни	це	(еуро	бонд)	од	
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1,4	ми	ли	јар	де	до	ла	ра	уз	ка	ма	ту	од	7,5%,	и	то	у	си	ту	а	ци	ји	ка	да	
је	но	вац	на	ино	стра	ном	тр	жи	шту	све	ску	пљи.	Да	кле,	ни	зак	
при	вред	ни	раст	(0,5%)	пра	ћен	је	све	ве	ћом	ка	ма	том	на	ино
стра	ним	тр	жи	шти	ма	(у	Ита	ли	ји	је	на	евро	об	ве	зни	це	ка	ма	та	
пре	ко	7%).	Два	не	га	тив	на	па	ра	лел	на	то	ка	во	де	ка	ре	зул	тан
ти	–	по	раст	јав	ног	ду	га	и	ка	мат	ног	те	ре	та,	по	раст	де	фи	ци	та	
бу	џе	та,	успо	ра	ва	ње	при	вред	не	ак	тив	но	сти	и	све	ве	ће	те	шко
ће	у	по	кри	ва	њу	де	фи	ци	та,	од	но	сно	сер	ви	си	ра	њу	јав	ног	ду	га	
др	жа	ве.	

Да	ви	ди	мо	по	на	ша	ње	јав	них	при	хо	да	и	по	је	ди	них	об
ли	ка	при	хо	да	и	ди	на	ми	ку	при	вред	не	ак	тив	но	сти	(БДП),	али	
и	по	ре	ску	пре	си	ју	и	про	ме	не	основ	них	об	ли	ка	при	хо	да	бу
џе	та.

Табела	14.	ЕФИКАСНОСТ	И	ДИНАМИКА	ПРИВРЕДНЕ	
АКТИВНОСТИ	И	ЈАВНИХ	ПРИХОДА 

	годишње	промене	у	%		консолидовани	биланс	

2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
Струк
ту	ра	у	
2011.

Бру	то	до	ма	ћи	про	из	вод	(но	мин.) 11,6 16,3 1,9 10,0 10,1 
БДП	–	ре	ал	но 5,4 3,8 3,5 1,0 1,9 
Јав	ни	при	хо	ди	–	укуп	но 15,5 14,0 1,0 7,7 6,3 100
Те	ку	ћи	јав	ни	при	хо	ди	(А) 14,8 14,5 0,0 6,6 7,1 99,6
По	ре	ски	при	хо	ди	(А1) 15,2 14,9 0,0 5,6 7,1 86,7
По	рез	на	до	хо	дак	гра	ђа	на 3,0 15,3 2,3 4,5 7,9 11,5
По	рез	на	до	бит 50,0 30,0 21,0 6,4 15,1 2,9
ПДВ 17,7 13,9 1,7 7,7 6,8 26,2
Ак	ци	зе 13,7 14,0 22,7 12,5 11,8 1,3
Ца	ри	не 26,6 14,0 26,2 8,4 23,7 2,9
До	при	но	си 16,8 15,9 1,9 1,2 7,0 26,6
Не	по	ре	ски	при	хо	ди	(А2) 14,6 12,0 1,0 14,3 5,0 13,3

Извор:Билтен јавнихфинансија,МинистарствофинансијаСрбије
бр12.2011.таб.1.

У	го	ди	на	ма	фи	нан	сиј	ске	кри	зе	(20082011.	го	ди	на)	јав
ни	при	хо	ди	знат	но	спо	ри	је	ра	сту	у	од	но	су	на	но	ми	нал	ни	раст	
бру	то	до	ма	ћег	про	из	во	да.	Чак	и	у	усло	ви	ма	да	су	ове	сто	пе	
ра	ста	го	ди	шње	из	јед	на	че	не	због	раз	ли	чи	те	ма	се	БДП	и	јав
них	при	хо	да,	до	шло	би	до	опа	да	ња	уче	шћа	јав	них	при	хо	да	у	
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БДП.	Од	2009.	на	стао	је	пре	лом	у	јав	ном	сек	то	ру	и	ње	го	вом	
функ	ци	о	ни	са	њу.	Сви	об	ли	ци	 јав	них	при	хо	да	 (осим	 ак	ци	за)	
има	ју	спо	ри	ји	раст	од	фи	нан	сиј	ске	сна	ге	дру	штва	(БДП).	Нај
ве	ћи	 пад	 при	хо	да	 за	па	жа	 се	 код	 ца	ри	на	 (око	 20	ми	ли	јар	ди	
ди	на	ра	или	34%)	и	укуп	них	по	ре	ских	при	хо	да.

Та	ква	кре	та	ња,	а	пре	све	га	успо	ра	ва	ње	и	пад	при	вред
не	ак	тив	но	сти,	ма	ли	при	раст	бру	то	до	ма	ћег	про	из	во	да,	не
е	фи	ка	сност	на	пла	те	по	ре	за	и	до	при	но	са,	во	де	фи	нан	сиј	ској	
кри	зи	јав	ног	сек	то	ра.	Да	ли	је	мо	гу	ће	сер	ви	си	ра	ти	јав	ни	дуг	
др	жа	ве	у	на	ред	ним	го	ди	на	ма,	а	пре	ма	већ	пре	у	зе	тим	оба	ве
за	ма?

Та	бе	ла	15.	СЕР	ВИ	СИ	РА	ЊЕ	ЈАВ	НОГ	ДУ	ГА	 
РЕ	ПУ	БЛИ	КЕ	СР	БИ	ЈЕ	(ДР	ЖА	ВЕ)		у	ми	ли	о	ни	ма	евра	

2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
СПОЉ	НИ	ДУГ	ДР	ЖА	ВЕ 358,3 493,8 549,4 569,6 587,6
		Глав	ни	ца 170,1 299,6 361,2 388,3 407,4
		До	спе	ла	ка	ма	та 188,2 194,2 188,2 181,3 180,2
УНУ	ТРА	ШЊИ	ДУГ 2.167,5 2.287,8 4.510,9 5.391,8 6.438,8
		Глав	ни	ца 2.059,6 2.149,2 4.063,3 5.046,7 6.027,0
		До	спе	ла	ка	ма	та 107,9 138,6 447,6 345,1 411,8
ДР	ЖАВ	НИ	ЗА	ПИ	СИ  3.215,6 3.961,5 4.931,3 6.964,1
		Глав	ни	ца	за	на	пла	ту  3.029,6 3.702,1 4.599,4 5.560,1
		До	спе	ла	ка	ма	та  186,0 259,4 331,9 404,0
ДО	СПЕ	ЛЕ	УКУП	НЕ	 
ОБА	ВЕ	ЗЕ 2.529,7 4.145,4 4.948,2 5.961,3 7.026,3

УЧЕ	ШЋЕ	ОБА	ВЕ	ЗА	 
ДР	ЖА	ВЕ	У	БДП 5,8% 8,7% 12,6% ... ...

Са	го	ди	шњим	ра	стом	бру	то	до	ма	ћег	про	из	во	да	у	2010.	
го	ди	ни	од	1%	(и	уче	шћа	оба	ве	за	из	јав	ног	ду	га	од	5,8%	у	БДП)	
ни	је	мо	гу	ће	сер	ви	си	ра	ти	јав	ни	дуг	из	при	ра	ста	бру	то	до	ма
ћег	про	из	во	да.	Од	но	си	у	2011.	и	2012.	се	на	гло	по	гор	ша	ва	ју	
та	ко	да	се	ство	ри	ла	ом	ча	фи	нан	сиј	ских	оба	ве	за	ко	ја	мо	же	да	
се	 „ола	ба	ви“	 са	мо	вр	ло	ди	на	мич	ним	при	вред	ним	ра	стом	и	
ве	ли	ким	ра	стом	за	по	сле	но	сти.	Кри	за	јав	ног	фи	нан	си	ра	ња	је	
са	мо	ре	флекс	раз	вој	не	и	фи	нан	сиј	ске	кри	зе	при	вред	ног	сек
то	ра.	
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SlobodanKomazec

BUDGETDEFICIT,PUBLICDEBT
ANDPUBLICSECTORFINANCINGCRISIS

Re	su	me
Fiscalpolicyinmacroeconomicpolicy,togetherwithmo

netarypolicyhasbecome,inmoderneconomicpolicy,themain
leverofselecteddevelopmentandstabilizationobjectives.Thefi
scal sector,with its revenues, expenditure, public debt, default
interest,cashandcreditemissionforbudgetdeficitcoverageetc.
hasbecomethestrongestleverofdevelopment,distribution,and
stabilizationbutalsoofsharpconflictsofinterestregardingthe
distributionofbudget funds.Budgetandbudgetpolicyhave in
recentyearscomeintotheforefrontofpublicinterest,alongwith
theconcernsoftheinstitutionsinchargeofbudgetpolicy,especi
allysincethebeginningofthenewglobal(andourown)financial
crisis.Frommonitoringhowmuch the state hampers theGNP
withits(largelyunproductiveandsocial)spendingtocontroversy
regardingtheextenttowhichpublicspendingisasourceofeco
nomicinstabilityandanunproductiveburdensuffocatingthebu
siness(entrepreneurship,trade)sector.Thegrowingbudgetde
ficitwithinthepastthreeyears,togetherwithatrueexplosionof
deficit,hasresultedinageneraldemandforreductionofdeficit,
publicspending,especiallypersonalandsocialexpensesbutalso
inthegreatdilemmawhereandwithwhichtaxinstrumentstorai
seincomewithoutjeopardizingdevelopmentandlivingstandard.

TheproblemstowhichIwishtodrawattentionarethetrue
leveloftheconsolidatedbudgetdeficit,theofficialdeficit,andthe
budgetfinancingsystembutalso thehugeproblemswhichwill
occurinbudgetpolicyintheyearstocome.Thecrisisofpublic
financeshasbeengrowing foryearswithan increasingbudget
deficitanddominantexternalfinancingofthebudgetdeficit.
Keywords:budgetaryexpenditure,budgetrevenues,budgetdefi

cit,deficitfinancing,structuraldeficit,classicalde
ficit,consolidateddeficit,regularsourcesofdeficit
financing,additional funds,expenditureflexibility,
publicincomeflexibility.

	 Овај	рад	је	примљен	17.	септембра	2014.	године	а	прихваћен	за	штампу	на	
састанку	редакције	27.	новембра	2014.	године.
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*	 Уни	вер	зи	тет	„Уни	он	–	Ни	ко	ла	Те	сла“,	Фа	кул	тет	за	по	слов	не	сту	ди	је	и	пра
во,	Бе	о	град.

**	 Рад	је	део	ис	тра	жи	ва	ња	на	про	јек	ту	ко	ји	фи	нан	си	ра	Ми	ни	стар	ство	за	про
све	ту	и	на	у	ку	под	на	зи	вом:	„На	ци	о	нал	на	Стра	те	ги	ја	при	ли	ва	стра	ног	ка	пи
та	ла	у	ци	љу	ре	ин	те	гра	ци	је	Ср	би	је	у	свет	ске	еко	ном	ске	то	ко	ве“	(евид.	број	
179032).

ИвицаСтојановић*

ИСТО	РИЈ	СКО	ГРА	НАЊЕ	
СВЕТСКЕ	ПРИ	ВРЕ	ДЕ**

Са	же	так

Светскапривредакаодеосветскогисторијскогсисте
ма,стиглаjeдосвогкраја,а„неканова“—ненужноибоља
–светскапривреда,улазиупрверитмичкециклусесвограз
воја. Примењујући инструменте Кондратијевљеве теорије
дугихталасауекономији,истраживачинатрагуданашње
применеКондратијевљеветеоријепоказалисудаданашњи
светски,атозначиипривреднисистемнећепостојатиоко
2050.године.Заменићеганекиисторијскидруги,ненужнои
бољи,усвакомслучајуновисветскисистем.

Иуамеричкојадминистрацији,посебноуруководству
ФЕДсматрајудаћећефинансијски„мехур“битинајверо
ватнијепробијендополовине2015.године,штоћеизазвати
масовнабанкротствадомаћинставаифинансијскихинсти
туција усветскојпривреди. Тоћебитипоредакбезпоретка,
слободабезслободе,мирбезмира…ТојепоредакОрвелове
1́984´, Хантингтоновог , ´Сукоба цивилизација́ ,Фукујами
ног´Крајаисторије’.

Далијемогућезауставитигранањесветскепривреде,
преокренутитокисторијеистворитиалтернативнициви
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лизацијски“модел”уодносунаонајкојисенамећеупроцесу
глобализације?Prudens quaestio dimidium scientiae? (Мудро
питањејеполовиназнањазарне?)

Историјајеулетелаузамкутехнолошкогтоталита
ризма.Нажалост,алтернативатехнолошкомтоталита
ризмунеможедабудетехнолошкадемократије.Алтерна
тивајезаистасамокрајИсторије.Неможесезауставити
историјско гранање светске привреде. Којим правцима ће
тогранањеићибавесефутуролозиитооставимоњима.
Кључнеречи: светскапривреда,тоталитаризам, глобали

зација,историја.

Увод

У	кри	зи	је	свет	ска	при	вре	да,	у	кри	зи	је	еко	ном	ска	ми
сао,	у	кри	зи	је	ци	ви	ли	за	циј	ски	оп	ста	нак...	

Ре	во	лу	ци	ја	 ка	пи	та	ла,	 од	но	сно	 ре	во	лу	ци	ја	 мо	дер	но
сти	свет	ског	(ка	пи	та	ли	стич	ког)	си	сте	ма,	пред	ста	вља	нај	ве	ће	
убр	за	ње	рит	ма	исто	ри	је	у	до	са	да	шњем	људ	ском	ис	ку	ству.	Та	
ре	во	лу	ци	ја,	то	убр	за	ње	рит	ма	исто	ри	је	у	усло	ви	ма	свет	ског	
(ка	пи	та	ли	стич	ког)	си	сте	ма	тра	је	већ	500	го	ди	на.	И,	сти	гло	се	
до	гло	ба	ли	за	ци	је.

Да	ли	је	гло	ба	ли	за	ци	ја	по	след	њи	ци	клус	по	след	ње	кри
зе	ове	ци	ви	ли	за	ци	је?

1.Гранањесветскепривредекаоисторијског
системаглобализација

На	че	ло	 исто	рич	но	сти	 има	 уни	вер	зал	но	 ва	же	ње	 	 све	
што	је	по	сто	ја	ло,	што	по	сто	ји	и	што	ће	по	сто	ја	ти,	има	свој	
по	че	так,	пе	ри	од	свог	раз	во	ја,	пе	ри	од	стаг	на	ци	је,	пе	ри	од	опа
да	ња	и	свој	крај.	

На	че	ло	 исто	рич	но	сти	 је	 јед	но	 од	 основ	них	 свој	ста	ва	
сва	ког	свет	ског	исто	риј	ског	си	сте	ма.	Свет	ска	при	вре	да	је	део	
свет	ског	исто	риј	ског	си	сте	ма	и	има	свој	про	стор	новре	мен
ски	по	че	так,	за	тим	свој	дуг	и	му	ко	тр	пан	раз	вој	ко	ји	се	окон
ча	ва	ка	да	по	стиг	не	оп	ти	мал	ну	рав	но	те	жу,	оп	ти	мал	ни	екви
ли	бри	јум	ко	ји	је	аде	ква	тан	ма	те	ри	јал	ним	и	ду	хов	ним	ка	па
ци	те	ти	ма	са	ко	ји	ма	рас	по	ла	же.	
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Из	 „тач	ке“	 екви	ли	бри	ју	ма,	 свет	ска	 при	вре	да	 ула	зи	 у	
про	стор	 вла	сти	тог	 си	стем	ског	 гра	на	ња,	 умно	жа	ва	ња	 и	 на
ста	вља	да	се	кре	ће	све	да	ље	и	да	ље	од		«тач	ке»	оп	ти	мал	не	
рав	но	те	же.

У	про	сто	ру	гра	на	ња	свет	ска	при	вре	да	по	ста	је	све	ком
плек	сни	ја,	а	са	мим	тим	по	ста	је	и	све	не	ста	бил	ни	ја,	јер	је	као	
си	стем	све	да	ља	од	„тач	ке“		иде	ал	ног	екви	ли	бри	ју	ма.	

У	про	сто	ру	гра	на	ња,	 свет	ска	при	вре	да	по	чи	ње	да	ре
а	гу	је	 ве	ли	ким	про	ме	на	ма	на	ма	ле,	 са	свим	не	знат	не	 ак	ци	је.	
До	га	ђа	 се	 да	 ма	ли	 им	пут	 мо	же	 у	 пот	пу	но	сти	 да	 про	ме	ни	
исто	риј	ске	век	то	ре,	пр	во	по	је	ди	них	де	ло	ва	свет	ске	при	вре	де,	
а	за	тим	век	то	ре	свет	ске	при	вре	де	као	це	ли	не.	Та	да	 је	свет
ска	 при	вре	да	 као	 део	 свет	ског	 исто	риј	ског	 си	сте	ма,	 сти	гла	
до	 свог	кра	ја,	 а	 „не	ка	но	ва“	—	не	ну	жно	и	бо	ља	–	 свет	ска	
при	вре	да,	ула	зи	у	пр	ве	рит	мич	ке	ци	клу	се	свог	раз	во	ја.	Ово	
је	си	ту	а	ци	ја	ко	ју	има	мо	да	нас.	

Свет	ски	си	стем		и	свет	ска	при	вре	да,	на	ла	зи	се	не	са	мо	у	
про	сто	ру	свог	си	стем	ског	гра	на	ња,	не	го	су	ушли	и	у	про	стор	
сво	јепо	след	ње,	ко	нач	не	кри	зе.	Још	по	ло	ви	ном	70их	го	ди	на	
на	то	су	упо	зо	ри	ли	те	о	ре	ти	ча	ри	свет	ског	си	сте	ма,	у	пр	вом	
ре	ду	Fernan	Brodel1	и	Има	ну	ел	Ва	лерн	штајн.2	При	ме	њу	ју	ћи	
ин	стру	мен	те	Кон	дра	ти	је	вље	ве	те	о	ри	је	ду	гих	та	ла	са	у	еко	но
ми	ји,	они	су,	као	и	дру	ги	ис	тра	жи	ва	чи	на	томтра	гу,	по	ка	за	ли	
да	да	на	шњи	свет	ски,	а	то	зна	чи	и	при	вред	ни	си	стем	не	ће	по
сто	ја	ти	око	2050.	го	ди	не.	За	ме	ни	ће	га	не	киисто	риј	ски	дру
ги,	не	ну	жно	и	бо	љи,	у	сва	ком	слу	ча	ју	но	ви	свет	ски	си	стем.	
Дру	гим	ре	чи	ма,	већ	че	тврт	ве	ка	свет	ско	дру	штво	на	ла	зи	се	у	
ста	њу	ду	бо	ке	струк	тур	не	не	ста	бил	но	сти	ка	рак	те	ри	стич	не	за	
про	стор	по	след	ње	кри	зе.	Свет	ски	си	стем	је,	да	нас	већ	не	по
врат	но	да	ле	ко	од	„тач	ке“	оп	ти	мал	ног	екви	ли	бри	ју	ма.	По	ку
ша	ји	да	се	ток	исто	ри	је	за	у	зда	и	да	се	исто	ри	ја	вра	ти	у	ста	ње	
си	стем	ски	иде	ал	не	рав	но	те	же,	ка	кво	је	би	ло	из	ме	ђу	1945.	и	
кра	ја	 60их	 го	ди	на	XX	ве	ка,	 по	ка	за	ли	 су	 се	 као	 илу	зор	ни.	
Нај	бо	љи	при	мер	за	тоје	по	ли	ти	ка	ад	ми	ни	стра	ци	је	САД	по
след	њих	три	де	сет	го	ди	на,	а	по	себ	но	од	вре	ме	на	Ро	нал	да	Ре
га	на	до	да	нас.

1	 Fer	nand	Bra	u	del, Expansion and Reaction,Pu	blis	hed	 1978,	 Le	i	den	Uni	ver	sity	
Press.

2	 Im	ma	nuel	Wal	ler	ste	in,	TheModernWorldSystem,New	York,	Aca	de	mic,	1974.	
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За	хва	љу	ју	ћи	гло	ба	ли	за	ци	ји,	ко	ри	сте	ћи	 јеф	ти	ну	рад	ну	
сна	гу	у	це	лом	све	ту	пре	ко	мул	ти	на	ци	о	нал	них	ком	па	ни	ја	и	
јеф	ти	них	си	ро	ви	на,	аме	рич	ка	при	вре	да	је	оства	ри	ла	ви	со	ке	
про	фи	те,	али	исто	вре	ме	но	и	пре	струк	ту	и	ра	ла	сво	ју	при	вре
ду.	Ин	ду	стри	ју	је	пре	се	ли	ла	у	не	раз	ви	је	не	зе	мље	са	јеф	ти	ном	
рад	ном	сна	гом	и	јеф	ти	ним	си	ро	ви	на	ма,	а	у	САД	се	раз	ви	ја	ју	
пре	те	жно	услу	жне	де	лат	но	сти.	

Ви	со	ки	про	фи	ти,	као	и	по	сле	Ве	ли	ког	ра	та,3	на	шли	су	
се	на	де	ре	гу	ли	са	ном	бан	кар	ском	и	фи	нан	сиј	ском	тр	жи	шту,	
пре	те	жно	 тр	жи	шту	САД.	На	 тај	 на	чин,	 пре	ма	Штрај	сле	ру,	
ство	ре	на4	 је	 осно	ва	 са	да	шње	 кри	зе	фи	нан	сиј	ских	 тр	жи	шта	
јерод2000.годинеуцеломсветувишесештединегоинве
стира.„Америчкебанке65до75одстосветскихфинансиј
скихвишковаимајууформиштедње.	А	шта	са	том	штед	њом	
ра	де?	Шпе	ку	ли	шу	на	фи	нан	сиј	ским	тр	жи	шти	ма,што,из	ме
ђу	оста	лог,	зна	чи	тра	же	ње	про	фи	та	на	ра	чун	дру	гих,	јер	се	
ре	ал	но	ни	шта	не	про	из	во	ди“,	на	гла	ша	ва	Штрај	слер.5

До	шло	до	па	да	по	тро	шње,	и	сма	ње	ња	бро	ја	рад	них	ме
ста.	Кор	по	ра	ци	је	те	шко	спре	ча	ва	ју.	Про	ду	бљу	је	се	ре	це	си	ја.	
Да	ју	се	зај	мо	ви	под	не	по	вољ	ним	усло	ви	ма.	У	ле	то	2007.	го	ди
не,	на	Вол	стри	ту	је	об	ја	вљен	крах	аме	рич	ког	хи	по	те	кар	ног	
тр	жи	шта.	Шта	се	за	пра	во	де	си	ло?	На	осно	ву	че	га	Круг	ман	
пра	ви	па	ра	ле	лу	из	ме	ђу	Ве	ли	ке	еко	ном	ске	кри	зе	1929.	и	1930.	
го	ди	не,	са	еко	ном	ском	кри	зом	2007.и2008.године?	Круг	ман	
из	вла	чи	вр	ло	чврст	за	кљу	чак	и	кон	ста	ту	је:	„...лудовалисмо
каодаје1929.–асадаједошла1930.Актуелнафинансијска
криза(мислисенакризуод2007.године,прим.И.С.)заправо

3 По	сле	Ве	ли	ког	 ра	та	 (Пр	вог	 свет	ског	 ра	та),	 у	САД	на	сту	пи	ло	 је	 раз	до	бље		
ко	је	је	до	би	ло	на	зив	„но	ва	ера“.	(Ви	де	ти:	Сто	ја	но	вић,	И.	(2008),	Економска
кризауАмерици–„сјај“ибедаглобализације,	Ме	га	тренд	ре	ви	ја	број	5,	Ме
га	тренд	уни	вер	зи	тет,	Бе	о	град,	стр.	5	–	23)	Функ	ци	је	др	жа	ве	у	при	вре	ди	би	ле	
су	огра	ни	че	не.	Сма	ње	но	 је	опо	ре	зи	ва	ње	и	уло	га	др	жа	ве	сво	ди	ла	се	на	за
шти	ту	при	ват	не	сво	ји	не.	Ви	со	ка	при	вред	на	ак	тив	ност	би	ла	је	ре	зул	тат	пре
ла	ска	са	рат	не	на	мир	но	доп	ску	при	вре	ду.	Ме	ђу	тим,	пред	став	ни	ци	при	ват
ног	пред	у	зет	ни	штва	сма	тра	ли	су	да	је	та	ква	при	вред	на	ак	тив	ност	ре	зул	тат	
„но	ве	ере“,	тј.	вра	ћа	ња	на	усло	ве	сло	бод	не	кон	ку	рен	ци	је	и	огра	ни	че	не	уло	ге	
др	жа	ве.	Због	то	га,	огром	ни	про	фи	ти	ко	је	су	САД	за	ра	ди	ле,	на	пре	вас	ход	но	
вој	ној	ин	ду	стри	ји	по	тро	ше	ни	су	у	раз	не	об	ли	ке	фи	нал	не,	лич	не	и	јав	не	по
тро	шње.	До	шла	је	Ве	ли	ка	еко	ном	ска	кри	за	ко	ја	је	по	че	ла	1929.	го	ди	не.	

4	 Ви	де	ти:	Ерих	Штрај	слер,	аустриј	ски	екс	перт,	САДочекује10до15година
стагнације,	„Stan	dard“,	Беч,	17.	09.	2008.	

5 Исто.
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је´апдејтована́ верзијајуришанабанкеодпретригенера
ције.“6

У	скла	ду	са	на	че	лом	исто	рич	но	сти	ко	је	има	уни	вер	зал
но	 зна	че	ње,	мо	же	да	 се	по	ста	ви	и	пи	та	ње:	Да	 ли	 се	 гло	ба
ли	за	ци	ја	на	ла	зи	на	по	след	њој	рас	кр	сни	ци	ове	ци	ви	ли	за	ци	је?	
Мо	жда	се	и	у	ра	ни	јим	ци	ви	ли	за	ци	ја	ма	на	по	след	њим	рас	кр
сни	ца	ма	на	ла	зи	ла	не	ка	„гло	ба	ли	за	ци	ја“.	Мо	жда	су	и	те	ра	ни
је	ци	ви	ли	за	ци	је	и	не	ста	ле	јер	су	на	тој	по	след	њој	рас	кр	сни	ци	
по	шле	по	гре	шним	пу	тем?	

Фак	то	ри	про	из	вод	ње	у	свет	ској	при	вре	ди	су	до	вољ	ни	
за	на	ста	вак	ове	ци	ви	ли	за	ци	је.	Ме	ђу	тим,		на	че	ло	исто	рич	но
сти	до	ка	зу	је	да	су	до	са	да	би	ли	уза	луд	ни	сви	апе	ли	ху	ма	ни
стич	ког	де	ла	све	та	за	рав	но	прав	ном	и	ште	дљи	вом	пре	ра	спо
де	лом		свет	ских	ре	сур	са.	

За	што?	
Тр	жи	шна	 при	вре	да,	 по	себ	но	 не	ре	гу	ли	са	на	 тр	жи	шна	

при	вре	да	ко	ја	се	те	ме	љи	на	те	о	риј	ским,	(пре	те	жно	уџ	бе	нич
ким)	по	сту	ла	ти	ма	пер	фект	не	кон	ку	рен	ци	је,	иза	зи	ва	еко	ном
ске	кри	зе,	 али,	без	 тр	жи	шне	при	вре	де	се	не	мо	же	 јер	не	ма	
кон	ку	рен	ци	је,	но	ве	тех	но	ло	ги	је	и	но	ве	вред	но	сти.	Ме	ђу	тим,	
у	са	мом	би	ћу	не	ре	гу	ли	са	не	тр	жи	шне	при	вре	де	угра	ђе	ни	су	
„сле	пи	ме	ха	ни	зми“	 тр	ке	 зa	 про	фи	том.	По	сло	да	вац мо	ра	 да	
по	ве	ћа	 про	фит,	 по	ве	ћа	 аку	му	ла	ци	ју,	 по	ве	ћа	 ин	ве	сти	ци	је	 и	
уве	де	но	ву	тех	но	ло	ги	ју	и	по	ве	ћа		про	дук	тив	ност,	еко	но	мич
ност	и	рен	та	бил	ност	или	би	ће,	ка	ко	би	то	Маркс	ре	као	аку
му	ли	ран,	од	но	сно	бан	кро	ти	ра	ће.		У	том	про	це	су	гу	би	се	гра
ни	ца	по	ве	ћа	ња	про	фи	та	као	ну	жно	сти	од	по	ве	ћа	ња	про	фи	та	
као	по	хле	пе	без	гра	ни	це	и	би	ло	ка	квих	мо	рал	них	и	вред	но
сних	нор	ми.	Да	кле,	без	тр	жи	шне	при	вре	де	се	не	мо	же,	али	
и	с	њом	ни	је	ла	ко	и	она	под	сти	че	убр	за	ње	исто	риј	ског	гра
на	ња	свет	ске	при	вре	де.	Та	ква	 тр	жи	шна	при	вре	да	 је	до	ве	ла	
до	 гло	ба	ли	за	ци	је,	 	 не	пре	ки	ну	те	 и	 об	на	вља	ју	ће	 тен	ден	ци	је	
ка	пи	та	ли	зма	да	уста	но	ви	и	одр	жи	сво	је	„го	спод	ство“,	да	га	
про	стор	но	про	ши	ри	на	це	ло	куп	ни	свет	и	да	га,	на	осно	ва	ма	
бес	ко	нач	не	аку	му	ла	ци	је	ка	пи	та	ла,	учи	ни	ве	чи	тим.	За	“Ве	ли
ког	хе	ге	мо	на”,	за	“Ве	ли	ког	бра	та	Ка	пи	та	ла“,	то	је	кон	ти	ну	ум	
бор	бе	за	оп	ста	нак	тр	жи	шне	при	вре	де	и	мак	си	ми	за	ци	је	про
фи	та	ко	ји	до	но	си		на	уч	ни	и	ху	ма	ни	про	грес,	али	и	хе	ге	мо	ни

6	 Пол	Круг	ман,	ЊујоркТајмс,	21.	март	2008.
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ју	и	вла	да	ви	ну	мо	ћи	и	си	ле,	 	бе	ду,	не	прав	ду	и	не	рав	но	мер
ну	пре	ра	спо	де	лу	„свет	ског	до	хот	ка“.	Не	ма	ту	мно	го	но	вог	за	
ових	пет	ве	ко	ва	–	од	XV	ве	ка		от	ка	ко	се	ка	пи	та	ли	зам	уста
но	вио	и	ус	по	ста	вио	сво	ју	гло	бал	ну	до	ми	на	ци	ју,	ко	ло	ни	јал	ну	
или,	да	нас,	пост	ко	ло	ни	јал	ну.7

2.Променеусветскојпривреди

Гра	на	ња	 свет	ске	при	вре	де,	 по	себ	но	 су	 ви	дљи	ве	 у	по
след	њих	по	ла	де	це	ни	је.	Успо	ра	ва	се	раст	раз	ви	је	них	За	пад
них,	од	но	сно	ин	ду	стри	ја	ли	зо	ва	них	еко	но	ми	ја	и	убр	за	но	сла
би	еко	ном	ски	зна	чај	За	па	да	на	ра	чун	Ис	то	ка,	од	но	сно	зе	ма	ља	
у	раз	во	ју	(ЗУР).	«Ре	фе	рент	не	про	јек	ци	је	ука	зу	ју	да	је	тренд	
убр	за	ња	 по	себ	но	 по	чео	 од	 дру	ге	 по	ло	ви	не	 де	ве	де	се	тих	 го
ди	на	 два	де	се	тог	 ве	ка.	 На	 при	ло	же	ним	 гра	фи	ко	ну	 број	 1	 ,	
да	те	су	тен	ден	ци	је	(и	про	це	не)	вред	но	сти	укуп	ног	БДПа	за	
во	де	ће	ин	ду	стриј	ске	зе	мље	као	и	по	је	ди	не	зе	мље	БРИКСа,	
(Бра	зил,	Ру	си	ја,	Ин	ди	ја,	Ки	на,	Ју	жна	Афри	ка).	Опа	да	тренд	
уде	ла	пр	ве	и	ра	сте	уче	шћа	дру	ге	гру	пе	зе	ма	ља	у	гло	бал	ном	
БДПу.	 Шест	 во	де	ћих	 ин	ду	стри	ја	ли	зо	ва	них	 зе	ма	ља,	 2000.	
го	ди	не,	чи	ни	ле	су	бли	зу	63%	гло	бал	ног	БДПа,	2012.	го	ди	не,	
око	45%.	Уче	шће	зе	ма	ља	БРИКСа	по	ра	сло	је	са	8,4%	2000.	
го	ди	не,	на	20,5%	2012,	го	ди	не,	да	би	се	2017.	го	ди	не,	пре	ма	
про	јек	ци	ји	ММФа,	тај	удео	по	пео	на	оче	ки	ва	них	23,8%	гло
бал	ног	БДПа	(у	те	ку	ћим	це	на	ма).”8

7 Ви	де	ти:	Ми	о	мир	Јак	шић,	Глобализацијаиповлачењедржаве,	Дом	кул	ту	ре	
„Сту	дент	ски	град“,	Бе	о	град,	2003,	стр.	97.

8	 In	ter	na	ti	o	nal	Mo	ne	tary	Fond,	WorldEconomicOutlookDatabase,Oc	to	ber	2012.
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Гра	фи	кон	бр.	1

Глав	ни	узрок	кри	зе	кра	јем	две	хи	ља	ди	тих	го	ди	на	је	гра
на	ње	свет	ске	при	вре	де	као	исто	риј	ског	си	сте	ма,	од	но	сно	гло
ба	ли	за	ци	ја.	Нај	и	зра	зи	ти	ји	об	лик	гло	ба	ли	за	ци	је	пред	ста	вља		
гра	на	ње	свет	ске	при	вре	де,	ко	је	се	огле	да	у	пре	ме	шта	њу	ин
ду	стри	је	ко	ја	ге	не	ри	ше	че	ти	ри	пе	ти	не	свет	ског	из	во	за,	са	Ис
то	ка	на	За	пад	и	то	у	та	квом	оби	му	ко	ји	је	гло	бал	не	тр	го	вин
ске	не	рав	но	те	же	учи	нио	ско	ро	нео	др	жи	вим.	Пре	бр	за	де	ин
ду	стри	ја	ли	за	ци	ја	раз	ви	је	них	зе	ма	ља	у	ко	рист	ЗУР,	го	ди	на	ма	
је	„по	кри	ва	на“	ра	стом	уде	ла	фи	нан	сиј	ског	сек	то	ра	у	БДПу	и	
ве	ли	ким	ра	стом	кре	ди	ти	ра	ња,	ко	је	је	под	сти	ца	ло	по	тро	шњу,	
од	но	сно	услу	жне	де	лат	но	сти.	

Ка	да	је	у	пи	та	њу	фи	нан	сиј	ски	сек	тор,	ЗУР,	укљу	чу	ју	ћи	
и	во	де	ће	др	жа	ве	из	во	зни	це	наф	те,	аку	му	ли	ра	ле	су	огром	не	
ко	ли	чи	не	об	ве	зни	ца	и	дру	гих	фи	нан	сиј	ских	ак	ти	ва	САД,	и	
у	ма	њој	ме	ри	дру	гих	бо	га	тих	зе	ма	ља.	На	ста	ли	плат	но	би	лан
сни	де	фи	цит	САД	фи	нан	си	ран	је	про	да	јом	хар	ти	ја	од	вред
но	сти,	пре	све	га,	азиј	ским	зе	мља	ма

Због	до	бре	ли	квид	но	сти,	нај	ви	ше	у	САД,	це	не	не	крет
ни	на,	ак	ци	ја	и	си	ро	ви	на,	су	на	гло	по	ра	сле.	Ме	ђу	тим,	на	по
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чет	ку	кри	зе	2007.	го	ди	не,	по	чео	је	дра	ма	ти	чан	пад	це	на	не
крет	ни	на,	ак	ци	ја	и	си	ро	ви	на.		Де	ин	ду	стри	ја	ли	за	ци	ја	је	до	ве
ла	до	гу	бит	ка	рад	них	ме	ста	у	за	пад	ним	при	вре	да	ма,	уз	исто
вре	ме	ни	ра	пи	дан	раст	за	по	сле	но	сти	у	ис	точ	ној	Ази	ји.	Овај	
про	цес	пра	тио	је	и	раст	про	дук	тив	но	сти	у	ЗУР,	што	до	та	да	
ни	је	био	слу	чај	јер	ра	ни	је	су	углав	ном	из	ме	шта	не	рад	но	ин
тен	зив	не	ак	тив	но	сти	с	ни	ском	до	да	том	вред	но	шћу.	

3.Земљеуразвоју

Гра	на	ње	 свет	ске	 при	вре	де	 као	 исто	риј	ског	 си	сте	ма,	
од	но	сно	 гло	ба	ли	за	ци	ја,	 	 ра	ди	кал	но	ме	ња	при	вред	ни	 зна	чај	
гло	бал	них	по	ли	тич	ких	су	бје	ка	та	са	на	ја	вом	ду	го	роч	них	ге
о	по	ли	тич	ких	про	ме	на.	Ин	ди	ка	тив	не	су	про	це	не	лон	дон	ског	
“Economistа”	(2011).	У	пр	вом	сце	на	ри	ју	по	ла	зи	се	од	то	га	да	
ће	 про	сеч	ни	 раст	 БДПа	 Ки	не	 у	 овој	 де	це	ни	ји	 би	ти	 7,75%	
(САД	 2,5%),	 ки	не	ска	 ин	фла	ци	ја	 (од	но	сно	 де	фла	тор	 БДПа)	
4%	 (аме	рич	ка	 1,5%)	 и	 про	сеч	на	 го	ди	шња	 апре	си	ја	ци	ја	 ју	а
на	3%.	У	дру	гом	сце	на	ри	ју,	Ки	на	сма	њу	је	сто	пе	ра	ста.	Ре	ал
ни	раст	је	про	сеч	но	5%,	док	све	оста	ло	оста	је	не	про	ме	ње	но.	
У	 пр	вом	 сце	на	ри	ју	 ки	не	ска	 еко	но	ми	ја	 пре	сти	же	 аме	рич	ку	
2018,	у	дру	гом	2021.

И	по	ред	бла	гог	успо	ра	ва	ња,	про	јек	ци	је	ММФа,	ука	зу
ју	да	ће	раст	БДПа	Ки	не	оста	ти	ви	сок	(7,8%	и	8,2%,	2012.	и	
2013.	го	ди	не).	По	ве	ћа	ње	БДП	Ки	не	из	но	си	ло	је	7,4%	у	тре	ћем	
квар	та	лу	2012.	го	ди	не.	Ин	ве	сти	ци	је	у	ин	фра	струк	ту	ру	ра	сле	
су	 чак	 12,6%	пр	вих	 де	вет	ме	се	ци	 2012.	 го	ди	не,	 ин	ду	стри	ја	
је	у	сеп	тем	бру	2012.	 го	ди	не,	на	ме	ђу	го	ди	шњем	ни	воу	би	ла	
ви	ша	 за	9,2%,	док	 је	нов	ча	на	ма	са	 (М2)	има	ла	 сто	пу	ра	ста	
од	14,8%.	По	све	му	су	де	ћи,	сти	му	ла	тив	не	ме	ре	кре	а	то	ра	фи
скал	не	и	мо	не	тар	не	по	ли	ти	ке	да	ле	су	ре	зул	та	те.	Очи	глед	но	је	
да	се	Ки	на	при	ла	го	ђа	ва	усло	ви	ма	свет	ске	кри	зе	оства	ру	ју	ћи	
не	што	ни	же	сто	пе	еко	ном	ског	ра	ста,	(78%),	али	и	да	ље	вр	ло	
ви	со	ке	у	од	но	су	на	оста	ле,	по	себ	но	ви	со	ко	раз	ви	је	не	зе	мље.9 
Фи	скал	ни	 и	 мо	не	тар	ни	 сти	му	лан	си,	 ко	је	 Ки	на	 ин	тен	зив	но	
упо	тре	бља	ва	од	по	чет	ка	гло	бал	не	еко	ном	ске	кри	зе,	под	ста
кли	су	до	ма	ћу	тра	жњу.	Сти	му	ли	са	њем	до	ма	ће	тра	жње,	Ки

9	 Chi	na’s	GDP	num	bers,	TheEconomist,	Oc	to	ber	20th,	2012.	http:www.economist.
com/news/financeand	economi	cs/21564873china%E2%80%99se	conomic
slowdownlooksbeov	er	(31.10.2012)
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на	је	и	по	ред	па	да	ино	стра	не	тра	жње	због	свет	ске	еко	ном	ске	
кри	зе,	одр	жа	ла	ви	со	ке	сто	пе	еко	ном	ског	ра	ста.

У	пе	ри	о	ду	19982008.	про	сеч	на	сто	па	ра	ста	БДПа	Ру
си	је	из	но	си	ла	је	око	6%.	Еко	ном	ски	опо	ра	вак	по	себ	но	је	био	
ви	дљив	 кроз	 раз	вој	 ста	но	град	ње,	 по	раст	 ула	га	ња	 у	 ин	ду
стри	ју	(по	себ	но	екс	трак	тив	ну,	али	и	ауто	ин	ду	стри	ју),	док	је	
и	по	про	из	вод	њи	пше	ни	це	Ру	си	ја	до	шла	ме	ђу	во	де	ће	зе	мље	
све	та.	По	сле	из	би	ја	ња	гло	бал	не	фи	нан	сиј	ске	кри	зе	еко	ном
ска	ак	тив	ност	у	тој	зе	мљи	2009.	го	ди	не,	на	гло	опа	да	(7,8%).	
У	2010.	и	2011.	го	ди	ни,	сле	ди	раст	при	вре	де	та	ко	да	је	еко	но
ми	ја	 Ру	си	је	 прак	тич	но	 до	шла	 на	 прет	кри	зни	 ни	во.	У	 2011.	
го	ди	ни,	еко	ном	ска	ак	тив	ност	у	Ру	си	ји	ра	сла	 је	по	сто	пи	од	
4,2%,	док	је	про	сеч	на	не	то	пла	та	би	ла	око	600	евра.	Нај	ве	ћа	
прет	ња	за	ру	ску	еко	но	ми	ју	је	мо	гу	ћи	ве	ли	ки	пад	це	не	енер	ге
на	та	услед	кри	зе	у	Евро	зо	ни.	До	дат	ни	ка	на	ли	ути	ца	ја	кри	зе	
у	Евро	зо	ни	на	Ру	си	ју	су	пад	уво	зне	тра	жње	и	ре	дук	ци	ја	бан
кар	ских	то	ко	ва.

Про	це	не	ММФ	(2012.)	ука	зу	ју	да	ће	2012.	го	ди	не,	раст	
БДПа,	у	ин	ду	стриј	ски	раз	ви	је	ним	зе	мља	ма	из	но	си	ти	скром
них	1,3%	(1,5%	у	2013.	го	ди	ни),	док	ће	ЗУР	оства	ри	ти	знат	но	
ви	ше	сто	пе	ра	ста	(5,3%,	од	но	сно	5,6%),	и	по	ред	успо	ра	ва	ња.10 
Све	до	ци	смо	дра	ма	тич	ног	при	вред	ног,	тро	де	це	ниј	ског,	успо
на	Ки	не,	зе	мље	ко	ја	има	нај	ве	ћи	број	ста	нов	ни	ка	на	све	ту	и	
не	што	спо	ри	јег	ра	ста	Ин	ди	је,	зе	мље	ко	ја	та	ко	ђе	има	ве	ли	ки	
број	 ста	нов	ни	ка.	Успон	оста	лих	азиј	ских	 зе	ма	ља	у	раз	во	ју,	
по	пут	Ви	јет	на	ма	или	Ин	до	не	зи	је,	та	ко	ђе	је	убр	зан,	али	због	
њи	хо	вог	знат	но	ма	њег	при	вред	ног	по	тен	ци	ја	ла,	њи	хов	раз
вој	ни	је	мо	гао,	да	има	ја	че	гло	бал	не	по	сле	ди	це. 

По	ред	азиј	ских	ЗУР,	до	шло	 је	и	до	убр	за	ња	ра	ста	др
жа	ва	 суп	са	хар	ске	Афри	ке,	 као	и	Ла	тин	ске	Аме	ри	ке.	Успон	
Ру	си	је	 до	брим	 де	лом	 је	 по	сле	ди	ца	 бо	љег	 (др	жав	ног)	 упра
вља	ња	и	по	ве	ћа	ња	при	хо	да	од	из	во	за	енер	ге	на	та.	По	ММФ	
(2012)	ру	ски	БДП	ће	2012.	го	ди	не	да	ра	сте	по	сто	пи	од	3,7%,	
а	2013.	го	ди	не	3,8%.	У	истом	пе	ри	о	ду	БДП	Ин	ди	је	ће	има	ти	
раст	од	4,9%,	од	но	сно	6%.

10 CopingwithHighDebtandSluggishGrowth,		Wor	ld	Economic	Out	lo	ok	(Oct	ober	
	20	12,	IMF),	Washing	ton,		p.		2.
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4.САД

Са	мо	ове,	2014.	го	ди	не,	ма	њак	у	бу	џет	ској	ка	си	Аме	ри
ке	до	сти	ћи	ће	1,4	би	ли	о	на	до	ла	ра,	што	је	де	вет	од	сто	БДПа	и	
пред	ста	вља	нај	ве	ћи	де	фи	цит	САДа		од	Дру	гог	свет	ског	ра	та.	

Ге	не	рал	ни	ди	рек	тор	 за	 су	ве	ре	не	 реј	тин	ге	С&Па	Деј
вид	Бирс,	ре	као	је	да	је	је	дан	од	од	глав	них	раз	ло	га	за	сни
же	ње	реј	тин	га	САДа,	то	што	две	су	прот	ста	вље	не	пар	ти	је	у	
аме	рич	ком	Кон	гре	су,	Де	мо	крат	ска	и	Ре	пу	бли	кан	ска,	све	до	
по	след	њег	мо	мен	та	ни	су	мо	гле	да	се	до	го	во	ре	о	по	ди	за	њу	ли
ми	та	 за	 за	ду	жи	ва	ње,	 због	 че	га	 је	 др	жа	ви	пре	тио	 тех	нич	ки	
бан	крот.

“Де	ба	та	у	Кон	гре	су	је	озна	чи	ла	ко	ли	ки	је	сте	пен	не	си
гур	но	сти	око	про	це	са	до	но	ше	ња	по	ли	тич	ких	од	лу	ка,	што	је,	
ка	ко	ми	сли	мо,	не	ком	па	ти	бил	но	 са	ААА	реј	тин	гом”,	на	гла
сио	је	Бирс.11 

Фи	нан	сиј	ски	по	тре	си	у	Аме	ри	ци	има	ју	да	ле	ко	ве	ће	по
сле	ди	це	не	го	исти	та	кви	шо	ко	ви	у	дру	гим	ма	њим	зе	мља	ма.	

Ки	на	 је	 та	ко	 још	ра	ни	је	по	зва	ла	на	од	ба	ци	ва	ње	до	ла
ра	као	свет	ске	ре	зер	вне	ва	лу	те	и	на	про	на	ла	зак	ал	тер	на	ти	ве,	
ко	ја	би	се	по	све	му	су	де	ћи	мо	гла	на	ћи	у	кор	пи	ва	лу	та	или	
не	ком	дру	гом	си	сте	му.

ММФ	је	то	ли	ко	сле	по	ве	ро	вао	у	Аме	ри	ку	да	су	ње	го	ви	
пред	став	ни	ци	про	сто	иг	но	ри	са	ли	ци	фре,	као	да	се	пра	ви	ла	
еко	ном	ске	на	у	ке	не	при	ме	њу	ју	на	САД	ка	да	ни	су	у	ње	ном	
ин	те	ре	су.	

Да	нас	је	си	ту	а	ци	ја	дру	га	чи	ја	па	и	ММФ	и	реј	тинг	аген
ци	је	и	ве	ли	ке	свет	ске	еко	но	ми	је,	све	кри	тич	ни	је	гле	да	ју	на	
нон	ша	лант	но	по	на	ша	ње	 аме	рич	ке	 вр	ху	шке.	Али,	САД	 још	
не	слу	ша	и	чи	ни	се,	све	ду	бље	то	не	у	па	ра	докс.	Уме	сто	да	
сво	је	ду	го	ве	сма	њу	је,	Аме	ри	ка	на	сто	ји	да	их	још	по	ве	ћа.	Као	
да	14,3	би	ли	о	на	до	ла	ра	ни	је	до	вољ	но	ду	га,	аме	рич	ки	Кон	грес	
је	2.	ав	гу	ста	из	гла	сао	за	кон	ко	јим	се	ад	ми	ни	стра	ци	ји	Ба	ра	ка	
Оба	ме	до	зво	ља	ва	да	узме	још	кре	ди	та.

Исто	риј	ски	па	ра	докс	је	што	су	све	оста	ле	зе	мље	све	та	
ту	вест	мо	ра	ле	да	до	че	ка	ју	са	олак	ша	њем.	На	и	ме,	да	ли	мит	за	

11	 Видети:		Обамадугује–трииповекаСрбије!	ht	tp	://fakti.org/g	lobot	po	r/quo
vadisorbi/obamadu	guj	etrii	pov	ekasrbi	je		10.	1	0.		2014.
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за	ду	жи	ва	ње	ни	је	по	диг	нут,	Аме	ри	ка	би	да	нас	би	ла	др	жа	ва	
у	бан	кро	ту.	Не	би	има	ла	нов	ца	за	ис	пла	ту	за	ра	да	др	жав	ним	
слу	жбе	ни	ци	ма,	али	ни	за	вра	ћа	ње	ду	го	ва	европ	ским	бан	ка
ма	или	сво	јим	нај	ве	ћим	по	ве	ри	о	ци	ма		Ки	ни,	Ве	ли	кој	Бри	та
ни	ји	и	Ја	па	ну.	Ова	ко,	Аме	ри	ка	ће	узе	ти	још	ду	го	ва	и	но	вац	
но	вих	по	ве	ри	ла	ца	ис	ко	ри	сти	ти	да	ис	пла	ти	ду	го	ве	ста	рим.	

У	 по	след	њих	 де	сет	 го	ди	на	 про	сеч	ни	 раст	 аме	рич	ког	
БДПа	из	но	сио	је	са	мо	1,6%,	што	је	дво	стру	ко	ни	же	у	од	но	су	
на	раст	у	прет	ход	не	две	де	це	ни	је.	Ста	ње	аме	рич	ких	јав	них	
фи	нан	си	ја	је	те	шко.	Бру	то	јав	ни	дуг	је	до	сти	гао	ни	во	го	ди
шњег	БДПа,	јер	ни	во	др	жав	ног	ду	га	и	да	ље	ра	сте	бр	же	од	
БДПа.	

Још	од	1917.	го	ди	не,	Аме	ри	ка	 је	би	ла	но	си	лац	нај	пре
сти	жни	јег,	ААА	кре	дит	ног	реј	тин	га	на	све	ту.	Од	не	дав	но,	то	
је	са	мо	исто	ри	ја.	Вла	да	САД	ду	гу	је	14,3	би	ли	о	на	до	ла	ра,	што	
је	ра	ди	лак	шег	по	и	ма	ња	14.300	ми	ли	јар	ди	до	ла	ра.12	Дуг	САД	
је	до	сти	гао	99,5	од	сто	БДП.	Кад	би	сва	ка	фир	ма	и	сва	ки	гра
ђа	нин,	до	по	след	њег	цен	та	ко	ји	про	из	ве	ду	и	за	ра	де,	да	ва	ли	
на	вра	ћа	ње	ду	го	ва	др	жа	ве,	Аме	ри	ци	би	тре	ба	ла	чи	та	ва	го	ди
на	да	ис	пла	ти	по	ве	ри	о	це.	

Нај	ве	ћа	 реј	тинг	 аген	ци	ја	 на	 све	ту	 	 Stan	dard	 end	Purs	
(Stan	dard	&	Po	or’s)	 	5.	ав	гу	ста	 је	на	пра	ви	ла	пре	крет	ни	цу	у	
фи	нан	сиј	ској	 исто	ри	ји	Аме	ри	ке,	 сма	њив	ши	њен	 реј	тинг	 са	
ААА	на	АА+,	из	ра	жа	ва	ју	ћи	 ти	ме	 став	да	 уз	по	зајм	љи	ва	ње	
нов	ца	вла	ди	САДа	да	нас	иде	ве	ћи	ри	зик	не	го	ика	да	ра	ни	је.	

Ки	не	ска	реј	тинг	ку	ћа	Да	гонг,	пр	ва	на	све	ту	 је	обо	ри
ла	реј	тинг	Аме	ри	ке,	по	зи	ва	ју	ћи	се	на	чи	ње	ни	цу	да	аме	рич	ки	
дуг	и	да	ље	ра	сте	бр	же	од	ње	них	при	хо	да.	Са	мо	Ки	на,	ко	ја	
је	нај	ве	ћи	по	ве	ри	лац	САДа	на	све	ту,	др	жи	ви	ше	од	би	ли	он	
до	ла	ра	аме	рич	ког	ду	га.	Ова	аген	ци	ја	је	пр	ви	пут	сни	зи	ла	реј
тинг	САДа	још	у	но	вем	бру	про	шле	го	ди	не,	ка	да	је	аме	рич	ка	
цен	трал	на	бан	ка	ФЕД	од	лу	чи	ла	да	по	дру	ги	пут		штам	па	до
ла	ре,	ка	ко	би	уба	ци	ла	не	до	ста	ју	ћу	ко	ли	чи	ну	нов	ца	у	оп	ти	цај.	
Кри	за	2008.	би	ла	 је	ви	дљи	ва	по	на	глом	по	ра	сту	при	ват	них	
ду	го	ва.

Данаспрети„мехур“наберзиСАД,којисевећодавно
отргаоодреалнихекономскихпоказатељакомпанијаина

12	 		Амерички	бројни	систем:	милион,	билион,	рилион,	квадрилион,	пентили
он...	 Европски	 бројни	 систем	 (па	 и	 наш):	 милион,	 милијарда,	 билион,	 би
лијарда,	трилион,	трилијарда.
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глорастеусклопустагнацијеекономије.Иуамеричкојад
министрацији,посебноуруководствуФЕДсматрајудаће
се„мехур“највероватнијепробитидополовине2015.годи
не.УправотакомогудасеинтерпретирајуречишефаФЕД,
ЏенетЈелен,напресконференцијипослепоследњегзаседа
њаКомитетазаотворенатржиштаФЕДСАД13.Онајеиз
јавиладаћесекрајем2015.дисконтнастопаФЕДзнатно
повећатидонеколикопроцената.Таквоповећањеизазваће
масовнабанкротствадомаћинставаифинансијскихинсти
туција,тј.практичнојенеизбежноозбиљноурушавањефи
нансијскогсистема.

Не	за	по	сле	ност	бла	го	па	да,	али	је	и	да	ље	на	ве	о	ма	ви
со	ком	ни	воу	за	аме	рич	ке	стан	дар	де.	У	ок	то	бру	2012.	го	ди	не,	
не	за	по	сле	ност	је	из	но	си	ла	7,9%,	про	мил	ви	ше	не	го	ме	сец	да
на	ра	ни	је,	али	и	про	цент	ни	по	ен	ни	же	не	го	пре	го	ди	ну.	Ме
ђу	тим,	у	ок	то	бру	2009.	има	ла	је	ре	корд	ни	из	нос	од	10,1%.14

Без	окре	та	ња	на	Ин	доПа	ци	фик,	што	је	прак	тич	но	про
мо	ви	са	но	но	вом	вој	ном	док	три	ном	САД	с	по	чет	ка	2012.	го
ди	не,	САД	ри	зи	ку	ју	пре	бр	зо	на	ста	ја	ње	еко	ном	ског	и	по	ли
тич	ког	мул	ти	по	лар	ног	по	рет	ка15.	Чак	90%	ко	мер	ци	јал	не	ро	бе	
ко	ја	пу	ту	је	с	јед	ног	кон	ти	нен	та	на	дру	ги	иде	пре	ко	брод	ских	
кон	теј	не	ра,	а	по	ло	ви	на	тих	ма	те	ри	ја	по	то	на	жи,	и	тре	ћи	на	по	
нов	ча	ној	вред	но	сти,	иде	кроз	Ју	жно	ки	не	ско	мо	ре,	ко	је	по
ве	зу	је	Ин	диј	ски	 оке	ан	 са	 за	пад	ним	Па	ци	фи	ком.	Аме	рич	ка	
мор	на	ри	ца	и	ва	зду	хо	плов	ство,	ви	ше	не	го	би	ло	ко	дру	ги,	др
жи	те	ли	ни	је	ко	му	ни	ка	ци	је	под	кон	тро	лом.	Ки	на	не	ма	на	ме
ру	да	иде	у	рат	са	САД,	али	не	же	ли	да	ње	на	тр	го	ви	на	бу	де	
оме	та	на.	Ки	на	же	ли	да	ком	би	на	ци	јом	еко	ном	ске	и	вој	не	мо	ћи	
ре	ла	ти	ви	зу	је	ве	ли	ки	аме	рич	ки	ути	цај	у	Ви	јет	на	му,	Ма	ле	зи
ји,	Фи	ли	пи	ни	ма,	Син	га	пу	ру.	Због	то	га	Ки	на	по	ма	же	град	њу	
луч	ких	обје	ка	та	дуж	Ин	диј	ског	оке	а	на,	на	дру	гој	стра	ни	мо
ре	у	за	Ма	ла	ка,	у	Мјан	ма	ру,	Шри	Лан	ци,	Бан	гла	де	шу,	Па	ки
ста	ну	и	Ке	ни	ји.	Ово	је	мо	ти	ви	са	но	ко	мер	ци	јал	ним	мо	ти	ви	ма	
и	 ра	де	 при	ват	не	 ки	не	ске	 ком	па	ни	је,	 а	 то	 је	 исто	вре	ме	но	 и	
др	жав	ни	ин	те	рес	Ки	не.

13	 Robe	rt	Kaplan,	 	America’s	 pac	ific	 logic.	 Stratfor	,	 	Apriht	tp	://www	.strat	for.com/
a	nal	ysis/americaspacificlogicrobertdkaplanixzz1rFsHTV	FF		(	14.		04.20	12).

14	 http	://ycha	rts.com	/indicator	s/		unempl	oy	ment_r	ate
15	 Robe	rt	Kaplan,	 	America’s	 pac	ific	 logic.	 Stratfor	,	 	Apriht	tp	://www	.strat	for.com/

a	nal	ysis/americaspacificlogicrobertdkaplanixzz	1r	FsHTVFF	(	14.		04.2012).
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САД	ће,	ско	ро	из	ве	сно,	ове	и	на	ред	не	де	це	ни	је	оста	ти	
во	де	ћа	гло	бал	на	си	ла	и	то	за	хва	љу	ју	ћи	мо	гућ	но	сти	да	сна
жном	ди	пло	ма	ти	јом	и	мре	жом	са	ве	зни	шта	ва	у	све	ту	углав
ном	„про	гу	ра	ју“	сво	је	при	о	ри	те	те,	вој	ној	су	пре	ма	ци	ји	и	до
ми	ни	ра	ју	ћем	 ан	гло	сак	сон	ском	 (евро	а	тлант	ском,	 ју	деохри
шћан	ском)	кул	тур	ном	обра	сцу.	САД	ће	оста	ти	тех	но	ло	шки	
су	пер	и	ор	на,	али	ма	ње	ефи	ка	сна.

5.Европскаунија

По	сле	фи	нан	сиј	ског	кра	ха	у	Грч	кој,	Пор	ту	га	ли	ји	и	Ир
ској	у	евро	зо	ни	је	на	ре	ду,	по	свој	при	ли	ци,	Ита	ли	ја.	

Ита	ли	ја	 има	 јав	ни	 дуг	 од	 130	 про	це	на	та	 сво	га	 бру	то	
дру	штве	ног	про	из	во	да	(БДП)	и	ни	је	у	ста	њу	да	сер	ви	си	ра	ду
го	ве.	Ита	ли	јан	ски	ду	го	ви	су	ве	ли	ки	али	та	зе	мља	та	ко	функ
ци	о	ни	ше	већ	ду	же	вре	ме.

Пре	ма	 Ита	ли	ји	 је	 при	ме	ње	на	 иста	 ме	то	до	ло	ги	ја	 као	
и	пре	ма	Грч	кој,	Ир	ској	и	Пор	ту	га	ли	ји.	Пр	во	се	огла	се	аме
рич	ке	аген	ци	је	за	кре	дит	ни	реј	тинг	ко	је	сма	ње	ста	тус	зе	мље	
на	сво	јој	ли	сти	што	ауто	мат	ски	по	ве	ћа	ва	ка	ма	те	на	ду	го	ве.	
Отва	ра	ју	се	вра	та	за	ре	це	си	ју.	У	грч	ком	слу	ча	ју	су	ка	ма	те	на	
др	жав	не	об	ве	зни	це,	чи	ја	про	да	ја	је	уоби	ча	је	ни	ме	тод	сер	ви
си	ра	ња	јав	ног	ду	га,	на	дво	го	ди	шњем	ни	воу	од	30	про	це	на	та.	
Не	по	сто	ји	при	вре	да	ко	ја	мо	же	да	пла	ти	ту	це	ну	а	да	из	бег	не	
ко	лапс.

Очи	то	је	да	се	ра	ди	о	по	ли	тич	ки	за	ку	ли	сним,		а	не	еко
ном	ским	про	бле	ми	ма.	Та	ко	на	при	мер,	Бел	ги	ја	и	Аустри	ја	су	
за	ду	же	ни	је	од	Грч	ке	или	Ир	ске,	а	про	цен	ту	ал	но	и	од	Ита	ли
је.	Ме	ђу	тим	аустриј	ске	бан	ке	у	Ис	точ	ној	Евро	пи	има	ју	про
па	ле	ин	ве	сти	ци	је	у	ви	си	ни	аустриј	ског	БДПа	па	се	због	то	га	
не	отва	ра	про	блем	у	Аустри	ји.	Тим	зе	мља	ма	се	не	сма	њу	је	
кре	дит	ни	реј	тинг.	

Европ	ска	 уни	ја,	 на	ста	ви	ће	 да	 бу	де	фо	ку	си	ра	на	 на	 се
бе,	пи	та	њи	ма	као	што	је	про	ши	ре	ње	ЕУ	и	са	ни	ра	ње	ефе	ка	та	
кри	зе.	Евро	зо	на	у	2013.	го	ди	ни	има	ми	ни	мал	ни	раст	од	0,1%.,	
раст	не	за	по	сле	но	сти	од	12%	.	У	че	твр	том	квар	та	лу	2012.	го
ди	не,	у	евро	зо	ни	пад	сто	пе	ра	ста	из	но	сио	је	0,5%.16

16	 IMF,		Wo	rld	E	conomi	c		Outloo	k,	2012	.		p.		2.
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Пред	сед	ник	Са	ве	та	Евро	пе,	Ван	Ромпај,	пред	ло	жио	 је	
12.	ок	то	бра	2012.	го	ди	не	и	до	дат	ни	ме	ха	ни	зам	за	спас	евра:	
осни	ва	ње	за	јед	нич	ког	бу	џе	та	Евро	зо	не.	Та	но	ва	ин	сти	ту	ци	ја	
би	мо	гла	да	по	зајм	љу	је	но	вац	зе	мља	ма	чла	ни	ца	ма,	што	би,	
спре	чи	ло	 из	не	над	не	 еко	ном	ске	 шо	ко	ве.	 За	јед	нич	ки	 бу	џет	
Евро	зо	не	би	се	раз	ли	ко	вао	од	ста	би	ли	за	ци	о	ног	фон	да	у	то	ме	
што	би	ди	рект	но	упла	ћи	вао	но	вац	зе	мља	ма	ко	ји	ма	је	по	моћ	
по	треб	на,	да	кле	не	би	им	да	вао	зај	мо	ве.	Иде	ја,	ко	ја	се	прак
тич	но	 сво	ди	 на	 кре	и	ра	ње	 treasury bills	 ра	ди	 ста	би	ли	за	ци	је	
евра	пу	бли	ко	ва	на	је	у	сту	ди	ји	Са	ве	та	ЕУ.	Зе	мље	у	не	при	ли
ка	ма	би	има	ле	пра	во	limitedfiscalsolidarity17

6.Евро–долар?

Све	до	ци	смо	ин	тен	зив	ног	ва	лут	ног	ра	та	из	ме	ђу	Аме
ри	ке	и	Европ	ске	уни	је	јер	Аме	ри	кан	ци	стра	ху	ју	од	евра	ко	ји	
би	мо	гао	пот	пу	но	по	ти	сну	ти	до	лар	са	фи	нан	сиј	ских	тр	жи
шта.	А	без	до	ла	ра,	ко	ји	је	већ	ду	го	је	ди	ни	„ва	љан	аме	рич	ки	
про	из	вод“,	не	ма	ни	Аме	ри	ке.	Циљ	је	раз	би	ја	ње	евра.	То	је	он
да	до	ве	ло	до	ре	ак	ци	је	пре	све	га	Не	мач	ке	као	кључ	ног	но	си	о
ца	евра	ка	ко	би	се	евро	зо	на,	али	и	Европ	ска	уни	ја,	дру	га	чи	је	
ор	га	ни	зо	ва	ла	и	та	ко	за	шти	ти	ли	основ	ни	не	мач	ки	ин	те	ре	си.	

„Раз	го	во	ри	о	том	пре	ком	по	но	ва	њу	европ	ске	ин	те	гра
ци	је	су	ин	тен	зив	ни	иза	за	тво	ре	них	вра	та	а	из	гле	да	да	је	ве	о
ма	из	ве	сно	ре	ше	ње	да	се	са	да	шња	евро	зо	на	и	на	ни	воу	це	ле	
Европ	ске	уни	је,	пре	тво	ри	у	фи	нан	сиј	ску	а	не	мо	не	тар	ну	уни
ју.	Дру	га	мо	гућ	ност	 је	да	Европ	ска	уни	ја	до	би	је	цен	трал	ну	
вла	ду	и	пре	тво	ри	се	у	ја	ку	фе	де	ра	ци	ју.	Та	је	мо	гућ	ност	ма	ло	
ве	ро	ват	на	и	 је	ди	но	 је	ре	ал	на	фи	нан	сиј	ска	уни	ја.	У	ре	ал	но
сти,	то	би	зна	чи	ло	да	би	евро	пре	жи	вео	али	без	зе	ма	ља	та
ко	зва	ног	ју	жног	европ	ског	кри	ла.	Евро	би,	као	„но	ви	евро“,	
остао	са	мо	у	 зе	мља	ма	под	ди	рект	ном	не	мач	ком	кон	тро	лом	
а	зе	мље	ју	жне	Евро	пе,	за	ко	је	се	већ	на	се	ве	ру	ства	ра	јав	но	
мње	ње	да	су	њи	хо	ви	гра	ђа	ни	не	рад	ни	ци,	ле	ни	и	скло	ни	ко
руп	ци	ји,	би	се	вра	ти	ле	сво	јим	не	ка	да	шњим	ва	лу	та	ма.	Грчка
већрадинадизајнуиштампањусвоједрахме.(прим.И.С).	У	
тој	тран	сфор	ма	ци	ји	оста	је	је	ди	но	не	из	ве	сно	пи	та	ње	Фран	цу
ске	ко	ја	 је,	у	осно	ви,	нај	ве	ћи	про	блем	евро	зо	не.	Фран	цу	ска	

17 Eurozone needs limited fiscal solidarity,	 EU	 Observe	r 12.10.2012.	 h	tt	p://euo
bserver	.c	om/economic	/117850
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већ	33	го	ди	не	не	ма	бу	џет	ски	за	вр	шни	ра	чун	и	ни	ко	по	у	зда	но	
не	зна	ње	не	ду	би	о	зе	ко	је	су	ве	ли	ке	упр	кос	из	у	зет	но	ја	кој	еко
но	ми	ји.“18

7.Србија

У	про	це	су	исто	риј	ског	 гра	на	ња	 свет	ске	при	вре	де,	 на
ци	о	нал	на	при	вре	да	Ср	би	је	на	сто	ји	да	се	са	ста	ви	са	соп	стве
ним	иден	ти	те	том.	Исто	вре	ме	но	си	ле	гра	на	ња	је	раз	вла	че	на	
све	че	ти	ри	стра	не	све	та,	по	себ	но	на	Ис	ток	и	За	пад,	та	ко	да	
ће	још	до	ста	вре	ме	на	про	ћи	док	се	на	ци	о	нал	на	при	вре	да	Ср
би	је	не	са	ста	ви	у	др	жав	ну	при	вре	ду	и	на	ђе	сво	је	ме	сто	под	
Сун	цем.

8.Закључак

Јед	но	од	су	штин	ских	пи	та	ња	ко	је	тра	жи	од	го	вор	у	21.	
ве	ку	је	сте,	да	ли	је	мо	гу	ће	за	у	ста	ви	ти		гра	на	ње	свет	ске	при
вре	де,	 пре	о	кре	ну	ти	 ток	 исто	ри	је	 и	 ство	ри	ти	 ал	тер	на	тив	ни	
ци	ви	ли	за	циј	ски	 „мо	дел“	 у	 од	но	су	на	 онај	 ко	ји	 се	на	ме	ће	 у	
про	це	су	гло	ба	ли	за	ци	је?	Pru	dens	qu	a	e	stio	di	mi	di	um	scientiae,19  
зар	не?

Кљу	чан	 пе	ри	од	 у	 ко	јем	 је	 за	пад	ни,	 ра	ци	о	на	ли	стич	ки	
кон	цепт	ци	ви	ли	за	ци	је	от	по	чео	сво	ју	гло	бал	ну	ми	си	ју,	 је	сте	
пе	ри	од	20.	ве	ка.	На	кон	два	свет	ска	ра	та,	ци	ви	ли	за	циј	ски	за
пад	ни	 свет	 ус	пео	 је	 да	 стек	не	 по	зи	ци	је	 за	хва	љу	ју	ћи	 ко	јим	
дик	ти	ра	гло	бал	не	пу	те	ве	раз	во	ја	остат	ка	све	та.	Фи	ло	со	фи	ја	
Ни	че	о	вог	„Над	чо	ве	ка“,	ис	ко	ри	сти	ла	је	исто	риј	ску	при	ли	ку	и	
отво	ре	но	сту	пи	ла	на	сце	ну.	„Суп	тил	ним	на	чи	ном	де	ло	ва	ња	у	
20.	ве	ку,	а	на	ро	чи	то	на	кон	2.	свет	ског	ра	та,	кре	ну	ла	је	(Фи	ло
со	фи	ја	Ни	че	о	вог	„Над	чо	ве	ка“	–	прим.	И.С.)	у	ства	ра	ње	оно	га	
што	је	1933.	го	ди	не	пр	ви	пут	од	штам	па	но	на	нов	ча	ни	ци	од	
јед	ног	до	ла	ра	–	NovusOrdoseclorum,		Но	вог	свет	ског	по	рет
ка.20 То јепоредакбезпоретка,то јеслободабезслободе,

18	 	Ви	дети:		КризаеврозонеиЕУзаштојенареду„капиталац“Италија?,	htt
p://fakti.org/novievro	samo	u	nemackoj	z	on	i	(10.		10.	2014.	)

19  Муд	ро	питањ	е	је	по	лов	ина	знања	.	
20	 	Прево	д	„	Новог	с	ветског	пор	етка“		је		погре	ша	н.	Исправан	п	ре	вод		је:	„Но	вог		

поретка	 векова“	 што	 се	 појављује	 на	 наличју:	 Велики	 печат	 Сједињених	
Држава,	први	пут	дизајниран	у	1782,	а	одштампан	на	полеђини	једног	Dollar
Bill	Сједињене	Америчке	Државе.
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мирбезмира…ТојепоредакОрвелове„1984“,Хантингто
новог„Сукобацивилизација“,Фукујаминог„Крајаисторије“.
(прим.	И.С).	“21 

„Ује	ди	ње	не	 на	ци	је“,	 као	 суп	страт	 „Дру	штва	 на	ро	да“	
„до	биле	 су“	ме	ха	ни	зам	 упо	тре	бе	 си	ле.	 Та	 уни	вер	зал	на	 ор
га	ни	за	ци	ја	 је	 кроз	 исто	ри	ју	 свог	 по	сто	ја	ња	 по	ка	за	ла	 да	 је	
да	ле	ко	од	уло	ге	чу	ва	ра	 гло	бал	ног	ми	ра	и	без	бед	но	сти	ко	ја	
јој	је	до	де	ље	на.	Сво	јим	де	ло	ва	њем	у	су	шти	ни	је	из	гра	ђи	ва	ла	
по	ли	тич	коправ	не	усло	ве	за	про	цес	гло	ба	ли	за	ци	је	че	сто	на	
уштрб	ми	ра	и	без	бед	но	сти	сво	јих	чла	ни	ца.	У	та	квом	по	ли
тич	коправ	ном	окви	ру	за	пад	ни	свет,	 са	цен	три	ма	у	Лон	до
ну,	Ва	шинг	то	ну	и	Ва	ти	ка	ну	до	де	лио	је	се	би	уло	гу	не	и	ма	ра	
но	вог	све	та,	ко	ји	по	ста	вља	пра	ви	ла	ко	ји	ма	оста	ли	мо	ра	ју	да	
се	по	ви	ну	ју,	ми	лом	или	си	лом.	У	том	про	це	су	из	град	ње	Но
вог	свет	ског	по	рет	ка,	по	себ	ну	уло	гу	игра	ју,	по	ред	прав	нопо
ли	тич	коеко	ном	ског	фак	то	ра,	тех	но	ло	шки	и	кул	ту	ро	ло	шки	
фак	тор.

Са	по	ја	вом	ин	тер	не	та,	ки	бер	не	ти	ке	и	на	но	тех	но	ло	ги
је,	отво	ре	не	су	не	слу	ће	не	пер	спек	ти	ве	у	ства	ра	њу	„Гло	бал
ног	се	ла“	ка	ко	је	мар	шал	Ме	клу	ан	на	зи	вао	свет	ми	сле	ћи	на	
брз	про	ток	ин	фор	ма	ци	ја	из	ме	ђу	нај	у	да	ље	ни	јих	кра	је	ва	све	та.	
На	ро	чи	то	је	на	по	чет	ку	21.	ве	ка	по	ста	ла	ја	сна	раз	ме	ра	тех	но
ло	шког	на	прет	ка	чо	ве	чан	ства,	па	та	ко	по	ста	је	 ја	сно	на	шта	
је	ми	слио	је	дан	од	идеј	них	тво	ра	ца	мо	дер	не	аме	рич	ке	ге	о	по
ли	ти	ке	Збиг	њев	Бже	жин	ски	ка	да	је	го	во	рио	о	„тех	но	тро	нич
ном”	дру	штву.

„И	ова	епо	ха	се	це	па,	као	и	она	о	ко	јој	је	пи	сао	Бер	ђа
јев	у	књи	зи	‘Сми	сао	исто	ри	је’.	На	из	ма	ку	је	и	овај	Шпен	гле
ров	ци	клус.	На	вр	ху	ле	де	ног	бре	га,	у	све	тло	сти	за	стра	шу	ју	ће	
има	ги	на	ци	је,	ка	да	без	на	ђе	до	ко	сти	ју	бо	ли,	ка	да	се	у	До	ли	ни	
све	тла	га	се	и	за	ве	са	па	да,	 ‘исто	ри	ја’	по	чи	ње.	По	чи	ње	с	ни
ским	стра	сти	ма	и	без	у	мљем	ко	је	ку	ља	из	нај	ду	бљих	мра	ко	ва	
но	во	ве	ков	не	ми	сли,	по	ста	ју	ћи	ме	та	фи	зич	ки	усуд	ап	сурд	но
сти.	Ло	ги	ка	ка	пи	та	ла	и	про	фи	та	не	ма	ми	ло	сти.	Она	 је	тех
но	ло	шки	раз	вој	уз	ди	гла	до	не	слу	ће	них	ви	си	на,	али	не	због	
до	бро	би	ти	чо	ве	чан	ства,	већ	по	хле	пе	и	охо	ло	сти	чо	ве	ка,	вла
сни	ка	ка	пи	та	ла,	ко	ме	ма	те	ри	јал	них	до	ба	ра	и	соп	стве	не	су	је

21 ДАЛИСМОНАКРАЈУСВЕТА:Одговорцивилизацијенаантицивилизацију,
http://srbin.info/2014/10/10/dalismonakrajusvetaodgovorcivilizacijena
anticivilizaciju/	;	Објављено:	10.	октобар	2014.
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те	ни	кад	до	ста.	Да	ју	ћи	ду	шу	ка	пи	та	лу,	чо	век,	као	да	не	слу
те	ћи	зло	у	се	би,	ду	шу	да	де	и	технологији	и	за	тво	ри	је	у	ве
ли	ку	Ва	ви	лон	ску	ку	лу	ко	ја	са	мо	што	још	Бо	га	ни	је	до	та	кла.	
Спа	са	ви	ше	не	ма.	Ве	ли	ки	братКа	пи	тал	се	ди	на	вр	ху	ва	ви
лон	ске	ку	ле	у	Ва	шинг	то	ну	и	у	Вол	стри	ту,	све	ви	ди,	све	чу	је,	
све	зна	и	све	мо	же.	Да	на	шњи	чо	век	кре	ће	да	ље	у	по	тра	гу	за	
Обе	ћа	ном	 зе	мљом.	По	след	њи	 та	кав	 део	пла	не	те,	 по	след	њи	
део	Ва	ви	ло	на	 је	сте		Ис	ток.	Ви	ше	се	не	ма	куд.	Уско	ро,	цео	
свет	ће	по	ста	ти	јед	на	ве	ли	ка	фа	бри	ка.	Иро	ни	ја	исто	ри	је	Ве
ли	ког	 бра	таКа	пи	та	ла	 са	сто	ји	 се	 у	 то	ме	што	 је	 он	по	но	сан	
на	ту	фа	бри	ку,	а	у	су	шти	ни	она	пред	ста	вља	крај	Исто	ри	је.	
Историјајеулетелаузамкутехнолошкогтоталитаризма.
Нажалост,алтернативатехнолошкомтоталитаризмуне
можедабудетехнолошкадемократије.Алтернативајеза
истасамокрајИсторије.“22Не	мо	же	се	за	у	ста	ви	ти	исто	риј
ско	гра	на	ње	свет	ске	при	вре	де.	Ко	јим	прав	ци	ма	ће	то	гра	на
ње	ићи	ба	ве	се	фу	ту	ро	ло	зи	и	то	оста	ви	мо	њи	ма.
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IvicaStojanovic

HISTORICALRAMIFICATION
OFTHEWORLDECONOMY

Re	su	me

Worldeconomyaspartoftheworldhistoricalsystemhas
reacheditsendand‘anewone’notnecessarilyabetterone–
worldeconomyisenteringitsfirstrhythmicdevelopmentcycle.
ApplyingtheinstrumentsofKondratiev’stheoryoflongwavesin
economics,followingthetraceoftoday’sapplicationofKondra
tiev’stheory,researchershaveshownthatthecurrentworldi.e.
economicsystemwillnotexistaround2050.Itwillbereplaced
byanotherhistoricalone,notnecessarilyabetterone,butinev
erycase,theworldone.

TheAmericanadministration,too,withtheFEDmanage
mentinparticularbelievethatthefinancialbladderwillprobably
bebrokenbymid2015,whichwillleadtomassbankruptciesof
householdsandfinancialinstitutionsintheworldeconomy.Itwill
beorderwithnotorder,freedomwithnofreedom,andpeacewith
nopeace…ItistheorderoftheOrwell’sNineteenEightyFour,
Huntington’sClashofCivilizations,Fukuyama’sEndofHistory.

Is it possible to stop ramificationsof theworld economy,
redirecttheflowofhistoryandcreateanalternativecivilization
modelcomparedtotheoneimposedbytheglobalisationprocess?
Prudensquaestiodimidiumscientiae(Aprudentquestionishalf
ofwisdomisitnot?).
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Historyhas stormed intoa trapof technological totalita
rianism.Unfortunately, technological democracy cannot be an
alternative to technological totalitarianism. The alternative is
truelyjusttheendofHistory.Historicalramificationoftheworld
economycannotbestopped.Whatdirectionthatramificationis
goingtotakeisinthedomainoffuturologists’work,soletusle
avethatquestiontothem.
Keywords:worldeconomy,totalitarism,globalization,history.

	 Овај	рад	је	примљен	25.	септембра	2014.	године	а	прихваћен	за	штампу	на	
састанку	редакције	27.	новембра	2014.	године.
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ИПРИНУДНАПРЕРАСПОДЕЛАДОХОТКА**

Сажетак

Светскаекономијанијеудобромстању.Европајеве
ликаекономија,аекономијеЕУпоновосесуочавајусастаг
нацијом, и новим таласом рецесије. Дуготрајна рецесија
снижавапотенцијалнирастЕвропе.Евидентнесурекордне
стопенезапосленостиареалниБДПпоглавистановникау
већинидржаваЕУнанижемјенивоунегопререцесије.Спо
ромопорављањуодкризедостасудопринелемерештедње.
ОнесунаправилепроблемуЕвропи.

ЕкономијаСрбијенијеудобромстању.Србијајеуре
цесији, за коју је карактеристично присуство дефлације.
Погрешнеполитикекаквесусеводилеуземљидовелесудо
незапосленостиинедостаткараста.Централнојбанци је
у средишту инфлација. У фокус интересовања ставља се
курс,којијеуфункцијизадржавањаинфлацијеподконтро
лом.Круцијалнипроблемјенедостатакпотражње.Нијесе
избегаобуџетскидефицитидуг.Субвенцијеидржавнега
ранцијесу јаковелике. МерештедњеВладеСрбијекојесе
односенасмањењеплатаипензијанепредстављајуначин
структурногприлагођавања,већпринуднупрерасподелудо
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хотка од становништва ка држави.Прибегаватимерама
штедњекаорешењуизласкаизекономскихпроблемавелика
јепогрешка.Нигдеусветумерештедњенисудалерезулта
теусмањивањујавногдугаибуџетскогдефицита.Сападом
запослености не постоји стопа смањења плата и пензија
којаможедаобезбедиодрживејавнефинансије.Проблемје
политика,анеекономија,односнодоношењеполитичкиход
лукакојеондаутичунаекономске.Овдесерадиодруштве
нојодговорности.Одмераштедњебисетребалоодуста
ти.Зашто?Одговорсеналазиутекстукојиследи.
Кључне речи: рецесија, дефлација, принудна прерасподела

дохотка,стагнација,курс,штедња.

1.Промишљањеокурсуиинфлацији

Посматрајућиданашњуекономску сценууСрбији за
пажа седакоренитепроменеуреалној сферипривређива
њазахтевајуредуцирањетрошковапословањауздрастично
смањењебројазапослених,тећенастатипроблемфинанси
рањадодатнебуџетскепотрошње.Будућидасуприсутнеи
другенеповољнеоколности:редуцираниобимизвоза,нега
тивниодносиразмене,проблеминостранихкредита–уфо
кусинтересовањастављасекурс.

Збогбројнихограничењаинедостатакаобртнихиин
вестиционихсредставаупривредиСрбије,тежиштепроцеса
макроекономскогприлагођавањауглавномсемораспрово
дитиумонетарнојсфери.Свакамераекономскеполитикере
флектујесенапроменекурсанационалневалуте,збогпро
цесаадаптацијемакроекономскихагрегатакојисеспроводе
уреалнојимонетарнојсфери.

Успостављање курса искључиво према стању пону
деитражњенадевизномтржиштузначиувођењепливају
ћегкурса.Наравно,режимпливајућегкурсаприхватљивје
узусловдасеуземљиостварујестварниидовољновисок
вишактекућегбиланса.Дакле,режимконтролисаногплива
јућегкурсазахтевазначајноактивирањедевизногтржишта,
каоиинтервенцијецентралнебанкенаовомтржиштукада
тозатреба.УСрбијисеинадаљемораводитиполитикакон
тролисаногпливајућегкурса.
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Курс као механизам задржавања инфлације под кон
троломизложенједејствудвафактора,којисеналазеуко
релацији.Тифакторикојиимајунепосреднодејствонакурс
суодносизмеђуагрегатнепонудеитражњедевизаистопа
растацена.Уколикодомаћеценерастубржеодиностраних
променакурсајенеизбежна,пачакиакопостојисавршена
равнотежанадевизномтржишту.

За малу привреду, каошто је српска, курс ће заувек
остати од најважнијег значаја. Он за економску политику
представљапараметарскуфункцију.Паипак,циљекономске
политикенеможедабуденекинивокурса.Њенциљјеста
билностцена.Дабисетајциљпостигаопотребнојеоства
рити интермедијарнициљ– одређену стопу раста новчане
масе,успостављањенекогноминалногкурснoгодноса,виси
нукаматнестопе.

Урежимуклизајућегкурсадабисеспречилоњегово
честоклизањетребалобидаценебудуштовишеумирене
односно стабилне.Без стабилностиценанема стабилности
курса,ибезстабилностикурсанемастабилностицена.Тако
ђе,стабиланкурсјепретпоставказаобезбеђењединамичног
привреднограста,атимеизапослености.

Курсодноснорелативниодносизмеђудомаћихиино
странихценаутиченаизвознудинамикудомаћепривреде.
Постоје два модела односно два приступа у објашњавању
курсаиконкурентностиизвоза.Упрвомкурсутиченацене,
крозинпутскетрошковеикрозпроменустепенаконкурент
ностиодноснопогоршањемодносаразмене.Цененепосред
но утичу на померање плата. Проблем настаје акоњих не
пратиистовременирастпродуктивностиуистомпроценту,
јерћесеуследећемциклусуактивиратимеханизмиинфла
ције:плате(трошковирада)–ценепроизвођача–малопро
дајнецене.

Другиприступсеразликујеодпрвогапотомештопо
лазиодтогадапроменановчанемаседелујенајпренацене,
итекпосредствомњихнакурс.Заправо,првимоделсугери
шедасецене,каопоследицадепресијацијекурсаповећавају
ускладусаучешћемувозаудруштвеномпроизводу.Други
моделсугеришерастценауцелокупномпроцесудепресија
ције.Основнаразликасеналазикоддругогамоделагдеуме
сто да променаплата утиче напроменуцена у ствари оне
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утичунаноминалнинивоплата.Наиме,овесеприлагођава
јустопиинфлације,делимичноилиупуномпроценту.Плате
нећерастиилићесеповећатизамањенегоштобиуобичаје
нораслекадаизвознеценекојепроизилазеиз“ниског”курса
оствареизвозницимамалидоходак.Поштопромененовчане
масеикурсамогуделоватинаинфлаторнаочекивањатокод
запосленихможестворитизахтевезавишимплатама.

Уовојанализиниједетаљнијеанализиранапроизвод
њаилизапосленост,изпростогразлогаштојеустварности
немогућеобезбедитижељенупроизводњу,аобимзапослено
стизависипресвегаодбрзинеприближавањареалнихплата
својојравнотежнојравни.Овде јеречооној стопинезапо
сленостикојанеузрокујеповећањецена.Уовоммоделуни
јемогућаинтервенцијапутемкурсаилисамонетарнимин
струментима.Збогтогаштобисеефектиповећаненовчане
масеодмахпоказалиупроменикурсаипосредствомњегау
променистоперастацена.Удругомциклусубионезахтева
леприлагођавањеплатаидругихноминалнихдоходака.

2.Ефектинискеинфлације

Стабилносткурса,цена,целокупногфинансијскогси
стемаимакроекономскогокружењаодвеликогсузначајаза
земљу.Најавнеприходеирасходеунајвећојмериутичу:сто
папривреднограста,инфлација,запосленост,просечнезара
деикурсдинара.

Анализирајућиподаткеиз2014.годинезакључујеседа
биутојгодинимогладасеостваристопарастабрутодома
ћегпроизвода(БДП)1,односносвегаштопривредаиграђани
створезагодинудана,измеђуминус0,5иминусједанодсто.
Првобитнојебилопланираноплусједанодсто.Премаоцени
ФискалногсаветаСрбијетонећеиматитоликиутицајнапо
већањедефицитаионигапроцењујунапетдо10милијарди
динара.Знатновећиутицајнаподбацивањејавнихприхода
имаћеосетнонижаинфлацијаодпланиране.Просечнаин

1 ПремаfleshпроцениРепубличкогзаводазастатистикуреалнипадБДПа
Србијеу трећемкварталу2014. годинеизноси3,7процената, уодносуна
исто раздобље 2013. године. (Извор: Републички завод за статистику, до
ступно01.11.2014.године).
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флацијау2014.годинимоглабиизноситинајвише2,5одсто
штојезатрипроцентнапоенанижаодгорњеграницеплана.

Циљана инфлација је за 2014. годину  била 5,5 одсто
(четириплусминус1,5одсто).Тоштојеинфлацијазаскоро
трипроцентанижаодпланиране,помишљењучелнихљуди
изМинистарствафинансијаРепубликеСрбије,значи15ми
лијардидинарамањеприходе,азазапосленеујавномсекто
руипензионередодатносмањењеплатаипензија.Нанижу
инфлацијуодочекиванеутицалаједобрапољопривреднаго
дина2013.и2014.Тоједопринелодасветскеидомаћецене
примарнихпољопривреднихпроизводабудуниженегошто
сеочекивало,пајењиховдезинфлаторниутицајбиојачине
гоуранијимпројекцијамацентралнебанке.

Смањенибуџет,ниводруштвеногпроизвода испољ
нотрговинскаразменаодноснопроблемиуплатномбилансу
узроковани раскораком између девизног прилива и одлива
допринелисудајефлуктуирајућикурс“запливао”наниже.
Слабљењединараутиченапуњењебуџета.Курссепрелива
нацене,апоскупљењадржавидоносевећеприходезбогвеће
основицеопорезивања.БуџетСрбијејебиопројектовантако
дакурсеураизноси118динара.Али,курсеурајепремашио
тајизнос.

Рачуница показује да клизање националне валуте за
самодвадинараубуџетдоноситримилијардединара.Кли
зањенационалневалутеодноснорасткурсаеураједобарза
приходеубуџету.Наиме,слабљењекурсаимапозитиванне
тоефекатнасмањењебуџетскогдефицита.

Јачањееурадоприносивећемприходуодпорезанадо
датувредност(ПДВ),каоицаринанаувознуробу.Међутим,
слабљењединараповећаваиздаткезакаматеубуџету,јерје
јавнидугземљеустранојвалути.Издацизакаматећезбог
јачањакурсабитивећизанеколикомилијардидинара.Еко
номскасфераћејошзадугобитиупроблемима,јерповерење
инвеститорајемање,успоренјерастизвоза,почеоједарасте
увоз.

Динарслабијернемапонудедевиза,немаинвестиција,
немаизвозаизатонеравнотежапонудеитражњедоводидо
падавредностинационалневалуте.Већајетражњазадеви
замаодстранеоногделапривредекојијеустраномвласни
штву.Лоше јештоониостварениприходнеинвестирајуу
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Србији,већгаизносематичнимкомпанијама.Натражњуза
девизамаутичеисезонскоплаћањеробеиуслуга,атакође,и
банкекојевраћајукредитематицама.

Цена вођења монетарне политике током 2013. годи
не коштала јеНародну банкуСрбије (НБС) губитка уње
номбуџетуод43,6милијардидинара2.Тајгубитакјерезул
татодржавањанискеинфлацијеистабилногкурса.Уствари,
данебиправилапритисакнаинфлацију,НБСјеповлачила
вишак динара са тржишта. Банке су своје вишкове динара
усмеравалеувредноснепапиреНБС,итакоњукредитирале.
Но,централнабанка,заоваквепотезебанака,морањимада
платикамату.Дакле,репооперацијекоштају,поштосуонеу
функцијиобуздаваинфлација.Збогтога јеинфлацијабила
ниска.Даједошлодонаглепроменекурсаивисокеинфла
цијестандардстановништвауземљибидрастичноопао.Све
овоговоридајакавалутанаможедабудеуслабојпривреди.

3.Привредаизадуженост

ПривредиСрбије садевастираномкапиталномбазом,
огромнимнедостаткомобртнихсредстава,предимензиони
раномзапосленошћунијемогућанбрзекономскиопораваки
реинтеграцијауспољнотрговинскетоковебезприливааку
мулацијеизиностранства.Али,земљаједоведенадотефазе
кадасевишенеможезадуживати.

Упротекломраздобљунедостатакдевизанатржишту
био је допуњаван приватизацијом, докапитализацијом или
продајомбанака.Вишесенеможерачунатисатаквимпопу
њавањемдевиза.КризауЕвропииуопштеусветуутицала
јенатоданидознакеизиностранствавишенисууонаквом
обимукаоштосунекадабиле.Узто,повећавајусеобавезе
државепоранијеузетимкредитима.

2 Финансијскирезултатостваренуцентралнојбанциу2013.годинирезултат
јекурснихиценовнихразлика.Тојерезултатодносаеуродолар,затимпада
приносанасигурневредноснепапиренасветскомтржиштуипадаценезла
та.УНБСобјашњавајудајебилансњиховогпословањау2013.години(када
је остварен губитак) такав да су девизне резерве увећане за 180милиона
еура,купљенајетоназлата,остваренјестабиланкурсинајнижаинфлација
упоследњих50година.Дакле,ефекатнискеинфлацијејегубитакубуџету
централнебанке.
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Степенспољнезадуженостиенормносеповећаоуод
носуна1991.годину.ПремастатистичкимподацимаСвет
скебанке3односспољногдугаиБДПау2013.годиниизно
сиојезаСрбију87,4одсто.ОвајподатакговоридајеСрбија
високозадуженаземља.Наиме,подефиницијикојукористи
овамеђународнафинансијскаинституцијаземљасесматра
високозадуженомакојеодносњеногспољногдугаиБДПа
прешао80одсто.

 УрегионупоредСрбијевисокозадуженедржаве4су
Црна Гора (120,4 одсто), Хрватска (103,4 одсто), Словенија
(84,4одсто),докМакедонија(64,4одсто)иБоснаиХерцего
вина(52,1одсто)јошнисувисокозадужене.

Пажњу заслужују и коментари домаћих економских
аналитичарада“величинаБДПауСрбији,Хрватској,Босни
иХерцеговинииМакедонији,израженаудоларимајемање
иливишенадувана,јерсеБДПудомаћојвалутиделисаве
штачком надуваном вредношћу америчког долара”5. Такве
нереалне,надуване,величинестављајусеуодноссаспољ
нимдуговимапасетакотиодносивештачкисмањујууод
носунареалностање.

УСрбији,каоикодосталихбившихјугословенскихре
публика,степенспољнезадуженостивећијеодоногакојисе
исказујеодносомизносаспољногдугаистатистичкинаду
ваногБДП.Тврдњасебазиранатомедакадасеизносспољ
ногдугаСрбијеиз2013.годинеизраженудоларимаиз2000.
ставиуодноссаизносомБДПаобрачунатогнабазиценаиз
2000.годинеодносјезнатновећиодподаткаСветскебанке
(87,4одсто).ОбрачунБДПаСрбијеу2013.годиниизносиоје
45,5милијардидолара,штозначидајебиоскоропетпутаве
ћинего2000.године,аонјереалноповећанзаоко50одсто.

Истеконстатацијеважеикододносагодишњихотпла
та по основу сервисирања спољног дуга и БДПа. Тако на
пример,уСрбијиу2013.годинионјеизносиојаковисоких
14одсто.Аовојезабрињавајућеуусловимакадајескроман
растБДПаиликадаганема.

3 Извор:WorldBank, Explorethe WorldBankAnnualReport2013,Washington,
D.C. 

4 Извор:WorldBank, Explorethe WorldBankAnnualReport2013,Washington,
D.C.

5 МлађенКовачевић,Политика,21.септембар2014.стр.12.
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Србијанијеуситуацијидасеможевишезадуживати,
каоштотомогурадитичланицеЕУ.Чланицемогуочекива
типомоћУнијеуслучајузападањаудужничкукризу.Србија
нијеупозицијидасебидозволитакав“луксуз”.

4.Кредитназадуженостстановништва

Европскакризајекризадугова.Државепреживљавају
узпомоћекономскогмоделазадуживања.Такавмоделкоји
растобезбеђујерастомзадуженостивеомајерискантан,јер
капацитети отплате дугова нису неограничени.Они имају
својуграницупрекокојередовносервисирањепостајенемо
гуће.

Почелисудастижузабрињавајућисигналиизрегиона
дапривредатешкоможедасезадужује,атакођеиграђани
чијакредитназадуженостурегионујеприличновелика.Ви
детиТабелу1.

Табела1.Кредитназадуженостстановништваурегиону

ДРЖАВЕ

Кредитиста
новништву
(умлрд.
еура)

Задуженост
становни
штва/БДП
(у%)

Задуженост
постанов

нику
(уеурима)

БиХ 3,6 27,3 939
Хрватска 16,8 38 3.936
Бугарска 9,6 24 1.318
Румунија 23 16,3 1.143
Мађарска 21,6 22,7 2.270
Македонија 1,5 15,6 727
СРБИЈА 5,9 18,6 751
Извор:Цвентралнебанкеизабранихземаља.ПренелаПолитика,21.

септембар2014.,стр.13.

Србијанијепоштеђенаодовогапроблема.Земљајеу
немогућностидасервисирадуговезбогсмањеногдотокака
питала.Истовременограђанимападастандардзбогпадаили
стагнирањазарадаидругихпринадлежности,њиховениске
основице, као и несигурности очувања сталног запослења.
Светоузрокуједајекапацитетотплатедуговакодграђана
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СрбијезначајномањинегоуСловенији,Хрватскојинеким
земљамаСредњеиИсточнеЕвропе.

ПривредаСрбијевишенијеумогућностидасезадужу
је6,астановништвусесвевишесрозавастандард.

Сиромаштво,незапосленостистраходгубиткапосла
кодонихкојисуурадномодносу,алиивећеколебањекурса,
стваранесигурносткодстановништваизебњудабудусуо
ченисачињеницомданећебитиумогућностиданавреме
измирујусвојеобавезепремадржавиибанкама.Садаљуди
преживљавајузахваљујућичековиманаодложеноплаћање,
дозвољеномминусуубанкама,идознакамаизиностранства
којихјесвемање.

СтопасиромаштвауСрбијипопримаалармантнераз
мере,ивећсада јемеђунајвећимуЕвропи.Тоимплицира
наглашену социјалну и економску неједнакост у земљи, и
утиченарелацијуклијенатаибанака.Поредтога,банкесу
суочене са ризикомнеизвесности због колебањакурса, по
штоћезнатандеоњиховогпласманабитиузониненаплати
востиилитешконаплативихпотраживања.Другимречима,
акодођедоколебањакурса тоће серефлектоватина скок
дуговаудинарима.Садајеструктуразадуженоститаквада
јеоко40одстодугабезвалутнеклаузуле,а60одстосава
лутномклаузулом,причемуполовинакредитасавалутном
клаузуломјесустамбеникредити.

Унезавиднојекономскојситуацијиукаквојсеналази
великидеопопулацијеуСрбији,депресијацијакурсанеод
говаранидужницимааниповериоцима.Стогатребаочеки
ватидаћедомаћебанкекаоистранебанкеодносноњихове
“ћерке”уСрбијиуциљузаштитесвојихинтересабитипри
нуђенедакористесведозвољенерегулативекакобизашти
тилесвојинтересисмањилеризикнастаоуследвећегколе
бањакурса.

6 “Укупникредитипредузећа,предузетникаиграђанауСрбијинакрајуавгу
ста2014.годинеизносилисуоко2.116милијардидинараштоје1,2одстови
шенегонакрајујула.Укупнакредитназадуженостнакрајуавгустабилаје
заједанпроценатмањанегонапочеткугодине.”(Извор:УБС,ВерољубДу
галић,генералнисекретарУдружењабанакаСрбије,доступно21.09.2014.
године).



СнежанаГрк РЕЦЕСИЈА,ДЕФЛАЦИЈА...

182

5.ЕкономскепрогнозеМеђународног
монетарногфондазарегиониСрбију

Криза у свету још није прошла. Међународни моне
тарнифонд(ММФ)јеупозориоуполугодишњемизвештају
предредовнигодишњисамитбанкарауWashingtonу7дасе
светможданикадавишенећевратититемпуекономскогра
стапопутоногпреглобалнекризе2008.године.

НаредовномгодишњемзаседањуММФасаСветском
банкомистакнутоје“некеземљесусеопоравиле,илискоро
опоравиле,докседругејошборедатопостигну”8.Светске
економијесууовомтренуткусуоченесаизазовимаизпро
шлогвременаалиибудућег.

Изазовизпрошлостиодносисенатодаземљемора
јудасеборесапоследицамафинансијскекризе,каоштосу
презадуженостивисоканезапосленост.Изазовизбудућно
стидолазиизчињеницедасустопепотенцијалнограстако
ригованенадолеитопогоршањеперспективапсихолошки
утиченастањетренутнограстаипривреднеактивности9.

Кадасепосматрарегион,ММФзаЕвропуидаљепред
виђа стагнацију, односно врло скроман опоравак. Тако ће
раст2014.годинеуеурозонибити0,8одсто,а2015.године1,6
процената,штојенедовољнодапокренеопоравакуземља

7 SummitIMFandWorldBankOctober9,2014,Washington,D.C.
8 РекаојеOlivierBlanchard,InternationalMonetaryFund.   
9 Међународнимонетарнифондснизиојесвојепредвиђањепривреднограста

усветуза2014.и2015.годину.РазлогзатојеслабијипривреднирастуЈапа
ну,латинскојАмерицииЕвропи.Уоктобру2014.годинеуновомизвештају
остањуглобалнеекономијеММФјенавеодаћесветскапривредапорасти
2014.годинеза3,3одсто,штојезадесетинумањеодјулскепрогнозе.Раст
усвету2015.годинетребалобидаизноси3,8одсто,штојезапетинумање
негоупретходнојпрогнозиовемеђународнефинансијскеинституције.

 АликадајепривредаСАДупитању,тујеовасветскаорганизацијаизнела
оптимистичнију прогнозу.ОчекивањаММФсу да ће привредаСАД  по
растиза2,2одсто2014.године,докјеранијепрогнозирано1,7процената.
Прогнозаод3,1одстораста2015.годиненијепромењена.

 ММФјеупозориодасеСАД,ЕвропаиЈапанмогусуочитисвишегодишњим
слабимрастомаковладенепредузмумерезаубрзањепривреднихактивно
сти.(Извор: InternationalMonetaryFund,GlobalGrowthDisappoints,World
EconomicOutlook,October7,2014,Washington,D.C).
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макојесеналазенапериферијиконтинента,попутСрбије.
Унеколикоевропскихземаљаочекујеседарастпривредне
активности2015.годинебудеокотриодсто.ВидетиТабелу2.

Табела2.Прогнозезарегион(упроцентима)

Стопепривредног
раста 2014. 2015.

Турска 3 3
Пољска 3,2 3,3
Румунија 2,4 2,5
Мађарска 2,8 2,3
Бугарска 1,4 2
Хрватска 0,8 0,5
Литванија 3 3,3

Извор:IMF,GlobalGrowthDisappoints,WorldEconomicOutlook,Oc
tober7,2014,Washington,D.C.

ЕкономскипоказатељизаСрбијунисуохрабрујући.Ме
ђународнимонетарнифондзаСрбијупрогнозира10падпри
вреднеактивностидокраја2014.годинеодминус0,5одсто,
штојемањеодпрогнозеЕвропскебанкезаобновуиразвој,
којиочекујупадодминусједанодсто.У2015.години,ММФ
заСрбијупрогнозирарастодједанодсто.ВидетиТабелу3.

Табела3.ПрогнозезаСрбију(упроцентима)

Године Стопапривред
нограста Инфлација Незапосленост

2014. 0,5 2,3 21,6
2015. 1 3,4 21,8

Извор:IMF,WorldEconomicOutlook,RepublicofSerbiaandtheIMF
Updated:October11,2014

У2015.годиниинфлацијаћеостатинанискомнивоу.
Аналитичари ММФа очекују да ће она бити 3,4 одсто, а
2014.износиће2,3процентнапоена.

10 Извор:InternationalMonetaryFund,WorldEconomicOutlook,RepublicofSer
biaandtheIMFUpdated:October11,2014.
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Узрокзаодржавањенискеинфлацијејенискатражња.
Другимречима,грађанинемајуфинансијскихсредставада
купујуробуштоонемогућаватрговцедаподижуцене.

У извештају ММФа11 о глобалним економским пер
спективаманаведеноједаћестопанезапослености2014.го
динеуСрбијидостићи21,6одсто.Србијасенашлаускупи
ниекономскихрекордерапонезапослености.Уовојскупини
налазесеГрчка,састопомнезапослености25,8одстоиШпа
нијаса24,6процената.

Исто тако, аналитичари ове међународне финансиј
скеинституције прогнозирају да ћенезапосленост уСрби
јии2015.годинеиматиблагираст.За2015.годинуочекују
дастопанезапосленостиизноси21,8одсто.Подсећањаради,
прекризестопанезапосленостиуСрбијијебилаоко14од
сто.НајмањунезапосленостуЕвропиимаНорвешка(3,7од
сто),докМађарскаима8,2одсто.Овестопенезапослености
суизсадашњеперспективезаСрбијунедостижне.

6.ОсвртнаделовеизизвештајаЕвропске
комисијеонапреткуСрбије

Европска комисија (EК) објављује анализу о економ
скомстањузаземљекандидате,насвакатримесеца.Изве
штајEКсадржиипрогноземакроекономскихдетерминанти
запојединачнеземље.УредовнојанализизаСрбију,тачније
уИзвештајуЕвропскекомисијеонапреткуСрбије,презен
тиранесупрогнозеза2014.и2015.годину.ВидетиТабелу4.

Табела4.ПрогнозезаСрбију 
(упроцентимауодносунаочекиваниБДП)

2014. 2015.
Дефицитуспољнојтрговини 11,9 11,4
Платнобиланснидефицит 4,6 4,3
Консолидованибуџетскидефицит 6,3 5,9
Јавнидуг 70,7 74,7
Извор: The European Commission, Serbia Progress Report 2014,

October8,2014

11 InternationalMonetaryFund,Globaleconomy,WorldEconomicOutlook,Octo
ber7,2014,Washington,D.C.
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ПрогнозезаСрбијусунаправљененабазистатистич
кихмакроекономскихдетерминанти,акојесуследеће.Де
фицитцеледржаве,укључујућиилокалнекасе,буџетпокра
јинеифондове,накрајуавгустадостигао је121милијарду
динара12.Приходисубилинижиодочекиваних.Привредна
активностјеупаду,аинфлацијајезнатнонижаодпланира
не.

УизвештајуЕвропскекомисије,истотако,сенаводида
одоктобра2013.годинедокрајаавгуста2014.годинеинфла
цијасекреталаураспонуод1,3до3,1одстоиулето2014.
годинеједостиглаисторијскиминимум.Ауториовеанализе
сматрајудаједефицитвећиодпланираногједнимделоми
збогтогаштонискаинфлацијапоследичносмањујеприходе
одпорезаубуџет.Набуџетсуутицалеи“мајскепоплаве”
којесусмањилепривреднуактивност,нарочитоусекторима
којисунајтежепогођени,каоштосурударствоиенергетика.

ЕкспертиEКусвомизвештајупишу“безобзиранасве
то,примарнидефицит13јепаоза18одстогодишње”.Порасли
суиздацизакаматеисервисирањедугова.

Јавни дуг14 је крајем августа достигао 21,9милијарди
еура,шточини67,9одстоочекиваногбрутодомаћегпроиз
вода(БДП).Упрвихосаммесеци2014.годинеСрбијасеза
дужилазадодатних1,7милијардиеура.

12 Велики“минус”удржавномбуџету,каоикретањејавнихприходаирасхо
да,моглобидаутичедаукупнидефициту2014.годинибудевећиодплани
раног.

13 Примарнидефицитпредстављаразликуизмеђуприходаи расхода, алии
кадасеискључеобавезедржавепремакредиторима.

14 Извор:TheEuropeanCommission,SerbiaProgressReport2014,October8,2014

  (Напомена:АуториЕвропскекомисијесууИзвештајуонапреткуСрбије
користилиидентичанподатакза јавнидугкоји јеобјавилоМинистарство
финансијаРепубликеСрбије.).

 ФискалнисаветСрбијерасполажедругачијимподаткомовисинијавногду
га.Јавнидугкрајемавгуста2014.износиоје22,4милијардееура,односно
око71проценатБДПа.(Извор:ФискалнисаветСрбије,Тањуг,саопштење
доступно30.09.2014.године.).

 ВисинајавногдугакојуобјављујеФискалнисаветСрбијејевећаодподата
каМинистарствафинансијаРепубликеСрбије(21,9милијардиеура,одно
сно67,9одстоБДПа),јерФискалнисаветујавнидугукључујеиукупнидуг
локалнихјединицавластииФондазаразвој.
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Кадајенезапосленоступитању,аналитичариEКзапа
жајуда једошлодоблагогпаданезапосленостиса20,8на
20,3одсто15 у трећемкварталу.Премањиховојоцени, то је
последицаусвојеногЗаконаораду.Па је тако,упркоссма
њеној привредној активности, запосленост благо порасла.
Премањиховојевиденцији,отвореноје51.000новихрадних
места у приватном сектору и још 20.000 у јавном сектору,
упркосважећојмеризабранезапошљавањазадржавнеслу
жбенике.Неформална запосленост, која укључује и рад на
црно,такођејепорасла,наводисеуанализиЕвропскекоми
сије.

ИзвештајЕвропскекомисијеонапреткуСрбијесадржи
иинформациједаједонетвећибројважнихпрописа.Осим
Законаораду,тусуиЗаконостечају,приватизацијииизме
неидопунеЗаконаопензионоинвалидскомосигурањукоји
уводипеналезаранијиодлазакупензијуипостепеноповећа
вастароснуграницузаодлазакженаупензијуна65година.

Међутим,оноштосезапажаизИзвештајаEКјестеда
суњојнедовољнопознатидетаљипланаштедњеВладеСр
бије.

7.МеревладеСрбије
ипринуднапрерасподеладохотка

НевољедржавеСрбијесутештоод5,7милијардиеура,
коликобидокраја2014.годинетребалодаизносесвењене
позајмице,чак4,1милијардуеурачинисервисирањеобавеза

15 Премазваничнимстатистичкимподацима,стопанезапосленостиуСрбији
палајена20,3одстоуаприлу2014.године.(Извор:РЗС,доступно21.10.
2014.године).

 Овајподатакокретањунатржиштурададелујезбуњујуће.Разлогзаневе
рицујетајштовредностсвегаштосепроизведеопадавећтрећиузастопни
квартал.Привредајеудругомкварталу2014.годинепотрећипутод2008.
ушлаурецесију.Ускладусакретањемпривреднеактивности,долазидопа
даформалнезапослености,алиукупназапосленострасте(39,5одсто),ито
каопоследицарастаунеформалнојекономији.

 УМинистарствузасоцијалнапитањаобјашњавајуда јесмањењенезапо
сленостипоследицабољеградаинспекција.Од1.јунадо30септембра2014.
годинеинспекцијарадаспровелаје16.893надзоранад354послодавца,акао
резултатрадаинспекцијезапосленесу14.464особе.Тосуљудикојисувећ
радили,алиихњиховипослодавцинисупријављивали.(Извор:Политика,
21.10.2014.године).



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2014, год. X vol. 21 стр. 173-200

187

премакредиторима.Остатакодлазинапокривањеминусау
буџету16.Растрасхода17буџетаусептембрупоследицајевеће
отплатекаматаирастакапиталнихрасхода.

Недостатакубуџету18убудућенећемоћидасефинан
сираповећањем јавногдуга19, посебнопремаиностранству
узвисокекамате.Какоћесеуследећетригодинепојавити
додатнирасходи,поредкаматаииздавањагаранцијазаодре
ђенајавнапредузећаабићеидругихрасхода,дугћенаста
витидарастеидо2017.годинедосегнућениводо80одсто
БДПа20.Будућидаседугнебимогаовраћати,азбогнедо
статкаинвестицијанебибилонипривреднограста,тадаби
напетостиисоцијалнипроблемиуземљипосталиреалност.

СвеснавеоматешкогекономскогстањауземљиВлада
Србијесеодлучиланаспровођењемераштедње,аузсуге
стијемеђународнихфинансијера.

До2017.годинеСрбијатребабуџетскидефицитдасве
де са 2,5на једнумилијарду еура.21Мерефискалнеконсо
лидације,каоштосу:прављењередаујавнимпредузећима;
смањења сиве економије; отпуштање вишка запослених у

16 Највећигодишњибуџетскииздацису:пензије(5милијардиеура);плате(4
милијардееура);сервисирањедугова(4,1милијардаеура);разневрстесуб
венција(вишеод700милионаеура);државнегаранцијеодносногаранције
коједржаваиздајејавнимпредузећимакојанемогусамосталнодаизмирују
својеобавезе(487милионаеура);санирањепропалихбанакадржавујеко
штало700800милионаеура.(Извор:Политика,01.10.2014.,стр.11).

17 У септембру су расходи износили 89,4милијарди динара, а приходи 77,6
милијардидинара,пајемањакудржавномбуџетуповећанза11,8милијар
дидинара. (Извор:МинистарствофинансијаРепубликеСрбије,доступно
30.10.2014.године).

18 ДефицитдржавногбуџетаСрбијенакрајусептембра2014.годинеизносиоје
140,1милијардудинара,акадасеукалкулишурасходизапројектнезајмове,
минусјеизносио149,7милијардидинара.(Извор:Министарствофинансија
РепубликеСрбије,доступно30.10.2014.године).

19 ПодацикојејеобјавилоМинистарствофинансијаРепубликеСрбијеговоре
дајејавнидугдржаве,накрајусептембра2014.године,износио22,11ми
лијардиеураили66,8одстоБДПа.Укомпарацијисаавгустом,јавнидугје
увећанзаоко230милионаеура.

 ПодацизајавнидугуаналитициФискалногсаветаСрбијесувећи.Заштосе
разликујевредностјавногдугакојуобјављујеФискалнисаветодподатака
Министарствафинансијаобјашњенојеуфусноти14.

20 ЗакономобуџетскомсистемуучешћејавногдугауБДПуограниченојена
45одсто.

21 ИзјаваминистрафинансијаДушанаВујевићаједата17.септембра2014.го
дине.
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јавномсекторуидруго,немогудаобезбедедовољнеуштеде
заизбегавањекризе.Напостизањезначајногефектакодјав
нихпредузећасавеликимисложенимпроблемиманеможе
серачунатиукраткомроку,јерзатаквапредузећајошнема
краткорочнихрешења.

Затосупредставницивластирешилиданаправеуште
де22наплатамаипензијамаод400милионаеура,крозњихо
восмањење,докбикакоонирачунајуостатакнаприход
нојстранибионадомештенбољомнаплатомпореза.

УконтекстумераштедњеВладеСрбијетозначинову
фискалнуконсолидацију.Успешнафискалнаконсолидација
захтевапоштовањезакона,дефинисанихрокова23ипројекто
ваногдефицита.ПрвобитнојеЗакономобуџетупланирани
мањакубуџетуза2014.годинубио182,5милијардидинара.
Овдесубилеурачунатеиплатерепубличкеадминистрације
(безумањења)итрансфериФондуПИО.Али,Министарство
финансијаСрбијенаправилојеРебалансбуџетаза2014.го
дину24укојемјечак42милијардединаравећидефицитод
првобитнопредвиђеног.Такосупремановојрачуниципред
виђениприходиод897милијардидинараирасходиод1.121
милијарду динара. Уствари, планирани минус у државном
буџетудостиже224милијардединара.

Ребалансомдржавног буџетапланирани суиздаци за
платеод201милијарду,доктрансфериФондуПИОизносе
251милијардудинара.Нарасходнојстранисувеликииздаци
закамате(112милијардидинара),исубвенције(93,6милијар
дидинара).Великиизноскојисеодносинасубвенцијепри
вредизначидасутуукалкулисанирасходиза“Железару”у
Смедереву.Ранијесепланиралода“Железара”доребаланса
нађе стратешког партнера, али то се није догодило.Међу
тим,субвенцијепољопривредибићесмањене25.

22 ПремарачунициФискалногсаветаСрбијепотребнојеостваритиуштедеод
око800милионаеура.Дакле,дупловишеодизносасакојимВладаСрбије
манипулише.

23 Закономобуџетскомсистемупредвиђеноједаминистарфинансијадо15.
октобра достављаВладиСрбијеНацрт закона о буџету за идућу годину.
Али,ВладаСрбијекаснисапредлогомбуџета.Прописимајепредвиђенода
ВладаСрбиједо1.новембраусвојипредлогтогзакона,какобиСкупштина
Србијеусвојилабуџетза2015.годинудо15.децембра.

24 РебалансбуџетаСрбијејеизгласан28.10.2014.године.
25 Онапољопривреднагаздинствакојаимајувишеод22хектаранећеимати

субвенциједржаве.
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Поредтога,очекујеседаприходикојећејавнапредузе
ћауплатитиубуџетбуду7,6милијардидинара,атојезнатно
више од тримилијарде колико је првобитно планирано.У
ребалансујеприказанодаНароднабанкаСрбијенемадоби
ти,мадајепрвобитнобилопланиранотримилијардединара.
Ребалансомједошлодоповећањаииздатаказадржавнега
ранцијејавнимпредузећима,алипланиранаједокапитали
зацијаПоштанскештедионице(4,7милијардидинара)иДу
навосигурања(4,8милијардидинара).

УзпредлогизменаидопунаЗаконаобуџетуналазисе
и Нацрт измењеног пензионог закона. Њиме је планирано
смањењепензија већиход25.000динара.Такоће1.039.443
пензионерачијепензијенепрелазепоменутиизносбитиза
штићениодсмањења.Другимречима,мерамаштедњеВла
деСрбијебиће заштићено62,8одстопензионера.Преоста
лих37,82одсто,односно652.483пензионера26, поднећете
ретсмањењаминусаудржавномбуџету.Њимаћесепензије
смањивати такошто ће се разлика између неопорезованих
25.000до40.000динара,смањитиза22одсто,апензијевеће
од40.000динарабићеумањенеза25процената.

Ребалансомјепредвиђенодаплатезапосленимаујав
номсекторуимајулинеарносмањење27за10одсто.Платедо
25.000динаранећесесмањивати.

8.Когавласткажњава?

Владајућа структура у Србији не може да примењује
самократкорочнемересмањењапензијаиплата,јертонеће
датижељенеефектебезистинскереформепензијскогсисте
ма.Заодрживостпензијскогсистеманеопходноједапропор
цијабудетризапосленанаједногпензионера,анекаосада
где јетајодносскороизједначен(1,1напрема један).Међу
тим,уСрбији јенемогућепостићижељенупропорцију, јер

26 Пензијеод25.000до40.000динараприма437.068људи,авећеод40.000ди
нараприма215.415пензионера.

27 Ребалансомјепредвиђеносмањењеосновицезаобрачунзарадаса19.000на
17.100динара.
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битребалодана1,7милионапензионера28будеокопетми
лионазапослених29.

Ако семерама зафинансијску консолидацијупензије
од25.000динаранесмање,тадаћенештопрекомилионпен
зионераприматиизноскаодосада,апензионерисаприма
њимавећимод“зацртаногпрага”,икојисепрематомекри
теријумусматрајубогатијим,онићеплатититереткризе.

Напред поменуте варијанте смањења пензија воде ка
изједначавањупензионера,јерсесмањујераспонизмеђупо
јединихпензија.Кога на овај начин власт кажњава?Одго
ворјејасан.Смањењепензијаћепогодитиоко722.000“бо
гатијих”пензионера.Тосуоникојиимајупунираднистаж,
предвиђенегодинестаростиинисуишлинаболовањеилису
гаималимало.Углавномсутопензионерисафакултетским
образовањем,научници,професориуниверзитета,доктори,
инжењери, радници који су били продуктивни током свог
радногвека.Власткажњава стручњакеинаучникекоји су
билидисциплинованиирадни.Каквупорукуоваквиммера
мавластшаљемладимнаучницимаусвимобластиманауке
ивисокошколскимкадровима?Далимерамасмањењаплата
ипензијавластшаљесигналмладимобразованимљудима
даодлазеизземље,јеримјенеизвеснабудућност.Тешкосе
могузапослити,подусловомданисустраначкиљуди,аика
дауспејупронаћиуСрбијисталнипосаозакојисуквалифи
кованинемагаранциједаће,кадазатодођевреме,уживати
усвојимзарађенимпензијама.

28 УСрбијиуовомчасуимаукупно1.722.834пензионера,одкојих189.726њих
или11,01проценатпримамањеодизносанајнижепензије.Тојезапензионе
реПИОзапосленихисамосталнихделатностидо13.288динара.Пољопри
вреднипензионериимајуимање,тачније10.467динара.

 Истовремено најнижи износ пензије од 13.288 динара прима 261.770њих,
докдопросечногизносапензијаод24.312динарапензијуприма58,39одсто
укупногбројапензионера.

 Статистика показује да је међу пензионерима Фонда ПИО запослених
150.000онихкојипримајупензијуод32.000до38.000динара,докпензијеод
38.000до44.000прима103.000.Уистовремепензијекојесекрећуод45.000
до61.000динараприма94.809пензионера.(Извор:ФондПИО,пренелаПо
литика,доступно10.09.2014.године).

29 Садазапосленихуприватномсекторуимаоко900.000,аудржавномсекто
руоко780.000.
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Садашњим научницима се на овај начин поручује да
иновативностикреативностнисуврлине.Садашњинаучни
цииистраживачи,будућида јенасназипројектнофинан
сирањеодкојегазависењиховезараде,вишенећебитимо
тивисанидатежеканајбољимкатегоријама(односновећим
платама),ибићекажњенизасвојнаучнирадиизједначени
саонимакојисуунижимкатегоријама,илионимкојимаје
наукаититуласамопараван запрезентовањеу јавностии
политичконапредовање.Жалоснојештоћенајбољисносити
теретоваквихпогрешнихмерауравниловке.Садругестра
не,губитакмотивацијезарадомуништаванауку.

Штајесатајкунимаиестраднимзвездама?Штајеса
онимакојиимајунационалнепензије?Уцелојпричиокоме
раштедњедостатајкунајезаобиђено.Богатакастаилипри
вилеговани избегавају плаћање пореза, избегавају плаћање
ПДВа.Онисеуглавномналазеууправнимодборимавели
кихфирми,ачестоипропалих,изатодобијајувеликунов
чанунакнаду.Тоталнојенесхватљиводасунекипојединци
данаснаграђени–иакосусеуранијемраздобљуобогатили
насумњивначин–нарачунграђанакојисадаплаћајуцех
погрешновођенеекономскеполитике.

Закономсенештитераднициипензионеривећкруп
никапитал.Круцијалнопитањејесте–далисумерештед
њепрекосмањењапензијазаконите?Пензијеза1,7милио
напензионера,коликоихимауземљиСрбији,одређенесу
најединственначинпремадужинирадногстажаиплаћања
доприноса. Свако нарушавање овог законског критеријума
висинепензија, па такоињиховог смањењанарушава овај
системскиначинутврђивањапензија–штоводиканерегу
ларностимаивеликимпроблемимаузаконодавству30.

Сасвимдругопитањевезанојезавеликибројпензио
нерауСрбијикојисувећсиромашниинаивициегзистенци

30 ПредставницивластиуСрбијисепозивајунапримеренекихземаља–Ле
тонију,Естонију,Литванију,Румунију–којесусеодлучилезамерештедње
икадасупензијеупитању.Међутим,самосеЛитванијаод20122018.годи
неодлучилазапривременосмањењепензијаза11одсто.Осталепоменуте
земљесусеодлучилезазамрзавањепензијаилињиховограниченраст.На
пример,Летонијајезамрзнулапензијеод20092012.године.Естонијајеод
20082010.годинетакођезамрзнулапензије,аРумунијајеод20102012.го
динеприбеглаограниченомраступензија.Дакле,поменутеземљенисусма
њивалепензијеосимЛитваније,којајетоурадиласамопривремено.
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је,инемапросторазаноминалносмањењепензија.Пензије
супоследњихгодинареалносмањене,пасусезамногепен
зионеренашленанеподношљивомнивоу.Најстаријапопула
цијаћебитијошвишепогођена,јерсеструјаикомуналије
нећесмањивати,паћеонисклизнутиузонујошвећегсиро
маштва.Дакле,бројсиромашнихћесеповећати.

9.Дугарецесијаистагнација

Економије ЕУ поново се суочавају са стагнацијом, а
постојивероватноћасуочавањаисатрећимталасомрецеси
је.ДуготрајнарецесијаснижавапотенцијалнирастЕвропе.
ЕвидентнесурекорднестопенезапосленостиареалниБДП
поглавистановника(усклађенсаинфлацијом)увећинидр
жаваЕУидаље јенанижемнивоунегопререцесије.Чак
инајбољаекономијауЕвропи,Немачка,опорављасевеома
спороодкризезапочетекрајем2008.године.Томесудоста
допринеле мерештедње које су погрешне. Рекордно ниске
каматнестопеомогућилесуеурозонипреживљавање.

Могућностпонављањадужничке кризе у еурозони је
велика.НемачкаканцеларкаАнгелаМеркелинадаљеинси
стиранаследећем.Прво, дасефискалнадисциплинамора
наставити.Друго,дасениједначланицаЕУсанационалним
дугом који премашује њен бруто домаћи производ не сме
више задуживати.Треће, да је комбинација приватних ин
вестиција,фискалнедисциплинеиотвореностикаазијским
привредамапуткапросперитету.Четврто,дајепредложени
споразумослободнојтрговинисаСАДодкључногзначајаза
ЕвропскуУнију.

СрбијакојаједеоЕвропеизложенајеекономскимтур
буленцијамаинтернимиекстерним.Онасевећдуженалази
уозбиљнојкризи.Србијијепотребнадугорочнастратегија
развојаијаснавизијаизласкаизкризе.Прибегаватимерама
штедњекаорешењуизласкаизекономскихпроблемавелика
јепогрешка.Нигдеусветумерештедњенисудалерезултате
усмањивањујавногдугаибуџетскогдефицита.

Србијајеурецесији,индустријскапроизводњајеупа
ду31,постојенаговештајидаћепољопривреднапроизводња

31 ИндустријскапроизводњауСрбијиопала јеураздобљу јануарсептембар
2014.године5,7одстоуодносунаистораздобље2013.године.Усептембру
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такођебитимања.Мањисуизвозиувоз,априсустводефла
цијекарактеристичнојезарецесију.МереВладеСрбијекоје
сеодносенасмањењеплатаипензијанепредстављајуначин
структурногприлагођавања,већпринуднупрерасподелудо
хоткаодстановништвакадржави.

Дасенебиулетелоукризујавнихфинансија,унаред
номтрогодишњемраздобљутребауштедетибардвемили
јардееура.Али,планиранеуштеденаплатамаипензијама
износесамопетинупотребнесуме.Ефектиуштедасмањења
платаипензијаодоко400милионаеуранабуџетскидефи
цитбићеслаби,акосенесредистањеујавнимпредузећима.
Државнапредузећа сунеподношљивтерет за јавнефинан
сије.ТренутнојенајвећипроблемЕПС,Галеника,Железара
Смедерево.УбуџетскирасходулазиидокапитализацијаПо
штанскештедионицеиДунавосигурања.

Основна слабост економске политике је ослањање на
привременемере,попутприходаодјавнихпредузећаисма
њењасивеекономије.Сигурноћеи2015.годинебитинеких
ванреднихтрошковакојићеповећатидефицит.Трошковиће
битивећиизбогзавршеткапроцесареструктурирања.Наи
ме,трошковићебитивећијерћедржава,удоговоруспотен
цијалнимкупцима,преузетидуговенекихфирми.

Планиранемерефискалнеконсолидацијенаивицису
одрживостиидонећевеомаскромнеуштедесмањењемпен
зијаиплатазапосленихујавномсектору.Збогтогаћесемо
ратиприступитиновимболниммерама.Смањењезапосле
ниху јавномсектору јенеминовно.У2015.и2016. години
требабројрадникасмањитиза10до15одсто,докћеповећа
њеПДВабитизнатновеће.Повећањепорезабимоглобити
тридочетирипроцентнапоена.

уодносунаистимесецу2013.годинииндустријскапроизводњапалаје16
процената.(Извор:Републичкизаводзастатистику,доступно31.10.2014.го
дине).

 Узрокзаоволикипадиндустријскепроизводњејестепадпроизводњеелек
тричнеенергије,дериватанафте,експлоатацијеугља,производњехемика
лија, хемијских и металних артикала, осим машина. Обим индустријске
производњеусептембрубележипаду19области,чијејеучешћеуструк
турииндустријскепроизводње64одсто,арасту10области,чијејеучешће
у структури индустријске производње 36 процената. (Извор: Републички
заводзастатистику,доступно31.10.2014.године).
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ВладаСрбијемора јаснодадефинишепримарнициљ
економскеполитике.Сападомзапосленостинепостојисто
пасмањењаплатаипензијакојаможедаобезбедиодрживе
јавнефинансије.Наиме,примарнициљекономскеполитике,
уусловимаукаквимсеналазиСрбија,морабитиповећање
запосленостиузонемерефискалнеконсолидацијекојенису
уколизијисаподстицањемзапошљавања.

Приповедати о фискалној консолидацији без опорав
капривредејебесмислено.Апривредатонесведубље.Пад
привреднеактивностиу2015.годинибићеминус једанод
стоионћеједнимделомбитипоследицаприменерелативно
оштрихмераштедње.Међутим,уколикобифискалнакон
солидацијаизосталападпривреднеактивностибиоби још
већи–могућноураспонуодпетдодесетодсто.

УслучајуизбијањакризејавногдугаСрбијабисесу
очила са падом привредне активности вероватно до десет
одсто.Али,слабисуизгледидаћесепобољшатидинамика
привреднеактивности, јерћестранедиректнеинвестиције
битимањенегоупрошлојгодини.Абезинвестицијанема
нипривреднограста.СтогаћеСрбијабитиидаљеурецесији.

Кададржавабудепочеладапродајесредствасадеви
зног рачуна – на коме се налази милијарда еура арапског
зајма–радиподмиривањабуџетскихкорисникапопустиће
притисакнакурс.Главниразлогзаслабљењединарајестето
штобанкеповлачесредства,односнотоштојевраћањекре
дитавећенегоштојеприливновихкредита.

СрбијатребадазакључиаранжмансаМеђународним
монетарнимфондом,какобимогладапреговарасакредито
римаоодлагањувраћањаприспелихзајмова.Другимречима,
узпомоћММФмораобисесакредиторимапостићидоговор
орепрограмирањуодноснорефинансирањудугаСрбије.То
јеједининачиндадржаваизбегневеоманепријатнепосле
дицедужничкекризе.Али,пре закључивањааранжманиз
предострожностисаММФмораоједасенаправиребаланс
буџета за 2014. годину. Он је направљен са великим зака
шњењемтекуоктобрупоменутегодине.Ребалансомбуџета
јетребалозапочетиконсолидацијујавнепотрошњекакоби
сестворилиусловиприхватљивизаММФ,штоукључујене
самосмањењебуџетскогдефицитавећираднареформама.
Стогајеодважностидоговорсаовомфинансијскоминсти
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туцијом, јербионапратилареализацијуекономскихифи
скалнихмераВладеСрбије,испровођењепрограмреформи,
безчегаСрбијинемогудасеставенарасполагањеновчана
средства,којанеморајудасеповлаче.Садругестране,тоби
биосигналинвеститоримадајеовајпросторподконтролом
Међународногмонетарногфонда.

10.Закључак

Мерештедњенисудобре.Одњихбисетребалооду
стати. Смањењепензијаиплатаимаћенегативниефекатна
буџет,поштоћедоћидосмањењапрометаимањенаплате
порезанадодатувредност.Другемере јепотребноприме
њивати,анепринуднупрерасподелудохотка.Неопходноје
одмахкренути сареформом јавнихпредузећа, завршетком
процеса реструктурирања предузећа, смањењем субвенци
јаидругихматеријалнихтрошкова.Субвенцијеидржавне
гаранцијесујаковелике.Уколикосеоненесмање,аплате
ипензијесесмање,износочекиванихуштедаћесебрзопо
трошити, па ћемерештедњебити узалудне.ВладаСрбије
требанадругимстранамадаправиуштеде,аненапензијама
иплатама.

Једанодпредлогауекономијијестемултипликаториз
балансираногбуџета,гдеистовременоповећањепорезаипо
трошњеподстичепривреднираст.Акојефокусирањепореза
набогатима,афокусирањепотрошњенасиромашнима,мул
типликаторможедабуденарочитовисок.

Србијитребаиндустријскаполитика,којабијојпомо
глауразвоју.Погрешнеполитикекаквесусеводилеуземљи
довелесудонезапосленостиинедостаткараста.Централној
банцијеусредиштуинфлација.Нијесеизбегаодефицити
дуг.Круцијалнипроблемјенедостатакпотражње.

МерештедњесунаправилепроблемиуЕвропи.Неко
ликојеслучајевамалихземаљаукојимасеуспеопокренути
извоз.Алитосумалеземљеукојимасутрговинскипартне
рибрзорасли.Европајевеликаекономија,асветскаеконо
мијанијеудобромстању.ЕкономијаСрбијенијеудобром
стању.Пасепостављапитање какоћеСрбијаизвозитии
где?Акољудимападајуприходи,апалисуим,какосеможе
очекиватидаћеоникуповати?Људикојисеизгладњујуони
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нетрошетоликоколикосеочекује.Мерамаштедњеставља
сенакоцкубудућностСрбијенадавнодискредитованојте
орији.Сапогрешнимекономскиммерама,земључекадуго
раздобљестагнације.

Проблемјеполитика,анеекономија,односнодоноше
њеполитичкиходлукакојеондаутичунаекономске.Овдесе
радиодруштвенојодговорности.

Угодинамакоједолазетекћесевидетиколикајештета
направљенаекономскимпропадањемземље.Мождајесада
последњитренутакдасенаправискоксалитицеуамбис.Та
дабиседодирнулодно,идошаобикрајпропадању.Након
тогаСрбијабисеекономскиидруштвеноморалаподизатиса
днаиконачнокренутиједномузлазномпутањом.
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SnezanaGrk

RECESSION,DEFLATIONANDTHEFORCED
REDISTRIBUTIONOFINCOME

Resume

Serbianeedsalongtermdevelopmentstrategyandaclear
visionforgettingoutofthecrisis.Resortingtosavingsmeasures
asawayoutofeconomicproblemsisaseriousmistake.Nowhere
intheworldhavesavingsmeasuresresultedinthedecreaseofthe
publicdebtandbudgetdeficit.

Serbiaisinrecession,industrialproductionisonthedecli
ne,thereareindicationsthatagriculturalproductionwillshrink
aswell.Theexportandimporthavedecreased,andthepresence
ofdeflationisacharacteristicofrecession.TheSerbianGovern
mentmeasuresrelatedtosalaryandpensioncutsdonotrepre
sentameansofstructuraladjustment,butaforcedredistribution
ofincomefromthecitizenstothestate.
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The SerbianGovernment needs to clearly define the pri
marygoaloftheeconomicpolicy.Withthedropinemployment,
thereisnoconceivablerateofsalaryandpensioncutsthatcan
securesustainablepublicfinances.Therefore,theprimarygoalof
theeconomicpolicy,inthepresentcircumstancesinSerbia,must
beanincreaseofemploymentwithsuchmeasuresoffiscalconso
lidationthatarenotincollisionwithemploymentencouragement.

Savingsmeasuresarenotgood.They shouldbeabando
ned.Pensionandsalarycutswillhaveanegativeimpactonthe
budget,leadingtoadeclineintradeandalowervaluedadded
tax(VAT)collection.Alternativemeasuresare tobe implemen
ted,notaforcedredistributionofincome.Itisessentialtocom
mencerightaway thepubliccompaniesreform, thecompletion
ofthecorporaterestructuringprocess,areductioninsubsidies
andothermaterialcosts.Subsidiesandgovernmentguarantees
areextremelyhigh.Unlesstheyarereduced,andacutinsalaries
andpensionsisimplemented,theamountofexpectedsavingswill
soonbespent,sosavingsmeasureswillbeinvain.TheGovern
mentofSerbiashouldmakesavingsinotherareas,notinthefield
ofsalariesandpensions.

Oneofthesuggestionsofferedineconomicsisthebalan
cedbudget multiplier, where a simultaneous increase in taxes
andspendingencourageseconomicgrowth.Ifthefocusoftaxing
isontherich,andthefocusofspendingonthepoor,thenthemul
tipliercanbeparticularlyhigh.

Serbianeedsan industrial policyaiding its development.
Wrongpoliciespursuedinthecountryhaveledtounemployment
andlackofgrowth.TheCentralbankhasinflationasitsfocus.
Deficitanddebthavenotbeenavoided.Thecrucialproblemisa
lackofdemand.

SavingsmeasureshavecausedaprobleminEuropeaswell.
Therehavebeenseveralcasesofsmallcountrieswhereexports
have been successfully initiated. But those are small countries
wheretradepartnershavegrownrapidly.Europeisabigeco
nomy,andtheworldeconomyisnotinagoodshape.TheSerbian
economyisnotinagoodshape.Sothequestionsis–howwill
Serbiaexportandwhere?Ifpeople’sincomesaredropping,and
theyhaveindeeddropped,howisittobeexpectedthattheywill
makepurchases?Peoplewhoarestarvingdonotspendasmuch
asisexpected.Byimplementingsavingsmeasures,thefutureof
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Serbiaisputatarisk,allbasedonatheory,supersededalong
timeago.Withwrongeconomicmeasures,thecountryisfacinga
longperiodofstagnation.

Itisnottheeconomythatistheproblem;politics,i.e.ma
kingpoliticaldecisionsthatinfluenceeconomicones,isthereal
problem.Thisisacaseofsocialresponsibility.

Intheyearstocome,itisyettobeseenhowmuchdama
gehasbeenmadebytheeconomicdeteriorationofthecountry.
Maybenowisthelastchancetomakeajumpfromtheledgeinto
theabyss.Thebottomwouldbetouchedthenandanendwould
cometothedeterioration.AfterthatSerbiawouldhavetoliftup
fromthebottombotheconomicallyandsociallyandfinallytake
anupwardpathway.
Keywords: recession,deflation, forced redistributionof inco

me,stagnation,exchangerate,savings.

 Овајрадјепримљен17.септембра2014.годинеаприхваћензаштампуна
састанкуредакције27.новембра2014.године.
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ПОЗИЦИЈА РУСИЈЕ У 
ГЛОБАЛНОЈ ЕКОНОМИЈИ

Сажетак

Наконснажнограстаупериоду1998-2008ирецесије
током2009.рускаекономијајепостиглаумеренраступе-
риоду 2010-2012.Потом је детектован спор раст (1,3%) у
2013,доксупројекцијеза2014.повећањеБДПодсамо0,2%.
Тренутносерускапривредасуочавасмогућношћусанкција
истагнацијештобимоглопотрајатиидужеодтригоди-
не.Рубља је изгубила 1/4 своје вредностиод средине 2014,
закључносакрајемтегодине.Убазномсценариорускецен-
тралнебанкеочекујесепрактичнонултирасту2015.и2016,
савеомаскромнимопоравкомод1,6%у2017.Чакипрееска-
лацијекризеуУкрајини,привредаРусијејерелативнолоше
функционисала,указујућикакомоделрастазаснованнаиз-
возуенергенатадобримделомнијеефективан.

УскладусаММФ,меренопокуповнојмоћи,Русија2014
имаБДПод2,6хиљадамилијардидолара(око18,4хиљада
долараперцапита),те јењенудеоу светскојпроизводњи
3,4%,штојеблагпадуодносунапретходнегодине,апро-
јекцијеуказујудаћесетајтренднаставити.Потржишним
курсевимаРусијачини2,8%светскогБДП.
Кључнеречи:Русија,стагнација,санкције,ефекти,БДП,ру-

бља,2014.
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1.Тенденцијерускеекономијеупретходних
деценијуипо

По чев ши од 1999, на кон дра ма тич не фи нан сиј ске кри зе 
1998. и ско ро де це ни је про па да ња, Ру си ја је у на ред них де
сет го ди на би ла у сна жном еко ном ском успо ну, са про сеч ном 
сто пом ра ста од чак 6,8%. ’Еко ном ски про цват’ је пре ки нут 
кра јем 2008. и то ком 2009, за вре ме нај ја чег уда ра гло бал не 
кри зе. За тим нај ве ћа др жа ва све та на ста вља са по зи тив ним 
сто па ма ра ста, али све ма њим. Док је еко ном ски раст из но сио 
са 4,5% 2010, он се већ 2013 спу стио на скром них 1,3% (исте 
го ди не ин ду стри ја је ра сла тек 0,3% во лу ме траснпорт не то
на же 0,5%, а аграр со лид них 6,2%).  

Го ди на 2014. ће из ве сно би ти стаг нант на и то до брим 
де лом због санк ци ја. Про це не ММФа за 2014. ука зу ју на ми
ни ма лан раст ру ске при вре де, од 0,2%.1 ОЕЦД оче ку је раст 
0,5%, ЕБРД нул ту сто пу ра ста, док Ми ни стар ство еко ном
ског раз во ја Ру си је има ви ше сце на ри ја (оп ти ми сти чан по
ла зи од ра ста од 0,5%, а пе си ми си ти чан са бла гим па дом до 
0,3%).2 Ру ска цен трал на бан ка је у но вем бру 2014 по но во сни
зи ла про це ну ра ста у 2014, на 0,3%, те раз мо три ла и ал тер на
тив не сце на ри је, па та ко и онај по зи ти ван са уки да њем санк
ци ја у тре ћем тро ме сеч ју 2015. и са це на ма наф те из над 100 
до ла ра по ба ре лу, што би раст по ди гло на 1%.3 Свет ска бан ка 
про це њу је еко ном ски раст Ру си је на 0,3% у 2015, те 0,4% у 
2016, на гла ша ва ју ћи да ће по вра так ви шим сто па ма ра ста за
ви си ти од по ве ћа ња при ват них ин ве сти ци ја, те по бољ ша ња 
тр жи шних оче ки ва ња по тро ша ча. Овај сце на рио ис кљу чу је 
еска ла ци ју ге о по ли тич ких тен зи ја или до дат не санк ци је.4

1 IMF, 2014a. WORLD ECO NO MIC OUTLO OK (Le ga ci es, Clo uds, Un cer ta in ti
es). Glo bal Growth Di sap po ints, Pa ce of Re co very Une ven and Co un trySpe ci fic 
(Oc to ber 7, 2014).

2 Igor Yur gens, 2014. ‘The West vs. Rus sia: The Unin ten ded Con se qu en
ces of Tar ge ted San cti ons’. Nаtional Interest,Oc to ber 8, 2014. http://na ti
o na lin te rest.org/fe a tu re/thewestvsrus siatheunin ten dedcon se qu en cestar ge
ted11427

3  ELE NA FA BRIC HNAYA,           JASON BUCH & LIDIA KE L LY, 2014. ‘Russian 
 c entral bank  cu ts growth forecasts,  sees s anctions  until 2017.’ Reuters. http://
www.reuters.com/arti cle/2014/11/10/usrussiace nbank s tr ategyidUS KC
N0IU1BI20141110

4 en.itar tass. co m/ economy/75 67 85
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Оно што је би ло ви дљи во прет ход них де це ни ју и по је 
про цват ста но град ње, по раст ула га ња у ин ду стри ју (по себ но 
екс трак тив ну, али и аутоин ду стри ју), док је и аграр уна пре
ђен, те је нпр. по про из вод њи пше ни це Ру си је ме ђу во де ћим 
зе мља ма све та. Пре ла зак из со вјет ских суб вен ци ја по љо при
вре ди ка тр жи шту ни је био лак: про из вод ња го ве ди не, сви
ње ти не и пе рут ни не у Ру си ји и Укра ји ни опа ла је са го то во 
13 ми ли о на то на у 1991. го ди ни на са мо 5 ми ли о на то на 2001. 
Иако је би ло не ких не дав них по бољ ша ња (на ро чи то у про
из вод ња жи та ри ца), ру ска по љо при вре да је и да ље из у зет но 
не е фи ка сна. 

На пла ну де мо гра фи је на пра вљен је сна жан по мак (по
сле сти му ла тив них ме ра пре ма по ро ди ља ма); са 6 про ми ла 
ми ну са то ком де це де се тих до шло се на из јед на ча ва ње сто па 
на та ли те та и мор та ли те та (по 13,3 про ми ла 2013). По пу ла
ци ја Ру си је се ко нач но ста би ли зо ва ла (на око 143 ми ли о на 
2014, не ра чу на ју ћи Крим и Се ва сто пољ ко ји има ју 2,5 ми ли
о на ста нов ни ка), а офи ци јел не про це не ука зу ју да ће се услед 
на став ка ими гра ци ја та ци фра одр жа ва ти на ред них го ди на. 
Ме ђу тим, глав ни еко ном ски про блем пред ста вља оче ки ва но 
знат но ста ре ње по пу ла ци је и сна жан ап со лут ни пад рад но 
ак тив не по пу ла ци је у на ред ним го ди на ма. 

Графикон 1
Уче шће еко но ми је Ру си је у гло бал ном БДП по ку пов ној мо ћи 

19982019.

Извор:IMF,2014.Базаподатака(11.октобар2014).
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На Гра фи ко ну 1 да те су тен ден ци је (и про це не) уде ла 
ру ске еко но ми је, из ра же не у про цен ти ма гло бал ног БДП по 
ку пов ној мо ћи (PPP). Ви дљив је пр во тренд ра ста, те ка сни је 
опа да ње уде ла у гло бал ном БДП. Сли чан тренд је ако се по
сма тра ју БДПови по тр жи шним кур се ви ма. 

Про це не ММФа (ок то бар 2014) ука зу ју да је но ми нал
ни БДП Ру си је 2057 ми ли јар ди до ла ра 2014 (2,8% свет ског 
БДП), што је по ста нов ни ку не што пре ко 14 000 до ла ра. Ме
ре но по ку пов ној мо ћи (PPP) Ру си ја има БДП од 2,6 хи ља да 
ми ли јар ди до ла ра (око 18,4 хи ља да до ла ра пер ка пи та), док је 
удео у свет ској про из вод њи 3,4%.5

Гра фи кон 2
БДП Ру си је 19982019

(у те ку ћим до ла ри ма и до ла ри ма по ку пов ној мо ћи;  
про јек ци је за пе ри од 201419)

Извор:IMF,2014.Базаподатака(11.октобар2014).
На Гра фи ко ну 2 да те су тен ден ци је (и про јек ци је) ру

ског БДП по ста нов ни ку у до ла ри ма по ку пов ној мо ћи (PPP),
а по том БДП по тр жи шним кур се ви ма. Из ра жен је тренд 
сна жног ра ста оба по ка за те ља, ма да се мо же де тек то ва ти 
сна жно ус по ра ва ње по чев ши од 2014.6  

5 IMF, 2014. Ба за по да та ка (11. ок то бар 2014).
6 IMF, 2014. Ба за по да та ка (11. ок то бар 2014).
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2.ГлавнимакроекономскипоказатељиРусије

При вре да Ру си је је ве о ма за ви сна од про из вод ње наф те 
и га са, ко ја чи ни око две тре ћи не роб ног из во за зе мље (ка да 
се до да ју ме та ли, до ђе се до по да тка да чак 85% ру ског роб
ног из во за чи не си ро ви не и при мар ни про из во ди). Упо зо ра
ва ју ће су  про це не Свет ске бан ке да би при вред ни раст то ком 
пе ри о да 19992008. био за нај ма ње тре ћи ну спо ри ји да ни је 
би ло ви со ких це на наф те. 

На кон су фи ци та то ком 2000их, Ру си ја је 2013. бе ле
жи ла благ де фи цит фе де рал ног бу џе та од 0,5% БДП, док ће 
2014. фи скал ни де фи цит из ве сно би ти ви ши, што је тренд ко
ји ће се на ста ви ти и 2015.7 Ин ди ка тив но је да про ме на це не 
наф те од 10 до ла ра до во ди и до про ме не бу џет ског би лан са 
од 1% до 1,5% БДПа. 

Пре ма про це ни цен трал не бан ке ин фла ци ја ће 2014. би
ти 8,2% до 8,4%, док ће ве ро ват но до сти ћи дво ци френ ни
во до кра ја пр вог тро ме сеч ја 2015. (це не хра не по ра сле су 
11,4% на ме ђу го ди шњем ни воу у сеп тем бру 20148). Убр за ва
ње ин фла ци је је до брим де лом по сле ди ца па да ру бље и кон
трасанк ци ја на увоз хра не из ЕУ. Ина че, ин фла ци ја је прет
ход них го ди на углав ном би ла у окви ру 6,16,6% (ма да Вла да 
сма тра да је за ква ли те тан раст нео п ход но да раст це на бу де 
ис под 3%), што је ипак успех има ју ћи у ви ду да је по чет ком 
2000их ин фла ци ја пре ла зи ла 20%. Охра бру је по да так да је 
сто па не за по сле но сти од са мо 4,9% у сеп тем бру 2014. и да ље 
знат но ис под про се ка ОЕЦД. 9

7 en.ria.ru/rus sia/20140120/186734400/Rus siaRe cords2013Bud getDe fi citof
92Bln.html

8 EW News Desk Te am, 2014. ‘In te rest Ra tes Spi ke in Rus sia as the Eco nomy 
is Slam med by San cti ons’. Economywatch, 5 No vem ber 2014. http://www.eco
nomywatch.com/news/In te restRa tesSpi keinRus siaastheEco nomyisSlam
medbySan cti ons.110514.html

9 www.tra din ge co no mics.com/rus sia/unem ploymentra te
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3.Тенденцијерубље

Ру ска ва лу та из гу би ла је ве ћи део сво је вред но сти до 
кра ја 1998. Ру си ја је по чет ком 90их има ла упра вља но флук
ту и ра ју ћи курс. Сре ди ном. 1995. курс је фик си ран са ини
ци јал ним ра спо ном (+/13%), пре ма до ла ру. Од ју на 1995. до 
ју ла 1996. ру бља је би ла ве за на за до лар у ра спо ну од 4300 до 
4900, а ка сни је 45505150 ру ба ља за до лар. Од ју ла 1996. ус
по ста вља се ’’пу за ју ћи ко ри дор’’, ини ци јал но 50005600 ру
ба ља за до лар, ко ји је на кра ју исте го ди не из но сио 55006100. 
Од 1996. офи ци јел ни курс се утвр ђу је днев но од стра не цен
трал не бан ке (на осно ву се та еко ном ских по ка за те ља, укљу
чу ју ћи ин фла ци ју, плат ни би ланс, де ви зне ре зер ве). За 1997. 
цен трал на бан ка је об ја ви ла да на ста вља са истом по ли ти ком 
кур са, но ви по јас из но сио је 55006100, да би на кра ју 1997. 
он из но сио 57506350 ру ба ља за до лар. Де пре си ја ци ја то ком 
1997. је прав да на ин фла ци о ним ди фе рен ци ја лом из ме ђу Ру
си је и САД. Мак си мал на де вал ва ци ја 1997. би ла је 12,7%. У 
1998. на сту па стра хо ви та  фи нан сиј ска кри за и ру бља де пре
си ра пре ма до ла ру за чак 71%. Сеп тем бра 1998. Ру си ја пре
ла зи на упра вља но флук ту и ра ју ћи курс, да би се од 2005. 
пре шло са фик си ра ња пре ма јед ној на фик си ра ње пре ма две 
ва лу те (до ларевро). Но вем бра 2014. цен трал на бан ка Ру си
је пре ла зи на сло бод но флук ту и ра ју ћи курс са по вре ме ним 
ин тер вен ци ја ма на де ви зном тр жи шту. Курс ће до ми нант но 
би ти од ре ђен тр жи шним фак то ри ма, што ће по ред оста лог 
олак ша ти при ла го ђа ва ње еко но ми је екс тер ним усло ви ма и 
убла жи ти ути ца је не га тив них шо ко ва.10

Вред ност ру бље у од но су на евро, од кра ја 2000, за
кључ но са кра јем но вем бра 2014, ни жа је за 50%. Кра јем 2013 
и то ком 2014, са кри зом око Укра ји не, ру бља је зна чај но де
пре си ра ла (у пр вих 11 ме се ци 2014. пад био чак 22% у од но су 
на евро). Де пре си ја ци ја ру бље је и не ка вр ста про тек ци о ни
стич ке ме ре, бу ду ћи да по ма же до ма ћу про из вод њу и де сти
му ли ше увоз. Ин ди ка тив но је да је тр го вин ски би ланс остао 

10 The Cen tral Bank of the Rus sian Fe de ra tion, 2014. ‘On pa ra me ters of Bank of 
Rus sia ex chan ge ra te po licy (In for ma tion No ti ce 10.11.2014).’ www.cbr.ru/eng/
press/pr.aspx?fi le=10112014_122958eng_dkp20141110T12_26_04.htm
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око де сет ми ли јар ди до ла ра у плу су и чак се не што по ве ћао 
од сеп тем бра 2014 (увоз се знат но сма њио).

Гра фи кон 3 
Кре та ње ру ске ру бље пре ма евру 20002014.

 

Извор: https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/euro-
fxref-graph-rub.en.html

У Ми ни стар ству за еко ном ски раз вој Ру си је сма тра ју 
да се да рав но те жни курс тре ба да бу де на ни воу ко ји омо гу
ћа ва урав но те жен плат ни би ланс. На и ме, ру ске ком па ни је ће 
мо ра ти да при ба ве 80 ми ли јар ди до ла ра из ин тер них из во ра 
за от пла ту стра них кре ди та до кра ја 2015, та ко да ће гор ња 
гра ни ца не га тив ног сал да ка пи тал ног ра чу на би ти исто то
ли ко, што зна чи да би ви шак на те ку ћем ра чу ну мо рао да бу
де слич не ве ли чи не. За та кав су фи цит те ку ћих тран сак ци ја 
по тре бан је курс од 41 до 43 ру бље за до лар.11

Од мар та 2014. цен трал на бан ка је по ди за ла ба зну ка
ма ту ко ја је тре нут но на 9,5% да би учи ни ла атрак тив ни јом 
ру бљу (ко ја је па да ла пре све га због сма ње ња це не наф те), 
што не га тив но ути ца ло на кре ди ти ра ње.12 

Ви ше од 120 ми ли јар ди до ла ра спољ ног ду га до спе ва у 
2015, пре ма по да ци ма цен трал не бан ке. При бли жно тре ћи на 
тог  ду га је оба ве за  ба на ка, и пре о ста ле две тре ћи не от па да 
на ком па ни је. По што ће санк ци је спре чи ти мно ге ру ске ком
па ни је да се за ду же у ино стран ству за ре фи нан си ра ње тих 
ду го ва, то ће по ве ћа ва ти тра жњу за до ла ра, те ће ри зик да љег 

11 en.itartass.com/eco nomy/760204
12 The Eco no mist, 2014. ‘Eco no mic pain, ca u sed by Ukra i ne’. Sep 30th 2014. www.

eco no mist.com/blogs/fre e ex chan ge/2014/09/rus sianbud get
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сла бље ња ру бље би ти ве ли ки. Ин ди ка тив но је да су ру ске 
бан ке су по ди гле ка ма те ко је пла ћа ју на до лар ске де по зи те у 
по ку ша ју да до ђу до де ви за. 

Ве ли ки про блем Ру си је пред ста вља од лив ка пи та ла 
ко ји је по след ње де це ни је чи нио про сеч но 60 ми ли јар ди до
ла ра, док се за 2014, услед укра јин ске кри зе, оче ку је знат но 
по ве ћа ње од лив ка пи та ла. На и ме, од лив ка пи та ла из Ру си је 
до сти гао је вр ху нац у про ле ће 2014, да се по том тај ток ста би
ли зо вао. 13 Ру ска цен трал на бан ка је по ди гла сво ју прог но зу 
о од ли ву ка пи та ла у 2014. на 128 ми ли јар ди евра (са ра ни јих 
90 ми ли јар ди до ла ра).14 Ја сно је да пад ин ве сти ци ја на ме ће 
по тре бу за ви ше јав них ула га ња, те сто га ни је не мо гу ће да се 
при бег не и кон тро ли ка пи та ла, што би до при не ло и сма ње њу 
ка мат них сто па. 

Ни во стра них ди рект них ин ве сти ци ја, као удео у БДП, 
је ра стао прак тич но кон стант но од 2002. до 2007, до сти жу ћи 
4,5% БДПа те го ди не. Већ 2010. ни во СДИ је опао на ма ње 
од 3% БДП (про сек у пе ри о ду 19942010 из но си 1,9% БДПа, 
што је знат но ис под про се ка за постко му ни стич ке зе мље и 
БРИК). При лив СДИ дра ма тич но опа да са по гор ша њем ге о
по ли тич ке си ту а ци је, од но сно санк ци ја ма За па да.

4.Спољнотрговинскаразмена

Тренд сна жног ра ста из во за 200014. учи нио је да он 
по ста не упе то стру чен (у до ла ри ма). Из воз у до ла ри ма у пр
вих осам ме се ци 2014. ви ши је за са мо 1,2% не го у истом пе
ри о ду ла не (услед па да це на си ро ве наф те и сла би је гло бал не 
тра жње), те би на ни воу це ле го ди не са на став ком тог трен да 
мо гао оче ки ва ти роб ни из воз од 529 ми ли јар ди до ла ра, док 
би се роб ни су фи цит мо гао при бли жи ти ци фри од 200 ми ли
јар ди до ла ра.15 

Из воз Ру си је чи не пре све га: наф та и де ри ва ти, гас, др
во про из во ди од др ве та, ме та ли, оруж је, хе ми ја. Глав на тр
жи шта су: ЕУ, ЗНД, Ки на, Ја пан. Увоз Ру си је чи не: ма ши не 
и опре ма, хе ми ја,  по тро шна до бра, ме ди цин ски про из во ди, 

13 Jacques Sapir, 2014. ‘Rouble T rouble’, RussEurope 20 novembre 2014, http://
russeurope.hypotheses.org/3051 .

14 en. itartass.com /economy/7 60 146
15 www.gks.ru/bgd/ regl/b14_0 2/M ain.htm 
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ме со, ше ћер. Глав ни уво зни парт не ри су: ЕУ, ЗНД, Ја пан, Ки
на, САД.

Глав ни из во зни про из во ди Ру си је су ем нер ген ти ко ји 
чи не бли зу две тре ћи не укуп ног из во за. Ме ђу тим, оно што 
мо жда из не на ђу је је ре ла тив но скро ман удео при род ног га
са од 13%, док си ро ва наф та и наф ти ни де ри ва ти чи не 32%, 
од но сно 17% укуп ног из во за Ру си је у 2012. По ред то га, угаљ 
чи ни со лид них 3% ру ског из во за. Ва жан део ру ског роб ног 
из во за чи не ме та ли, од но сно про из во ди од њих  (алу ми ни
јум, че лик, зла то, ди ја ман ти, никл, ба кар), др во, ђу бри ва, те 
оруж је. 

Гра фи кон 4 
Глав ни из во зни про из во ди Ру си је 2012

http://www.trademap.org/tradestat/Product_SelCountry_TS.aspx

Про це њу је се да ће се ру ски су фи цит те ку ћих тран сак
ци ја плат ног би лан са сма њи ва ти у на ред ним го ди на ма. Као 
ре зул тат то га, за ви сност еко но ми је Ру си је од при ли ва при
ват ног ка пи та ла ће се по ве ћа ти. 
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5.Ефектисанкцијанарускупривреду

Кра јем ју ла 2014. ЕУ је на ста ви ла про ши ри ва ње санк
ци ја пре ма Ру си ји, за по че то са кри зом око Кри ма не ко ли ко 
ме се ци ра ни је. Санк ци је са др же за бра ну Евро пља ни ма да 
ку пу ју об ве зни це или ак ци је нај ве ћих ру ских ба на ка. То по
га ђа све ру ске бан ке са ви ше од 50% др жав ног вла сни штва,  
а фи нан сиј ске ин сти ту ци је под кон тро лом др жа ве др же ве
ћи ну бан кар ских сред ста ва у Ру си ји. Ти ме се по ве ћа ва тр
жи шна не из ве сност ко ја ће не га тив но ути ца ти на по слов но 
окру же ње у Ру си ји и убр за ло од лив ка пи та ла.  Јед на од нај ва
жни јих ме ра об у хва ће ним до ку мен том ЕУ су огра ни че ња на 
из воз „осе тљи вих тех но ло ги ја“, што би укљу чи ва ло ком по
нен те по треб не енер гет ском и ме та лур шком сек то ру Ру си је 
(не што слич но је у санк ци ја ма пре ма Ира ну). Мо гућ ност за 
Ру си ју да за ме ни та кве про из во де и тех но ло ги је ко ји по ти чу 
из ЕУ или САД су огра ни че не.16 Уво ђе ње до дат них санк ци ја 
Ру си ји оте жа ва нај ве ћа еко но ми ја ЕУ, ко ја по ред по тен ци јал
них не га тив них еко ном ских ефе ка та, ни је за до вољ на и по на
ша њем САД по сле афе ре при слу шки ва ња.17 

И САД су у ју лу 2014. на мет ну ле но ву рун ду санк ци ја 
пре ма ком па ни ја ма као што су Ро сњефт, Но ва тек и Га зпром 
бан ка. Нафт ни ги гант Ро сњефт се мо же су о чи ти са иза зо вом 
ре фи нан си ра ња ду го ва ко ји до спе ва ју у на ред ним го ди на ма. 
И оста ле ру ске ком па ни је се су о ча ва ју са оштри јим усло ви ма 
за ре фи нан си ра ње ме ђу на род них кре ди та по што је За пад на
мет нуо санк ци је на не ке од њих.18

По Алек се ју Ку дри ну, Пу ти но вом са вет ни ку, до ћи ће до 
по гор ша ња у ра сту БДП од не ко ли ко про це на та за са мо не
ко ли ко го ди на, те до па да ре ал них до хо да ка и ма њих пла та. 
Ге не рал но, ру ски зва нич ни ци сма тра ју да су за пад не санк ци
је бла ге у од но су на оно што је њи хо ва зе мља мо ра ла да тр

16 Spi e gel, P. 2014, Ukra i ne cri sis: EU to we igh farre ac hing san cti ons on Rus sia The 
Fi nan cial Ti mes, 24.7.2014. Re tri e ved from www.ft.com/intl/cms/s/0/15ecc35c
12a411e4a6d400144fe abdc0.html?si te e di tion=intl#axzz38OIwnzFf

17  Kil lian, L, 2014, U.S.Ger many Ten si ons Sway EU San cti ons on Rus sia, Jul 23 
2014, The Wall Stre et Jo ur nal. Re tri e ved from http://blogs.wsj.com/was hwi
re/2014/07/23/usger manyten si onsswayeusan cti onsonrus sia

18 www.the mo scow ti mes.com/bu si ness/ar tic le/moodysrus siasan cti onsham per
ro  sneftga zpromdebtre fi nan cing/503905.html  
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пи то ком со вјет ског до ба.19 Ин ди ка ти ван је уз др жан од го вор 
Ру си је на санк ци је; ова зе мља пла ни ра да пр во по ку ша пре ко 
ме ђу на род них ин сти ту ци ја да обо ри на мет ну те ме ре.20

Ја сно је да су коб око Укра ји не симп том не ре гу ли са них 
од но са Ру си је и За па да с об зи ром на њи хо ве ве ли чи не и ре
ле вант ност јед них за дру ге. За пад у постхлад но ра тов ском 
пе ри о ду ни је осми слио без бед но сну и еко ном ску струк ту ру 
у ко јој би Ру си ја има ла по зи ци ју с ко јом би ова мо гла би ти 
за до вољ на. На не ки на чин мо же мо го во ри ти о не ис пу ње ним 
оче ки ва њи ма ру ске по ли тич ке ели те у од но су на по ну ду За
па да, ко је или ни је би ло или је би ла не за до во ља ва ју ћа. Под
се ти мо да је Ру си ја ис кљу че на из про јек та „Ис точ но парт нер
ство“ Европ ске уни је од 2009. ко ји је ин сти ту ци о на ли зо вао 
од нос ЕУ пре ма шест зе ма ља постсо вјет ског про сто ра, иако 
је у ори ги нал ним вер зи ја ма про јек та он тре бао би ти ра ђен у 
са гла сју са њом, што би сма њи ло мо гућ но сти из би ја ња кри за 
по пут тре нут не у Укра ји ни.

Ру си ја је про це ни ла да има осно ве за узи ма ње Кри ма: 
ет нич ке, исто риј ске, еко ном ске, без бед но сне, док тих осно
ва не ма у до вољ ној ме ри за оста ле де ло ве Укра ји не. Ин кор
по ра ци ја Кри ма ће ко шта ти Ру си ју око два де сет ми ли јар ди 
евра сред њо роч но, док би за ин кор по ра ци ју Дон ба са тре ба ло 
из дво ји ти ви ше стру ко ве ћи из нос, уз те же ме ђу на род не по
сле ди це.  

Ру ска по ли тич ка ели та це ну санк ци ја ко је тр пи  од по
чет ка 2014. су штин ски пре но си на ви ше сло је ве дру штва (бо
га ти је) по ве ћа њем по ре за на до хот ке од пре ко де сет ми ли о на 
ру ба ља го ди шње (око 220 хи ља да евра), па ра лел но ја ча ју ћи 
ан тиза пад ни сен ти мент код ни жих и сред њих сло је ва (оли
гар си и су пербо га ти чи не тек не што ви ше од 2% ста нов ни
штва). Игра ко ју Ру си ја тре нут но игра у ју го и сточ ној Укра

19 The Mo scow Ti mes, 2014. ‘Rus sian Tra de Mi ni ster Says Ef fect of San cti ons on 
Eco nomy Pe a nuts’. July 24 2014. http://www.the mo scow ti mes.com/bu si ness/
ar tic le/kre mlintopadvi sersaysef fectofsan cti onsonrus sianeco nomype a
nuts/503997.html

20 Ру си ја се жа ли ла Европ ском су ду за људ ска пра ва у Стра збу ру по во дом за
мр за ва ња имо ви не и за бра не пу то ва ња и вр ше ње тран сак ци ја ру ским др
жа вља ни ма са спи ско ва Европ ске ко ми си је, ко ји је већ слич не та кве ме ре 
по ни шта вао, док ће пре ко Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је по ку ша ти да 
ин си сти ра њем на угро жа ва њу сло бод не тр го ви не до би је спо ро ве про тив ЕУ 
и САД.
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ји ни ви ше ли чи на „ку ту зов ску од ступ ни цу“, пре ба цу ју ћи 
тро шак укра јин ске тран зи ци је на ЕУ, не го што ци ља на не ки 
по се бан до би так. 

Мо же мо ре ћи да ру ска по ли тич ка ели та не ком вр стом 
„сјај не изо ла ци је“ од За па да, усме ра ва ју ћи се ка из град њи ја
чих од но са, пре све га са Ки ном, али и чи та вим ни зом дру гих 
ме ђу на род них чи ни ла ца, чи ни сво је од но се са неза пад ним 
све том ве ро ват но нај бо љим у исто ри ји (ин сти ту ци о нал но ја
ча ње БРИКС, га сни уго во ри са Ки ном, на ја ва га сног уго во ра 
са Ју жном Ко ре јом, по бољ ша ње од но са са ла ти но а ме рич ким 
зе мља ма). Бу ду ћи да су од но си са За па дом на нај ни жем ни
воу у по след њих че тврт ве ка мо же мо ан ти ци пи ра ти да ће Ру
си ја свој спољ но по ли тич ки фо кус пре ба ци ва ти на „оста так 
све та“, а да ће За пад за њу би ти све ви ше ире ле ван тан. Це
на фак тич ке изо ла ци је од За па да је не што што је по ли тич ка 
ели та већ укал ку ли са ла у сво ја раз ми шља ња и спрем на је да 
то под не се. Еко ном ске по сле ди це, ко је не ће би ти дра ма тич
не, ће у би ти са мо осла би ти ути цај за пад них зе ма ља у Ру си
ји, и на не ки на чин по врат ним ефек том по твр ди ти те зу о све 
ма њем зна ча ју За па да за Ру си ју.

Ка да је у пи та њу Евро па, све че шће се по ста вља пи та ње 
ме ђу ви со ким зва нич ни ци ма ЕУ да ли санк ци је има ју ути ца
ја на по ли тич ке кал ку ла ци је Мо скве.21 За бан кар ски сек тор 
Ру си је санк ци је су сва ка ко ве ли ки те рет, нај ве ћи од по чет ка 
гло бал не ре це си је кра јем 2008.  По ло ви на од ак ти ве ру ских 
ба на ка, ко ја се на ла зе у др жав ном кон тро лом, су од се че не 
од за пад ног фи нан си ра ња. За са да де по зи ти ста нов ни штва 
су опа ли скром них 0,2% у сеп тем бру 2014 (а 1% ако се тај 
из нос ко ри гу је са де пре си ја ци јом ру бље). Ни је би ло зна чај
ни јег ус по ра ва ња кре ди ти ра ња у дру гој по ло ви ни 2014, али 
би санк ци је мо гле да по гор ша ју си ту а ци ју. Исти на, де по зи ти 
кор по ра ци ја су по ра сли 9% у пр вој по ло ви ни 2014, али то је 
по сле ди ца од лу ке ру ских фир ми да по ву ку сред ста ва из ино
стран ства услед санк ци ја. Из ве сно је да ће бан ке по ста ти све 
ви ше осло ње не на цен трал ну бан ку Ру си је пре ма ко јој оба

21 La u ren ce Nor man, 2014. ‘EU’s In co ming Fo re ignPo licy Chi ef Qu e sti ons Im
pact of Rus sia San cti ons’. WallStreetJournal, Oc to ber 6. http://on li ne.wsj.com/
ar tic les/eusin co mingfo re ignpo licychi efqu e sti onsim pactofrus siasan cti
ons1412629812
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ве зе из но се око 10% укуп не па си ве, што је још увек ни же од 
13% то ком кри зе 2009.22 

Про из вод ња наф те у Ру си ји у на ред ним го ди на ма ће се 
ста би ли зо ва ти на са да шњем ни воу (2014), про це не су пот
пред сед ни ка Вла де Ру си је Ар ка диј Двор ко ви ча. Вла да ће 
пру жа ти по др шку нафт ним ком па ни ја ма, укљу чу ју ћи Ро
сњефт и Но ва тек, за по кре та ње но вих на ла зи шта наф те. Док 
про из вод ња наф те на тра ди ци о нал ним на ла зи шти ма опа да, 
но ви де по зи ти се по кре ћу. (Ру си ја ће се из ве сно осло ни ти на 
арк тич ку ‘те шку наф ту’ у на ме ри да одр жи про из вод њу на 
око 10,5 ми ли о на ба ре ла днев но, услед опа да ња про дук ци
је у За пад но си бир ским на ла зи шти ма23). Вла да ну ди по ре ске 
сти му лан се за екс пло а та ци ју наф те ко ја се на ла зи на те же 
до ступ ним на ла зи шти ма.24 

Из воз си ро ви на до но си око по ло ви не фи скал них при хо
да. Ру си ја има до вољ не ре зер ве за крат ко роч не по тре бе, али 
ће ду го роч не санк ци је де ста би ли зо ва ти фи скал ни си стем и 
тех но ло шку мо дер ни за ци ју због ре стрик ци ја на увоз са вре
ме не опре ме и ма њих ин ве сти ци ја.25 То ком 2015. Ру си ји ће 
би ти по треб на це на наф те од око 105 до ла ра за ба рел да би 
из ба лан си ра ла бу џет, што се чи ни не ре ал ним. У про те клих 
не ко ли ко го ди на осла ња ње бу џе та на при хо де од наф те је по
ра сло. Ка да се ис кљу че по ре ски при хо ди од из во за наф те де
фи цит би из но сио 3,6% БДПа у 2007, али 2014. је то око 10%. 
Да кле, оно што сле ди је зна ча јан раст бу џет ског де фи ци та. У 
пр вој по ло ви ни 2014. го ди не ру ски из воз до нео 255 ми ли јар
ди до ла ра, од че га чак 68% до ла зи од про да је наф те и при род
ног га са. То ком тог пе ри о да це не наф те су у про се ку би ле 109 
до ла ра по ба ре лу; а кра јем но вем бра ис под 80. По сма тра ју ћи 

22 Neil Buc kley, 2014. ‘San cti ons no o se be gins to tig hten on san gu i ne Rus sia’. Fi-
nancialTimes, Oc to ber 15, 2014. http://www.ft.com/intl/cms/s/0/2751e2885455
11e4b2ea00144fe ab7de.html#axzz3IxdW9R1G

23 Pu ne et Kol li pa ra, 2014. ‘The ef fects of the new san cti ons aga inst Rus sia’, Was-
hingtonPost, Sep tem ber 15, 2014. http://www.was hing ton post.com/blogs/wonk
blog/wp/2014/09/15/wonk bo oktheef fectsofthenewsan cti onsaga instrus sia/

24 en.itartass.com/eco nomy/760052
25 Igor Yur gens, 2014. ‘The West vs. Rus sia: The Unin ten ded Con se qu en ces 

of Tar ge ted San cti ons’. NаtionalInterest,October8,2014. http://na ti o na lin te
rest.org/fe a tu re/thewestvsrus siatheunin ten dedcon se qu en cestar ge ted11427
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тренд при хо ди бу џе та би мо гли па сти за пре ко 40 ми ли јар ди 
до ла ра.26

Сма тра се да пад це на наф те и еко ном ска кри за не ће би
ти та ко озбиљ ни за ру ску при вре ду, као што је то би ла кри за 
2009. Пад це на наф те на свет ском тр жи шту на 70 до ла ра  за 
ба рел, или мо жда и 60 до ла ра по ба ре лу, не ће би ти ду го роч
ни тренд, про це не су Ми ни стар ства фи нан си ја РФ. Нај ве ро
ват ни је је да ће це на би ти у ра спо ну 8090 до ла ра по ба ре лу 
2015.27 Слич не су и но вем бар ске прог но зе EnergyInformation
Administration, аме рич ке вла ди не аген ци је, ко је ука зу ју да ће 
це на наф те ве ро ват но би ти у про се ку 83 до ла ра за ба рел у 
2015. С дру ге стра не, на оп ти ми стич кој прет по став ци да ће 
це на наф те по ра сти на 90 до ла ра за ба рел, ру ска цен трал на 
бан ка је про јек то ва ла нул ти раст БДП и ин фла ци ју од 8% у 
2015.28

Ја сно је да Ру си ја по ку ша ва да се пре о ри јен ти ше пре ма 
Ки ни, по ли тич ки и еко ном ски, чи је су ком па ни је спрем не да 
фи нан си ра ју мно ге про јек те у Ру си ји уз усло ве да уђу у упра
вљач ке ор га не про је ка та и об ра чу не у ју а ни ма. У по ку ша ју да 
убла жи ефе кат санк ци ја, Ру си ја је са Ки ном у ма ју 2014. пот
пи са ла 400 ми ли јар ди до ла ра вре дан спо ра зум о снаб де ва њу 
га сом ко јим је во де ћи свет ски по тро шач енер ги је обез бе дио 
глав ни из вор чи сти јег го ри ва, а Мо сква отво ри ла но во тр жи
ште у тре нут ку ка да ри зи ку је да из гу би европ ске по тро ша че 
због укра јин ске кри зе. Уго во ром на 30 го ди на пред ви ђе на је 
ис по ру ка 38 ми ли јар ди куб них ме та ра ру ског га са го ди шње 
Ки ни. Гас ће ићи га со во дом ко ји ће се тек гра ди ти (до 2018), а 
спо ра зум са Ки ном отво рио је Ру си ји и мо гућ ност да се по зи
ци о ни ра на бр зо ра сту ћем азиј ском тр жи шту теч ног при род
ног га са. Исто риј ски спо ра зум са Ки ном не зна чи да Ру си ја 
од у ста је од за пад но е вроп ског тр жи шта. Прет по ста вља се да 
је по стиг ну та це на 350 до ла ра за 1000 куб них ме та ра у том 

26 The Eco no mist, 2014. ‘Eco no mic pain, ca u sed by Ukra i ne’. Sep tem ber 30, 2014. 
www.eco no mist.com/blogs/fre e ex chan ge/2014/09/rus sianbud get

27 en.itartass.com/eco nomy/760326
28 The Eco no mist, 2014a. ‘The ro u ble’s ro ut’. No vem ber 15, 2014. http://www.eco

no mist.com/news/fi nan ceandeco no mics/21632634boldpo li ci esrus si ascen
tralbankmaynotstemro u blesdec li ne?zid=295&ah=0bca374e65f2354d553956
ea65f756e0
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уго во ру, а по ре ђе ња ра ди, ве ћи на европ ских ком па ни ја пла ћа 
350380 до ла ра за 1000 куб них ме та ра га са. 

По том је ру ски пред сед ник 10. но вем бра 2014. пот пи сао 
уго вор са ки не ским ше фом др жа ве ко ји ће омо гу ћи ти Ру си ји 
из воз га са из Си би ра до Ки не пре ко но вих га со во да. Циљ је 
да Ки на де ли мич но за ме ни Евро пу као глав но из во зно тр жи
ште, али то је по сао ду го роч ног ка рак те ра. По ред то га, спо
ра зум да поч не ин тен зив ни је тр го ва ње ју а ни ма уме сто до ла
ри ма ће уме ре но сма њи ти по тра жњу за аме рич ком ва лу том.

Ова два ру скоки не ска га сна спо ра зу ма у 2014. мо гу 
има ти ве о ма не га тив не им пли ка ци је и по аме рич ки из воз 
LNG. На и ме, це на ру ског га са ће би ти на ни воу су ви ше ни
ском да би аме рич ки LNG из воз био про фи та би лан, бу ду ћи 
да је исти из уљ них шкри ља ца, те да са ма ду пла кон вер зи ја 
га са (у теч но па у га со ви то ста ње), са тро шко ви ма тран спор
та пу но ко шта (од САД до Евро пе или Ази је око 6 до ла ра 
по хи ља ди куб них ме та ра, док је це на га са у САД слич на). 
Га зпро мо ва це на за Ки ну је око 10,2 до ла ра, а по по след њем, 
но вем бар ском, спо ра зу му мо жда и два до ла ра ни жа.29

6. Пер спек ти ве ру ске еко но ми је
Ду же од де це ни је при хо ди од из во за енер ге на та и ра

сту ћа по тро шња би ли су за слу жни за сна жан раст Ру си је. 
Чи ни се да си ту а ци ја ме ња са санк ци ја ма и па дом це на наф
те. Исти на, сна жан пад кур са ру бље је учи нио не ке из во зне 
ин ду стри је по пут по љо при вред нопре храм бе не кон ку рент
ни јим. Тај из воз, у ком би на ци ји са уво зном бло ка дом, чи ни 
да Ру си ја и да ље има тр го вин ски су фи цит. Де ви зне ре зер ве 
из но се око 428,6 ми ли јар ди до ла ра 31. ок то бра 2014, што је 
пад за бли зу 100 ми ли јар ди до ла ра у про те клих 12 ме се ци, и 
то за од бра ну ру бље.30 Од де ви зних ре зер ви око 170 ми ли јар
ди до ла ра је у два фи нан сиј ска фон да, ко ји има ју део ак ти ве 
ко ји те шко да је ли кви дан (нпр. кре дит Укра ји ни), те фак тич
ки Ру си ја има знат но ма ње рас по ло жи ве го то ви не.

Ру ске фир ме има ју ви ше од 500 ми ли јар ди до ла ра спољ
ног ду га, а до бар део до спе ва пре кра ја 2015, у вре ме ка да се 
ма ло за пад них ба на ка же ле да по ве ћа сво ју из ло же ност пре

29 Kurt Cobb, 2014. ‘RussiaChina Deal Could Kill U.S. LNG Exports’. Oilprice, 
November 18, 2014. http://oilprice.com/Energy/NaturalGas/RussiaChinaDeal
CouldKillU.S.LNGExports.html

30 http://www.cbr.ru/eng/hd_base/?PrtId=mrrf_m
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ма Ру си ји. И фир ме ко је има ју зна чај не из во зне при хо де бо
ре се да пла те ду го ве, као Ро сњефт ко ји је тра жио од Вла де 
по зај ми цу од 44 ми ли јар ди до ла ра. Про бле ма тич ни кре ди ти 
су у по ра сту. Евен ту ал на за бра на ру ским бан ка ма да ко ри сте  
SWIFT, ме ђу на род ни плат ни си стем, мо гла би знат но да оте
жа ру ску спољ ну тр го ви ну. Пар ци јал на бло ка да из во за наф
те, ме ра ко ју не би би ло ла ко спро ве сти, би та ко ђе би ла те жак 
уда рац, ма да не као што је то би ло у слу ча ју Ира на.31 До дат ни 
ри зи ци су на ста вак па да це на наф те, ре про грам ду га ру ских 
фир ми, те по ја ча ва ње за пад них санк ци ја. Ру си ји је по треб на 
це на наф те од 90 до ла ра за ба рел да би из бе гла ре це си ју и за
др жа ла бу џет у рав но те жи.

На та бе ли 1. да ти су глав ни по ка за те љи ста ња ру ске 
еко но ми је са про јек ци ја ма до 2019 (ММФ, 2014). Ви дљи во је 
да се пред ви ђа скро ман раст у на ред ном пе то го ди шту, али 
ипак по раст при вред не ак тив но стим, и по ред то га што је 
укал ку ли сан ефе кат санк ци ја. 

31 The Economist, 2014b. ‘Russia: A wounded economy’. November 22, 2014. http://
www.economist.com/news/leaders/21633813itclosercrisiswestorvladimir
putinrealisewoundedeconomy?fsrc=nlw|hig|20112014
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Табела 1. Главни макроекономски показатељи Русије
1998 2008 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019

БДП раст 5.3 5.2 7.8 0.24 0.5 1.5 1.8 2.0 2.0
БДП текући $ 

(000) 271 1,660 1,222 2,057 2,098 2,235 2,348 2,462 2,594

БДП текући $ 
(000) 1,837 11,638 8,561 14,316 14,605 15,557 16,342 17,137 18,056

БДП PPP (000) 1,259 3,084 2,865 3,558 3,642 3,767 3,913 4,076 4,243
БДП PPP пц 

(000) 8,538 21,615 20,066 24,764 25,350 26,215 27,236 28,368 29,533

% светског 
БДП PPP 2.923 3.778 3.494 3.326 3.221 3.143 3.076 3.017 2.959

инвестиције, 
% БДП 17.128 24.081 17.136 20.458 19.792 20.035 20.090 20.106 20.210

домаћа 
штедња, % 

БДП
17.209 30.339 21.257 23.175 22.869 23.010 22.872 22.609 22.448

увоз, раст 16.665 14.408 28.655 4.937 0.297 1.142 1.827 2.241 2.744
извоз, раст 1.242 3.000 12.746 3.399 2.013 2.552 2.980 3.238 3.273

Незапосленост, 
% 11.889 6.300 8.400 5.642 6.500 6.000 6.000 6.000 6.000

јавни приходи, 
% БДП 34.566 39.172 35.044 36.642 36.593 36.369 35.747 35.251 34.789

јавна 
потрошња, % 

БДП
42.520 34.298 41.354 37.584 37.658 36.987 36.198 35.918 35.744

бруто јавни 
дуг, % БДП / 7.978 10.627 15.695 16.531 16.321 16.079 16.061 16.306

платни 
биланс, млрд. 

долара
0.219 103.936 50.385 55.890 64.586 66.503 65.324 61.637 58.061

платни 
биланс, % 

БДП
0.1 6.2 4.1 2.7 3.1 3.0 2.8 2.5 2.2

ММФ (2014). База података (11 октобар 2014).

Чи ње ни ца је да је и пре санк ци ја Ру си ја има ла про блем 
са ни ским ква ли те том ин ве сти ци о не кли ме, да је вла да ви на 
пра ва се лек тив на, те да по сто ји си стем ска ко руп ци ја. Ин сти
ту ци је су не е фи ка сне, кон ку рен ци ја је не до вољ на (ре ла тив
но за тво ре но тр жи ште са ви со ким ца ри на ма), док вла да има 
пре те ра ну уло гу (пре ве ли ка еко ном ска ре гу ла ци ја). Пред лог 
Вла де да се кре не  у про да ју др жав ним уде ла у ком па ни ја ма 
сва ка ко је до бро до шао ко рак. У зе мља ма у раз во ју ин ве сти
ци је обич но чи не 2530% БДПа, а у Ру си ји са мо 21%. До кле 
год се ин ве сти ци о на климa зна чај но не по бољ ша, по тен ци
јал ни ин ве сти то ри ће би ти опре зни, те ће иноин ве сти ци је, 
ко је су има ју и уло гу тран сфе ра мо дер не тех но ло ги је, би ти 
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ре ла тив но ни ске. По ред то га, про блем ру ске при вре де је ње
на уну тра шња не по ве за ност (ре ги о нал на, ме ђу ин ду стри
ја ма, из ра же на не јед на кост из ме ђу раз ли чи тих ста ле жа). У 
сва ком слу ча ју, Ру си ји је пре ко по тре бан но ви мо дел раз во ја.

По ку ша ји да се осни ва њем Евро а зиј ске уни је по ја ча 
гло бал на еко ном ска уло га Ру си је мо гу да ти са мо огра ни че не 
ре зул та те, као и фор ми ра ње зо не сло бод не тр го ви не са ве ћи
ном чла ни ца ЗНД. Ипак, не тре ба пот це њи ва ти сна жан раст 
раз ме не Ру си је са Бе ло ру си јом и Ка зах ста ном по след њих го
ди на, од ка да функ ци о ни ше ца рин ска уни ја из ме ђу три зе
мље. 
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GoranV.Nikolic

RUSSIANPOSITIONINTHEGLOBAL
ECONOMY

Resume

Afterstronggrowthintheperiod1998-2008andrecession
during2009Russianeconomyhavemoderateexpansionin2010-
2012period.Slowgrowth(1,3%)wasdetectedin2013whilepro-
jectionfor2014areonly0,2%increaseofGDP.Recently,Russian
economyfacestheprospectofthreemoreyearsofsanctionsand
stagnation. In the (Russian) central bank’s base scenario, it is
expectedpracticallyzerogrowthin2015and2016,withonlya
modestrevival,to1.6percent,in2017.Evenbeforetheescalation
oftheUkrainecrisis,theeconomywasperformingpoorly,under-
scoringhowagrowthmodelbasedlargelyonenergyexportsis
nolongerworking.

Russian central bank predicted net private sector capital
outflowswouldnowreach$128billionin2014and$99billionin
2015.InNovember2014thecentralbankscrappedtherouble’s
corridoragainstadollar-eurobasket.Theroublehaslost1/4of
itsvaluesincethemiddleofthe2014,asoftheendoftheyear.

Russiancounter-sanctionsonwesternfoodimportsandru-
ble’depreciationwillpushupinflation(recentlytoabout9%)and
holddownhouseholdconsumption.Businesssentimenthaswors-
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 Овај рад је примљен 2. октобра 2014. године а прихваћен за штампу на са
станку редакције 27. новембра 2014. године.

enedandinvestmentwillcontractsharply.Itisexpectedthatgov-
ernmentfinanceswillcomeunderincreasingstrainfrom2015.If
sanctionsareprolongedforseveralyearstheycouldsignificant-
ly impairpotentialoilproduction,which isrecentlyabout10.5
millionbarreltoday.HavinginmindthiskindofriskGazprom
inNovember 2014 agrees newgas dealwithChinese oil giant
CNPC.ItisclearthatRussiaisusingtheagreementtosignalits
readinesstoreorientitselfeconomicallyandpoliticallytowards
China.

In2015Russiawillneedanoilpriceofabout$105abar-
reltobalanceitsbudget,whichisunrealistic.Overthepastfew
yearsthebudget’srelianceonoilrevenueshasincreased.When
excludingoil,therewasashortfallof3.6%ofGDPin2007,but
nowitabout10%.Thereisalsoriskthatoilproductionwillcon-
tract in coming years.Energy InformationAdministration said
thatoilpricesarelikelytoaverage$83abarrelin2015.Onthe
optimisticassumptionthatthepricewillincreaseto90dollarsfor
barrel,RussiancentralbankforecastsGDP’zerogrowthand8%
inflationfor2015.

According to theIMF,asmeasuredbypurchasingpower
parity(PPP),Russia2014hasaGDPof2.6trilliondollars(about
18.4thousanddollarspercapita),anditsshareinworldproduc-
tionof3.4%,whichisaslightdecreasecomparedtheprevious
years,andprojectionsindicatethatthistrendwillcontinue.Rus-
sia,atmarketexchangerates,covers2.8%ofworldGDP.
Keywords: Russia,stagnation,sanctions,effects,GDP,rouble,

2014.
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КАДПРЕДНОСТИПОСТАНУНЕДОСТАЦИ: 
ПРИМЕРЗАЈЕДНИЧКЕВАЛУТЕ–ЕВРА

Сажетак

У ра ду се ана ли зи ра ути цај за јед нич ке ва лу те – евра на 
кри зу Европ ске мо не тар не уни је. Има ју ћи у ви ду да се ком
плек сност кри зе у евро зо ни огле да у уза јам ном про жи ма њу 
ви ше об ли ка кри за, нео п ход но је са гле да ти и њиховe за јед
нич ке од ли ке са ци љем да се ука же на је дан од нај ва жни јих, 
ако не и нај ва жни ји аспект европ ске кри зе – ор ган ску кри зу 
са мог евра. Ко ри шће њем ана ли тич косин те тич ког при сту
па, кри тич ки су раз ма тра не ра ни је по твр ђе не пред но сти 
уво ђе ња евра са ци љем да се по ка же у ко јој ме ри су те пред
но сти по ста ле не до ста ци. Ана ли за ду го роч ног трен да ко
ри шће на је за аде кват ну ин тер пре та ци ју ма кроеко ном ских 
и фи нан сиј ских ин ди ка то ра, док је син те за по сто је ће ли
те ра ту ре ко ри шће на у ци љу пот по ре ауто ро вог кри тич ког 
раз ма тра ња. Уво ђе ње евра је ди рект но и ин ди рект но до при
не ло кон вер ген ци ји це на фи нан сиј ских ак ти ва и зна чај ном 
по ве ћа њу пре ко гра нич ног фи нан си ра ња у окви ру евро зо не. 
Ме ђу тим, кон вер ген ци ја це на фи нан сиј ских ак ти ва и по зи
тив на пер цеп ци ја ин ве сти то ра при кри ва ла је или ума њи ва ла 
ствар не ри зи ке ко ји се ба зи ра ју на еко ном ским фун да мен
ти ма, што је у крај њој ли ни ји има ло за ре зул тат по гор ша
ње би лан са ба на ка, тј. ин ве сти то ра, на јед ној стра ни, те 
за па да ње у ду жнич ку кри зу зе ма ља при ма о ца ка пи та ла, на 
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дру гој стра ни. Та ко ђе, уво ђе ње евра има ло је зна ча јан ути цај 
на до дат но по ве ћа ње еко ном ског дис ба лан са из ме ђу зе ма
ља чла ни ца евро зо не. Кроз до дат ни раст ин траре ги о нал не 
раз ме не за хва љу ју ћи за јед нич кој ва лу ти, не ке чла ни це мо не
тар не уни је до дат но су по гор ша ле сво ју плат ноби лан сну 
по зи ци ју. На и ме, по ве ћа ни пре ко гра нич ни при лив ка пи та ла 
услед ни ских ка мат них сто па имао је де ли ми чан ути цај на 
раст ре ал них за ра да, раст ин фла ци је и ре ал ну апре си ја ци ју у 
зе мља ма при ма о ци ма ка пи та ла, чи ме je до дат но угрожeна 
њи хо ва плат ноби лан сна по зи ци ја и кон ку рент ност.
Кључ не ре чи: за јед нич ка ва лу та, кри за, евро зо на, пре ко гра

нич ни то ко ви ка пи та ла, фи нан сиј ска ин те гра
ци ја.

Заједничкавалутаевроуведенајеуоптицајсапунооп
тимизмаупогледудаљеинтеграцијеземаљаЕвропскеуније.
Монетарнаунијазначилајенесамоследећикораккадубљој
интеграцијињенихчланицавећиисторијскупрекретницу
удаљемразвојуЕвропскеуније.Каоосновнапредностуво
ђењазаједничкевалутеистицанојебудућепобољшањееко
номскихперформансиземаљаеврозонештојеукрајњојин
станцитребалодаводикавећојмакроекономскојстабилно
стиибољојефикасностизаједничкогтржишта.Међутим,са
избијањемкризеуеврозонипочелојепреиспитивањеоснов
них постулата Европске монетарне уније (ЕМУ), а самим
тимизаједничкевалутекојапредстављањенуокосницу.

Криза евро зоне јестекомплексанфеноменсобзиром
дапредстављамултипликацијуразличитихкризакојесуу
крајњој инстанци довеле до дужничке кризе појединих зе
маља.Наједнојстрани,кризауГрчкојнајприближнијепо
тврђујехипотезуодугорочнојнеодрживостифинансирања
потрошње,тј. трговинскогдефицитаибуџетскогдефицита
путемекстерногзадуживања.Надругојстрани,кризауИр
ској органски кореспондира са хипотезом финансијске не
стабилностии класичномбанкарскомкризом.Пуцање тзв.
«балонацена»нахипотекарномтржишту,којијеупретход
ном периоду настао услед експанзије јефтиних хипотекар
нихкредита,нужнодоводидогубитакаубанкарскомсекто
руикризефинансијскогсистема.Иакојекризанајпреизбила
унаизгледмалојземљипопутГрчке,захваљујућиcon ta gion 
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ефекту,кризасебрзопроширилаиначитавуЕУдоводећиу
питањеопстанаксамеЕМУиозбиљнопреиспитивањедаље
судбинезаједничкевалуте.

Криза у Европској унији је у крајњој инстанци еска
лиралафундаменталнипроблемунутрашњенеравнотежеу
оквиру самеУније који се огледа у значајномдисбалансну
економских перформанси између земаља чланица. Полазе
ћиодосновнепоставкедајекризаЕвропскеунијеуоснови
комбинацијакризенеравнотежеплатногбилансаибанкар
скекризе,која јеескалиралаудужничкукризу,кризукон
курентностиивалутнукризу,неопходанјекритичкиосврт
напотенцијалнуулогузаједничкевалутеунастанкукризе.
Чланакћебитиподељенудвецелине.Упрвомделу,ауторће
сеосврнутинаефектеувођењазаједничкевалутенафинан
сијскуинтеграцију,докћедругидеобитипосвећенефекти
мазаједничкевалутенаекономскуинтеграцију.Утицајевра
нафинансијскуинтеграцију биће анализиран кроз конвер
генцијуценадржавнихобвезницаиинтензитетпрегранич
нихтоковакапитала,докћесеутицајзаједничкевалутена
економскуинтеграцијуанализиратикрозинтрарегионалне
трговинске токове.Закључује седа јеувођењееврадопри
нелозанемаривањуфундаменталнихризикаупроцесуинве
стирањаикредитирањаштојерезултиралоулошимфинан
сијскимпласманимаипогоршањубилансабанаканаједној
страни, док је на другој страни овакав сценарио допринео
прекомерном задуживању појединих земаља. Такође, осим
штопрекограничнитоковикапиталапревазилазеобимтр
говинскихтоковаунутареврозоне,интензивирањекапитал
нихтоковаималојезапоследицуипродубљивањеразликау
конкурентностиизмеђучланицаеврозоне.

1. Фи нан сиј ска ин те гра ци ја и про бле ми са 
ин траре ги о нал ним то ко ви ма ка пи та ла

Уекономскојифинансијскојлитературисекаооснов
нипоказатељинивоафинансијскеинтеграцијеуглавномна
водеконвергенцијаценафинансијскихактиваиинтензитет
прекограничнихтоковакапитала(cross bor der ca pi tal flows).

Увођење заједничке валуте доприноси јачању финан
сијске интеграције, пре свега, кроз елиминисање валутног
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ризика и смањење трансакционих трошкова. Током 90тих
годинапрошлогвека,валутниризикбиојеједнаоднајзна
чајнијихкомпонентиинтрарегионалног,тј.интраЕУтржи
шногризика,итонарочитокоддугорочнихуговора.1Додат
но,током90тихгодинавалутниризикбиојезначајаногра
ничавајућифакторзаинвеститоре.2

Осим елиминације валутног ризика, увођење зајед
ничкевалутедоприноси јачањуфинансијскеинтеграцијеи
крозсмањењетрансакционихтрошкова.Смањењетрансак
ционихтрошковаимазначајнуулогуупоспешивањукапи
талнихтоковајерће,збогнижихтрансакционихтрошкова,
инвеститори радије бирати еурски деноминоване активе
уместонееурскихактива.Саелиминацијомпремијезаоче
киванивалутниризик,уздодатносмањењетрансакционих
трошкова, нафинансијским тржиштима долази до конвер
генцијеценафинансијскихактива.Усмислупортфолиооп
тимизацијеодстранеинвеститораовакоуједначенеактивеу
погледуценаиризикамогупостатилакозаменљивеједназа
другу.КаоштојеЛејн(Lane)истакао,заједничкавалутаути
ченаизједначавањеприносаеурскиденоминованихактива
чинећиихнатајначинсубститутима.3

ОсврнућемосенаанализукојусуспровелиКурдасие,
НиколасиФилипМартин(Co e ur da ci er, Ni co las, and Phi lip pe 
Mar tin).Премањиховомистраживању,увођењееврајеимало
утицајинатрансакционетрошковеинатрошковесубститу
ције.Онисуусвомрадуидентификовалидваосновнаефекта
финансијске либерализације: унилатералну и преференци
јалнулиберализацију.Резултатидокојихсуовиауторидо
шлипоказујудасутрансакционитрошковикодинвестира
њауеурскеобвезницемањиза17%,доксуовитрошковикод
држањаосталихеурскихактивамањиза14%.Овосмањење
трошковаважизаинвеститорекојидолазеизтрећихземаља,
тј.земаљаизваневрозонеипредстављаефекатунилатерал

1 GiorgioDeSantis,GerardBruno,PierreHillion,“PortfolioChoiceandCurrency
RiskInsideandOutsidetheEMU”,Swe dish Eco no mic Po licy Re vi ew,no6,1999,
pp.87116.

2 JeanPierreDanthine,FrancescoGiavazzi,ErnstLudwigVonThadden,“Euro
peanfinancialmarketsafterEMU:afirstassessment”,Na ti o nal bu re au of eco no
mic re se arch,no8044,2000.

3 PhilipR.Lane,“TherealeffectsofEuropeanmonetaryunion”,The Jo ur nal of 
Eco no mic Per spec ti ves,vol.20,no4,2006,p.4766.
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нефинансијскелиберализације.Међутим,заинвеститореиз
саме евро зоне постоји и додатно смањење трансакционих
трошковаод10%до17%коддржањаосталихеурскихакти
ва,докјеинвестирањеуеурскеобвезницејефтинијеза27%
до30%.Собзиромдасеовајефекатодносинаинвеститоре
изеврозоне,овакавдодатниефекатиндентификованјекао
ефекатпреференцијалнефинансијске либерализације.Тако
супоменутиауториизрачуналидасеукупанефекатзаинве
ститореуоквируеврозонеогледаујефтинијемдржањуеур
скихобвезницаза150%,докјеуштедакоддржањаосталих
еурскиденоминованихактиваоко45%.4

Прекогранично кретање капитала представља други
аспектфинансијскеинтеграције.ПремаЕвропскојцентрал
ној банци, интензивирање прекограничних токова капита
лаиманеколикопозитивнихефеката.5Прво,прекогранично
кретањекапиталаомогућујеподелуризикаизмеђуземаља.
Друго, прилив јефтиног страног капитала позитивно ути
ченаинвестиције,повећањепроизводњеиекономскираст.
Треће,странеинвестицијепозитивноутичунарастпродук
тивностиуземљидомаћинуикрозтрансферзнања.Четврто,
прекограничнокретањекапиталаимаииндиректнесинер
гетскеефектекојипроизилазеизкумулативногјачањакор
поративнеифинансијскедисциплиненанационалномиза
једничкомнивоу.

Увођење евра имало је директан утицај на повећање
прекограничних токова капитала у оквиру евро зоне, пре
свега, кроз елиминисање валутног ризика, смањење тран
сакционихтрошковаисмањењакаматнихстопа,алиикроз
хармонизацију политика. БланкиБуш (Blank and Buch) су
применом гравитационог модела у анализи међународних
токова капитала потврдили да постоји значајан позитиван
утицајевранапрекограничнудистрибуцијубанкарскихак
тива.КурдасиеиМартинси(Co e ur da ci er and Martinсу)такође
дошлидорезултатадајеевроимаозначајанутицајнараст
прекограничногфинансирањауоквируеврозоне.6Увођење

4 NicolasCoeurdacier,PhilippeMartin,“Thegeographyofassetholdings:Eviden
cefromSweden”,Sve ri ge sRik sbank Wor king Pa per Se ri es,No202,2007.

5 EuroAreacrossborderfinancialflows,ECB Monthly bul le tin,February2012.
6 Blank,Sven,ClaudiaM.,Buch,“Theeuroandcrossborderbanking:evidence

frombilateraldata”,Com pa ra ti ve Eco no mic Stu di es,vol.49,no3,2007,pp.389
410.
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јединственебанкарскелиценце1989.годинекроздругубан
карскудирективуједовелодоконвергенцијеуфинансијском
законодавствуирегулацијиусвимземљамачланицамауни
је,докјесаувођењемевра1999.годинеобезбеђенидодатни
подстицај финансијској интеграцији кроз елиминацију ва
лутногризика.7Осимтога, јачањуфинансијскеинтеграције
допринеласуиспајања,тј.мерџерииаквизицијеубанкар
скомсектору.8

1.1. Кон вер ген ци ја це на фи нан сиј ских ак ти ва 
– слу чај др жав них об ве зни ца

Собзиромдасудржавнеобвезницепомногочемуспе
цифичнеуодносунадругефинансијскеактиве,улитерату
рисесусрећуобјашњењада,збогпостојањапремијекојасе
базира на фундаменталним ризицима, државне обвезнице
немогупостатиперфектнисубститутиуоквируеврозоне
пасамимтимпостојеразликеуприносимачакикодгрупе
најквалитетнијихиздаваоцаобвезницауследризикаликвид
ностикоји сепритоммењау зависностиодтржишнесег
ментације.9Додатно,финансијскаинтеграцијакаопоследица
увођењаевраимазапоследицусмањењепросторазадивер
зификацијуризика.10

Међутим,увођењеевранесамодајеималоефектена
конвергенцијуценадржавнихобвезницауоквируеврозоне,
већ јетаконвергенцијаотпочела јошугодинамаприпрема
за увођење заједничке валуте.Наоснову званичних стати
стичких података које објављује Еуростат11, каматне стопе
надржавнеобвезницесарокомдоспећа10годинапоказале
сузнатнудивергенцијујошупериодуприпремезаувођења
евра.Тако,например,десетгодинапреувођењаеврагоди

7 Franklin,Allen,Thorsten,Beck,Elena,Carletti,PhilipR.Lane,DirkSchoenma
ker,WolfWagner,“CrossBorderBankinginEurope:ImplicationsforFinancial
Stability andMacroeconomicPolicies”,Cen tre for Eco no mic Po licy Re se arch,
London,2011,p.2.

8  Ibid.
9 JeanPierreDanthine,FrancescoGiavazzi,ErnstLudwig,VonThadden,“Euro

peanfinancialmarketsafterEMU:afirstassessment”,Na ti o nal bu re au of eco no
mic re se arch, Now8044,2000.

10 RobertoBlanco,“Euroareagovernmentsecuritiesmarkets:formarketfunctio
ning”,BIS Pa pers,No12.

11 EurostatDatabase
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шњакаматанагрчкедржавнеобвезницеизносилаје23.27%,
докје2000.годинекаматнастопасведенана6.10%сатенден
цијомдаљегпадаунареднихпетгодинанарекордних3.59%
у2005.години.СличантрендприсутанјеикодШпанијегде
је,од1993.годинекадајеприноснадржавнеобвезницеиз
носио10.21%,дошлодоконтинуираногпадаприносауна
редним годинама. Тако је 1999. године принос нашпанске
државнеобвезницеизносио4.73%авећдо2005.годинепри
носнаобвезницеопаојенарекордних3.39%.СлучајИталије
такођепотврђујетезуоконвергенцијиценаобвезница.На
име,приноснадржавнеобвезницеИталије је 1993. године
износио11.19%,дабиунареднимгодинамаимаоконстантан
опадајућитренддостигавши4.73%1999.године,анаконуво
ђењаевраприносједодатноопаодостигавшинивоод3.56%
у2005.години.УслучајуПортугаласитуацијајеслична,тј.
принос на државне обвезнице имао је опадајући тренд, са
9.71%коликојеизносиоу1993.години,приносједостигао
нивоод3.56%1999.године,апотомрекордних3.44%у2005.
години.

Међутим,дабисеразумеоукупанефекатувођењаевра
наконвергенцијуцена,тј.приносанадржавнеобвезнице,нео
пходноједодатносагледатифакторекојисеуфинансијској
литературисматрајурелевантнимзаформирањеценаобве
зница:кредитниризик,ризикликвидностиитзв.склоностка
преузимањуризика(risk pre mi um).Свакиодовихризикано
ситзв.премијузаризиккојаулазиуконачнуценуобвезница.
Кредитниризикподразумеваризикдаћеземљадужник,тј.
издавалацдржавнихобвезницауодређеномтренуткудоспе
тиустањебанкрота,односностањенеспособностидаиспла
тиобавезепоиздатимобвезницама.Ради квантификовања
овеврстеризиканајчешћесеуобзирузимајујавнидуг,бу
џетскидефицитидефицитплатногбилансаземљеиздаваоца
обвезница.Ризикликвидностиједругизначајанелементкод
формирањаценаобвезницаизависиодобимапонудедржав
нихобвезницаиликвидноститржишта.Трећифакторкоји
утиченависинупремиједржавнихобвезницаодносисена
ризиккојисуинвеститориспремнидаприхвате.Уовомделу
ћемопажњупосветитикредитномризикукојипредстављаи
основни,тј.најважнијиризиккодсвакогкредитирања.
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Приступање монетарној унији ствара позитивну пер
цепцију инвеститора према земљи чланици и тиме инди
ректноутиченапотцењивањеризикакојисебазирајунаеко
номскимфундаментима.Шпигел(Spi e gel)јеусвојојанализи
идентификовао следеће ефекте увођења заједничке валуте:
ефекатнадужникакојиједовеодотогадасеприступањем
монетарнојунијиповећавакредитнаспособностдужникау
очимакредитора,затимефекаткредиторакојисеодносина
позитивнуперцепцијудужникадасезадужујекодкредито
раизеврозоне,инакрају,двострукиефекаткојисеодноси
наперцепцијудасеприступањеммонетарнојунијипобољ
шавафинансијскаинтермедијацијауколикосуидужники
кредиторизеврозоне.12

Иакодржавнеобвезницечланицаеврозоненикадани
супосталеперфектнисубститути,токомдеценијепрекризе
дошлојезнатногуједначавањањиховихцена.Текупериоду
непосреднопреизбијањакризефинансијскатржиштапочела
судаперцепирајуреалнеризикештојестворилопритисакна
ценеобвезница.Саекстремнимпогоршањеммакроеконом
скихпоказатељаГрчке,тржиште јереаговалокрозповећа
њеценадодатногзадуживања.Премазваничнојстатистици
Еуростата13,приноснагрчкеобвезнице јеса5.17%у2009.
годинипорастаона9.09%2010.годинеирекордних15.75%
у2011.години!Сличносуинвеститориреаговалииуслу
чајукризеуИрској где јеприноснадржавнеобвезницеса
5.74%у2010. годинипорастаона9.60%у2011. години.Са
најавамадаћеунаредномпериодуфинансијскупомоћмо
ждазатражитиидругеземљепопутПортугала,Шпанијеи
Италије,дошлоједотржишногпритискаинаценудржав
нихобвезницаовихземаља.Такојекаматанадржавнеобве
зницеПортугалапорасласа5.40%коликојеизносила2010.
годинена10.24%у2011.години,докјеуШпанијииИталији
овајрастбиослабијегинтензитета.Управооваквопонаша
ње инвеститора непосредно пре избијања грчке дужничке
кризе,говориуприлогтомедасуудугогодишњемпериоду
преизбијањаевропскекризефинансијскатржиштапотцењи
валафундаменталнеризикепојединихземаљаштојеимало

12 Mark M. Spiegel, “Monetary and financial integration in the EMU: push or
pull?”,Re vi ew of In ter na ti o nal Eco no mics, 2009,vol.17,no4,pp.751776.

13 EurostatDatabase.
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запоследицулакшеприхватањеризичнијихпласмана.Иако
јеугодинамапреизбијањакризебилапознатачињеницада
некеземљенисустриктнопоштовалепрописанекритерију
ме,пресвега,упогледубуџетскогдефицитаиспољногдуга,
инвеститорисурадопреузималикредитниризикиинвести
ралиуобвезницечакинесолвентнихдржавапопутГрчке.
НаосновузваничнестатистикеЕуростата14,грчкидефицит
платногбилансаконтинуиранојерастаоугодинамапрекри
зе.Примераради,платнобиланснидефицитГрчкепорастао
јеса6.8%брутодомаћегпроизвода(БДПа)коликојеизно
сио2003.годинена13.6%БДПау2009.години.Трговински
дефицитГрчкеимаојесличантрендтејеса13.1%БДПако
ликојеизносиоу2003.години,достигаовредностод18.9%
БДПау2008.години.ИбуџетскидефицитГрчкеповећавао
сенасличанначинугодинамапрекризе:санивоаод5.6%
БДПау2003.години,грчкибуџетскидефицитповећанјена
9.8%у2008.годиниирекордних15.6%у2009.години.Осим
наведенихпоказатељаибрутодржавнидугГрчкеповећавао
сеизгодинеугодинуупосматраномпериоду.Такојениво
државногдугаповећанса97.4%БДПаколикојеизносиоу
2003.години,на112.9%БДПау2008.години.

Каоштослучајдржавнихобвезницапоказује,ствара
њемонетарнеунијеималојеосимдиректнихииндиректне
ефектенаконвергенцијуценафинансијскихактива.Потце
њивањереалногкредитногризикауследпозитивнеперцеп
ције инвеститора у погледу приступања одређене земље у
монетарној унији довело је допрекомерног инвестирања у
лошеактивекаоштосуобвезнице земаљачији економски
фундаментинисупоказивалидовољнукредитнуспособност.
ТојеукрајњојлинијидовелододужничкекризеуГрчкојна
једнојстрани,узистовременопогоршањебилансабанакау
земљамаинвеститора,надругојстрани.

1.2. Пре ко гра нич но фи нан си ра ње  
и con ta gion ефе кат

Елиминисањевалутногризика, смањењетрансакцио
них трошкова и ниске каматне стопенесумњиво суимали
утицајнавеликиинтензитетпрекограничногкретањакапи

14 EurostatDatabase.
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талауоквируЕУ.Конвергенцијакаматнихстопауследфи
нансијскеинтеграциједовелаједообарањакаматнихстопа,
пре свега, у земљама периферије.У периоду од 19901995.
године и у периоду од 19962001. године, тзв. spread (нето
маргинаилизарада)опалајеса3.9%на2.8%уовимземља
ма, док је нетомаргина у западним земљама остала скоро
константна.15Натајначинсунекечланицееврозонепопут
ГрчкеиИрскесебиобезбедилелакприступ јефтинимкре
дитима.

Иакосеприливистраногкапиталасматрајупожељним
јердоприносеповећањуинвестиција,производњииукупном
растуекономије,недовољнаконтролакретањакапиталакао
ињеговонеадекватнокоришћењеможеиматиизузетнене
гативнеефекте.Услучајуеврозоне,одзначајајеуказатина
неколикопроблемасапрекограничнимтоковимакапитала.

Прво,нискекаматнестопеомогућилесувеликеприли
векапиталаиззападнихземаљауземљепериферијеидок
су овакви приливи капитала служили сафинансирање бу
џетскеијавнепотрошњеуГрчкој,лакадоступностјефтиних
хипотекарних кредита уИрској довела је до тзв. стварања
балонаценанахипотекарномтржишту.

Друго,токовикапиталаунутареврозонеуглавномсу
имали смерод тзв. земаља језгра (развијених западних зе
маља)каземљамапериферије.Финансијскаинтеграцијане
сумњивојеималаутицајнаспајањаиаквизијеубанкарском
сектору. Међутим, док су западноевропске земље имале
улогугоста,земљецентралнеијугоисточнеЕвропебилесу
искључиводомаћиништоједовелодотогадабанкеустра
номвласништвуобезбеђујускоро90%кредитарезидентима
земаљадомаћина,докјеовајпроценатуразвијенојЕвропи
свега30%.16Наовајначинcon ta gionефекатдовеоједолаког
преливањакризеунутареврозоне.

Треће,окотричетвртиненетостранихинвестицијараз
вијених западних земаљасастојиизосталихфинансијских
актива (кредити, обвезнице, портфолио инвестиције, итд.),
доксемањеодједнечетвртинеодносинастранедиректне

15 Justin,Yifu,Lin,VolkerTreichel, “TheCrisis in theEuroZone:Did theEuro
ContributetotheEvolutionoftheCrisis?”,The World Bank De ve lop ment Eco no
mics Vi ce Pre si dency,July2013.

16 Ibid., p.3.
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инвестиције.Додатно,највећикредиториземаљапериферије
билесубанкеизнајразвијенијихекономијаеврозоне:Фран
цускеиНемачке.Премазваничнојстатистицинемачкецен
тралнебанке17,странедиректнеинвестицијечинилесусвега
18.7%укупнихнетостранихинвестицијаНемачкеу2009.го
дини.Инвестицијеукредите,депозитеистраневалутечи
нилесу37.5%,докнапортфолиоинвестицијеотпада34.3%
нето страних инвестиција. Слична структура присутна је
икодфранцускихбанака.Премаподацимафранцускецен
тралнебанке18,странедиректнеинвестицијеу2009.години
чиниле су свега 23.3% укупних француских нето страних
инвестиција.Инвестицијеукредите,депозитеистранева
лутечинилесууистојгодини23.9%укупнихнетоинвести
цијадокнапортфолиоинвестицијеотпада43.4%.Премазва
ничнојстатистициБанкезамеђународнапоравнања(БИС)19,
највећи страни повериоци Грчке на крају трећег квартала
2010.године,билесуФранцускаса33.1%иНемачкасаоко
25%штокумулативночинискоро60%укупнихобавезаГрч
кепремастранимповериоцима.Премаистомизвору,најве
ћиповериоциШпанијеуистомпериодубилесуНемачкаса
22%иФранцускаса20.4%одукупногизносаобавезапрема
странимповериоцима.СлучајПортугалајенештодругачији
гдесуповериоциизШпанијеималиучешћеод33.7%аод
махзатимНемачкаиФранцускаса15.1%и14.2%учешћау
укупнимфинансијскимобавезамаПортугалапремастраним
повериоцима.ИакокризауИрскојимадругачијеузрокеуод
носунакризууГрчкој,заједничкиелементзаоведвеземље
јестеуправолакприступјефтинимкредитима.Иакојенај
већипојединачнифинансијскиповерилацовеземљеВелика
Британијакојанеприпадамонетарнојунији,аличини27.6%
укупнихирскихобавезапрема странимповериоцима, зна
чајнојеиучешћеНемачкекојеизноси25.6%,докнаФранцу
скуотпада9.6%.

Наосновунаведенихподатакамогућејезакључитидаће
повећање задужености уз константно погоршање макроеко
номскихпоказатељаи отплатног капацитета довести до бан

17 BundesbankStatistics.
18 BanquedeFranceStatistics.
19 BankofInternationalSettlements.
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крота дужника, што аутоматски значи и погоршање активе
банаканадругојстрани,тј.уземљикредитора.Собзиромда
идужникиповерилацприпадајуеврозони,неминовнојеауто
матскопреливањекризе,тј.израженијијеcon ta gion ефекат.

2. Eкономска ин те гра ци ја и про бле ми  
уну тра шње не рав но те же у евро зо ни

Увођење евра имало је за циљ и повећање међусоб
не трговине између земаља чланица, пре свега, захваљују
ћиелиминацијивалутногризикаисмањењутрансакционих
трошкова.Ефектиувођењазаједничкевалутенаинтрареги
оналнутрговинуувеликомобимусуистражениуеконом
скојлитератури.Једаноднајчешћецитиранихаутора јесте
Рос(Ro se)којије,користећигравитационимодел,дошаодо
резултатадаћетрговинаизмеђудвеземљекојекористеисту
валутупораститроструконегоуслучајукадасваказемља
има сопствену валуту.20Каснија бројна истраживањапока
заласудасутиефектимањи,алисвакакозначајни.Мико,
ОрдонесиШтајн(Mic co, Ordoñez, and Stein)сунапримеру12
земаљачланицадошлидорезултатадајеформирањемоне
тарнеунијеималозапоследицурастбилатералнетрговине
од5%до10%.21ХариФламиХаканНордштрем(Ha rry Flam 
and Håkan Nordström) супоказалида јемеђусобнаразмена
унутареврозонеупериодуод20022005.годинепораслау
просеку за 26%у односунапериод од 19951998. године22.
Шинтракарн (Chin tra karn) је дошао до резултата да земље
којеимајузаједничкувалутуостварујурастмеђусобнетрго
винеод9%и14%уодносунатрговинуизмеђуземаљакоје
имајуразличитевалуте.23

Иакоједиректанефекатувођењаевранаповећањеме
ђусобнеразменеунутареврозонезначајан,ефектинисуби

20 AndrewK..Rose,“Onemoney,onemarket:theeffectofcommoncurrencieson
trade”,NBER Wor king Pa per, no7432,December1999.

21 AlejandroMicco,ErnestoStein,GuillermoOrdoñez,„Thecurrencyunioneffect
on trade:earlyevidence fromEMU“,Eco no mic po licy,vol.18,no37,October
2003,pp.315356.

22 HarryFlam,HåkanNordström,“Euroeffectsontheintensiveandextensivemar
ginsoftrade”,CE Si fo wor king pa per,no1881,December2006.

23 PandejChintrakarn,“EstimatingtheEuroEffectsonTradewithPropensityScore
Matching”,Re vi ew of In ter na ti o nal Eco no mics,2008,vol.16,no1,pp.186198.
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лиистизасвеземље,будућидасунекеодземаљабележиле
континуираноповећање трговинског суфицита уинтраре
гионалнојразменидоксудругечланицебележилепотпуно
супротантренд.Некеодњихсупаралелносаповећањемде
фицита/суфицитауразменисаосталимчланицамаеврозоне
годинамаувећавалеидефицит/суфицитуразменисатрећим
земљама(изваневрозонеиуопштеизванЕУ),кумулирајући
натајначинукупандефицит/суфицитуспољнотрговинској
размени.ПремазваничнојстатистицикојуобјављујеЕуро
стат24,трговинскидефицитГрчкеутрговинскојразмениса
осталимчланицамаеврозонепорастаојеса15.478милиона
еврау2001.годинина23.402милионаевра2008.године.На
другојстрани,трговинскидефицитуразменисатрећимзе
мљама,односноземљамаизванЕУ,порастаојеса8.542ми
лионаевра2001.годинена22.445милионаевра2008.године.
Шпанија је,такођеупериодуодувођењаеврадоизбијања
европскекризе,бележилаконтинуираноповећањетрговин
ског дефицита, како у размени са трећим земљама, тако у
разменисаземљамаунутарЕУ.ТрговинскидефицитШпа
нијеуинтраЕУразменипорастаојеса21.691милионаевра
у2001. годинина36.441милионаеврау2008. години,док
јетрговинскидефицитуразменисаземљамаизванЕУпо
растаоса20.728милионаевра2001.годинена58.276у2008.
години.СличнатенденцијаприсутнајеикодПортугала:тр
говинскидефицитуинтрарегионалнојразменипорастаоје
са11.995милионаеврау2001.годинина19.103милионаевра
у2008.години,докјетрговинскидефицитуразменисатре
ћимземљамапорастаоса5.221милионаеврау2001.на6.244
милиона еврау2008. години.Сличан трендприметан јеи
кодизвесногбројадругихчланицаЕУ.

С друге стране, неке чланице ЕУ су након увођења
еврагодинамабележилеконтинуиранирастсуфицитауме
ђусобној размени са осталим чланицамаЕУ.Тако  је, при
мераради,НемачкаповећалаинтраЕУтрговинскисуфицит
са 55.547 милиона евра у 2001. на 109.896 милиона евра у
2008.Истовремено,Немачкајеповећаваласуфицитиураз
менисаземљамаизванЕУкојијеса39.948милионаеврау
2001.годинипорастаона67.629милионаеврау2008.години.

24 EurostatDatabase
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СличноНемачкој,Холандијајеуинтрарегионалнојразмени
постиглаповећањесуфицитауинтраЕУразмениса84.507
милионаеврау2001.Годинина152.316милионаеврау2008.
години.Сдругестране,Холандијајеземљакојауразмениса
партнеримаизванЕУбележилаконтинуиранидефициткоји
јеса59.700милионаеврау2001.годинипорастаона113.575
милионаеврау2008.години.Међутим,битнојенапоменути
да јеНемачка земљакоја континуиранобележисуфициту
размениисатрећимземљаматедањенукупанспољнотр
говинскисуфицитрефлектујевеомаконкурентнуекономију
којасе,пресвега,заснивананеинфлаторнојистабилизацио
нојекономскојполитици.

Радиразумевањапроблемаунутрашњенеравнотежеу
оквируеврозоне,неопходноуспоставитивезуизмеђутокова
робаитоковакапитала.Такавприступомогућујеидентифи
кацијунеколикокључнихнедостатакаеврозоне.

Прво,елиминисањевалутногризикаихармонизација
политикауоквиру евро зонедопринела јераступрекогра
ничногфинансирањаод40%,алисеовајрастнеможеупот
пуности објаснити растоммеђусобне трговинске размене.25 
Нискекаматнестопенаконувођењаевраималесуутицајна
снажанинтензитетпрекограничногкретањакапитала.Ме
ђутим,једанодпроблемасакојимсееврозонасуочилајесте
тајштојејерастпрекограничногфинансирањапообимубио
већиодрастакојисеможеприписатитрговинскимтокови
ма,тј.кретањуробаиуслуга.

Друго,континуиранирастдефицитауинтрарегионал
нојразменикодпојединихчланица,тесуфицитукоддругих,
објашњавасеунутрашњимдисбалансомуоквирусамеЕУ
који,пресвега,одсликаваразликеуконкурентности.Међу
тим,овопитањедодатноотвараполемикуузрокаинтраЕУ
неравнотеже.Поштојевалутниризикелиминисанувођењем
заједничкевалуте,продуктивносткаомераконкурентности
добијана значају.Идоксепадконкурентностиу земљама
периферије делимично може приписати расту зарада који
превазилази ниво продуктивности, приливи прекогранич
ногкапиталауовеземљаматакођесумоглидопринетира

25 SebnemKalemliOzcan,EliasPapaioannou,JoséLuisPeydró,“Whatliesbene
aththeeuro’seffectonfinancialintegration?Currencyrisk,legalharmonization,
ortrade?”,Jo ur nal of In ter na ti o nal Eco no mics,2010,vol.81,no.1,pp.7588.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2014, год. X vol. 21 стр. 223-241

237

стуреалнихзарада.Наиме,приливистраногкапиталаима
јуутицајнаповећањереалнихзарадаштоводикаповећању
инфлацијеиреалнојапресијацијиудржавипримаоцукапи
талашто за крајњирезултат имапогоршањењене платно
биланснепозицијеисмањењеконкурентности.Истражујући
утицајпрекограничногприливакапиталанаконкурентност,
ГабришХубертиКарстенШтајер(Ga brish Hu bert and Kar
sten Sta e hr)судошлидорезултатадаједивергентнокретање
трошковазарадаизмеђуземаљасеверозападнеЕвропеизе
маљацентралнеијугоисточнеЕвропеупериодупрекризе,
делимично резултат прекограничног кретања капитала од
првихкадругимземљама.26

Интензивирањепрекограничнихтоковакапиталатре
балоједаимаутицајнапонашањеиинвеститораинаактере
монетарнеполитике:запрвејебитначињеницадавећини
вофинансијскеинтеграције чини евро зону атрактивнијом
заинвестирањенаједнојстрани,алиумањујемогућностза
диверзификацијупортфолиа,докјезаактерезаједничкепо
литикебитначињеницадајачафинансијскаинтеграцијазах
теваопрезнијуијачусупервизију.27 

Увођење евра несумњиво је имало позитивне ефекте
нафинансијскуиекономскуинтеграцијууоквируеврозо
не.Осимдиректнихефекатакаоштосуелиминацијавалут
ногризикаисмањењетрансакционихтрошкова,индирект
ниефектикојисегенералнодоводеувезусакреирањемпо
зитивнеперцепцијеупогледумобилностикапиталаунутар
евро зоне, хармонизацијом политика и јачањем заједничке
регулативе,ималисудодатниутицајнајачањеинтеграције.

Конвергенција ценафинансијских актива, снижавање
каматнихстопаиинтензивирањетоковакапиталауоквиру
еврозонерезултатсудиректнихииндиректнихефекатауво
ђењазаједничкевалуте.Управосеуиндиректнимефектима
налаземождаинајвећинедостацимонетарнеуније.Пресве
га,позитивнаперцепцијаинвеститора,којасевезујезачлан

26 Gabrisch Hubert, Karsten Staehr, “The Euro Plus Pact: Competitiveness and
CrossBorderCapitalFlowsintheEUCountries”,ECB Wor king Pa per, no1650,
March2014.

27 MarcelFratzscher,“FinancialmarketintegrationinEurope:ontheeffectsofEMU
onstockmarkets”,In ter na ti o nal Jo ur nal of Fi nan ce & Eco no mics, 2002, vol.7,
no3,pp.165193.
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ствоодређенеземљеумонетарнојунији,ималајезапоследи
цуприкривањеилинедовољноквантификовањеризикакоји
сувезанизаекономскефундаментештојеохрабривалокре
дитирањенедовољносолвентнихземаља.Додатно,интензи
вирањекапиталнихтокованијебилопропраћенодовољном
нитиадекватномрегулативомисупервизијомфинансијског
сектора.Паралелносалиберализацијомкапиталнихтокова
одвијаосеипроцесвишегодишњегудаљавањанекихземаља
(попутГрчке)одосновнихкритеријумаизМастрихтаупо
гледумакроекономскихпоказатеља.Стогајеувођењезајед
ничкевалуте,осимпозитивнихефекатаупогледуинтегра
ције,истовременоучинилоеврозонузнатноосетљивијомна
кредитнешокове,штојезахтевалоијачусупервизијунаоба
нивоа:националномизаједничком.28 

Идоксеуекономскојисторијивеликибројфинансиј
скихкризауправовезујезалиберализацијутоковакапитала,
кризауеврозонипредстављакомплекснијифеномен.Иако
је допринос увођења заједничке валуте у настајању кризе
евидентан,  кризау евро зонисеипакнеможеупотпуно
стиприписатифинансијскомелементу.Радиуспостављања
адекватних механизама за превазилажење постојеће кризе
неопходнојеразумевањенесамоњенихузрокавећињене
динамике.Утомсмислу,најадекватнијиприступдаљемиз
учавањукризанужноморадаукључитрикључнаелемента:
економски,финансијскииполитичкиелемент.
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Iva na Pe sic

WHEN ADVAN TA GES BE CO ME DI SA DVAN
TA GES: CA SE OF COM MON CUR RENCY  

EURO

Resume

This pa per is tre a ting the con tri bu tion of a com mon cur
rency to the cri ses of Euro pean Mo ne tary Union. Be a ring in mind 
that the com ple xity of the Euro zo ne cri sis lays on mul ti pli ca tion 
of se ve ral cri ses, it is ne ces sary to di sco ver the ir com mon ele ment 
in or der to draw at ten tion to one of the most im por tant aspects 
of the Euro pean cri sis  the or ga nic cri sis of the euro. Analytic
synthe tic ap pro ac hes ha ve been used in or der to ob ser ve pre
vi o usly con fir med advan ta ges of com mon cur rency as its di sa
dvan ta ges. Longterm trend analysis has been used for pro per 
in ter pre ta tion of mac roeco no mic and fi nan cial in di ca tors whi le 
synthe sis of the exi sting li te ra tu re was used in or der to sup port 
aut hor’s cri ti cal re a so ning. In tro duc tion of euro has di rectly and 
in di rectly con tri bu ting to the con ver gen ce of fi nan cial as sets pri
ces and to in cre a se of crossbor der flows wit hin the Euro zo ne. 
Ho we ver, be hind the con ver gen ce of fi nan cial as sets pri ces and a 
po si ti ve per cep tion of in ve stors, the re are so me hid den or un de
re sti ma ted risks re la ted to eco no mic fun da men tals, which fi nally 
re sul ted in the de te ri o ra tion of banks’ ba lan ce she ets, on the one 
si de, and over bor ro wing by so me deb tor co un tri es on the ot her 
si de. In ad di tion, the in tro duc tion of com mon cur rency has had a 
sig ni fi cant im pact on furt her in cre a se of in traim ba lan ces wit hin 
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the Euro zo ne. Thro ugh the growth of in trare gi o nal tra de par ti
ally due to in tro du cing of com mon cur rency, so me mem bers of 
the mo ne tary union ha ve wor se ning its cur rent ac co unt po si tion. 
The in cre a sed crossbor der ca pi tal flows due to low in te rest ra
tes par ti ally con tri bu ted to growth of real wa ges, ri sing in fla tion 
and real ap pre ci a tion, which par ti ally con tri bu ted to in cre a se of 
cur rent ac co unt de fi cit and dec re a se of com pe ti ti ve ness. The re
fo re, the com mon cur rency con tri bu ted di rectly and in di rectly to 
the euro zo ne cri sista king pla ce thro ugh dif fe rent chan nels. Ho
we ver, the most sig ni fi cant chan nel was the fi nan cial one, which 
is the best, re flec ted in in ci te ments of cross bor der ca pi tal flows. 
Key words: com mon cur rency, cri sis, euro zo ne, crossbor der 

ca pi tal flows, fi nan cial in te gra tion.

 Овајрадјепримљен7.октобра2014.годинеаприхваћензаштампунаса
станкуредакције27.новембра2014.године.
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ПРИЛОГПРОУЧАВАЊУСЛОЖЕНИХ
ОБЛИКАПОЛИТИЧКОГНАСИЉА:

ТЕРОРИЗАМНАСЕВЕРНОМКАВКАЗУ
ОД1994.ДО2009.ГОДИНЕ

Сажетак

Тероризамкоји јеескалираонаСеверномКавказупо
слераспадаСССРавећдужинизгодинасеналазиуфоку
суделовањасвихполитичкихчинилацауРускојФедерацији,
будући да представља највећу претњу по националну без
бедност,акрајемдеведесетихгодинаХХвекајебиоједан
од кључнихфактора који су ову земљудовелина коракод
територијалнедезинтеграције.Урадујепоказанодасевер
нокавкаски етносепаратистички тероризам представља
једну од карика у ланцу глобалног тероризма радикалних
исламиста–џихадиста,чијијециљстварањеуниверзалне
муслиманскедржавезаснованенашеријатскомправу.Ана
лизирајусеузроцииосновеовогобликаполитичкогнасиља
натериторијиРускеФедерације,каоињеговеособености
уодносунаактивноститерористичкихорганизацијаудру
гимделовимасвета.Уформисажетихстудијаслучајада
та је ретроспектива организовања, извођења и последица
највећихтерористичкихнападазакојесуодговорнитеро
ристисаСеверногКавказа,каоиреакцијарускихдржавних
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органа, а пре свега безбедносних структура, на ову врсту
изазова.
Кључне речи:СеверниКавказ, узроци и основетероризма,

вехабизам, глобални тероризам, финансирање
терористичкихнапада,психолошкипрофилте
рориста.

После завршетка хладног рата свет се, уместо да уђе
упериодхармоничнихмеђународниходносаимирнекоег
зистенције држава и народа, суочио са транснационалним
тероризмомкаоновимпрворазреднимбезбедноснимизазо
вом,којијезапретиодаозбиљнодестабилизуједруштвено
политичкеприликенаглобалномнивоу.Наступиојепериод
„кризепостојећегполитичкогсистемаучијојосновисена
лазе националне државе,што су поједине радикалне орга
низације и групе покушале да, примењујући терористичке
методе као инструмент борбе, искористе како би спровеле
дугорочнустратегијучијијециљреализацијаалтернативног
пројекта„новогсветскогпоретка“,заснованогнаисламу“1.

ПремаамеричкомполитикологуЏозефуС.НајуМла
ђем, експанзији савременог транснационалног тероризма
пресудносудопринеледвегрупефактора.Упрвомредује
тонаучнотехничкипрогрес,односно„демократизацијатех
нологије“,збогчегасукомуникационисистеми,превасходно
интернет,иинструментизамасовноуништењепосталиве
омајефтиниидоступниширокомкругупојединацаигрупа.
Нај је с тимувезилуцидноприметиода„уданашњевре
ме трошкови за отмицу авиона незнатно превазилазе цену
авионскекарте“2.ОвосеможедовестиувезустезомХане
Арентдаје„техничкиразвојсредставанасиљадоспеоданас
дотачкенакојојниједанполитичкициљнебимогаонапри
хватљивначиндакореспондирасњиховимдеструктивним
потенцијаломилидаоправдањиховуактуелнуупотребуу
оружаномсукобу“3.

1 СергейВеселовский,Многостороннеесотрудничествовборьбестрансна
циональным терроризмом, Издательская группа „Navona“, Москва, 2009,
стр.78.

2 ЦитиранопремаСергейВеселовский,наведенодело,стр.35.
3 HanaArent,Onasilju,Alexandriapress,Novasrpskapolitičkamisao,Beograd,

2002,str.9.
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И поред закључка да није потребно богатство да би
се организовао разоран терористички напад или спектаку
ларниактнекогдругогобликаполитичкогнасиља,нетреба
изгубитиизвидадаекспонентиглобалногтероризмазапра
ворасполажуогромнимфинансијскимресурсимастеченим
превасходно криминалним деловањем. Илустрације ради,
РојМедведев наводи да према прорачунима експерата ру
скихспецијалнихслужби,укупанбуџет„терористичкогра
та“противРускеФедерације„износи100милионадолараго
дишње“4.Кадасеузмууобзиробеоколности–дасубјекат
насиљаможедаделујеисаневеликимсредствима,каоида
најопаснијисубјектиистовременомогударачунајунаогро
манновацзаспровођењеполитичкимотивисанихнасилних
активности,постајејаснопредкаквимизазовимаседруштво
налазиуактуелномтренутку.

Тероризамспадаунетрадиционалнебезбедноснеиза
зове,собзиромданемајаснодефинисанеиочигледнесубјек
те, за разлику од традиционалнихизазова, где су субјекти
политичкогнасиљадржаве,војниблокови,политичкеорга
низације,сукобљенестранеуграђанскомратуисл.Истовре
меноиспољавањеисједињавањенетрадиционалнихитра
диционалнихбезбедноснихизазова,попутграђанскогратаи
субверзија,довелисутокомПрвог(од1994.до1996.године)
иДругог чеченског рата (од 1999. до 2009. године) у пита
њечакиопстанакРускеФедерацијеуданашњимдржавним
границама.Насупрот томе, совјетска држава је у значајној
мерибилабезбеднаодескалацијетероризмавећихразмера.
Наиме, у условима функционисања тоталитарне државе, с
безбедноснимслужбамакојесурасполагалеширокимовла
шћењимасједне,каоималиммогућностимафинансирања
терористаизиностранствасдругестране,уСССРунијеби
лоусловазаделовањетерориста.Наосновуовихпоказатеља
семожеизвестизакључакдаје„уусловимадиктатуреили
терора,покушајопозиционогделовањаузинтензивнупри
менутерористичкихметодаосуђеннанеуспех“5.

Поред општих узрока политичког насиља, стварању
услова запојавутероризмауРускојФедерацијипослерас

4 РојМедведев,Путин–повратакРусије,Новости,Београд,2007,стр.141.
5 ЮрийГорбунов,Терроризмиправовоерегулированиепротиводествияему,

Молодаягвардия,Москва,2008,стр.67.
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падаСССРа допринели су и бројни специфичнифактори:
делатностпартија,покрета,фронтоваиорганизација скло
них примени насилних метода; противзаконито деловање
криминалних организација усмерених на дестабилизацију
друштва;слабљењедржавнеконтроленадекономскимифи
нансијскимресурсима,каоинадпрометомнаоружања;сла
бљењесистема заштитевојнихобјекатакаоизвора занао
ружавањесубјекатанедржавногнасиља;распрострањеност
„правног“нихилизма;појаваиширењеупотребеплаћеника
ипрофесионалнихубица;укључивањевеликогбројаприпад
никаМинистарстваодбране,МУПаиФСБаукриминалне
структуре; продори деловање страних екстремистичкихи
терористичкихорганизацијаиверскихсектинатериторији
РускеФедерације;пропуснострускихграницазаизбеглице
изчланицаЗНДисуседнихдржава;негативанутицајсред
ставајавногинформисања,укљученихузаговарањеиства
рањекултанасиља.6

ПремаЉудмили Изиљајевој, основни узроци терори
зманаСеверномКавказусу„нецивилизована,неинституци
онализованаинедемократскаборбазавласт,каоинастојање
одређенихдруштвенихсиладаманипулишуинституцијама
властиускладусасвојимпартикуларниминтересима;неа
декватноизабранаформаорганизовањарегионалнихоргана
државне власти, без уважавања историјских и савремених
друштвенополитичкихрегионалнихособености;пропусти
федералнихвласти,усредсређенихготовоискључивонавој
нополитичке,доминантнорепресивнеакције“7.Експанзији
тероризмаурегионудопринеласуи„нерешенасоцијално
економскаиполитичкапитања,попутсиромаштва,незапо
слености,маргинализовањаодређенихслојеванадруштве
ној лествици и оштра диференцијација становништва по
примањимаиживотномстандарду“8.

Тероризамјекаополитичкифеноменисамизазваониз
негативних последица у готово свим сферама друштвеног

6 Видети опширније у Борис Путилин, Террористический интернационал,
Издательство„Кучковополе“,Жуковский–Москва,2005,стр.194195.

7 ЛюдмилаИзиляева,„Чеченскийтерроризм“:причиныпоявления,направле
нияминимизации,ЧеченскаяРеспубликаиЧеченцы.Историяисовремен
ность, Материалы Всероссийской научной конференции, Наука, Москва,
2006,стр.490.

8 Исто,стр.489.
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живота у региону Северног Кавказа, укључујући и еконо
мију.Између осталог, утицао је наминимизирање интере
совањаинвеститоразаулагањеусевернокавкаскупривреду,
злоупотребу„легалнихтоковановцазафинансирањетеро
ристичкихнапада“9,пачакинапојавутенденцијекоришће
ња терористичких метода за противзаконито богаћење су
бјекатаовогобликаполитичкогнасиља,којисвојеструктуре
неретковезујузаорганизованекриминалнегрупе,скојима
остварујусарадњуувеомауноснимпословима,попуттрго
винељудима,наркотицима,оружјеминафтом,отмицамаи
наплатамаоткупа,рекетирања,фалсификовањановцаидо
кумената,итд.

ПремаБорисуПутилину,особеноститероризмауРу
скојФедерацијипослераспадаСССРабилесу:„постојање
широког спектра терористичких организација различитих
оријентација (националистичке, религиозне, левичарске и
десничарске,неофашистичке,итд.);релативнонепознавање
овогфеноменадодеведесетихгодинаХХвекаи,следствено
томе, необученост правосудних и безбедносних структура
дамусеефикасносупротставе;различитеоценетероризма
итерористаузависностиодрегионаисубјекатафедерације
(однационалниххеројадозлочинаца),штојебилоповезанос
растомнационалистичкихисапаратистичкихтежњилокал
нихелита;недостацирускогзаконодавствауобластиборбе
противтероризма“10.

ЗаСеверниКавказјекарактеристичаннационалистич
китероризамсепаратистичкихснага,односноетносепара
тистички тероризам, усмерен на парализовање делатности
органафедералневластиистицањеполитичкеиекономске
независности.Каоизавећинудругихтерористичкихорга
низацијаокупљенихоконаведенихциљева,важанузроксе
вернокавкаског етносепаратистичког тероризма је незадо
вољствоположајем,односнопоседовањеизономичнихнаци
оналностатуснихправауРускојФедерацији,укојојнароди
изкојихпотичутерористи„представљајумањину“11.

9 В.Зайцев,АндрейГородецкий,РаисаИлюхина,Финансированиетеррори
змаипротиводействиеэтомупроцессу,Организационноправовыевопросы
борьбыстерроризмом,Наука,Москва,2006,стр.113114.

10 БорисПутилин,наведенодело,стр.195.
11 ДраганСимеуновић,Тероризам.Општидео, ПравнифакултетУниверзите

тауБеограду,Београд,2009,стр.169.
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Севернокавкаски терористи себе сматрају борцима за
слободу,одбацујућимогућностдауњиховомделовањуима
елемената противних законима и моралу. Стога су својим
организацијама давалиимена која нисуимала везе с теро
ризмом.Тако јеШамилБасајевсвојугрупуназвао„Обаве
штајнодиверзионибатаљончеченскихмученика„Ријадас
Салихин“(Вртправедника)“12.Каообјектинападаобичносу
биранисимболифедералнихвласти–државнируководиоци
различитогнивоа,официриивојнициоружанихснага,при
паднициполицијеидругихбезбедноснихструктура,поли
тичкиирелигиознилидери,чијајеликвидацијаувекуноси
ластрах13,несигурностинеповерењеграђанапремавласти.
Наиме,грађанисудовођениупозицијудасезапитајукаква
ихсудбинаочекујеакоутицајнируководиоциибезбедносне
структуренисуустањудазаштитесебеисопственеинтере
се.

Највећи број севернокавкаских терориста је регруто
ванмеђуособамасаособенимсистемом„вредности“ижи
вотнимприоритетима,вођениммишљу„оучешћуусветој
мисији“14, односно снажномиискреномприврженошћура
дикалнојисламистичкојидеологији за коју субили спрем
нидаубијуилибудуубијени.Стогасуисправнизакључци
онихпсихолошкихистраживањакојапоказујудатероризам
у контексту функционалне усмерености личности и међу
људских односа треба посматрати као „средство“, а не као
„синдром“15,тедасуснаучнетачкегледиштанеодрживехи

12 С.Бережной,Основныетенденцииультрарадикальногоисламизма(вахха
бизма)натериторииСеверногоКавказа,ЧеченскаяРеспубликаиЧеченцы.
Историяисовременность,МатериалыВсероссийскойнаучнойконферен
ции,Наука,Москва,2006,стр.523.

13 ПослетерористичкогнападаБасајеванаБуђеновск1995.годинерускипси
хотерапеутисуурадусдецомизложеномнасиљуприменилидотадане
познатметод–давалисуимзадатакданапишуписмасвојимстраховима,
какобиихлакшепревазишли.Једнодетејенаписало:„Здраво,мојстраху!
Јатемрзимзбогтогаштодолазишдамемучиш...“(ТатьянаГантимурова,
БахтиарАхмедханов,НедорогиеРоссияне–почёмпушечноемясо,ЭКСМО,
Москва,2009,стр.89).

14 Алексей Малашенко,Исламская альтернатива и исламистский проект,
ВЕСМИРиздательство,Москва,2006,стр.185.

15 ArieW.Kruglanski,ShiraFishman,Terrorismbetween„Syndrome“and„Tool“,
CurrentDirectionsinPsychologicalScience,Vol.15,No.1,February2006,Was
hington,pp.4546.
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потезе „одоминацијипатолошкихличностиу терористич
кимкруговима“16.

Међу севернокавкаскимтерористима јебилољудииз
различитих друштвених слојева, разноврсних професија,
нивоа образовања и социокултурног развоја. Да нису сви
терористи потекли из кругова сиромашне и необразоване
омладине,потврђујуиследећипримери:двадесетосмогоди
шњапрофесоркаинформатикеМаријамШариповаизДаге
станаје2010.годинеизвршиласамоубилачкитерористички
нападумосковскомметроу;припадникџамаата„Шеријат“у
МахачкалиАбдузагирМантајевпотицаојеизугледнепоро
дице,завршиојеДипломатскуакадемијуприМИПуРуске
Федерацијеистекаодокторатизполитичкихнауканатему
„ВехабизамиполитичкаситуацијауДагестану“;ЗубаирХи
јасов,пренегоштојекаотерористапогинуоуспецијалној
операцији безбедносних структура 2006. године, био је за
меникминистракултуреДагестанаипозоришниредитељ.17

Посебноместомеђусавременимметодамаизвршавања
терористичкихнападаширомсвета,паинаСеверномКавка
зу,заузимајуактивностибомбашасамоубице,којевећизве
сновремеимајуприматнаддругимначинимаделовањате
рориста.Узроцисвечешћегангажовањабомбашасамоубица
заизвршењетерористичкихнападасулакприступобјекти
манасиљаивеликавероватноћадаћемубитинанеташте
та; сразмерномалитрошкови заприпремунападаисамих
извршилаца; снажанодјекнападаудруштву,узизазивање
страхаипанике;значајанпропагандниефекат,којидоприно
сиврбовањуновихдобровољаца,спремнихна„мученичку“
смрт. Анализа поступака терористасамоубица показује да
суупитањуособезакоје јекарактеристично„потпуноод
суствопсихолошкеидентификацијеисаосећањасажртвама,
осећајпосебногзначајаиуживљавањеуулогу„изабраног“
мученика,проистеклоизважности„мисије“,каоиодсуство
страхаодсмрти,којасенетумачикаокрајживота,већкао
почетакновог,срећнијегиквалитетнијегбивствовања“18.

16 MarthaCrenshaw,ThePsychologyofTerrorism:AnAgendaforthe21stCentury,
PoliticalPsychology,Vol.21,No.2,june2002,p.407.

17 ВидетиопширнијеуСергейСущий,СеверныйКавказ–реалии,проблемы,
перспективыпервойтретиХХIвека,URSS,Москва,2012,стр.295296.

18 Константин Горбунов,Терроризм: история и современность. Социально
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Приликомобуке,будућибомбашисамоубице(шахиди)
сеубеђујудаихпосле„мученичкесмрти“чекаодлазакурај,
опростсвихгреховаипочастиууниверзалнојмуслиманској
држави зањихињиховепородице.Шахидипреизвршења
терористичкогнападапролазепсихолошкуиндоктринацију
ибивајууведениустањерелигиознеекстазеукомеостају
сведосмрти.Уакцијуодлазеуверенидасуњиховиживоти
неважниупоређењусвеличиномциљавођењаџихадаини
штавниуодносунаблагодетикојеихчекајуурају.Овопред
стављагрубоодступањеодучењатрадиционалногислама,
премакомесушахиди„самоонимуслиманикојисуизгуби
лиживотзаверу,умрлиутокухаџилукаисл.,доксесамоу
биство,анарочитоделовањесамоубицакојесасобомусмрт
одводедругељуде,сматранеопростивимгрехом“19.

ЗатерористесаСеверногКавказанајпожељнијиизвр
шиоцисамоубилачкихнападасужене,нарочитомлађеособе
чијисумужеви,браћаилидругиблискисродниципогинули
у сукобима сфедералнимснагама.Удруштву са снажном
традицијомизвршења„крвнеосвете“јерелативнолаконаго
воритипојединеЧеченкенасамоубилачкинападрадиосве
те сродника погинулих у борбама против Руса.Васпитане
утрадицијибеспоговорногизвршавањанаређењамушкара
ца,онепостајупогодан„материјал“заиндоктринацију,која
сепоспешујеприсиљавањемнакоришћењепсихоактивних
супстанци,физичкимкажњавањем,претњамасмрћуисило
вањима,каоиразличитимоблицимапсихичкогпонижава
ња.

ЧеченскитерористисутокомДругогчеченскогратана
паденарускециљевемасовноизводиликористећибомбаше
самоубицеженског пола.У својеврсном „батаљону смрти“
који јеБасајевформирао1999. годинепоугледунасличне
примеренаБлискомИстоку,билоје32жене.Убројнимслу
чајевимасепоказалодајеженаматерористимабилолакше
негомушкарцимаданеопаженопрођуконтролнепунктове
безбедноснихструктураиприближесеметинапада.Постоје
индициједасубројнеотмицемладихдевојака,извршенето

психологическоеисследование,Форум,Москва,2012,стр.250252.
19 СветланаКузина,Политическоенасилие:природа,манифестированиеиди

намикавглобализирующемсямире,РостовнаДону,2010,стр.237238.
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комипосле2004.године,ималезациљнасилнорегрутовање
извршитељкисамоубилачкихтерористичкихнапада.

На Северном Кавказу су терористички напади поче
лида се спроводе упериоду који је непосреднопретходио
Првомчеченскомрату,тесеможерећидасупредстављали
најавусукобавеликихразмераизмеђуфедералногцентраи
центрифугалнихснагаурегиону.Првитерористичкиактна
СеверномКавказудогодиосе24.децембра1993.годинеуРо
стовунаДону,гдесучетворицаЧеченаотелиаутобусихели
коптер,азатимзатражилиоткупзатаоце.Употоњојакцији
рускихспецијалнихслужбитаоцисуослобођени,атројица
одчетворицетерористасупослепотереухапшенинатерито
ријиЧеченскеРепублике.20

Првитерористичкинападвећихразмераорганизован
одстранеЧеченалојалнихДудајевудогодиосеуместуБуђе
новскуСтавропољскомкрају14.јуна1995.године,уперио
дукадасечинилодаћерускастранаубрзооднетиконачну
победууПрвомчеченскомрату.Организатортерористичког
актабиојеШамилБасајев.ГенадијТрошеватакнаБуђеновск
доводиувезуса„бомбардовањемБасајевљевекуће3.јуна,у
којемјепогинулоједанаестчлановањеговепородице“21,као
истешкимпоразомкојијечувениБасајевљев„Абхаскиба
таљон“претрпеопочеткомјунакодВедена,древнепресто
ницеЧеченије.Стогајетерористичкинападкојијеуследио
заБасајевабиоактвршењасвојеврсне„крвнеосвете“.

Терористисупослепрепаданалокалнуболницупоста
вилиполитичкеуслове–прекидратауЧеченији,повлаче
њерускихснагаипочетакмировнихпреговораизмеђуДу
дајева и председника или премијера Руске Федерације, уз
посредовањеслужбеникаОрганизацијеуједињенихнација.
Рускастранасеодлучилазарепресиванодговор,пасуње
небезбедноснеслужбе,предвођенеспецијалномјединицом
‘’Алфа’’,извршилепрепаднаболницукојиипакниједонео
жељенерезултате.УследилисупреговориБасајеваипреми
јераВиктораЧерномирдинаукојимаједоговоренодатеро
ристипустетаоце,аМосквапрекинеборбенадејствауЧече

20 ВидетиопширнијеуНиколайГродненский,Втораячеченская–история
вооруженногоконфликта,Русскаяпанорама,Москва,2010,стр.361362.

21 ГеннадийТрошев,Чеченскийизлом–дневникиивоспоминания,Время,Мо
сква,2008,стр.135.
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нијиизапочнемировнепреговоре.Терористимајегаранто
ванбезбеданповратакуЧеченију,гдесуповели120талаца,
укључујућинеколиконовинара,каоидепутатеДумеиСа
ветаФедерацијекојисуседобровољнопријавилидапођу.22 
Испуњавајући захтеве терористаЧерномирдин је направио
несвакидашњипреседан,противансвимтеоријскимипрак
тичнимпоставкамаоначинупоступањауслучајуреаговања
натерористичкинапад.

Премазваничнимподацима,нарускојстранијепоги
нуло129, а рањено415људи.На страни терориста је било
19погинулихи20рањених,одукупно195учесникаунапа
ду.ДогађајиуБуђеновскусупоказалидаМоскванијебила
устањудалокализујератискључивонаподручјуЧеченије.
Осимтога,посталојејаснодарускастрана„нијебиладобро
припремљеназапревентивноделовањенаплануспречава
њаескалацијетероризма“23,тедасуутомсмислуначињени
бројнипропусти.

Слабостиуредовимарускихбезбедносних структура
задуженихзаантитерористичкоделовањебилесууочљиве
иприликомнападачеченскогкомандантаСалманаРадујева
надагестанскиградКизларујануару1996.године,изведен
насличанначинкаоиакцијаБасајевауБуђеновску.Овога
путатерористинисуизнелиполитичкезахтеве,већсусамо
затражилидаимсеомогућиодлазакуЧеченијусделомта
лаца.Конкретанциљтерористичкогактаостаојенепознат,
алијеиндикативнодајеизведенутренуткукадасусеЧече
ниналазилинаивиципотпуногпоразауПрвомчеченском
рату.Стога сеизвеснимчинидаим је намера била да код
становништваизазовустрах,афедералневластинаведуна
новепреговореопримирју.

Руско руководство је било свесно да би преговори с
терористима, али и евентуални неуспех антитерористичке
операције, изузетно негативно одјекнули у домаћој јавно
стиисмањилишансеБорисаЈељцинадапоновопобедина
председничкимизборима, те је дозволилоРадујевуда се с

22 ВидетиопширнијеуМихаилЖирохов,Семенараспада:войныиконфлик
ты на территории бывшего СССР, „БХВПетербург“, СанктПетербург,
2012,стр.496499.

23 ВалентинРунов,ЧистилищеАфганаиЧечни,ЭКСМО,Москва,2012,стр.
484.
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таоцимаупутиуЧеченију.Међутим,одлукајеубрзопроме
њена,пасурускеснагенапалеконвојРадујева,којијеизлаз
пронашаоузаузимањуместаПрвомајско.Упокушајудасе
пробијуизрускогокружења,погинулојеирањеновишеод
50терористаи15талаца.24 

Новасеријавеликихтерористичкихнападауследилаје
крајемдеведесетихгодинаХХвекаиупрвимгодинамаХХI 
века.ПослевишепоразауактивнојфазиДругогчеченског
рата,којајетрајаладофебруара2000.године,каоизбогне
могућностидапређууконтраофанзивуунареднедвегоди
не,Чеченису,почеводмаја2002.године,покушалидапре
окренуратусвојукористизвођењемсеријетерористичких
напада, у којима је страдао велики број војника и цивила.
ТерористисупритомебиралиразличитециљевенаСевер
номКавказуиизванњега,користећиширокспектарубојних
средстава.

Једаноднајвећихипопоследицаманајзначајнијихте
рористичких напада догодио се 22. октобра 2002. године
уМоскви,када јегрупаодоко40терористаподкомандом
МовсараБарајеваизвршилаупадупозориштенаДубровки
увремеизвођењамјузикла„НордОст“.Нападнамосковско
позориштенавеојеВладуРускеФедерациједапредузмениз
свеобухватних безбедносних мера, укључујући повећање
степена обезбеђења свих стратешки важних објеката у зе
мљи,појачанинадзорнааеродромимаипругама,превентив
ноделовањенаспречавањупродорачеченскихтерористич
кихгрупаудругерепубликеидр.

Руске власти су раније дефинитивно одбациле сваку
могућност чињења уступака терористима,што је председ
ник Руске Федерације Владимир Путин једном приликом
објасниократкомреченицомпретеће садржине: „Русија не
водипреговорестерористима–онаихуништава“25.Ипак,за
решавањеталачкеситуацијеизабралесувишепутаприме
њиванутактикупреговарањаинаговештавањапроналажења
компромиса,чијијејединициљбиломотивисањетерориста
даослободештојемогућивећибројталаца,какобиуакцији
спашавањакојауследибиломањеневинихжртава.Наиме,

24 ВидетиопширнијеуМихаилЖирохов,Семенараспада:войныиконфлик
тынатерриториибывшего СССР,стр.503505.

25 ЛюдмилаИзиляева,наведенодело,стр.491.



РељаБ.Жељски ПРИЛОГПРОУЧАВАЊУСЛОЖЕНИХ...

256

припремезаупадрускихспецијалнихснагаупозориштесу
почелеоногтренуткакадасесазналозатерористичкинапад.

Непосреднопреупадарускихспецијалацауспешноје
спроведенапсихолошкаоперација,којајезапочеланаводним
„цурењем“ информације да ће јуришпочети 26. октобра у
трисатапослепоноћи.Напетостмеђутерористимајерасла
домаксимума,дабипротокомвременаукомениједошло
доупада, уњиховимредовимадошлодорелаксације,паи
смањењаопреза. Јуришруских специјалаца јепочеоу5:17
часова,кадајекрозвентилационецевиупозориштепуштен
нервнопаралишућигасфентанил.Неколикосекундипошто
јегаспочеодаделује,снајперистисупрецизнимхицимау
главуликвидиралибомбашесамоубицеженскогпола,аза
тимјезапочелоликвидирањетерористаусали.УбијенјеБа
рајев,иначе јединитерористаоткривеноглица,каоисвис
фантомкаманаглавикакобисеизбегламогућностданеко
одњихнамерноилиприликомконвулзијаизазванихгасом
активира експлозивненаправе.Убијено је 40 терориста, 21
мушкараци19жена. Једанодкључевауспехаантитерори
стичкеоперацијележиучињеницидајечитаваакцијатраја
ламањеоддесетминута.Премазваничнимизвештајима,од
укупно912талаца129 јеизгубиложивотприликомакције
спашавања,махомодпоследицатровањагасомзакојенису
навремедобилипротивотров,докјепетороликвидираноод
странетерориста.

Уколикосепођеодкритеријумадасеоперацијеосло
бађањаталаца„могусматратиуспешнимуситуацијамакада
јебројнедужнихжртавамањиод25%,тадасеутукатегори
јуможесврстатииакцијаспецијалацауДубровки“26,штоим
признају експерти за антитерористичко деловање из целог
света.Сенкунауспешноделовањеспецијалнихснагабацио
јеизостанаккоординацијеинеадекватнареакцијалогистике,
којанијенаправиланначинприхватилаимедицинскизбри
нулатаоцепослеакцијеспашавања.

БројтерористичкихнападауРускојФедерацијипове
ћаваосеизгодинеугодину.Упрвојгодиниантитерористич
кекампање,односноДругогчеченскограта,таквихнапада
јебило20,дабидо2003.годинебројнарастаодо561.Око

26 БорисПутилин,наведенодело,стр.159.
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94%терористичкихакатаизвршенојеуЈужномфедералном
округу,којиобухватаиСеверниКавказ,ачак492случајаза
бележенојеуЧеченскојРепублици.27 

Терористички напад без преседана по суровости, као
иодлуцидаглавниобјектинасиљабудудеца,догодиосе1.
септембра2004.годинеуБеслану,северноосетијскомгради
ћуодоко35хиљадастановника.НаДанзнања,односнопо
четакшколскегодине,нападјеизвршилатерористичкагру
паод32члана.ПремаоперативнимсазнањимаФСБа, чи
нилисујеЧечени,Ингуши,Осетини,Арапи,пачакиРуси,
предвођениРусланомХучбаровимзваним„Пуковник“,који
сеод1998.годиненалазионарускимпотерницама.

Учећисенаискуствимаизпретходнихнапада,терори
стиуБесланусупоупадуушколуизбилисвепрозоре,како
бионемогућилирускеспецијалнејединицеда,каоуслучају
нападанаДубровки,узградупустенервнопаралишућигас
инеутралишуотмичаре.Терористисуизнелинизполитич
ких захтева, укључујући и признавање независности и по
влачење руске војске из Чеченије. Власти уМоскви, као и
у претходним случајевима, нису биле раде да се упуштају
упреговорестерористима,алиих јечињеницадасемеђу
таоциманалазилонеколикостотинадеценагналадаразми
шљајуоуступцимакојисусеодносилинапуштањераније
заробљенихсевернокавкаскихтерористаигарантовањебез
бедногповлачењатерористаизБеслана.

На захтев РускеФедерације одржана је хитна седни
цаСаветабезбедностиУН,којијеједногласноосудионапад.
Међутим,терористисенисуосврталинаовеспољнеутицаје,
нитинамирољубивеапелемуфтијаЧеченијеиИнгуштетије
ијорданскогкраљаАбдула,поверовањумногихмуслимана
директногпотомкапророкаМухамеда, који једопутоваоу
посетуМоскви.

Неочекивано,ушколскојзградије3.септембраодјек
нуло неколико експлозија, после чега је започео стихијски
јуриш федералних и републичких безбедносних органа и
осетинскихдобровољаца.Начелуакцијесустајалирођаци
отетедеце,пајеспецијалнимјединицамапреосталосамода
их „покривају“ ватром.Приликом терористичког напада и

27 ВидетиопширнијеуНиколайГродненский,Втораячеченская–история
вооруженногоконфликта,стр.430527.
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акције спашавањакоја јеуследила,физичкомипсихичком
насиљубило јеподвргнутоблизу1300лица,махомдецеи
старијихмалолетника.Удрамикојајетрајалатриданапоги
нулоје338талаца(355премадругимизворима),одтога186
деце.Страдалојеидесетприпадникаспецијалнихјединица
„Алфа“и„Вимпел“,штосубилинајвећигубициовихструк
тураодњиховогоснивања.Одукупно32терористапрежи
веојесамодвадесетчетворогодишњиНурпашиКулијев,који
је у заробљеништву изнео детаљне податке о учесницима,
припремамаиизвршењунапада.

СтрадањауБесланусуурускомдруштвуизазвалеве
ћуколективнутраумуодсвихдругихтерористичкихнапада
радикалнихисламистаисепаратистапреипослетога.Со
циолошкаистраживањасупоказаладасеситуацијауграду
„нијеупотпуностинормализоваланинеколикогодинапо
сле терористичког акта“28. Републичке ифедералне власти
суодмахпосленападауложиленапорекакобиубедилеОсе
тинедауциљуосветенезапочнуновиграђанскиратпротив
Ингуша,укојимасу,узЧечене,виделиглавнекривцезакр
вопролиће.

Појединизападнимедији,попутбританског„Фајненшл
тајмса“,сунаспецифичанначинконотиралинападуБесла
ну,описујућигакао„кажњавањеПутиназатоштонијехтео
да учини уступке Чеченији“. „Гардијан“ је изразио сумњу
успособностМоскведасеизборисаситуацијомнаСевер
номКавказуипозваонаусаглашену,колективну,ненасилну
међународну акцију, која биподразумевала распоређивање
мировнихснагаЕУилиНАТОаподпатронатомУНауре
гиону.Унемачкојштампи судоминиралинегативниизве
штајиорускимвластима,доксуглавнисубјектиполитичког
насиља,уместотерористима,називани„устаницима“,„бор
цима за слободу“, „побуњеницима“ или „сепаратистима“.
УВеликој Британији су преовладали термини „устаници“,
„нападачи“и„радикали“,уСАДсеписалоо„побуњеници
ма“,„наоружанимлицима“и„устаницима“,ауФранцускојо
„бунтовницима“и„командосима“.29 

28 ХасанДзуцев,Бесланпосле13сентября2004года–социологическийана
лиз,РОССПЭН,Москва,2008,стр.11.

29 Видети опширније у РојМедведев,наведено дело, стр. 137150.Медијски
извештајисасличномсадржиномипорукамаобјављиванисуиунаредним
годинама.НедавносуновинариCNNу„топлојпричи“о„црнимудовицама“
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Тенденциозниипосвојојсуштининетачниинепреци
зникоментаринисубилиограниченисамонамедије,већсу
долазилииизнаучнихкругова,па јетакопредавачу„Ву
дроВилсоншколиза јавнуадминистрацијуимеђународне
односе“наУниверзитетуПринстониекспертзаРускуФе
дерацијуЏејсонЛијалзаступаотезуда„побуњеничкинапа
дидолазекаоодговорнанеселективнонасиљефедералних
снага“,причемујетројицунајпознатијихтерориста–Басаје
ва,ХатабаиУмарова,уместотерористима,назвао„салафи
стичким побуњеничким командантима“. Истовремено, сву
одговорностзаДругичеченскиратјеприписаоМоскви,док
јерускевојникеукљученеусукобеописиваоизразима„не
дисциплиновани“и„пијани“30.Професорполитичкихнаука
наУниверзитетуСиракузауСАДБрајанД.Тејлоруглавном
јеизбегаваодазбивањауБеслануозначикаотероризам,већ
гајеназвао„талачкомкризом“и„ужасниминцидентом“,а
терористе описао као „побуњенике“31. Слично каоЛијал и
Тејлор,МетјуЕвангелистасматрадатерористичкиакти„из
ведениодстранепојединих„чеченскихбораца“небисме
лидапослужекаоизговорРускојФедерацијидачиниратне
злочинеиатроцитетенаСеверномКавказу“32.

На основу таквих констатација, односно замена теза,
можесе стећиутисакдаодговорност за страдањељудине
лежинатерористима,већнаонимакојинеиспуњавајуњи
ховезахтеве,доксамежртвеодлазеудругиплан,постајући
искључивоинструментзапостизањетерористичкихциље
ваиликолатералнаштетаактивностикојимасепроналази
оправдање у непоступању или непримереном поступању
друге стране, у овом случају руских власти. Истовремено,
нетребагубитиизвидадасуовинаучнициимедијииско

каонајвећојпретњиЗимскимолимпијскимиграмауСочију„показалинео
чекиванудозуразумевањазасамоубилачконасиљеисламистичкихтерори
ста“(ЗоранЋирјаковић,Хладниратпротиволимпијскихигара,Политика, 
9.фебруар2014.године).

30 ВидетиопширнијеуJasonLyall,DoesIndiscriminateViolenceInciteInsurgent
Attacks?EvidencefromChechnya,TheJournalofConflictResolution,Vol.53,
No.3,june2009,SAGE,pp.331362.

31 BrianD.Taylor,Putin’s„HistoricMission“.StateBuildingandthePowerMini
striesintheNorthCaucasus,ProblemsofPostCommunism,Vol.54,No.6,No
vember/December2007,рp.316.

32 ВидетиопширнијеуMatthewEvangelista,TheChechenWars:WillRussiaGo
theWayoftheSovietUnion?,BrookingsInstitutionPress,Washington,2002.
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ристилиситуацијунасталупосленезапамћеногтерористич
когнападакакоби,уместозаузимањапозицијеобјективних
аналитичара,преузелиулогулобистазаинтересезападних
земаља, залажући се зањихово војноприсуствоиширење
политичкогутицајанарускојтериторији.

Упојединимнаучнимкруговимазапажасетенденци
ја посматрања прилика наСеверномКавказу из хладнора
товске визуре, збогчега сеРускаФедерација као сукцесор
СССРа посматра у контексту империјалне силе и „тамни
ценарода“,аактивностичеченскихсепаратистаидеализују
итумачекао„демократскареволуција“33противфедералног
центра.Најчешћагрешкасејављаприликомпоистовећива
њачеченскогсепаратизмаитероризмаса„ослободилачком
борбом“34 или покретом отпора, будући да ове појаве под
разумевајупостојањеперманентногпритиска,терора,репре
сијеикршењаосновнихправаи слободачеченскогнарода
одстранефедералногцентра.Међутим,од1991.годинесве
полугевластиурепублицисуприпадалеЧеченима,органи
централних власти уопште нису функционисали на њеној
територији,апогромусуупрвомредубилеизложенеруска
идругемањине,каоичеченскостановништвокојесеопира
лисепаратистичкимтежњамавладајућихетнонационалних
елита.

СевернокавкаскитерористисуипослеБеслананаста
вилиданападајуцивилнециљевеширомРускеФедераци
је,доксубезбедноснеструктуренасвеначиненастојаледа
спрече или бар ограниче број напада.Примера ради, само
упрвихдесетмесеци2008.годинеоткривенојеипресече
но69кривичнихделасаелементиматероризма,причемује
ухапшеновишеод350терориста.Утоку2008.године„ли
квидираноје170терориста,одтога13лидератерористичких
група,назатворскеказнејеосуђено198лица,аоткривеноје
ивишеод180терористичкихбаза“35.

33 AustinJersild,TheChechenWarsinHistoricalPerspective:NewWorkonCоn
temporaryRussianChechenRelations,SlavicReview,Vol. 63,No. 2,Summer
2004,Ilinois,pp.367377.

34 Austin T.Turk, Sociology of Terrorism,Annual Review of Sociology,Vol. 30,
2004,p.272.

35 Сергей Дьяков, Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства, Юридически центр Пресс, СанктПетербург,
2012,стр.83.
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Формалноокончањерускеантитерористичкеопераци
јеуЧеченијииоколнимобластима,односноДругогчечен
скограта16.априла2009.године,ниједовелододеескала
ције тероризмадиректноилииндиректноповезаногсаСе
вернимКавказом.Већ15.маја2009. године јеорганизован
терористички напад на зградуМинистарства унутрашњих
послова у Грозном. Терористички напади и претње напа
дима трају без прекида до данашњих дана.Примера ради,
уМосквије26.новембра2013.годинеухапшеночетрнаест
наоружанихчлановаорганизације„АлТакфирвалХиџра“,
једнеоднајрадикалнијихмеђународнихисламистичкихте
рористичкихгрупа,основанепочеткомседамдесетихгодина
ХХвекауЕгипту,којаје,премаписањимаФранспреса,по
везанасаАлКаидом.

Овајисличнислучајевиуказујудаћеетносепарати
стичкитероризамиубудућностипредстављатипрворазрад
нибезбедносниизазов заРускуФедерацију, која већдужи
низгодинаинтензивнотрагазаделотворнимпревентивним
и репресивним политичким, административним, економ
скимидругиммерамазањеговоефикасно,дугорочноиодр
живопревазилажење.
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ReljaZeljski

CONTRIBUTIONTOTHESTUDYOF
COMPLEXFORMSOFPOLITICAL
VIOLENCE:TERRORISMINNORTH
CAUCASUSFROM1994TO2009

Resume

ProcessstartedbythedissolutionofSovietUnioncontribu
tedgreatlytointensifyingofcentrifugalanddissentingforcesand
escalationofdifferent,baseandcomplexformsofpoliticalvio
lencewithintheterritoryofRussia,principallyinNorthCauca
susregionwherebetweentheyears1994and1996andbetween
theyears1999and2009,twoconsecutivelocalarmedconflicts
knownas theFirstandSecondChechenWarhaveerupted.As
earlyas1990stheproponentsofseparatisttendenciesinNorth
Caucasusbecameapartofglobaljihadistnetwork.Inaneffort
to further theirpoliticalandeconomicgoals, they increasingly
reliedonterroristmethods,eventhoughonaninternationalsta
ge, they tried to present themselves as guerrillas, freedomfig
htersandanoppositiontoterrorismsanctionedbygovernmentin
Moscow.Inadditiontothebroadgeneralfactorsthatgaveriseto
globalterrorism,theadventofterrorisminRussianFederation
wasfacilitatedbyseveraldistinctivefactorssuchas:activitiesof
politicalandotherorganizationsprone toutilizingviolentmet
hods;Unlawfuloperationofcriminalorganizationsaimedatde
stabilizingthesociety;weakeningofstatecontrolovereconomic
andfinancialresources,aswellasoverthearmstradeandtraffic;
insufficientdefenseandlaxsecuritymeasuresovermilitarysites
andinstallationswhichthereforeservedassourcesofarmament
for violent nonstate actor organizations; pervasive legal nihi
lism;widespreaduseofmercenariesandprofessionalassassins;
involvementofsignificantnumberofmembersofMinistryofDe
fense,MinistryofInternalAffairsandFederalSecurityService
incriminalactivitiesandorganizations;infiltrationandopera
tionofforeignextremistandterroristorganizationsandreligious
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sectsontheterritoryofRussianFederation;highpermeabilityof
RussianboarderstorefugeesfromCIScountriesandotherneig
hboringstates.Negativeinfluenceofpublicmedia,instrumental
increatingandperpetuatingthecultofviolence.Confluenceof
thesefactorscontributedsignificantlytomakingtheRussianFe
derationatargetofsomeofthemostbrutalterroristattacks.One
suchattack,occupationoftheschoolinthetownofBeslanbya
groupofterroristsfromNorthCaucasuswhengreatmanypeople
weretakenhostage,resultedindeathofalargenumberofchil
dren.Initially,Russiangovernmentandsecurityforceswereuna
bletofindadequatemeansofcombatingterrorism,buthavein
time,takenanuncompromisingstanceinoppositiontoallforms
ofpoliticalviolence,usingawidearrayofmethodsandvastma
terialresources.Thisdissertationisananalysisofcauses,bases
and consequences of terrorism originating in North Caucasus
region,aswellasanattemptatoutliningmost important theo
reticalrealizationsandpracticalexperiencesofthestateorgans
ofRussianFederationinenactingacomprehensiveantiterrorist
strategy.IntensestudyofterrorisminNorthCaucasusregionfo
unditsscientificandsocialjustificationinrecenteventsinthis
areaoftheworld,whichsuggestthatethnoseparatistNorthCa
ucasusterrorismwillremainasupremesecuritychallengeanda
keythreattothestabilityofthisregion,aswellastothestability
oftheentireRussianFederation.
Keywords: North Caucasus, causes and bases of terrorism,

Wahhabism,globalterrorism,financingofterrorist
actions,psychologicalprofileofterrorists.

 Овајрадјепримљен16.октобра2014.годинеаприхваћензаштампунаса
станкуредакције27.новембра2014.године.
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Са	же	так

Овај на уч ни рад за пред мет ис тра жи ва ња има из на
ла же ње по ли тич ког ре ше ња за слу чај Пре вла ка. По лу о стр во 
Пре вла ка чи ни, за пра во, зе мљо уз (истог име на) ко ји се про ду
жа ва у по лу о стр ворт Оштра (или Оштро) на са мом ула зу 
у Бо ко ко тор ски за лив, на ње го вој крај њој, ју го за пад ној стра
ни. Из ду же но по лу о стр ворт је спор на те ри то ри ја Ре пу бли
ке Цр не Го ре и Ре пу бли ке Хр ват ске, и од ве ли ког је зна ча ја 
за кон тро лу чи та вог Бо ко ко тор ског за ли ва, је ди ног фјор да 
у по ја су Ме ди те ра на. Те ри то ри јал ни зна чај ко ји спор но под
руч је има по Ре пу бли ку Хр ват ску, и без бед но сни зна чај ко ји 
има за Ре пу бли ку Цр ну Го ру до дат но се усло жња ва зна ча јем 
ко ји овај про стор има за Ре пу бли ку Срп ску (БиХ) – на ко ју 
се по сред но и не по сред но на сла ња, али и за Ре пу бли ку Ср би
ју – због број не срп ске по пу ла ци је у оп шти ни Хер цег Но ви, 
и не по сред ног су де ло ва ња Ср би је (као кон сти ту ен та СРЈ и 
СЦГ) у пре го во ри ма око Пре вла ке. Ис тра жи ва ње за хва та 
пе ри од од рас па да СФРЈ (1991) до да нас. Ауто ри су ис тра
жи ва њу фе но ме на при шли мул ти ди сци пли нар но (ме ђу на
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род ни од но си, ме ђу на род но јав но пра во, ми ров не сту ди је), уз 
ко ри шће ње ра зно род них ме то да (упо ред ни ме тод, сту ди ја 
слу ча ја, ста ти стич ки ме тод, ана ли за са др жа ја...) ка ко би 
до шли до пред ло га ме ра за ре ше ње слу ча ја.
Кључ не ре чи: Пре вла ка, ми ров не сту ди је, ме ђу на род не гра

ни це, рас пад Ју го сла ви је
Тре	ба	ли	уоп	ште	по	ја	шња	ва	ти	зна	чај	ко	ји	ме	ђу	на	род	ни	

спор	по	пи	та	њу	Пре	вла	ке	има	по	на	ци	о	нал	не	ин	те	ре	се	Ре	пу-
бли	ке	Ср	би	је?	

Про	стор	Пре	вла	ке	има	ва	жну	уло	гу	по	срп	ски	на	ци	о-
нал	ни	про	стор	уоп	ште,	па	та	ко	и	по	Ре	пу	бли	ку	Ср	би	ју.	Нај-
пре:	а)	Ре	пу	бли	ка	Ср	би	ја	је	до	ско	ра	би	ла	јед	на	од	две	др	жа-
ве-чла	ни	це	(кон	сти	ту	ен	те)	Др	жав	не	за	јед	ни	це	Ср	би	ја	и	Цр-
на	Го	ра	(и	пре	то	га	Са	ве	зне	Ре	пу	бли	ке	Ју	го	сла	ви	је	–	СРЈ),	и	
за	јед	но	са	Цр	ном	Го	ром	уче	ство	ва	ла	 је	у	оно	ме	што	би	смо	
на	зва	ли	исто	ри	јом	по	ли	тич	ких	од	но	са	у	 слу	ча	ју	Пре	вла	ке;	
б)	у	Цр	ној	Го	ри	жи	ви	го	то	во	1/3	по	пу	ла	ци	је	ко	ја	се	из	ја	шња-
ва	да	је	срп	ског	ет	нич	ког	по	ре	кла,	па	Ср	би	ја	има	ле	ги	тим	не	
ин	те	ре	се	 у	 тој	Ре	пу	бли	ци;	 в)	 у	по	гра	нич	ној	 оп	шти	ни	Хер-
цег-Но	ви	(о	чи	јем	ће	про	сто	ру	у	ди	сер	та	ци	ји,	из	ме	ђу	оста	лог,	
би	ти	ре	чи)	се	чак	63%	ста	нов	ни	штва	из	ја	шња	ва	да	су	ет	нич-
ки	Ср	би;	г)	упра	во	у	оп	шти	ни	Хер	цег	Но	ви	на	ла	зи	се	је	дан	
од	кон	зу	ла	та	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је	у	Цр	ној	Го	ри	(што	сли	ко	ви	то	
го	во	ри	о	зна	ча	ју	ко	ји	овај	део	Цр	не	Го	ре	има	и	за	Ре	пу	бли-
ку	Ср	би	ју);	д)	Ре	пу	бли	ка	Ср	би	ја	 је	и	не	по	сред	но	 за	ин	те	ре-
со	ва	на	за	ре	ша	ва	ње	спо	ра	у	ве	зи	Пре	вла	ке	не	са	мо	за	то	што	
су	не	ки	од	ак	те	ра	до	га	ђа	ња	у	ве	зи	спо	ра	око	Пре	вла	ке	би	ли	
др	жа	вља	ни	Ср	би	је	већ	и	ка	ко	би	до	при	не	ла	раз	во	ју	и	про-
спе	ри	те	ти	под	руч	ја	 на	 ко	ме	жи	ви	 број	на	 срп	ска	 за	јед	ни	ца;	
ђ)	Пре	вла	ка	је	про	стор	ко	ји	је	ду	го	вре	ме	на	(са	Ко	на	вли	ма)	
био	у	са	ста	ву	срп	ских	зе	ма	ља,	на	њој	се	на	ла	зи	пра	во	слав	на	
цр	ква	из	ра	ног	сред	њег	ве	ка,	а	чак	је	и	би	ла	се	ди	ште	пра	во-
слав	не	 (зет	ске)	 епи	ско	пи	је;	 е)	 не	по	сред	но	 на	сла	ња	ње	Ре	пу-
бли	ке	Срп	ске	(БиХ)	на	окру	же	ње	Пре	вла	ке,	на	ја	вље	ни	спор	
око	Су	то	ри	не	и	Ига	ла,	и	по	тре	ба	мир	ног	су	жи	во	та	гра	ђа	на	
Цр	не	Го	ре,	Хр	ват	ске	и	БиХ	(Ре	пу	бли	ке	Срп	ске)	до	дат	но	уве-
ћа	ва	ју	зна	чај	ове	те	ме.

Ети мо ло ги ја и ге о гра фи ја Пре вла ке
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Ов	де	ће	би	ти	ре	чи	о	Пре	вла	ци.	Ети	мо	ло	шки	и	ге	не	рич-
ки	реч	Пре	вла	ка	по	ти	че	од	«пре	вла	чи	ти».	То	је	про	стор	пре-
ко	ко	га	се	мо	же	пре	ћи.	Реч	је	да	кле	о	уза	ном	и	тан	ком	зе	мљо-
у	зу,	где	се	са	јед	не	оба	ле	на	дру	гу	оба	лу	мо	же	пре	ћи	коп	ном,	
ла	га	ним	хо	дом	–	очас.	Због	ди	мен	зи	ја	по	лу	о	стр	ва	(по	вр	ши	не	
све	га	1	km²/	тач	ни	је	93,33	хек	та	ра,	ду	жи	не	прав	цем:	се	ве	ро	и-
сток→ју	го	за	пад	од	2600m,	и	ши	ри	не	од	150-500m),	Пре	вла	ка		
је	не	што	из	ме	ђу	по	лу	о	стр	ва	и	рта,	па	се	у	струч	ној	тер	ми	но-
ло	ги	ји	на	зи	ва	рт	Оштра,	од	но	сно	рт	Оштро.	Сме	ште	но	је	у	
ју	жном	Ја	дра	ну,	на	 ју	го	за	пад	ној	стра	ни	ула	за	у	Бо	ко	ко	тор-
ски	 за	лив.	 У	 до	 кра	ја	 нео	д	ре	ђе	ној	 ге	о	гра	фи	ји	 не	ки	 чи	та	во	
под	руч	је	од	Њи	ви	ца	на	ис	то	ку	до	Мо	лу	на	та	на	за	па	ду	на	зи-
ва	ју	Пре	вла	ка.	Ипак	ве	ћи	на	љу	ди	под	Пре	вла	ком	под	ра	зу	ме-
ва	са	мо	спор	но	под	руч	је	др	жав	не	гра	ни	це	из	ме	ђу	Цр	не	Го	ре	
и	Хр	ват	ске	и	то	оно	уну	тар	бо	ко	ко	тор	ских,	за	лив	ских	во	да.	
Још	је	уже	ту	ма	че	ње	пре	ма		ко	ме	Пре	вла	ку	чин	са	мо	рт	Ош-
тра	и	 уну	тра	шње	оба	ле	 и	 во	де	 за	ли	ва.	Ипак,	 нај	пре	ци	зни-
је	од	ре	ђе	ње	од	ба	цу	је	чак	и	да	је	сам	рт	Оштро	–	Пре	вла	ка,	
већ	Пре	вла	ком	на	зи	ва	са	мо	ма	ли	зе	мљо	уз	ко	ји	спа	ја	коп	но	са	
ртом.	(Ви	де	ти	ма	пу	1,	ис	под).
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Исто ри јат при пад ни штва Пре вла ке

Ар	хе	о	ло	шка	ис	ко	па	ва	ња	на	овом	ло	ка	ли	те	ту	не	ука	зу-
ју	на	по	сто	ја	ње	стал	них	на	се	о	би	на	ни	у	по	зном	па	ле	о	ли	ту.	
У	 ан	тич	ко	до	ба	Пре	вла	ка	 се	на	ла	зи	у	 са	ста	ву	рим	ске	про-
вин	ци	је	Или	ри	кум.	Са	Ве	ли	ком	 се	о	бом	 то	ком	V,	VI	 и	VII 
ве	ка	око	ли	ном	Пре	вла	ке	овла	да	ва	сло	вен	ско	ста	нов	ни	штво.	
То	ком	сред	њег	ве	ка	на	Пре	вла	ци	је	из	гра	ђе	на	цр	ква	Све	тог	
Ар	хан	ђе	ла	Ми	хај	ла.	Не	што	ка	сни	је	на	овом	по	лу	о	стр	ву-рту	
сто	лу	је	зет	ска	пра	во	слав	на	епи	ско	пи	ја.	Та	ко	 је	по	ред	гра	да	
Сто	на	на	Пе	ље	шцу,	и	Пре	вла	ка	би	ло	ва	жно	сре	ди	ште	 грч-
ког	об	ре	да	хри	шћан	ске	цр	кве,	и	ка	сни	је	пра	во	сла	вља,	у	овом	
де	лу	 Евро	пе.	 Од	VI II	 ве	ка	 Пре	вла	ка	 је	 у	 са	ста	ву	 срп	ских	
др	жа	ва:	Тра	ву	ни	је	(Тре	бињ	ске	обла	сти),	а	по	том	и	Бо	ди	но-
ве	Ду	кље.1	Ду	бро	вач	ка	Ре	пу	бли	ка	от	ку	пи	ла	је	24.	ју	на	1419.	
го	ди	не	од	Сан	да	ља	Хра	ни	ћа	Ко	са	че	ис	точ	ни	део	Ко	на	вла.2 
(Ви	де	ти	сли	ку	2,	ис	под)

1	 Срп	ске	 зе	мље	про	те	за	ле	су	се	од	ушћа	Це	ти	не	до	ушћа	Бо	ја	не.	По	ла	ста-
нов	ни	штва	би	ло	 је	грч	ког,	а	по	ла	ла	тин	ског	об	ре	да.	 (Lu ka Svi lo vić:	Krat ka 
po vje sni ca Dal ma ci je,	Du brov nik,	1861,	str.	42:	«Ze	mlja	Sr	bljah	se	je	me	đu	Ce	ti-
nom	i	Ba	rom	lu	či	la	u	če	ti	ri	žu	pa	ni	je:	Ne	re	tva	ili	Po	ga	ni	ja,	Za	hu	mlje,	Tra	vu	ni	ja	sa	
Ko	na	vli	ma	i	Du	klja.»)

2 Рас	ти	слав	В.	Пе	тро	вић:	Ду бров ник и Пре вла ка до 1939. ни ка да ни су при па
да ли Хр ват ској,	Струч	на	књи	га,	Бе	о	град,	2002,	стр.	39:	«Кнез	Гр	гур	Ву	ко-
са	вље	вић	1418.	го	ди	не	спо	ми	ње	ме	ђу	љу	ди	ма	ко	ји	су	пла	ћа	ли	ца	ри	ну	пред	
Сто	ном	Ср	бље	и	Вла	хе.»
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Ово	 те	ри	то	ри	јал	но	 ши	ре	ње	 за	хва	та	 про	стор	 од:	 се-
ла	По	по	ви	ћи	пре	ма	утвр	ђе	њу	Со	ко	на	Сње	жни	ци,	те	област	
Су	то	ри	не	до	рта	Оштро.	Та	ко	се	Ду	бро	вач	ка	ре	пу	бли	ка	нов-
цем	ши	ри	на	ис	точ	ну	стра	ну	и	ула	зи	у	бо	ко	ко	тор	ски	за	лив.3 
Са	ото	ман	ским	осва	ја	њи	ма	Тур	ска	из	би	ја	на	ове	про	сто	ре,	а	
ње	но	по	вла	че	ње	пра	ће	но	 је	тур	ским	там	пон	зо	на	ма	из	ме	ђу	
Ду	бров	ни	ка	и	Ве	не	ци	је:	јед	на	код	Не	у	ма,	а	дру	га	у	Ига	лу	и	
Су	то	ри	ни.	(Ви	де	ти	ма	пу	3,	ис	под)

Не	стан	ком	 Ду	бро	вач	ке	 ре	пу	бли	ке	 (1806)	 про	стор	 на	
ду	же	вре	ме	пот	па	да	под	Аустриј	ску	ца	ре	ви	ну,	а	гра	ни	ца	Ду-
бро	вач	ке	 ре	пу	бли	ке	 не	ста	је.	 Аустри	јан	ци	 схва	та	ју	 стра	те-
шко-без	бед	но	сни	 зна	чај	Пре	вла	ке	и	 гра	де	утвр	ђе	ње	на	рту	
Оштра.4	Рас	па	дом	Аустро-Угар	ске	Пре	вла	ка	ула	зи	у	 са	став	
кра	ље	ви	не	СХС,	а	по	то	њом	ре	ги	о	на	ли	за	ци	јом	при	па	да	Зет-
ској	ба	но	ви	ни.	Спо	ра	зу	мом	Цве	то	вић-Ма	чек	(1939),	ко	ји	ни-
ка	да	ни	је	сту	пио	на	сна	гу,	Пре	вла	ка	(и	по	јас	око	ње)	ула	зе	у	
са	став	ба	но	ви	не	Хр	ват	ске.	То	ком	Дру	гог	свет	ског	ра	та	Бо	ка	
ко	тор	ска	по	ста	је	са	став	ни	део	ита	ли	јан	ске	кра	ље	ви	не,	а	гра-
ни	ца	из	ме	ђу	НДХ	и	Кра	ље	ви	не	Ита	ли	је	се	по	ме	ра	за	пад	но,	

3	 Иван	Ка	лу	ђе	ро	вић:	Оштри рт – а не Пре вла ка,	Бе	о	град,	2004,	стр.	93:	«Ро-
вин	ски	ка	же:	Иван Цр но је вић је про дао сво ју про вин ци ју Ко на вле, а у Ље
то пи су сто ји: да је Иван Цр но је вић «дао у за лог» Ко на вле Ду бров ча ни ма	за	
не	ко	ли	ко	хи	ља	да	сре	бр	них	ду	ка	та.»

4	 Stje po Obad:	“Ko na vo ska Pre vla ka u sre di štu di je la europ ske di plo ma ci je”,	Zbor
nik ra do va – Ju go i stoč na Euro pa 19181995,	http://www.hic.hr/bo oks/ju go i stoc
naeuro pa/obad.htm#pre vla ka:	 “Za austrij ske,	 od no sno austro u gar ske upra ve,	
Pre vla ka do bi va stra te ško zna	če nje i to ta ko sto je sre di nom pe de se tih go di na na 
nje zi nu vr hu iz gra	đe na tvr	đa va	(For),	po tom svje ti o nik,	mol i ce sta,	sve u voj ne 
svr he.	Ota da je u tvr	đa vi stal na voj na po sa da ko ja osta je sve do ras pa da Mo nar hi je 
go di ne	1918.”
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ван	бо	ко	ко	тор	ског	за	ли	ва,	на	до	мак	Ћи	ли	па.	(Ви	де	ти	ма	пу	4,	
ис	под)

На	кон	 Дру	гог	 свет	ског	 ра	та	 уред	бом	 из	 1952.	 го	ди	не	
раз	гра	ни	че	ње	из	ме	ђу	Цр	не	Го	ре,	Хр	ват	ске	и	БиХ	спро	во	ди	
се	 та	ко	што	 гра	ни	це	Ду	бро	вач	ке	 ре	пу	бли	ке	 уну	тар	 за	ли	ва	
оста	ју	не	так	ну	те,	али	ви	ше	не	ма	там	пон	зо	не	пре	ко	Су	то	ри-
не	до	Ига	ла	(и	из	ла	ска	БиХ	на	“дру	го”	мо	ре	кроз	Су	то	ри	ну	
до	Ига	ла).	Ово	ста	ње	тра	је	до	рас	па	да	СФРЈ.

Су коб око Пре вла ке (19911992) и почет не ми
ров не ини ци ја ти ве

Ми	ров	ни	про	цес	ре	ша	ва	ња	спор	ног	про	бле	ма	Пре	вла-
ке	на	стао	је	у	мо	мен	ту	ве	ли	ких	рат	них	су	ко	ба	на	про	сто	ру	
бив	ше	СФРЈ.	Су	коб	из	ме	ђу	кра	ји	шких	Ср	ба	и	хр	ват	ских	сна-
га	уве	ли	ко	је	бе	снео	сеп	тем	бра	ме	се	ца	1992.	го	ди	не	ка	да	је	
пот	пи	сан	пр	ви	ми	ров	ни	спо	ра	зум.	Рат	на	про	сто	ру	БиХ	се	
тек	рас	плам	са	вао,	и	чи	та	во	окру	же	ње	је	би	ло	за	хва	ће	но	рат-
ним	по	жа	ром.	Вла	сти	СФРЈ	су,	од	ок	то	бра	до	де	цем	бра	1991.	
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го	ди	не,	за	по	се	ле	те	ри	то	ри	је	из	над	Ду	бров	ни	ка	(до	Сла	ног).	
По	што	 су	 оне	мо	гу	ћи	ле	 угро	жа	ва	ње	 оп	шти	не	Хер	цег	Но	ви	
вла	сти	СФРЈ/СРЈ	су	од	лу	чи	ле	да	се	по	ву	ку	са	Ду	бро	вач	ког	
ра	ти	шта.	 Ти	ме	 је	 те	ри	то	ри	ја	 пре	пу	ште	на	 са	да	 већ	ме	ђу	на-
род	но	при	зна	тој	Ре	пу	бли	ци	Хр	ват	ској,	а	је	ди	но	што	је	оста-
ло	 спор	но	 је	сте	 по	јас	Пре	вла	ке.	На	кон	муч	них	 по	сред	нич-
ких	пре	го	во	ра	обе	стра	не	су	ре	ши	ле	да	се	спор	ре	ши	не	кон-
фликт	ним	сред	стви	ма	–	пу	тем	пре	го	во	ра	из	ме	ђу:	Ре	пу	бли-
ке	Хр	ват	ске	 са	 јед	не	 стра	не,	и	 са	да	већ	Са	ве	зне	Ре	пу	бли	ке	
Ју	го	сла	ви	је	 –	 дво	чла	не	фе	де	ра	ци	је:	Ср	би	је	 и	Цр	не	 Го	ре	 са	
дру	ге.	Због	то	га	је	6.	сеп	тем	бра	1992.	го	ди	не	пот	пи	сан	спо	ра-
зум	о	по	вла	че	њу	тру	па	Вој	ске	СРЈ	са	Ду	бро	вач	ког	ра	ти	шта,	
као	и	спо	ра	зум	о	мир	ном	раз	ре	ше	њу	спо	ра	око	ула	за	у	Бо-
ко	ко	тор	ски	за	лив.5	Тај	про	цес	је	об	у	хва	тао:	по	вла	че	ње	сна	га	
Вој	ске	Ју	го	сла	ви	је	ка	СРЈ,	до	во	ђе	ње	ми	ров	них	сна	га	Ује	ди-
ње	них	 на	ци	ја	 на	 спо	ран	 про	стор	 ула	за	 у	 бо	ко	ко	тор	ски	 за-
лив,	де	ми	ли	та	ри	за	ци	ју	ши	ре	по	гра	нич	не	зо	не	и	от	по	чи	ња	ње	
нор	ма	ли	за	ци	је	од	но	са	са	обе	стра	не	спор	ног	под	руч	ја.6	Са	вет	
без	бед	но	сти	УН	је	на	осно	ву	гла	ве	VII	По	ве	ље,	до	нео	ре	зо-
лу	ци	ју	бр.	779	од	6.	ок	то	бра	1992.	го	ди	не,	ко	јом	је	по	твр	дио	
оба	ве	зу	стра	на	у	спо	ру	да	вој	но	на	пу	сте	те	ри	то	ри	ју,	ста	вља-
ју	ћи	исто	вре	ме	но	Пре	вла	ку		под		над	зор	УН.	Ман	дат	ми	си	је	
је	об	на	вљан	ше	сто	ме	сеч	но	на	осно	ву	од	лу	ка	Са	ве	та	без	бед-
но	сти	УН,	 све	 док	 ни	је	 до	шло	 до	 по	ли	тич	ких	 за	о	кре	та	 на	
обе	стра	не.	Де	ми	ли	та	ри	зо	ва	на	зо	на	је	би	ла	из	де	ље	на	на	две	
обла	сти.		У		жу	тој		су		бо	ра	ви	ле		по	ли	циј	ске		сна	ге		стра	на		у		
спо	ру,		док		су		у		пла	вој	су	пер	ви	зи	ју		оба	вља	ле		по	сма	трач-
ке	ми	си	је	ме	ђу	на	род	них	сна	га.	По	сле	за	кљу	че	ња	Спо ра зу ма 
о нор ма ли за ци ји од но са из ме ђу СР Ју го сла ви је  и  Ре пу бли ке  
Хр ват ске	1996.	го	ди	не,	стра	не	су	се	оба	ве	за	ле	да	при	сту	пе	
ре	ша	ва	њу	про	бле	ма	око	спор	ног	под	руч	ја.	Не	кон	фликт	ност	

5	 Га	вро	Пе	ра	зић:	«Гра	ни	це	уну	тар	ју	го	сло	вен	ских	те	ри	то	ри	ја,	рад	Ко	ми	си	је	о	
уну	тра	шњим	гра	ни	ца	ма	Ју	го	сла	ви	је	и	про	блем	Пре	вла	ке	као	Ју	го	сло	вен	ски	
про	блем»,	Збор ник ра до ва – Основ ни прин ци пи раз гра ни че ња:	31-36,	Вој	но-
ге	о	граф	ски	ин	сти	тут,	Бе	о	град,	1994,	стр.	34:	«По	шту	ју	ћи	Вен	сов	план,	при-
ста	ли	смо	да	се	по	ву	че	мо	из	оста	лих	де	ло	ва	Хр	ват	ске».

6 Га	вро	 Пе	ра	зић:	 Бо ко ко тор ска Пре вла ка – ме ђу на род но прав ни про блем,	
Струч	на	књи	га,	Бе	о	град,	1995,	стр.	89:	«На	кон	ус	по	ста	вља	ња	УН	ПА-зо	не	
ко	ман	дант	сна	га	УН,	ге	не	рал	Нам	би	јар	је	10.	ју	ла	1992.	го	ди	не	по	кре	нуо	ово	
пи	та	ње	по	вла	че	ња	ЈНА	у	скло	пу	по	вла	че	ња	Вој	ске	Ју	го	сла	ви	је	из	це	ле	Хр-
ват	ске,	па	на	рав	но	и	из	ре	јо	на	Ду	бров	ни	ка	и	Пре	вла	ке	као	де	ло	ва	Хр	ват	ске.»
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спо	ра	 би	ва	 до	дат	но	 про	ду	бље	на	Про то ко лом из ме ђу вла да 
СРЈ и Ре пу бли ке Хр ват ске о мир ном ре жи му уз ју жну гра ни
цу	из	2002.	го	ди	не	ка	да	се	од	ре	ђу	ју	при	вре	ме	не	зо	не	на	коп-
ну	ко	је	при	па	да	ју	Ре	пу	бли	ци	Хр	ват	ској	од	но	сно	СРЈ	(Цр	ној	
Го	ри),	и	ка	да	се	вр	ши	по	вла	че	ње	ми	ров	них	сна	га	ОУН-а	са	
овог	про	сто	ра.	На	осно	ву	 тог	 спо	ра	зу	ма,	Хр	ват	ска	 је	ус	по-
ста	ви	ла	кон	тро	лу	над	коп	не	ном	гра	ни	цом	на	Пре	вла	ци,	али	
је	на	мо	ру	уве	ден	при	вре	ме	ни	гра	нич	ни	ре	жим.	«Уз	де	ми	ли-
та	ри	за	ци	ју	коп	не	ног	под	руч	ја,	до	шло	је	и	до	по	де	ле	над	ле-
жно	сти	та	ко	што	се	Ју	го	сла	ви	ји	(Цр	ној	Го	ри)	при	зна	је	пра	во	
на	ју	рис	дик	ци	ју	у	се	вер	ном	под	руч	ју	из	над	Кон	фи	на,	док	се	
Хр	ват	ској	усту	па	исто	пра	во	у	про	сто	ру	ју	го	за	пад	но	од	Кон-
фи	на.»7	Стра	не	су	кроз	спо	ра	зум	при	ста	ле	да	се	у	мор	ском	
под	руч	ју	за	пад	но	од	пра	ве	ли	ни	је	ко	ја	се	про	те	же	од	Кон	фи-
на	до	тач	ке	уда	ље	не	три	ка	бла	од	рта	Оштро	на	спој	ни	ци	рт	
Оштро	 –	 рт	Ве	сло,	 ис	кљу	чи	 при	су	ство	 ци	вил	них	 и	 вој	них	
сна	га.	При	вре	ме	но	раз	гра	ни	че	ње	те	ри	то	ри	јал	ног	мо	ра	спо-
ра	зу	мом	 по	ла	зи	 од	 тач	ке	 ко	ја	 је	 три	 ка	бла	 уда	ље	на	 од	 рта	
Оштро	–	рт	Ве	сло.	Она	се	по	том	на	ста	вља	пра	вом	ли	ни	јом	12	
на	у	тич	ких	ми	ља,	ази	му	том	206,	све		до		отво	ре	ног		мо	ра.	Из		
Про	то	ко	ла		се		ви	ди		да		су		стра	не		по	што	ва	ле		пра	ви	ла	о	пру-
жа	њу	те	ри	то	ри	јал	ног	мор	ског		по	ја	са.	За	ли	ви	Бо	ка	ко	тор	ска	
и	Тра	ште	су	об	у	хва	ће	ни	уну	тра	шњим	мор	ским	во	да	ма,	по-
што	при	ро	дан	улаз	у	за	лив	ни	је	ши	ри	од	24	на	у	тич	ке	ми	ље,	а	
по	вр	ши	на	ни	је	јед	на	ка	или	ве	ћа	од	по	вр	ши	не	по	лу	кру	га	чи	ји	
је	преч	ник	ли	ни	ја	ко	ја	за	тва	ра	улаз	у	за	лив,	док	су	оба	ле	су	
оста	ле	под	су	ве	ре	ни	те	том	СРЈ.	Тре	нут	но	је	и	да	ље	на	сна	зи	
Про то кол о мир ном ре жи му уз ју жну гра ни цу	из	2002.	го-
ди	не.	Овај	Про	то	кол	је	Ре	пу	бли	ци	Хр	ват	ској	пре	пу	стио	коп-
не	ну	гра	ни	цу	ју	го	за	пад	но	од	Кон	фи	на,	али	без	пра	ва	на	ко-
ри	шће	ње	за	лив	ских	во	да	ко	јим	би	ње	на	ве	ћа	пло	ви	ла	мо	гла	
да	ула	зе	уну	тар	те	ри	то	ри	јал	ног	мо	ра	све	до	рта	Кон	фин.	Са	
дру	ге	стра	не	Ре	пу	бли	ка	Цр	на	Го	ра	се	од	ре	кла	су	ве	ре	ни	те	та	
над	нај	за	пад	ни	јим	де	лом	Бо	ко	ко	тор	ског	за	ли	ва,	и	та	ко	до	ве-
ла	у	пи	та	ње	без	бед	ност	рас	по	ла	га	ња	бо	ко	ко	тор	ским	за	ли	вом	
ко	ји	јој	при	па	да	по	ме	ђу	на	род	ном	пра	ву.	Си	ту	а	ци	ја	је	та	ква	
да	се	тре	нут	но	не	на	зи	ре	по	ли	тич	ко	ре	ше	ње	спо	ра,	иако	би	

7 Du ško Di mi tri je vić:	“Me	đu na rod no-prav ni tret man gra nič	nih spo ro va na pro sto-
ru biv še Ju go sla vi je”,	Me đu na rod ni pro ble mi,	3-4/2003:	354-373,	IMPP,	Be o grad,	
2003,	str.	367.
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па	ле	том	не	кон	фликт	них	ме	ра	спор	мо	гао	би	ти	ре	шен	без	на-
ме	та	ња	ре	ше	ња	пу	тем	прав	ног	ауто	ри	те	та	(ар	би	тра	же	пред	
Ме	ђу	на	род	ним	су	дом	прав	де).

Ства ра ње ам би јен та за ми ров но реше ње 
слу ча ја Пре вла ка

По	сред	на	сред	ства	не	кон	фликт	ног	ре	ша	ва	ња	по	ли	тич-
ког	спо	ра	у	слу	ча	ју	Пре	вла	ке	под	ра	зу	ме	ва	ју	ми	ров	не	ин	стру-
мен	те	ко	ји	ма	се	ства	ра	ам	би	јент	да	се	су	коб:		при	ми	ри,	ста	ви	
под	кон	тро	лу	и	да	се	из	гра	ди	ме	ђу	соб	но	по	ве	ре	ње	су	ко	бље-
них	стра	на,	ка	ко	би	не	по	сре	дан	пре	го	ва	рач	ки	про	цес	мо	гао	
да	про	из	ве	де	ис	ход	ко	јим	би	обе	стра	не	у	су	ко	бу	би	ле	за	до-
вољ	не.	Ови	по	ступ	ци	об	у	хва	та	ју	сле	де	ће	фа	зе:	

1.	 Об у ста ва рат них деј ста ва	у	ко	је	спа	да	ју:	про цес об
у ста ве ва тре,	до во ђе ње ми си је УНа	на	и	око	Пре-
вла	ке,	 де ми ли та ри за ци ју	 под	 ко	јом	 се	 под	ра	зме	ва:	
укла	ња	ње	 те	шког	 на	о	ру	жа	ња,	 пре	на	ме	ну	 вој	них	
обје	ка	та	 и	 ин	фра	струк	ту	ре	 (раз	ми	ни	ра	ва	ње,	 уни-
шта	ва	ње	те	шког	и	ла	ког	на	о	ру	жа	ња,	пре	на	ме	на	вој-
них	обје	ка	та);8

2.	 По ста вља ње за јед нич ких по ли циј ских и ца рин ских 
пунк то ва;

3.	 Кре и ра ње јав ног мње ња	 ба	зи	ра	ног	 на	 до бро су сед
ским од но си ма	и	ми ро љу би вој ко ег зи стен ци ји	(кроз	
сред	ства	јав	ног	ин	фор	ми	са	ња,	ме	ђу	кул	тур	ну	са	рад-
њу	по	гра	нич	них	обла	сти,	 кроз	обра	зов	ни	 си	стем	и	
еду	ка	ци	ју	мла	дих	на	ра	шта	ја);

4.	 До бро су сед ски од но си и по ли ти ка уза јам ног раз у
ме ва ња	 (под	сти	ца	ње	 и	 кре	и	ра	ње	 за	јед	нич	ке	 по	ли-
ти	ке	 у	 окру	же	њу	 зе	ма	ља	 у	 су	ко	бу	 кроз	 раз	ли	чи	те	
про	јек	те	и	про	гра	ме,	ре	ги	о	нал	на	са	рад	ња	ло	кал	них	
са	мо	у	пра	ва	и	ин	тен	зи	ви	ра	ње	од	но	са	су	сед	них	се	ла:	
Ви	та	љи	не,	Ми	тро	ви	ћа,	Ма	ри	ћа	и	По	по	ви	ћа	са	јед	не	
стра	не,	и:	Жви	ња,	Њи	ви	ца,	Ига	ла,	Су	то	ри	не	са	дру-
ге);9

8 Bo	ja	na	La	ki	će	vić:	Prav ni aspekt Pre vla ke u svje tlu me đu na rod nog pra va,	Ma	ster	
rad,	Prav	ni	fa	kul	tet,	Be	o	grad,	2008,	str.	20:	“Voj	ni	objek	ti	na	Pre	vla	ci	ili	će	bi	ti	
sru	še	ni	ili	će	bi	ti	iz	vr	še	na	nji	ho	va	pre	na	mje	na.»

9	 Ста	нов	ни	ци	ма	Ви	та	љи	не	је	Хер	цег	Но	ви	био	«цен	тар	жи	вот	них	од	но	са,	и	
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5.	 До се за ње за јед нич ких спољ нопо ли тич ких ци ље ва 
Хр	ват	ске	и	Цр	не	Го	ре		(европ	ска	и/или	евро	а	тлант-
ска	пер	спек	ти	ва);

6.	 Пре ко гра нич на са рад ња кроз сло бо ду раз ме не:	љу	ди,	
ро	ба	и	ка	пи	та	ла;

7.	 Рад на за јед нич ким ин фра струк тур ним про јек ти ма 
од	обо	стра	ног	ин	те	ре	са	и	ко	ри	сти	(елек	три	фи	ка	ци	ја	
мре	же,	во	до	вод	на	тра	са:	Тре	би	шњи	ца→Плат→Хер-
цег	Но	ви,	из	град	ња	но	ве	са	о	бра	ћај	ни	це	код	Кон	фи	на	
и	про	ши	ри	ва	ње	ста	рих	на	гра	нич	ном	пре	ла	зу:	Де	бе-
ли	бри	јег	§	Ка	ра	со	ви	ћи);10

8.	 Из град ња ту ри стич коза бав них и ре кре а тив них 
са др жа ја	 у	 де	ми	ли	та	ри	зо	ва	ној	 зо	ни	 (На	ци	о	нал	ни	
парк	«Пре	вла	ка»,	ком	плек	си	хо	те	ла,	спорт	ски	те	ре-
ни	и	дру	ги	за	бав	ни	са	др	жа	ји);

По чет не по зи ци је, ток пре го во ра  
и мо гу ћи рас пле ти

Пре	по	чет	ка	пре	го	во	ра,	још	1992.	го	ди	не,	стра	не	у	спо-
ру	до	го	во	ри	ле	су	да	ће		овај	по	сту	пак	би	ти	без	пре	се	да	на	у	
прак	си	ме	ђу	на	род	них	спо	ро	ва	ка	да	је	о	уну	тра	шњим,	за	лив-
ским	во	да	ма	реч.	

Пре	го	ва	рач	ке	 стра	не	 су	 по	шле	 од	 пот	пу	но	 су	про	ста-
вље	них	по	зи	ци	ја:	

а)	 за	 срп	ско-цр	но	гор	ску	 стра	ну	 (СРЈ)	пи	та	ње	Пре	вла-
ке	 је	 по	ста	вље	но	 као	 пи	та	ње	 ула	за	 у	 Бо	ко	ко	тор	ски	 за	лив	
и	ње	го	ве	 кон	тро	ле.	 За	 ову	 стра	ну	 је	Пре	вла	ка	без	бед	но	сно	
пи	та	ње,	 ко	ме	 тре	ба	 прет	по	ста	ви	ти	 те	ри	то	ри	јал	но	 пи	та	ње.	
На	про	сто,	ов	де	мо	ра	до	ћи	до	раз	ме	не	те	ри	то	ри	ја,	ка	ко	би	се	

њи	хо	во	за	др	жа	ва	ње	у	хр	ват	ској	др	жа	ви	ор	јен	ти	са	ло	би	их	ка	цен	три	ма	Цав-
тат	и	Ду	бров	ник,	ко	ји	су	мно	го	уда	ље	ни	ји	од	Ига	ла	и	Хер	цег	Но	вог».	(Га	вро	
Пе	ра	зић:	Бо ко ко тор ска Пре вла ка – ме ђу на род но прав ни про блем,	Струч	на	
књи	га,	Бе	о	град,	1995,	стр.	117).

10	 San dra	 Jo vić-Ma za lin,	 Jo sip	 Fa ri	čić:	 “Ge o graf ske	 osno ve	 dru štve no-go spo dar-
sko ga	vred no va nja	po lu o to ka	Oštre	(Pre vla ke)”,	Eko nom ska i eko hi sto ri ja,	1/2013:	
150-165,	Dru štvo	za	hr vat sku	eko nom sku	po vi jest	 i	 eko hi sto ri ju,	Za greb,	2013,	
str.	151:	“Pre ma	Martínezovom	mo de lu	pre ko gra nič	ne	su rad nje	(Martínez,	1986)	
pro stor	Oštre	mo gao	bi	se	de fi ni ra ti	kao	otu	đe no	pri gra nič	no	pod ruč	je.	Osnov	no	
obi	ljež	je	tog	ti	pa	pri	gra	nič	nog	pod	ruč	ja	je	rat	no	i	po	strat	no	sta	nje,	po	li	tič	ke	na	pe-
to	sti,	et	nič	ki	su	ko	bi,	te	ri	to	ri	jal	ne	pre	ten	zi	je	i	sl.	Su	rad	nja	je	pak	mo	gu	ća,	pre	ma	
Martínezu	(1986)	ka	da	po	sto	ji	go	spo	dar	ska	i	dru	štve	na	kom	ple	men	tar	nost,	te	pri-
ja	telj	ski	i	sta	bil	ni	od	no	si	iz	me	đu	dvi	ju	su	sjed	nih	dr	ža	va.”	
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омо	гу	ћи	ло	пу	но	рас	по	ла	га	ње	над	за	ли	вом	оно	ме	на	ко	га	от-
па	да	пре	ко	95%	за	ли	ва,	а	то	је	СРЈ	(Цр	на	Го	ра).	

б)	са	дру	ге	стра	не,	Хр	ват	ска	 је	ово	пи	та	ње	тре	ти	ра	ла	
као	те	ри	то	ри	јал	но	пи	та	ње,	и	као	кљу	чан	ар	гу	мент	ис	ти	ца-
ла	да	Пре	вла	ка	и	Рт	Оштра	ка	та	стар	ски	при	па	да	ју	се	лу	Ви-
та	љи	на	(СР	Хр	ват	ска).11	За	Хр	ват	ску	стра	ну	Пре	вла	ка	 је	сте	
“си	гур	но	сно	пи	та	ње”,	и	оно	се	као	та	ко	ва	ља	ре	ша	ва	ти,	али	
без	за	ди	ра	ња	у	те	ри	то	ри	јал	ни	ин	те	гри	тет	Ре	пу	бли	ке	Хр	ват-
ске,	ко	јој	“не	спор	но	при	па	да	оспо	ра	ва	но	под	руч	је”.12

Та	ко	 је	то	ком	пре	го	во	ра	ар	гу	мен	то	ва	но	„за	и	про	тив“	
тре	ба	 ли	 уоп	ште	 за	ди	ра	ти	 у	 те	ри	то	ри	јал	ни	 спор,	 или	 све	
пре	ба	ци	ти	на	ра	ван	без	бед	но	сног	пи	та	ња.	Хр	ват	ска	стра	на	
је	ис	та	кла	не	спор	ност	при	па	да	ња	рта	Оштра	Хр	ват	ској,	и	по-
зи	ва	ла	се	на	увид	у	ка	та	стар	ске	књи	ге.	На	су	прот	то	ме	цр	но-
гор	ско-ср	би	јан	ска	де	ле	га	ци	ја	је	оспо	ра	ва	ла	су	ве	ре	ни	тет	Хр-
ват	ске	на	спор	ном	под	руч	ју	ар	гу	мен	та	ци	јом	да	су	на	рту	Ош-
тро	од	у	век	би	ле	сна	ге	ЈНА,	и	да	је	то	зе	мљи	ште	из	у	зе	то	из	
над	ле	жно	сти	СР	Хр	ват	ске,	као	под	руч	је	од	стра	те	шког	зна-
ча	ја	 по	 без	бед	ност	 Бо	ко	ко	тор	ског	 за	ли	ва.13	По	сло	ве	 ца	рин-
ске	кон	тро	ле	у	до	ба	СФРЈ	пре	у	зи	ма	ла	је	по	ли	циј	ска	упра	ва	у	
Зе	ле	ни	ци	(СР	Цр	на	Го	ра).14	У	при	лог	то	ме	де	ле	га	ци	ја	СРЈ	је	
ис	та	кла	ар	гу	мент	да	је	Пре	вла	ка	и	сам	рт	Оштро	од	у	век	не-
на	се	љен,	те	да	је	овај	ко	мад	коп	на	ис	кљу	чи	во	без	бед	но	сна	и	
стра	те	шка	тач	ка.	Хр	ват	ска	се	по	зи	ва	ла	на	то	да	је	Пре	вла	ка	
би	ла	 нео	ту	ђи	ви	 део	Ду	бро	вач	ке	 ре	пу	бли	ке,	 чи	ји	 је	 прав	ни	

11	 “Po	lu	o	tok	Oštra	pri	pa	da	Do	njoj	Vi	ta	lji	ni	u	okvi	ru	ka	ta	star	ske	op	ći	ne	Vi	ta	lji	na.”	
(Ibi	dem,	str.	153).

12	 Ra	do	van	 Pa	vić:	 “Pro	blem	 hr	vat	sko-cr	no	gor	ske	 gra	ni	ce	 na	mo	ru”,	Ana li hr vat
skog po li to lo škog dru štva,	1/2012:	261-281,	Hr	vat	sko	po	li	to	lo	ško	dru	štvo,	Za	greb,	
2012,	str.	263:	“(...)	jed	na	od	naj	va	žni	jih	po	stav	ki	u	raz	ma	tra	nju	gra	ni	ce	jest	ona	
ko	ja	tvr	di	da	pro	blem	ni	je	ge	o	stra	te	ško-si	gur	no	snog,	a	ni	plo	vid	be	no-go	spo	dar-
skog	zna	ča	ja	(za tvo re nost),	na	če	mu	in	zi	sti	ra	Cr	na	Go	ra,	ne	go	da	se	ra	di	o	te ri to
ri jal nom pi ta nju,	ina	če	lo	gič	nom	u	uvje	ti	ma	naj	no	vi	je	po	li	to	ge	ne	ze	i	Hr	vat	ske	i	
Cr	ne	Go	re.”

13	 San	dra	 Jo	vić-Ma	za	lin,	 Jo	sip	 Fa	ri	čić:	 “Ge	o	graf	ske	 osno	ve	 dru	štve	no-go	spo-
dar	sko	ga	 vred	no	va	nja	 po	lu	o	to	ka	 Oštre	 (Pre	vla	ke)”,	 Eko nom ska i eko hi sto ri ja,	
1/2013:	150-165,	Dru	štvo	za	hr	vat	sku	eko	nom	sku	po	vi	jest	i	eko	hi	sto	ri	ju,	Za	greb,	
2013,	str.	161:	“...	1958.	do	ne	se	no	rje	še	nje	pre	ma	ko	jem	ze	mlji	šte	na	Oštri	po	sta	je	
op će na rod na imo vi na	ko	jom	upra	vlja	Dr	žav	ni	se	kre	ta	ri	jat	za	po	slo	ve	na	rod	ne	od-
bra	ne.”

14 Луч	ка	ка	пе	та	ни	ја	Зе	ле	ни	ка	об	у	хва	та	«под	руч	је	оме	ђе	но	гра	ни	цом	ко	ја	иде	
од	ува	ле	Пре	вла	ка	оба	лом	до	Рта	Оштра...»	(Га	вро	Пе	ра	зић:	Бо ко ко тор ска 
Пре вла ка – ме ђу на род но прав ни про блем,	 Струч	на	 књи	га,	 Бе	о	град,	 1995,	
стр.	124).
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на	след	ник	Хр	ват	ска,	и	ис	ти	ца	ла	да	је	про	стор	око	Пре	вла	ке	
са	гра	нич	ном	тач	ком	на	Кон	фи	ну	би	ла	уцр	та	на	и	у	Ба	но	ви	ну	
Хр	ват	ску	1939.	го	ди	не.	Де	ле	га	ци	ја	СРЈ	је	оспо	ра	ва	ла	по	зи	ва-
ње	Ре	пу	бли	ке	Хр	ват	ске	да	је	прав	ни	на	след	ник	Ду	бро	вач	ке	
ре	пу	бли	ке.	Уз	то	ис	ти	ца	ла	је	да	је	по	зи	ва	ње	Хр	ват	ске	на	при-
пад	ни	штво	Пре	вла	ке	 Ба	но	ви	ни	Хр	ват	ској	 ире	ле	вант	но,	 јер	
Ба	но	ви	на	ни	ка	да	ни	је	 “за	жи	ве	ла”	као	др	жав	но-прав	на	тво-
ре	ви	на	у	окви	ру	Кра	ље	ви	не	Ју	го	сла	ви	је.

Ипак,	 на	 кра	ју	 је	 цр	но	гор	ска	 стра	на	 “ле	гла	 на	 ру	ду”,	
и	 за	рад	 бу	ду	ће	 евро	а	тлант	ске	 пер	спек	ти	ве	 при	ста	ла	 да	 се	
од	рек	не	пре	тен	зи	ја	на	коп	не	ни	део	гра	ни	це	ко	ји	би	Хр	ват-
ску	уда	љио	од	при	сту	па	Бо	ко	ко	тор	ском	за	ли	ву.	Цр	но	гор	ска	
стра	на	се	са	кри	ла	иза	пот	пи	са	та	да	шњег	са	ве	зног	ми	ни	стра	
спољ	них	по	сло	ва	Го	ра	на	Сви	ла	но	ви	ћа,	ко	ји	се	ра	ти	фи	ко	вао	
Про то кол из ме ђу вла да СРЈ и Ре пу бли ке Хр ват ске о мир ном 
ре жи му уз ју жну гра ни цу	из	2002.	го	ди	не.	Овим	про	то	ко	лом	
гра	ни	ца	на	коп	ну	оста	ла	је	она	ква	ка	ква	је	ви	ђе	на	очи	ма	хр-
ват	ске	стра	не	у	спо	ру.	Гра	нич	на	тач	ка	је	да	нас	ду	бо	ко	уну-
тар	за	пад	не	стра	не	бо	ко	ко	тор	ског	за	ли	ва	ис	под	рта	Ко	би	ла,	
на	Кон	фи	ну.	Хр	ват	ска	за	ста	ва	се	за	ви	јо	ри	ла	уну	тар	за	ли	ва,	а	
све	оста	ле	тех	нич	ке	тач	ке	из	пот	пи	са	ног	Про	то	ко	ла	су	има	ле	
за	циљ	са	мо	да	убла	же	са	да	већ	не	спо	ран	су	ве	ре	ни	тет	Хр	ват-
ске	у	том	де	лу	за	ли	ва.15

Де	та	љи	из	Про	то	ко	ла	су	има	ли	за	циљ	да	убла	же	су-
ве	ре	ни	тет	Хр	ват	ске	у	Бо	ко	ко	то	ском	за	ли	ву	до	пу	не	нор	ма-
ли	за	ци	је	од	но	са	две	стра	не	у	спо	ру.	Он	је	на	мо	ру	пред	ви	ђао	
огра	ни	че	ни	су	ве	ре	ни	тет	Хр	ват	ске	у	сле	де	ћим	тач	ка	ма:

•	 	Ре	пу	бли	ци	Хр	ват	ској	је	до	де	љен	огра	ни	чен	про	стор	
уну	тар	за	лив	ских	во	да;

•	 	ус	по	ста	вљен	 је	 за	јед	нич	ки	су	ве	ре	ни	тет	Хр	ват	ске	и	
Цр	не	 Го	ре	 у	 аква	то	ри	ју	 где	 Хр	ват	ска	 пе	не	три	ра	 у	
Бо	ку	ко	тор	ску;16 

15 Да	је	Про	то	кол	ве	ли	ка	хр	ват	ска	ме	ђу	на	род	на	по	бе	да	при	зна	је	и	мо	жда	по-
нај	бо	љи	хр	ват	ски	по	зна	ва	лац	про	бле	ма	Пре	вла	ке,	ко	ле	га-знан	стве	ник	Ра	до-
ван	Па	вић,	ко	ји	ка	же:	“Za to	na kon	svih	po hva la	upu	će nih	Pro to ko lu,	kao	ve li-
kom	hr vat skom	uspje hu	–	do la zi	ne iz bje	žni ali.	I	o	tom	ali	bit	će	ri	je	či	u	ovom	pri-
lo	gu	ko	ji	se	ba	vi	raš	člam	bom	Pro to ko la.”	(Ra	do	van	Pa	vić:	“Raš	člam	ba	Pro	to	ko	la	
u	sve	zi	sa	gra	ni	com	iz	me	đu	Re	pu	bli	ke	Hr	vat	ske	i	Cr	ne	Go	re”,	Ge o a dria,	2/2010:	
287-303,	Hr	vat	sko	ge	o	graf	sko	dru	štvo,	Za	dar,	2010,	str.	288)	Про	то	кол	хр	ват	ска	
стра	на	не	дво	сми	ле	но	оце	њу	је	као	успех,	с	тим	што	увек	има	не	ко	“али”,	ко	је	
кр	њи	ту	по	бе	ду.

16 Во	ји	слав	 Бе	ло	и	ца:	Пре вла ка хер цег нов ска,	 ИКП	Ни	ко	ла	Па	шић,	 Бе	о	град,	
2004,	стр.	40:	“Бо	ко	ко	тор	ски	аква	то	ри	јум	је	под	на	шом	ју	рис	дик	ци	јом,	сем	
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•	 	при	вред	на	 ак	тив	ност	 Хр	ват	ске	 уну	тар	 тог	 аква	то-
ри	ја	 је	све	де	на	на	огра	ни	чен	днев	ни	улов	ри	бе,	а	у	
ње	га	мо	гу	за	ћи	са	мо	ма	њи	бро	до	ви	(бар	ке).	На	овај	
на	чин	Ре	пу	бли	ка	Хр	ват	ска	не	ма	пун	су	ве	ре	ни	тет	на	
обал	ном	под	руч	ју	ко	ји	јој	је	про	то	ко	лом	до	де	љен.	Па	
ипак,	иако	на	пр	ви	по	глед	не	по	во	љан	по	хр	ват	ске	на-
ци	о	нал	ни	ин	те	ре	се,	овај	про	то	кол	у	су	шти	ни	по	вла-
ђу	је	хр	ват	ској	стра	ни	из	не	ко	ли	ко	бит	них	раз	ло	га:

•	 	коп	не	ни	 по	јас	 до	 Кон	фи	на	 пре	дат	 је	 Хр	ват	ској	 на	
упра	ву	и	у	пу	ну	над	ле	жност;

•	 	коп	не	но	раз	гра	ни	че	ње	има	ста	тус	«пре	су	ђе	не	ства-
ри»	(res iudi ca ta);17

•	 	мор	ско	 раз	гра	ни	че	ње	при	вре	ме	ног	 је	 ка	рак	те	ра;	 за	
оче	ки	ва	ти	је	да	оно	мо	же	би	ти	да	ље	ре	ша	ва	но	са	мо	
у	при	лог	хр	ват	ске	стра	не,	ка	ко	би	се	ре	ше	ње	ускла-
ди	ло	са	ме	ђу	на	род	ним	пра	вом;

Ка	ко	год	би	ло,	за	оче	ки	ва	ти	је	рас	плет	за	мр	ше	ног	по-
ли	тич	ког	чво	ра.	Ин	стру	мен	ти	ма	ми	ров	ног	ре	ша	ва	ња	спо	ра	
ство	рен	 је	 ам	би	јент	да	 се	исти	раз	ре	ши.	Су	коб	 је	из	до	ме-
на	 ра	та	 пре	ве	ден	 на	 пре	го	во	ре.	Хр	ват	ска	 ам	би	ци	ја	 не	ће	 се	
по	ми	ри	ти	 са	 двој	ним	 су	ве	ре	ни	те	том,	 тзв.	 су	вла	сни	штвом	
(con do mi ni um-ом)	 над	 ма	лим	 мор	ским,	 за	лив	ским	 по	ја	сом	
ко	ји	јој	је	пре	ма	Про	то	ко	лу	при	вре	ме	но	до	де	љен.	За	оче	ки-
ва	ти	је	да	ће	Хр	ват	ска	тра	жи	ти	укла	ња	ње	con do mi num-a	над	

за	јед	нич	ке	ју	рис	дик	ци	је	по	ли	ни	ји	Кон	фин	–	Рт	Оштро.”
17	 	У	при	лог	“пре	су	ђе	не	ства	ри”	и	из	ја	ва	до	цен	та	по	мор	ског	и	про	мет	ног	пра	ва	

из	Хр	ват	ске,	Го	ра	на	Вој	ко	ви	ћа:	“Po lu o str vo Pre vla ka je dio hr vat ske dr žav ne 
te ri to ri je i oko to ga vje ru jem ne će bi ti da lje ozbilj ne ras pra ve. Otva ra nje tog pi
ta nja od stra ne slu žbe ne po li ti ke Cr ne Go re bi se mo glo shva ti ti kao ugro ža va nje 
su ve re ni te ta i te ri to ri jal nog in te gri te ta Re pu bli ke Hr vat ske. Na sa mom po lu o str
vu, Hr vat ska oba vlja su ve re nu vlast,	tvr	di	Voj	ko	vić.”	(http://www.ko dex.me/cla
nak/37256/voj ko vicspor nojesa moraz gra ni ce njenamo ru).

Са	свим	су	прот	но	ста	ја	ли	ште	за	у	зи	ма	ју	цр	но	гор	ски	пар	ла	мен	тар	ци:	“Члан	Од-
бо	ра	за	ме	ђу	на	род	не	од	но	се	и	исе	ље	ни	ке	Скуп	шти	не	Цр	не	Го	ре	и	по	сла	ник	
Де	мо	крат	ског	фрон	та	Ко	ча	Па	вло	вић	ре	као	је	да	се	при	вре	ме	ни	про	то	кол	из	
2002.	ни	на	ко	ји	на	чин	не	мо	же	сма	тра	ти	до	ку	мен	том	о	раз	гра	ни	че	њу,	ни	ти	
на	оба	ли	ни	ти	у	до	тич	ном	при	о	ба	љу,	ка	да	је	у	пи	та	њу	гра	ни	ца	из	ме	ђу	Цр	не	
Го	ре	и	Хр	ват	ске.”	Ка	ко	је	до	дао	Па	вло	вић:	“Ве	ли	ки	про	блем	пред	ста	вља	ју	
но	ва	ту	ма	че	ња	ко	ја	до	ла	зе	из	зва	нич	них	кру	го	ва	Хр	ват	ске,	ко	ји	при	вре	ме	ни	
про	то	кол	ту	ма	че	као	акт	ко	јим	се	де	фи	ни	ше	гра	ни	ца	на	коп	ну,	што	ни	је	тач-
но.”	(Но	ви	ца	Ђу	рић:	“За	греб	–	Пре	вла	ка	је	под	хр	ват	ском	ју	рис	дик	ци	јом”,	
По ли ти ка,	од	2.	ав	гу	ста	2014,	стр.	4,	http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/re gion/Za
grebPre vla kajepodhr vat skomju ris dik ci jom.sr.html)	
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до	де	ље	ним	 по	ја	сом	 уну	тар-за	лив	ских	 во	да,18	 и	 про	ши	ре	ње	
гра	нич	ног	по	ја	са,	по	зи	ва	њем	на	ме	ђу	на	род	но	пра	во	(Ви	де	ти	
ма	пе	5	и	6	ис	под).

18	 Уну	тра	шње	мор	ске	во	де	де	фи	ни	шу	се	као:	про	стор	од	оба	ле	до	гра	ни	це	од	
ко	је	по	чи	ње	те	ри	то	ри	јал	но	мо	ре.	(Ви	де	ти	у:	Јо	ван	Илић,	Ми	ло	мир	Сте	пић:	
“Гра	ни	це	др	жа	ва	–	де	фи	ни	ци	ја,	кла	си	фи	ка	ци	ја	и	прин	ци	пи	раз	гра	ни	че	ња”,	
Збор ник ра до ва – Основ ни прин ци пи раз гра ни че ња:	15-26,	Вој	но	ге	о	граф	ски	
ин	сти	тут,	Бе	о	град,	1994,	стр.	17)	Са	дру	ге	стра	не,	под	те	ри	то	ри	јал	ним	мо-
рем	под	ра	зу	ме	ва	се	“по	јас	огра	ни	чен	ли	ни	јом	уда	ље	ном	12	ми	ља	од	ба	зне	
ли	ни	је.	И	на	ову	зо	ну	се	про	те	же	су	ве	ре	ни	тет	др	жа	ве	уз	јед	ну	на	по	ме	ну	–	
пра	во	сло	бод	не	пло	вид	бе	има	ју	бро	до	ви	под	свим	за	ста	ва	ма”.	(Ibi dem)
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Цр	но	гор	ска	стра	на	има	ће	знат	но	те	жи	по	сао.	У	по	ли-
тич	ким	пре	го	во	ри	ма	она	се	ола	ко	од	ре	кла	пра	ва	на	ис	прав	ку	
те	ри	то	ри	јал	ног	 раз	гра	ни	че	ња	 са	 Ре	пу	бли	ком	 Хр	ват	ском.19 
Ти	ме	је	до	ве	ла	у	пи	та	ње	пра	во	рас	по	ла	га	ња	Бо	ко	ко	тор	ским	
аква	то	ри	јем.	 Тре	нут	ни	 sta tus quo	 у	 по	гле	ду	 рас	по	ла	га	ња	
уну	тра	шњим	мо	рем	јој	иде	у	при	лог,	али	је	он	при	вре	ме	ног	
ка	рак	те	ра.	Уко	ли	ко	би	се	по	се	гло	за	ме	ђу	на	род	ном	ар	би	тра-
жом	сва	је	при	ли	ка	да	би	спор	мо	гла	да	из	гу	би,	а	та	да	сле	ди	
ре	ви	зи	ја	гра	ни	ца	на	мо	ру.	Ре	ви	зи	ја		мо	же	да	угро	зи	ви	тал	не	
ин	те	ре	се	Цр	не	Го	ре,	јер	ве	ли	ки	бро	до	ви	у	том	слу	ча	ју	не	би	
мо	гли	да	упло	вља	ва	ју	стра	ном	од	остр	ва	Ма	му	ла	ка	рту	Ми-
ри	шта,	по	што	је	ту	улаз	у	за	лив	знат	но	пли	ћи.

Ових	 да	на	 по	ста	је	 ак	ту	ел	но	 про	ми	шља	ње	 да	 би	 про-
да	ја	и	при	ва	ти	за	ци	ја	На	ци	о	нал	ног	пар	ка	 “Пре	вла	ка”	мо	гло	
да	бу	де	ре	ше	ње	чи	та	вог	слу	ча	ја.	Та	да	би		На	ци	о	нал	ни	парк	
“Пре	вла	ка”	мо	гла	да	от	ку	пи	Цр	на	Го	ра	(или	нпр.	Ср	би	ја,	па	
чак	и	Ре	пу	бли	ка	Срп	ска).	И	прем	да	би	рт	Оштро,	и	по	јас	иза	
Пре	вла	ке,	и	да	ље	пот	па	да	ли	под	прав	ни	си	стем	Ре	пу	бли	ке	
Хр	ват	ске,	ње	гов	бу	ду	ћи	вла	сник	би	ку	по	ви	ном	тог	тла	мо	гао	
да	раз	ре	ши	ко	рен	су	ко	ба,	и	да	пот	пу	но	мар	ги	на	ли	зу	је	ди	ле-
му:	без	бед	ност	Бо	ке	ко	тор	ске	(и	Цр	не	Го	ре)	и/или	очу	ва	ње	
те	ри	то	ри	јал	ног	ин	те	гри	те	та	Хр	ват	ске.

Ли те ра ту ра

Бе	ло	и	ца,	Во	ји	слав:	Пре вла ка хер цег нов ска,	ИКП	Ни	ко-
ла	Па	шић,	Бе	о	град,	2004.

Di	mi	tri	je	vić,	Du	ško:	“Me	đu	na	rod	no-prav	ni	tret	man	gra	nič-
nih	spo	ro	va	na	pro	sto	ru	biv	še	Ju	go	sla	vi	je”,	Me đu na rod ni 
pro ble mi,	3-4/2003:	354-373,	IMPP,	Be	o	grad,	2003.

Ђу	рић,	Но	ви	ца:	«За	греб	–	Пре	вла	ка	је	под	хр	ват	ском	ју-
рис	дик	ци	јом»,	По ли ти ка,	 од	 2.	 ав	гу	ста	 2014,	http://
www.po li ti ka.rs/ru bri ke/re gion/Za grebPre vla kaje
podhr vat skomju ris dik ci jom.sr.html

19	 У	при	лог	ово	ме	и	из	ја	ва	бив	шег	пред	сед	ни	ка	Цр	не	Го	ре	и	председника	владе	
СРЈ,	Мо	ми	ра	Бу	ла	то	ви	ћа:	“Цен	трал	на	ствар	је	би	ла	да	се	ни	ка	да	не	при	зна	
да	је	Пре	вла	ка	хр	ват	ска	те	ри	то	ри	ја.	(...)	ка	да	су	при	хва	ти	ли	да	се	на	Пре	вла-
ци	за	ви	јо	ри	хр	ват	ска	за	ста	ва,	бо	јим	се	да	се	ви	ше	не	мо	же	мно	го	учи	ни	ти.”	
(Во	ји	слав	Бе	ло	и	ца:	Пре вла ка хер цег нов ска,	ИКП	Ни	ко	ла	Па	шић,	Бе	о	град,	
2004,	стр.	604).



ВладанСтанковић,ЗоранМилосављевић ПОЛИТИЧКОРЕШЕЊЕ...

282

Илић	Јо	ван,	Сте	пић	Ми	ло	мир:	«Гра	ни	це	др	жа	ва	–	де	фи-
ни	ци	ја,	кла	си	фи	ка	ци	ја	и	прин	ци	пи	раз	гра	ни	че	ња»,	
Збор ник ра до ва – Основ ни прин ци пи раз гра ни че ња:	
15-26,	Вој	но	ге	о	граф	ски	ин	сти	тут,	Бе	о	град,	1994.

Јо	вић-Ма	за	лин	 Сан	дра,	 Фа	ри	чић	 Јо	сип:	 «Ге	о	граф	ске	
осно	ве	дру	штве	но-го	спо	дар	ско	га	вред	но	ва	ња	по	лу-
о	то	ка	Оштре	(Пре	вла	ке)»,	Еко ном ска и еко хи сто ри
ја,	 1/2013:	150-165,	Дру	штво	 за	хр	ват	ску	 еко	ном	ску	
по	ви	јест	и	еко	хи	сто	ри	ју,	За	греб,	2013.

Ка	лу	ђе	ро	вић,	Иван:	Оштри рт – а не Пре вла ка,	 Бе	о-
град,	2004.

Ла	ки	ће	вић,	Бо	ја	на:	Прав ни аспект Пре вла ке у свје тлу 
ме ђу на род ног пра ва,	Ма	стер	рад,	Прав	ни	фа	кул	тет,	
Бе	о	град,	2008.

Обад,	 Стје	по:	 «Ко	на	во	ска	 Пре	вла	ка	 у	 сре	ди	шту	 ди	је-
ла	еуроп	ске	ди	пло	ма	ци	је»,	Збор ник ра до ва – Ју го и
сточ на Еуро па 19181995,	хттп://www.хиц.хр/бо окс/
ју го и стоц наеуро па/обад.хтм#пре вла ка

Па	вић,	Ра	до	ван:	«Раш	члам	ба	Про	то	ко	ла	у	све	зи	са	гра-
ни	цом	 из	ме	ђу	 Ре	пу	бли	ке	 Хр	ват	ске	 и	 Цр	не	 Го	ре»,	
Ге о а дриа,	2/2010:	287-303,	Хр	ват	ско	ге	о	граф	ско	дру-
штво,	За	дар,	2010.

Па	вић,	 Ра	до	ван:	 «Про	блем	 хр	ват	ско-цр	но	гор	ске	 гра-
ни	це	на	мо	ру»,	Ана ли хр ват ског по ли то ло шког дру
штва,	 1/2012:	 261-281,	 Хр	ват	ско	 по	ли	то	ло	шко	 дру-
штво,	За	греб,	2012.

Пе	ра	зић,	Га	вро:	Бо ко ко тор ска Пре вла ка – ме ђу на род но 
прав ни про блем,	Струч	на	књи	га,	Бе	о	град,	1995.

Пе	ра	зић,	 Га	вро:	 «Гра	ни	це	 уну	тар	 ју	го	сло	вен	ских	 те-
ри	то	ри	ја,	 рад	 Ко	ми	си	је	 о	 уну	тра	шњим	 гра	ни	ца	ма	
Ју	го	сла	ви	је	и	про	блем	Пре	вла	ке	као	Ју	го	сло	вен	ски	
про	блем»,	Збор ник ра до ва – Основ ни прин ци пи раз
гра ни че ња:	 31-36,	 Вој	но	ге	о	граф	ски	 ин	сти	тут,	 Бе	о-
град,	1994.

Пе	тро	вић	В,	Рас	ти	слав:	Ду бров ник и Пре вла ка до 1939. 
ни ка да ни су при па да ли Хр ват ској,	 Струч	на	 књи	га,	
Бе	о	град,	2002.

Сви	ло	вић,	 Лу	ка:	 Крат ка по вје сни ца Дал ма ци је,	 Ду-
бров	ник,	1861.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2014, год. X vol. 21 стр. 267-283

283

http://www.ko dex.me/cla nak/37256/voj ko vicspor nojesa
moraz gra ni ce njenamo ru

Vla dan Stan ko vic, Zo ran Mi lo sa vlje vic

PO LI TI CAL SO LU TION FOR THE CA SE 
“PRE VLA KA”

Re su me

Fi nal de ci sion re gar ding the bor der dis pu te to be re sol ved 
Pre vla ka po li ti cal in stru ments of pe a ce po li tics – the ne go ti a tion 
of con flic ting par ti es. Mi li tary over co me and le gal adju di ca tion 
is not a good so lu tion be ca u se it ta kes the le gi ti mi za tion of the fu
tu re out co mes of both par ti es to the dis pu te. As things stand: the 
land bor der will be long to the Re pu blic of Cro a tia, Mon te ne gro 
you pos sibly can me et the li mi ted so ve re ignty of Cro a tia wit hin 
the Boc caCa tar ro bay. Ho we ver, Cro a tia will set tle for such an 
out co me, and the de ci sion of the ar bi tra tion is sue re ma ins open.
Keywords: co a ting, pe a ce stu di es, in ter na ti o nal bor der, the dis in

te gra tion of Yugo sla via.

	 Овај	 рад	 је	 примљен	 22.	 октобра	 2014.	 године	 а	 прихваћен	 за	штампу	 на	
састанку	редакције	27.	новембра	2014.	године.
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СРБИЈИ	ЈЕ	ПОТРЕБАН	„КУЛТУРНИ	
РАТ“	У	КОМЕ	БИ	ПРВА	И	ТРЕЋА	

СРБИЈА	ПОБЕДИЛЕ	ДРУГУ
Поједини	људи
понос	духа	сузе,
па	до	неке	среће
могу	да	допузе…

Aл’	народ	ниједан
до	највеће	среће
допузио	није –

па	ни	одсад	неће!

Јован	Јовановић	Змај
(Из	песме	„Пузологично	посматрање”,	1884)

Увод

 Аутор	овог	чланка	је	експериментални	психолог,	чија	
је	једна	од	специјализација квантитативна	критичка	анализа	
одлучивања	 у	 судском	 систему	 и	 који	 је	 „тврд”	 логичар	 и	
методолог.	 Приступ	 теми	 је	 феноменолошки јер	 истинска	
вишестрана	 научна	 анализа	 - психолошка,	 социолошка,	
политиколошка,	 системска	 -	 веома	 компликоване	 тематике	
изложене	 у	 провокативном	 наслову	 текста	 за	 сада	 није	
логистички	могућа.	



Владимир Ј. Конечни СРБИЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН КУЛТУРНИ РАТ ...

288

Прва, Друга	и	Трећа	Србија	су	политички,	социолошки	
и	 културолошки	појмови	 који	 су	 добро	познати	 јавности	 у	
Србији,  мада су	 ти	 термини	 непреводљиви	 и	 мало	 значе 
другде	 у	 свету.	 Међутим	 у	 следећем	 одељку,	 посвећеном	
Трећој	Србији,	биће	такође	прецизније	указано	и	на	значења	
Прве	и	Друге,	као	и	на	вишеструкост	њихове	супротставље-
ности,	и	различитост	од	Треће.1 Уз	то,	признајем	да	у	чланку	
постоји	одређена	амбивалентост,	јер	је	аутор	нагонски	сколон	
Првој	Србији,	а	припадник	 је	Треће,	по	његовој	сопственој	
дефиницији.

	 „Културни	 рат”	 је	 филозофско-социолошки	 појам	
са	 дугом	 историјом	 на	 буквално	 свим	 континентима.	
Академска	 полемика	 о	 тектонским	 културним	 поделама	 је	
често	претходила	ако	не	рату	зараћених	војски,	а	оно	улич-
ним	и	герилским	борбама.	Чак	и	у	овом	моменту,	озбиљан 
културни	 рат	 је	 веома	 жив,	 на	 пример,	 	 у	 САД, Великој	
Британији,	Француској,	Немачкој,	Русији,	Италији,	Индији,	
Кини,	Чилеу,	Боливији,	Бразилу,	Јужној	Африци,	и	многим	
другим	 земљама.	 Тај	 рат	 се	 одвија	 изазивајући	 несагледи-
ве	 последицама.2	 У	 многим	 случајевима,	 поглед	 на	 свет,	
културу	и	сопствену	историју	је	сурово	наметан	побеђеним	
земљама	 од	 стране	 опортунистичких	 „победника”,	 у	 чему	
је	Србија најеклатантнији	недавни	пример,	мада	свакако	не	
и	последњи.	Одличан	кратак	преглед	идеје	културног	рата,	
укључујући	 и	 Србију,	 дао je социолог	 Слободан	 Антонић	
прошле	2013.	године.3

1 Појам	Трећа	Србија	 дефинисао	 сам	 у	 два	 чланка	 који	 су	 објављени	 2009.	
године.	 Први	 од	 тих	 чланака,	 под	 насловом	 „Трећа	 Србија”,	 појавио	 се	 у	
НИН-у	бр.	3062	од	3.	септембра	2009.	У	проширеном	облику,	под	насловом	
„Прва,	Друга	и	Трећа	Србија”,	чланак	је	објављен	у	часопису	Нова	српска	
политичка	мисао	већ	4.	септембра	2009.	Политичка	странка	Трећа	Србија	је	
основана,	колико	сам	упућен,	тек	2012.	године.	Њен	„програм”,	објављен	на	
велика	звона	у	дневним	листовима	и	таблоидима,	представља,	све	у	свему,	
само	 минимално	 поправљену	 верзију	 другосрбијанске	 идеологије.	 Нисам	
поласкан	овом	позајмицом	од	стране	те,	чини	ми	се,	неозбиљне	партије.

2 Само	неколико	примера	из	америчке	литературе:	Gertrude Himmelfarb, One 
Nation, Two Cultures. New	York:	Knopf,	 1999;	 Jonathan	 Zimmerman,	Whose 
America: Culture Wars in the Public Schools. Cambridge,	Massachusetts:	Har-
vard,	2002;	Irene	Tavis	Thomson,	Culture Wars and Enduring American Dilem-
mas. Ann	Arbor,	Michigan:	Univ.	of	Michigan,	2010.

3 Слободан	Антонић,	„Увод	у	социологију	културног	рата”,	Летопис	
Матице	српске,	октобар	2013,	књ.	492,	св.	4,	стр.	445-460.
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Од	 1999.	 године,	 као	 последица	 ултиматума,	
бомбардовања,	нових	ултиматума,	затим	лажних	мировних	
уговора	и	резолуција, наметнуте	предаје	у	замену	за	западна	
обећања	 за	 које	 се	 већ	 тада	 знало	 да	 никад	 неће	 бити	
испуњена,	 Србија	 је	 покорена	 и	 потлачена земља. Многи	
у	Првој	 и	Трећој	Србији	 би	 рекли	 да	 је	 „окупирана”.	Исти	
бомбардерски	победник,	директно	и	преко	својих	иностраних	
и	домаћих	инструмената,	од	тада	у	великој	мери	контролише	
и	културни	живот	Србије.	То	је	тако,	од	најотворенијих,	могло	
би	се	рећи,	бестидних	примера,	до	оних	перфидних, у	ствари,	
скривених	само	од	оних	који	не	желе	ни	да	чују	ни	да	виде.	
Или	су	их	„500	година	под	Турцима”,	брозовски	комунизам,	
посткомунистички,	 грабитељски	 квази-неолиберализам	 и	
„буразерски”	капитализам	научили	не	само	да	трпе,	већ	да	
воле	и	желе,	своју	потлаченост	у	култури? То	се	може	схватити	
као масован	облик	„стокхолмског	синдрома”	који	указује	на	
поистовећење	жртве	са	агресором	и	тлачитељем,	мада	је	једна	
велика	разлика	у	томе	да	овдашњи	„сужњи”	често	имају	фи-
нансијске	бенефиције	на	основу	свог	става.	Манифестације	
тог	става	нису,	наравно,	ограничене	на	такозвани	београдски	
„круг	двојке”,	мада	су	у	њему	најбројније.	

У	наслову	чланка	и	у	тексту	заговарам	победу	уједињене	
Прве	и	Треће	Србије	против	Друге	не	само	као	„јефтин	трик“ 
у	дебати,	већ	као	истински	културолошки	циљ.	Наравно	да	
не	заговарам	уличне	борбе,	али	се	такође	оштро	противим	
томе	 да	 држава	шаље	 5.000	 полицајаца	 да	штите	 стотинак	
хомосексуалаца	- који	желе	да	се	поносе	собом	испољавајући	
то	као	политички	акт	.	од	протестујућих	„фудбаских	навија-
ча”.	Ма	 колико	 понашање	 тих	 младића	 било	 непримерено	
и	 „хулиганско”, држава	 дозвољава	 полицији	 да	 туче	 те	
незапослене,	 једва	 писмене, сиромашне	 младе	 људе	 без	
будућности	 и	 начина	 да	 се	 цивилизовано	 остваре,	 чинећи	
веома	 мало	 да	 конструктивно	 реши	 озбиљне	 друштвене	
проблеме	који	су	у	корену	протеста. 

Истовремено, у	 самим	 САД – чија	 амбасада	 и	 разни	
страни	 и	 домаћи	 саморегулативни	 извршиоци	 наредби	
диктирају	 одржавање	 хомосексуалних	 парада	 у	 друштву	
које	 је буквално	 на	 ивици	 егзистенцијалног	 опстанка	 –	
већ	 три	 деценије	 велики	 број	 клерикалних	 и	 лаичких	
организација	 оштро	 се	 бори	 свим	 средствима	 против	
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„парада	 поноса”,	 хомосексуалних	 бракова	 и	 усвајања	 деце	
од	стране	хомосексуалаца.	У	земљама	са	великим	упливом	
подмићених	и	корумпираних	медија (дакле,	не	само	у	Србији	
и	не	само	таблоида!)	и	НВО,	те	се	„параде”	користе	као	штап 
који	 помаже	 у	 остварењу	 политичких	 циљева	 САД.	 О	 тој	
хипотези	се	писало	и	другде,	али	је	на	српском	језику	о	томе	
најаргументованије	писао	социолог	Антонић.4 

Упркос	 трагикомичнoм	 спиновању владине	 врхушке, 
економска	 ситуација	 у	 Србији	 је	 веома	 тешка,	 такорећи	
очајна.	Неимаштина	па	и	глад	владају	земљом,	нарочито	међу	
пензионерима,	 села	 су	 опустела,	 индустријске	 производње	
скоро	да	и	нема,	цене	производа	су	високе,	плате	ниске,	изузев	
у	јавним	предузећима	где	се	посао	добија	непотистички	или	
партијским	чланством.	Млади,	образовани,	полуобразовани	
и	 они	 без	 посла,	 хоће	 да	 побегну	 негде,	 било где.	 Да	 ли	
политичари	схватају	шта	родитељи	те	деце	осећају	и	мисле? 
Постојећа	беда	 је	важан	разлог	за	мој	оштар	тон,	у	вези	са	
другосрбијанским	отужним	и	срамотним	жалопојкама	због	
„штедње	на	култури”,	нарочито	због	тога	што	су	бројни	дру-
госрбијански	чланови	најгласнијих	НВО,	као	и	„културњаци”	
и	 још	много	 бројније,	 чини	 се,	 „културњакиње”,	 директни	
потомци	комунистичке	номенклатуре	из	Брозовог времена.	
Чак	 и	 без	 банкрота	 презадужене	 државе	 која	 нема	 готово	
ништа	 више	 да	 прода,	 немаштина	 народа и похлепно,	 без-
обзирно	понашање	другосрбијанских	жена	и	људи	културе, 
у	 стилу	 минијатурних	 Мари-Антоанета,	 не	 искључују 
могућност да	лонац	прекипи.5 

Шестомесечно	 пажљиво	 читање Политике	 (јун,	 јул,	
септембар,	новембар	и	децембар	2013.	године	и	јануар	2014)	
свих	суботњих	„Културних	додатака”	и,	свакодневно,	рубри-

4 Слободан	 Антонић,	 „’Геј	 права’	 као	 империјална	 батина”,	 Нова	 српска	
политичка	мисао”,	6.	октобар	2013,	и	„’Геј	права’	као	средство	спољног	при-
тиска”,	Геополитика,	септембар	2011.	

5	 Упоредити:	 Мирослав	 Лазански,	 „Слободно	 тржиште,	 поробљени	 људи”,	
Политика,	25.	 јануар	2014,	стр.	37.	Мада	се	не	слажем	са	величањем	Југо-
славије	и	доба	под	јармом	Броза	и	СК,	што	Лазански	не	само	у	овом	чланку	
упражњава,	ко	разуман	се	не	би	сложио	са	овом	његовом	анализом:	„Неза-
посленост	 је	постала	реална	политичка	претња,	влада	се	плаши	да	ће	ако	
прогура	спорне	законе,	којима	се	синдикати	противе,	бити	уличних	немира,	
демонстрација	и	великих	политичких	сукоба”.	Ваљда	није	пука	коинциден-
ција	да	се	једна	велика	радничка	демонстрација	догодила	у	Београду	већ	дан	
пре	објављивања	чланка	Лазанског,	24.	јануара	2014!	
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ке	„Култура”,	пружа	репрезентативан	увид у	стање	културе	
у	 Србији	 у	 тумачењу	 Политике под	 главном	 уредницом	
Љиљаном	Смајловић	 и	 уредницама	 „Додатка”	 и	 „Културе”	
Весном	Рогановић	и	Маријом	Ђорђевић.	У	овом	критичком	
прегледу	биће	обухваћене	многе	уметности	и	„уметности”,	
као	 и	 повремене	 полемике, како	 унутар	 другосрбијанског	
блока,	тако	и	третман	неистомишљеника	од	стране	режимских	
културњака,	кад	се	неком	„уљезу”	уопште	дозволи	приступ	
у	рубрику	„Култура”	и	у	„Културни	додатак”.	То	се	понекад	
чини	грешком,	а	понекад	да	би	се	глумила	објективност.

Важно	је	имати	у	виду	да	„висока	култура”,	без	обзира	
на	 проценат	 деце	 и	 младих	 који	 зна	 ишта	 о	 њој,	 утиче,	 и	
често	је	смишљена	да	утиче,	бар	индиректно,	на	образовање	
младих	 људи	 и	 њихов	 поглед	 на	 свет.	 Дакле,	 релевантно	
је	 запитати	 се	 да	 ли	 ће	 висока	 култура	 коју	 Политикини	
другосрбијански	 критичари	 повољно	 оцењују	 имати	
позитиван	 утицај,	 шире	 гледано,	 на	 будућност	 Србије	 као	
самосвесне	и	 самоуважавајуће	 земље.	Како	се	Политикини	
критичари	и	уопште,	Друга	Србија,	односе	према	културном	
благу	 и	 уметничким	 традицијама	 Србије	 и	 по	 којим	
вредносним	карактеристикама	желе	да	обликују	претензије	
ове	земље	да	учествује	у	светским	културним	активностима	
попут,	на	пример,	успешног	кандидовања	градова	у	Србији 
за	„европске	градове	културе”?

У	вези	са	 горњим	напоменама,	ево	неколико	примера	
који	 се	 чине	 вишеструко	 поучни.	 Петар	 други Петровић	
Његош	 се	 родио	 1/13.	 новембра	 1813.	 године.	 Колико	 сам	
упућен,	 „свечана	 академија	 у	 част	 два	 века	 од	 рођења	
Његоша	 је	 отказана зато	што	 влада	 није	 дала	 ни динар	 за	
ту	 најважнију	 културну	 манифестацију	 у	 2013.	 години”.6 
Да	 ли	 је	 коинциденција	што	 је	 9.	 децембра	 2013,	 први	 пут	
после	 седам	 или	 више	 година,	Мило	Ђукановић,	 премијер	
Црне	Горе,	стигао	у	званичну	посету	Србији	и	дао	изјаву	у	

6	 „2013.	из	угла	НСПМ”,	Нова	српска	политичка	мисао,	13.	јануар	2014.	Међу-
тим,	први	потпредседник	Владе	Србије	је	обећао	да	ће	држава	помоћи	„Ег-
зиту”,	 видети:	 „Вучић:	Држава	ће	помоћи	 ‘Егзиту’”,	Политика,	 21.	 јануар	
2014,	одељак	„Спектар”	 (без	броја	странице).	Што	се	Његоша	тиче,	 за	оне	
које	„мрзи”	да	читају	Горски	Вијенац	или	Лучу	микрокозму,	довољно	је	да	
прочитају	текст	„Тле	чији	је	син	Владика	Раде”	Исидоре	Секулић;	текст	је	
првобитно	објављен	у	Политици	6.	јануара	1939.	године	и	поново	у	додатку	
„Наши	великани”	јубиларног	броја	Политике	25.	јануара	2014,	стр.	12-13. 
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којој	 је	нагаласио	да	нема	проблема	у	односима	Црне	Горе	
и	Србије?7	У	јубиларном	броју	Политике	за	25.	јануар	2014.	
(110	 година	 од	 оснивања),	 Томислав	 Николић,	 председник	
Републике	 Србије,	 је	 поменуо	 Јована	 Дучића	 у	 првој	
реченици;	 Александар	 Вучић,	 први	 потпредседник	 Владе	
Србије,	 навео	 је	 Нушића,	 Дучића,	 Андрића	 и	 Црњанског	
као	великане;	 а	Ивица	Дачић,	председник	Владе	Србије,	 је	
поменуо	Домановићев	часопис	„Страдија”.	Дакле,	сви	су	за	
културу,	али	за	највећег	песника	на	српском	језику,	како	 је	
сам	Његош	говорио	о	језику	на	ком	је	певао,	новца	нема.	

Свом	 уводнику	 у	 том	 истом	 јубиланом	 броју,	Љиља-
на	Смајловић,	главна	и	одговорна	уредница,	дала	 је	наслов	
„Лист	пристојних	људи”.8	Међутим,	није	навела	своју	дефи-
ницију	људске	пристојности.	Имајући	у	виду	горенаведено,	
објективан	читалац	може	само	да	подигне	обрве.

Трећа Србија

У	 Србији	 су	 се	 одавно	 одомаћиле	 социолошке	 и	
политичке	анализе	које	се	заснивају	на	идеји	о	две	Србије.	
Друга	Србија	наводно	говори	о	Првој	као	о	маси	разуларених	
примитиваца,	назадних	простака	и	знојавих	сељака	 (ваљда	
и	 радника,	 нарочито	 ако	 су	навијачи	ФК	Рада).	 За	многе	 у	
Другој	 Србији,	 већи	 део	 српске	 историје	 од	 неких	 осам	
стотина	 година	 је	 митологија,	 а	 православље	 назадно.	 За	
неке	у	Другој	Србији	Патријарх	Павле	је	био	„ратни	хушкач”, 
a Патријарх	Иринеј	„клерофашиста”.	Друга	Србија	је	оштро	
секуларна	 и	 бескомпромисно	 захтева	 да	 се	 учини	 све	што	
би	 убрзало	 „евроатлантске	 интеграције”.	 Сви	 до	 једног	 су	
ватрене	демократе,	мада	су	пријеми	код	Престолонаследника	
прихватљиви	 ако	 долази	 и	 амерички	 амбасадор.	 Косово,	
егзодус	Срба	из	Хрватске,	и	Република	Српска	су	неважни	или,	
још	горе,	„камење	о	врату“	којег	се	треба	ратосиљати	како	би	

7 Неки	 културолози	 у	 Хрватској	 су	 вероватно	 одахнули,	 јер	 да	 је	 свечана	
академија	одржана,	можда	би	се	неко	од	учесника	усудио	да	каже	оно	што	
је	 под	 Брозом	 заташкавано,	 да	 је	Иван	Мажуранић	 од	Његоша	 присвојио	
спев	Смрт	Смаил-аге	Ченгића	–	како	је	показала	Марија	Ковачевић	у	књизи	
Покрадени	Његош	(Књижевна	задруга	Српског	народног	вијећа,	Подгорица,	
2013),	а	коју	је	Зоран	Радисављевић	приказао	у	Политици	од	10.	јануара	2014.	
под	насловом	„Како	је	Мажуранић	присвојио	Његоша?”	

8 Политика,	25.	јануар	2014,	стр.	1.	
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се	удовољило	„жељама”	САД	и	несметано	„ушло	у	Европу”.	 
												Већина	у	Првој	Србији,	кад	уопште	разматра	Другу	
(јер	је	махом	само	псује),	говори	о	њеним	припадницима	као	
о	 „страним	 плаћеницима”	 и	 мисли	 да	 пошто	 су	 способни	
да	то	буду	баш	у	овом	историјском	тренутку,	онда	мора	да	
су	изроди.	И	да	„таквих	издајица	нигде	нема”.	Такође	каже,	
Прва	Србија,	 више	или	мање	 артикулисано,	 да	 су	многи	 у	
Другој	 Србији	живели	 сјајно	 у	 „брозовштини”,	 са	 очевима	
и	 дедама	 „комуњарама”.	 Не	 само	 да	 су	 изроди,	 него	 су	 и	
непоштени	 превртљивци.	 Другим	 речима,	 Србији	 се	 може	
дати	 дијагноза	 тоталне	 поларизације	 пуне	 анимозитета	 и	
вулгарности;	ако	се	она	не	може	ублажити,	постоји	опасност	
да	подељеност	неповратно	уруши	национално	биће	које	свака	
функционална	земља	мора	да	има	да	би	опстала	и	развијала	
се.

Међутим,	 постоји	 и	 Трећа	 Србија.	 Многи	 у	 њој	 су	
ванпартијски,	 високо	 образовани	 људи	 у	 Србији	 које	
политички	 живот	 у	 садашњици	 не	 интересује	 и	 који	 с	
неверицом	 посматрају	 како	 Друга	 Србија	 с	 јефтиним	
цинизмом	 критикује	 „острашћеност” Прве	 Србије и	
мрзитељски	напада	њен	„говор	мржње”.	Ипак,	већина	Треће	
Србије	је	у	такозваној	дијаспори.	Тo	су	људи	који	су	отишли	
у	иностранство	 током	претходних	30-40	 година,	 али	не	на	
начин	на	који	су	то	учинили	они	којима	је	Броз	шездесетих	и	
седамдесетих	„дозволио”	да	се	„привремено”	баве	најтежим	
физичким	 пословима	 у	 Немачкој	 да	 би	 одатле	 кући	 слали	
девизе	 преко	 потребне	 трулој	 квази-социјалистичкој	
Југославији	 (каква иронија и	 фројдовска	 пројекција	 да	 су	
баш брозовци	 наденули	 Краљевини	 Југославији	 епитет	
„трула”).	 Неки	 у	 Трећој	 Србији	 су	 школована	 деца	 баш	
тих	 „гастарбајтера”. Друга	 Србија	 махом	 презире старију	
генерацију	 и	 њено	 наглашено	 српство,	 a	 зазире	 од	 млађе,	
мада	хоће	њен	новац. И	непријатно	јој	је,	Другој	Србији,	што	
су	многи	од	тих	школованих	људи,	рођених	у	иностранству,	
српски	патриоти.	

A неки	су	опет,	у	Трећој	Србији, јер	су	из	најстаријих	
српских	 породица	 које	 су	 припадале	 вишој	 средњој	 и	 чак	
високој	класи	од	средине	19.	века.	У	поређењу	са	многима	у	
Другој	Србији	који	су	до	јуче	били	„другови и	другарице”,	
а	 сад	 су,	 да	 се	 старински	 изразимо,	 грађани	 или	 господа	
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буржуји	 (односно	 Стеријине	 покондирене	 тикве),	 многи	 у	
Трећој	Србији	 су	права	правцата	 српска	 - добронамерна!	 –	
аристократија.	Ти	су	људи	далеко	боље	образовани	од	оних	у	
Другој	Србији,	боље	говоре	стране	језике,	имају	неупоредиво 
боље	 манире.	 Трећа	 Србија	 је	 далеко	 софистициранија	 од	
Друге	Србије,	а	камоли	од	Прве.	Она	савршено	познаје	Запад,	
па	 о	 њему	 има	 објективна,	 разумна	 сазнања	 и	 гледишта,	
што	је	све	много	другачије	од	одбојности	које	Прва	Србија	
исконски	 осећа,	 као	 и	 од	 често	 патетично	 удворничког	
става	Друге	Србије,	 који	 потиче, између	 осталог, од	 веома	
површних	представа	које	њени	припадници	имају	о	Западу,	
стварним	 „европским	 вредностима”,	 демократским	начели-
ма	и институцијама,	и	западном	начину	мишљења	и	рада.

Мало	 ко	 је	 у	 Трећој	 Србији	 икад	 био	 комуниста	 или	
тзв.	јуловац.	Мало	ко	је	уважавао	Милошевића,	мада	је	став	
припадника	Треће	Србије	 према	Милошевићу	 често	много	
одмеренији	 него	 онај	 екстремно	 агресивни	 којим	 Друга	
Србија	покушава	да	се	додвори	Западу,	на	уштрб	минималних	
интереса	 свог	 народа,	 а	 свесно,	 себично	 и	 саможиво	
игноришући	чињеницу	да	 је	последњих	двадесетак	 година	
20.	века	обиловало	заиста	непредвидљивим	компликацијама	
и	 западним	ревизионистичким	интервенцијама	 с	 којима	 се	
Милошевић	неуко	и	осионо	сукобио.	То	Трећа	Србија	разуме	
објективније	 и	 боље.	 Између	 осталог,	 неупоредиво	 дубље	
познаје	 фундаменталну	 пристрасност	 не	 само	 америчких	
него	 и	 других	 западних	 медија.	 Познато	 јој	 је,	 на	 пример,	
како	 се	 и	 колико	 претходно	 лагало	 о	Вијетнаму,	 о	 разним	
колонијалним	 ратовима	 и	 пучевима,	 о	 западним	 урбаним	
борцима	 („терористима”)	 против	 сировог	 капитализма	 и	
расизма,	као	и	у	којој	мери	се	и	даље	лаже	о	разлозима	 за	
експанзију	НАТО-а	и	о	ратовима	у	Ираку	и	Авганистану.

Скрива	 се,	 без	 обзира	 која	 администрација	 је	 на	
кормилу,	 на	 пример,	 у	 САД,	 да су то	 ратови жељени ad 
perpetuum,	и	да	НАТО	и	даље	безочно	тврди	да	је	коришћење	
бомби	 са	 осиромашеним	уранијом	 „дозвољено”	правилима	
(необјављеног!)	 рата	 и	 да	 канцерогене	 последице	 нису	
„научно	доказане”.	Трећа	и	Прва	Србија	не	могу	да	прихвати	
ружне	НАТО	бајке	о	цивилном	становништву	диљем	Србије	
као	 „колатералној	 жртви“	 ових	 нарочито	 злих	 бомби,	 док	
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Друга	Србија	 затвара	очи	и	уши	пред	злоделимам	или	пак	
фућка	на	њих.	

Иако	 многи	 у	 Трећој	 Србији	 нису	 религиозни,	
осећају	дубоко	поштовање	 за	Српску	православну	цркву,	 а	
Патријарха	Павла	су	сматрали	и	сматрају	за	свеца,	као	што	je 
то	чинилa и	чини	Прва	Србија.	Да	је	он	био	„ратни	хушкач” 
и	„клерофашист”	је	подла	домаћа	идеја	изнедрена	у	Другој	
Србији,	а	не	у	америчкој	амбасади.	(Понашање	усташа	1941-
1945.	у	тзв.	Независној	Држави	Хрватској	је	било	дегутантно	
чак	 и	 немачким	 нацистима.)9 Сваки	 амбасадор	 САД	 је	
свестан	да	85%	Американаца	верује	у	Бога	и	поуздано	знам	
из	прве	руке	да	им	нису	 симпатичне	презриве	опаске	овог	
или	оног	блогисте, е-таблоида	и	шорошевских	списатељицa 
Друге	Србије	о	православним	свештеницима.

Припадници	 Треће	 Србије	 су	 подједнако	 толерантни	
према	 Гучи	 и	 Егзиту,	 или	 су	 пак	 нетолерантни	 према	 обе	
манифестације,	 опет	 подједнако:	 виде	 разулареност	 на	 оба	
места	и	не	сматрају	дроге	„европскијим”	од	шљивовице,	нити	
хамбургере	 софистициранијим	 од	 прасетине	 –	 све	 то	 или	
воле	или	не	воле,	али	знају	да	се	све	могуће	манифестације	
дешавају	и	по	западним	земљама,	а	да	нико	никога	не	мрзи	
због	 тога.	 За	 разлику	 од	 Друге	 Србије,	 Трећа	 не	 налази	
„националистичку”	 длаку	 у	 јајету	 у	 Књизи	 о	 Милутину	
Данка	 Поповића:	 уместо	 да	 је	 ниподаштава,	 тронута	
је.	 Трећа	 Србија	 се	 обраћа	 Другој	 и	 каже:	 „Добро,	 овај	
Милутин	 у	 опанцима	 вас	 није	 дирнуо,	 али	 како	 реагујете	
на	 писање	 о	 српском	 селу	 и	 Богу	Милована	 Данојлића?”10  

9	 Друга	Србија	махом	ћути	о	НДХ,	а	о	садашњим	манифестацијама	величања	
усташтва	 –	 	 Марко	 Перковић	 Томпсон;	 навијачи	 и	 бар	 два	 фудбалера	
хрватске	репрезентације;	покрет	„Стожер”	и	уништавање	ћириличних	табли	
на	државним	установама	у	Вуковару	и	конзулату	Србије	у	Ријеци	–	или	ћути	
или	их	релативизује	и	скида	с	дневног	реда,	попут	другосрбијанца	Миљенка	
Дерете,	тврдећи	да	смо,	наводно,	„и	ми	такви”:	М.	Дерета,	„Нетрпељивост	не	
пзнаје	границе”,	Политика,	12.	децембар	2013,	стр.	15.

10	 „Цео	 свет	 је	 Љиг”,	 НИН,	 27.	 августа	 2009.	 Један	 веома	 познат	 амерички	
песник	српског	порекла	ми	је	рекао:	„Док	има	традиције,	има	и	наде!”	Друга	
Србија	 аутошовинистички	 презире	 све	 традиционално	 у	 својој	 рођеној	
земљи.	И	воли	да	пљује	на	њу,	чак	и	ако	мало	закачи	и	себе.	Тако,	као	мали	
пример,	 у	 најави	 Политике	 14.	 јануара	 2014.	 за	 програм	 „Грегоријанци	 и	
јулијанци”	на	ТВ	Војводина	1,	пише:	„Нормалан	свет	има	једну	Нову	годину,	
а	пошто	ми	тешко	спадамо	у	нормалне,	морамо	да	имамо	две.”	Људи	Треће	
Србије	мисле	да	је	имати	две	Нове	године	симпатично	и	много	безазленије	
него	имати	два	писма,	од	којих	се	оно	аутохтоно	систематски	потискује	од	
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            О	много	чему што	је	ружно	и	лоше	у	Србији,	а	за	шта	
Друга	Србија	окривљава	и	понижава	Прву,	Трећа	Србија	има	
одмеренији,	космополитски	став.	Друга	Србија,	укључујући	
неке	 од	 њених	 најугледнијих	 представника,	 често	 пати	
од	 неискреног	 или	 наивног	 мондијализма	 –	 од	 правила	
пристојног	 дискурса	 у	 јавном	 животу	 до	 правог	 значења	
демократских	и	правних	норми.	Просто	је	невероватно	како	
Друга	Србија	неће	да	зна	да	наизглед	обични	људи	у	западним	
земљама,	 а	 не	 само	 у	 „дивљој”	 Србији,	 вичу	 самоубицама	
„Скочи	већ	једном!”	

За	 разлику	 од	 Друге	 Србије,	 Прва	 и	 Трећа	 Србија	
сматрају	да	није	било	вољног	егзодуса	Срба	из	Хрватске,	већ	
бруталног	 прогона.	И	 за	 разлику	 од	Друге, Права	 и Трећа	
чврсто	држe	у	свом	историјском	сећању	покољ	Срба	у	НДХ, 
као	 и	 Колово	 и	 Геншерово	 бескрупулозно	 занемаривање	
тог	покоља	као	најутицајнијег	фактора	 у	 одвајању	Срба	 од	
нове	 Хрватске,	 створене	 унилатералном	 сецесијом,	 a	 без	
Туђмановог	давања	икаквих	гаранција	српском	становништву.	
(Узгред	буди	речено,	Туђман	је	био	најмлађи	Брозов	генерал.)	
Чак	 и	 кад	 размишља	 о	 таквим	 стварима,	Другој	Србији	 је	
важнији	„улазак	у	Европу	и	НАТО”	од	истине	и	историјски	
одговорног	понашања.	

У	поређењу	са	Другом	Србијом,	они	у	Трећој	инсистирају	
на	 симетрији	 у	 разним	 политичким	 и	 културолошким	
односима,	као	и	на	критици	западног	лицемерја.	Кадa је	неко	
из	 Друге	 Србије	 поменуо	 мучења	 у	 Гвантанаму	 и	 тајним	
америчким	 затворима	 у источној	 Европи преобликованој	
у	 америчког	 вазала,	 или	 стравичне	 услове	 у	 америчким	
домаћим	затворима?	(О чему,	као	неко	ко	се	професионално	
бави	 психологијом	 одлучивања	 у нарочито	 америчким	
правним	 системима,	 могу	 да	 лично	 посведочим.)	 Када	 је	
Друга	 Србија, у	 лику,	 на	 пример,	 Верана	Матића,	 потегла	
питање	неистражених	и	некажњених	убистава	и	нестајања	
најмање	пет	новинара	српске	националности	на	Косову?	

Елементарни	 патриотизам	 образоване	 Треће	 Србије	
у	такозваној дијаспори није	болесна	носталгија	него	нешто	

Брозовог	 времена,	 а	 ту	 је	 палицу	 ентузиастично	 преузела	 Друга	 Србија.	
Такође	пошто	Трећа	Србија	познаје	свет	боље	од	Политике	и	ТВ	Војводине,	
она	зна	да	се	две	Нове	године	славе	и	у	Кини,	Кореји,	Јапану,	Вијетнаму	и	
многим	другим	земљама.
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нормално – и	мада	би	то	можда	била	новост	за	многе	чланове	
НВО	у	Србији	– подразумева се	у	свакој	западној	земљи, a 
нарочито	у	САД.	НВО	у	Србији,	чије	антисрпске	изјаве	сви	
медији	(а	највише	„сведок	времена”)	громко	цитирају	сваки	
дан,	 не	 добијају	 новац	 од	 дијаспоре,	 него	 из	 „западних”	
политички	 усмерених	 фондова. Друга	 Србија	 није	 свесна, 
или	се	прави	да	не	зна,	у	којој	мери	је	локални	еквивалент	
осећања	 „Воли	 Америку	 или	 одлази!”	 уврежен	 у	 свест	
огромне	већине	људи у западним	земљама.

*

Идеја	о	две	Србије	крајње	поједностваљује	чињенице.	
Оправдано	 се	 социолошки	може	 говорити	о	неких	четири-
пет	и	више	Србија.	Али	ова	коју	сам	назвао	Трећом	Србијом	
нарочито	 пада	 у	 очи	 својим	 одсуством	 као	 појам	 у	 свести	
домаћих	 аналитичара.	 Међутим,	 та	 Трећа	 Србија	 може	
да	 буде	 конструктиван	 фактор	 у	 бруталној	 националној	
подели	и	политичком	манипулисању	њоме.	Многи	из	Треће	
Србије	у	дијаспори	би	желели	да	се	актвно	укључе	у	живот	
своје	постојбине.	Неки,	малобројни,	су	у	томе	успели,	мада	
већину, често	људе	необично	успешне	у	свету,	обесхрабрује	
дегутантна	 завидљивост	 локалних	 медиокритета	 у	 разним	
областима	–	од	министарстава	до	универзитета	и	културно-
уметничких	установа.	Знам	из	прве	руке	да	се	то	много	ређе	
дешава	 у	 државама	 у	 „региону”	 –	 Хрватској,	 Словенији,	
Црној	 Гори,	 а	 да	 не	 говоримо,	 на	 пример,	 о	 балтичким	
републикама.	Да	ли	 је	узрок	томе	менталитет	Прве	Србије	
или	похлепност	Друге?

Четири теме

Може	се	рећи	да	кроз	све	теме вариране	у	културном	
додатку	 Политике	 	 провејава	 другосрбијанска помодна	 и	
политички	 тенденциозна деконструкција примењена	 на	
српске	 околности	 и	 традицију,	 нарочито	 ону	 са	 стварним	
националним	 педигреом.11 Управо	 због	 своје	 диктиране, 

11 У	једном	филозофско-естетичком	чланку	у	коме	се	Србија	не	помиње,	развио	
сам	 појам	 „деструктивне	 деконструкције”	 –	 политички	 тенденциозног	
прилаза	деконструкцији:	Vladimir	J.	Konečni,	“Aesthetic Trinity Theory and 
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униформисане политичке	 тенденциозности,	 рекао	 бих	 да	
су	 другосрбијански	 деконструкционисти	 у	 позоришту	 и	
позоришној	 критици,	 као	 и	 copy-artists у	 другосрбијанској	
књижевности	 и	 ликовним	 уметностима,	 махом	 неважне	
ефемере	 –	 да	 ће	 ти	 књижевници,	 уметници,	 критичари,	
заједно	са	својим	делима, бити	кратког	века.12

 Штедња на култури и „култури”

Средином	 2013.	 године,	 многи	 на	 политичкој	 сцени, 
па	 и	 чланови	 владе,	 су	 говорили	 о	 економској	 кризи,	
предстојећем	банкроту	државе	и	потреби	стриктне	штедње,	
а	Министарство	културе	је	изјавило	да	располаже	са	много	
мање	 средстава	 него	 у	 2012.	 години.	 Вест	 да	 је	 буџет	 за	
културу	 смањен	 „на	 0,62	 процента”	 и	 да	 неће	 бити	 новца	
за,	на	пример,	Октобарски	салон	и	џез	фестивал	„Нишвил”,	
и	 мање	 новца	 за	 филм,	 културњаци	 су	 дочекали	 „на	
нож”.	 Први	 су	 се	 гласно	 побунили	 филмски	 радници	 и	 у	
телевизијске	 емисије	 су	 хитно	 убачени	 дежурни медијски 
„културњаци“	 попут	 Дејана	 Мијача,	 Светислава	 Баса-
ре	 и	 Живорада	 Ајдачића.13	 Кулминација	 је	 достигнута	
22.	 јуна	2013.	у	18	часова	на	Тргу	Републике	где	 је	одржан	
„протест	 уметника	 и	 радника	 у	 култури”.	Политика	 је	 тог	
дана	видно	објавила	постер	за	митинг	са	огромним	словима	
„СТОП	 уништавању	 КУЛТУРЕ”	 и	 текстом,	 преузетим	 од	
Танјуга,	 пуним	 одобравања	 („Незадовољство	 уметника	 и	
запослених	у	култури,	већ	огорчених	и	очајних	због	малог	

the Sublime”,	 Philosophy Today, 2011, Vol.	 55,	No.	 1,	 64-73.	 Видети	 такође	
интервју	 Политикине	 Марине	 Вулићевић	 са	 аутором,	 у	 коме	 се	 користи	
термин	деструктивна	деконструкција	у	вези	са	српским	издањем	Јансонове	
Историје	 уметности,	 односно	 њеним	 „српским”	 додатком	 од	 32	 страни-
це,	„Српска	уметност	у	20.	веку”,	чији	 је	аутор	М.	Шуваковић:	видети	М.	
Вулићевић,	В.	Конечни	„Прекид	у	традицији”,	Политика,	6.	март	2006.	

12 Радош	Бајић,	цитирајући	одломак	из	романа	Лапот	(1992,	стр.	33)	Живоји-
на-Жике	Павловића,	 у	 коме	 је	 јасан	 велики	 значај	 аутентичног	 српства	 у	
духу	 и	 култури	 овог	 авангардног	 редитеља,	 писца	 и	 дисидента,	 пише:	 „ 
Верујем	да	би	били	затечени	многи	проевропски	културни	душебрижници	
које	тренутно	анимира	презир	према	свему	што	 је	национално	на	српској	
културној	сцени.	Сигуран	сам	да	би	запитали	да	ли	 је	могуће	да	 је	Жика	
Павловић	написао	нешто	овако.”	Политика,	25.	септембар	2013. 

13 Иван	 Аранђеловић,	 „Караклајић:	 Министар	 културе	 зове	 се	 Млађан	
Динкић”,	 Политика,	 6.	 јун	 2013,	 стр.	 13,	 емисија	 Оливере	 Ковачевић	 на	
РТС-у	1,	13.	јун	2013.
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издвајања	државе	за	културу…	Глумица	Светлана	Бојковић	
је	упозорила	да	се	запостављањем	и	уништавањем	културе	
отвара	могућност	да	народ	изгуби	вредности…”).	Три	дана	
касније,	25.	јуна,	Политика „Култура” је	објавила	дуг	ауторски	
чланак	филмског	редитеља	Срђана	Драгојевића	под	насловом	
„Нашој	култури	треба	‘просвећени	апсолутизам’”	у	коме	се, 
поред	других	себичних	предлога	који	су	се	могли	очекивати,	
залагао	 да	 његове	 другосрбијанске	 културњачке	 колеге	
баратају	државним	новцем:	„Зар	не	би	било	сасвим	логично	
и	боље	да	о	пројектима	из	домена	књижевног	стваралаштва	
одлучују	људи као	што	су	Владимир	Кецмановић,	Пиштало,	
Басара	или	Арсенијевић?”14 

Жалопојке	 о	 стању	 у	 култури	 су	 се	 наставиле	 све	
до	 децембра,	 с	 тим	 да	 је	 финансијски	 моменат	 понекад	
нешто	 дискретније	 поменут.	 Тако	 је	 Деана	 Димитријевић	
у	 ауторском	 чланку	 под	 насловом	 „Низбрдица	 у	 култури”	
прво	 поменула	 да	 је	 „академик	 Матија	 Бећковић	 изјавио	
за	 једне	новине	како	 је	 култура	предвиђена	 за	 укидање”,	 а	
затим	 написала	 да	 „новац	 данас	 најбрже	 доносе	 глупост	 и	
неморал”.15	 А	 сликарка	 Драгана	 Стевановић,	 коју	 је	 аутор	
чланка,	 Политикина	 шефица	 културе	 Марија	 Ђорђевић,	

14 Један	 читалац	 електронског	 издања	 Политике, под	 именом	 Slavko 
J. (25/06/2013 10:05),	написао	је:	„Nestalo para, a? Presusio nepresusni izvor za 
smimanje kojekakvih gluposti koje su toliko ponizile i unizile Srbiju u svetu da 
nam toliko stete nije nanela ni albanska propaganda.	Muka	mi	je	bilo	od	svih	onih	
filmova	iz	vremena	predhodne	vlasti	kao	sto	su	Srpski	Film	i	ostali.” A	други,	
Драган	Јанковић (25/06/2013	01:15),	послао	је	дужи	коментар	који	наводим	
у	целости,	 јер	 је	веома	релевантан,	укључујући	наведене	писце,	редитеље	
и	 композиторе	 који	 „припадају”	 разним	 Србијама:	 „Апсолутизам без 
просвећености:	 Србији треба национално одговорна култура.	 Драгојевић	
то	 не	 види	 него	 за	 најбоље	 бира	 медијски	 експониране	 уметнике	 и	
‘уметнике’, какав	 је	сликар	Урош	Ђурић.	какви	су	национално	одговорни	
писци	стипендисти	НВО	Басара	(годинама	без	добре	књиге)	и	Арсенијевић	
(отпадник	 из	 своје	 културе).	 Чудо	 да	 нема	 и	 Милете	 Продановића	 и	
Великића!!	Зар	никада	овај	режисер	није	чуо	за	књижевна	имена	као	што	
су	Милосав	 Тешић,	 Иван	 Негришорац,	 Душан	 Иванић,	 Радивоје	Микић,	
Александар	Јовановић,	Драган	Хамовић,	који	су	просвећени,	а	по	опредењу	
за	националну	мисију	у	култури	апсолутисти.	Или	Небојшу	Дугалића.	Или	
[композитора]	 Светислава	 Божића.	 Зашто	 се	 режисер	 не	 пита	 како	 то	 да	
велики	европски	режисери	хоће	да	снимају	филм	о	Сарајеву	1914.	у	корист	
своје	културе	и	државе,	а	«велики»	српски	режисери	(који	живе	искључиво	
од	донација)	снимили	би	то	искључиво	по	налогу	страних,	а	не	своје	државе.	
Просвећени	апсолутизам,	Драгојевићу,	али	прво	да	важи	за	вас!

15 Политика,	18.	децембар	2013.
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таутолошки	описала	као	уметницу	„изразито	експресивног	
израза”,	 која	 је	 била	 „више	 пута	 на	 резиденцијалним	
програмима	 у	 иностранству”	 изјавила	 je:	 „И	 култура	 и	
уметност	и	уметници	се	у	овом	друштву	доживљавају	као	
вишак”.16

Чему	 се	 има	 захвалити	 за	 релативно	 смањење	 набоја	
у	 културњачким	 написима	 у	 вези	 са	 штедњом,	 и	 њиховог	
броја,	после	јуна	2013?	Највероватније	томе	што	су	закулисни	
притисци	на	оне	који	одлучују	о	додељивању	новца	уродили	
плодом	 –	 бар	 за	 неке	 потенцијалне	 примаоце.	 Тако,	 док	
је	 у	 јуну	 2013.	 било	 одлучено	 да	 неће	 бити	 средстава	 за	
Октобарски	салон,	већ	15.	јула	је	Миа	Давид,	в.	д.	директора	
Културног	центра	Београда,	организатора	Салона,	могла	да	
изјави	Политици	да	је	претходне	недеље	потписан	уговор	са	
Министарством	 културе	 и	 да	 ће	 „буџет	 за	 салон	 износити	
нешто	мало	више	од	седамнаест	милиона	динара,	од	чега	ће	
петнаест	милиона	и	двеста	хиљада	обезбедити	град	Београд	
а	два	милиона	република.”17

Миа	 Давид	 је	 била	 и	 члан	 жирија	 од	 пет	 особа	 који	
је	 од	 десет	 приспелих	 пројеката	 за	 Октобарски	 салон	
2013.	 изабрао	 онај	 који	 су	 поднеле	 четири	 жене	 из	 БиХ	 и	
Словеније,	 чланице	 феминистичке	 уметничке	 групе	 ”Red 
min(e)d”.	Према	речима	Мие	Давид,	овај	пројект	 је	изабран	
„зато	што	је	испуњен	један	од	основних	захтева	–	да	пројекат	
има	 критички	 однос	 према	 данашњици.”18	 Додала	 је	 да	
„концепт	преиспитује	феминистичке	теорије”	и	да	победнице	
”планирају	многобројне	едукативне	програме	и	предавања,	
што	нам	је	било	значајно”.19

Током	друге	половине	2013.	године,	послао	сам	Љиљани	
Смајловић,	Марији	Ђорђевић	 и	Весни	 Рогановић	 неколико	
писама	 у	 којима	 сам	 се	жалио	 на	 начин	 на	 који	Политика	
извештава	о	култури	и	штедњи	на	њој.	На	та	писма	нисам	
добио	 одговор.	 Међутим,	 Слободан	 Антонић	 је	 укључио	

16 Политика,	8.	децембар	2013,	стр.	15.	У	чланку	је	наглашено	да	је	Стевановић	
два	пута	излагала	у	 галерији	„Л2	контемпорари”	у	Лос	Анђелесу;	 то	име	
може	да	превари	непажљивог	читаоца,	јер	је	то	четврторазредна	галерија.	
Узгред	 буди	 речено,	 иста	Марија	 Ђорђевић	 је	 писала	 за	 Политику	 са	 55.	
Бијенала	у	Венецији	2013.	године.

17 „Феминисткиње	на	Октобарском	салону”,	Политика,	15.	јул	2013,	стр.	10.
18 Исто.
19 Исто.	
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повећи	део	те	једностране	преписке	у	свој	чланак	о	културном	
рату.20 Само	мали	део	мојих	писама	се	односио	на	групу Red 
min(e)d	и	тај	део	текста,	послат	Политикиним	уредницама,	а	
објављен	у	Антонићевом	чланку,	цитирам:

„Агресивне	 жалопојке	 од	 стране	 добро	 позициони-
раних	 културњачких	 лобија...	 се	 свакодневно	 настављају	 у	
Политици (‘Култура’	и	 ‘Културни	додатак’),	 коју	 ти	лобији	
очигледно	сматрају	плодним	тлом	и	својим	политичким,	иде-
олошким	савезником.	У	данашњем	броју,	у	рубрици	‘Култура’ 
на	стр.	10,	објављен	је	текст	под	насловом	‘Феминисткиње	на	
Октобарском	салону’,	са	издвојеним	(наглашеним)	згражањем	
‘чак	осам	милиона	мање	него	прошле	године’.	Победнице	на	
конкурсу	су	четири	феминисткиње	из	Љубљане	и	Сарајева	
чији	 концепт	 ‘преиспитује	 феминистичке	 теорије’	 и	 које	
‘планирају	 многобројне	 едукативне	 програме’.	 Пошто	 већ	
дуго	времена	живим	и	радим	као	универзитетски	професор	
[и	књижевник	и	уметнички	фотограф]	у	САД	и	Холандији,	
веома	су	ми	добро	познате	феминистичке	теорије	и	њихова	
преиспитивања.	 У	 том	 домену	 се	 ништа	 ново	 није	 десило	
већ	четврт	века	–	и	неће,	јер	је	то	крајње	лимитирана	област	
науке.	Оно	што	 се	 дешава	 је	 политиканство	 и	 пропаганда,	
што	ће	се	на	Октобарском	салону	десити	кроз	‘многобројне	
едукативне	програме’. Октобарски	салон	је	добио	више	од	17	
милиона	динара,	 значи	преко	150.000	евра,	у	земљи	у	којој	
су	људи	гладни	и	која	је	пред	банкротом.	Да	ли	незајажљиви	
културњаци	 могу	 то	 да	 схвате?	 Доста	 тог	 филма	 који	 смо	
сви	 видели	 небројено	 пута	 у	 разним	 облицима	 наметнуте	
културне	 ‘деконтаминације’…	 Гарантујем	 вам	 да	 ниједан	
град	у	САД	не	би	дао	ни	један	долар	за	‘Red min(e)d’	пројект...	
Зашто	те	еминентне	феминистичке	екс-ЈУ	уметнице	не	нађу	
приватне	спонзоре	у	својим	богатијим	републикама	за	своју	
самоекспресију	 и	 ‘едукацију›	 народа	 у	 Србији?	 Зашто	 не	
узму	кредит	у	банци?” 

Треба	имати	 у	 виду	 још	нешто	 у	 вези	 са	 „сарадњом” 
чланица	групе	Red min(e)d	и	Мие	Давид.	Дакле,	М.	Давид	је	
била	у	жирију,	а	победнице	конкурса	су	изабрале	експонате	
за	Октобарски	салон.	Међу	тим	експонатима	је	изгледа	било	

20 Слободан	Антонић,	„Увод	у	социологију	културног	рата”,	Летопис	Матице	
српске,	књ.	492,	св.	4,	октобар	2013,	стр.	445-460.	Цитирани	делови	писама	
Владимира	Конечног	су	на	стр.	454-456	(и	види	фусноте	58-60).	
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довољно	оних	који	су	се	на	неки	начин	односили	на	Гаврила	
Принципа	да	је	организована	путујућа	изложба	(Беч,	Берлин,	
Загреб,	Бањалука,	Истанбул),	по	концепту	никог	другог	него	
кустоскиња	 Мие	 Давид	 и	 Зоране	 Ђаковић	 из	 Културног	
центра	 Београда.	 Политика	 је	 13.	 децембра	 2013.	 објавила	
текст	од	пола	странице	о	отварању	изложбе	„Пут	за	Европу	
са	Принципом	или	без”	у	Бечу.21 

Такође	 је	 потребно	 поменути	 да	 је	 управо	 Културни	
центар	 Београда	 био	 организатор	 изложбе	 „Богујевци/
Визуелна	историја”	о	злочину	„Шкорпиона”	над	две	албанске	
породице.	 Изложба	 је	 за	 велику	 већину	 Срба	 била	 крајње	
провокативна	 зато	 што	 (а)	 аналогна	 изложба	 није	 била,	
нити	 је	могла	бити,	 организована	у	Приштини;	 (б)	ниједан	
албански	 уметник	 са	Косова	 се	 не	 бави	 српским	жртвама;	
и	 (в)	ниједан	српски	уметник	у	последњих	десет	 година	се	
није	 бавио	 српским	жртвама.22 Треба	рећи	и	да	 је	изложба	
отворена	19.	децембра	2013,	дакле	на	Св.	Николу,	кад	„пола	
Србије	 слави,	 а	 пола	 иде	 на	 славу”.	Многи	 су	 мислили	 да	
је	 то	 додатна	 провокација	 Срба,	 док	 су	 други	 тврдили	 да	
је	 то	 урађено	из	 безбедносних	разлога.	И	 заиста,	 премијер	
Ивица	 Дачић,	 већ	 пет	 година	 и	 министар	 унутрашљих	
послова,	отворио	је	изложбу.	Чланак	Милице	Димитријевић	
у	Политици	(20.	Децембар, стр.	12),	под	насловом	„Београд	
отворен	 и	 за	 културу	 високог	 ризика”	 имао	 је	 поднаслов,	
„Присуство	премијера	Ивице	Дачића	на	изложби	о	злочинима	
над	Албанцима	допринело	је	осећају	безбедности	и	учесника	
и	публике”. 

И	док	 је	изложба	добила	присуство	премијера	и	пола	
странице	(врх)	у	рубрици	„Култура”,	у	рубрици	„Друштво” 
истог	дана,	20.	децембра	2013,	пренешено	је	осамнаест	ситних	
редака	Танјуговог	текста	под	насловом	„Двадесетак	верника	
на	црквеној	слави	у	Приштини”.	Радило	се	о	Цркви	Светог	
Николе	у	Приштини	у	којој	је	свештеник	Дарко	Маринковић,	
после	 резања	 славског	 колача,	 рекао:	 „Данашњи	 дан	 је	
важан	за	целу	Србију.	Овај	мученички,	рањени	и	напаћени	
храм	 прославља	 своју	 зимску	 славу”.	 Изгледа	 да	 нико	 у	

21 „Наш	Октобарски	салон	у	Палати	‘Порција’”,	Политика,	13.	децембра	2013,	
стр.	13.

22 Маринко	М.	Вучинић,	„Политикантска	провокација	–	хоће	ли	бити	изложбе	
у	Приштини?”,	Нова	српска	политичка	мисао,	18.	децембар	2013.
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Политикиној	 „Култури”	 није	 сматрао	 да	 је	 ова	 вест	 важна	
–	мада	је,	на	крају	крајева,	резање	славског	колача	културни	
ритуал	–	 а	 поготову	 се	 није	 запитао	 да	 ли	 тих	 двадесетак	
верника	представља	читаву	преосталу	српску	популацију	у	
Приштини.

У	новембру	2013,	Иван	Тасовац,	министар	за	културу,	се	
успротивио		захтеву	чланова	Националног	савета	за	културу	
да	 добијају	 апанажу,	 говорећи	 „памет	 стаје	 кад	 видите	 где	
се	све	одлива	новац	пореских	обвезника”	–	о	чему	Политика	
објављује	 чланак	 Мирјане	 Сретеновић	 са	 конкретном	
формулацијом	проблема	у	наслову,	„Културни	рат	или	рат	за	
паре”.23 Коначно,	13.	децембра	2013,	Политика,	на	дну	стране	
12,	објављује	чланак	„Држава	одрешила	кесу	за	културу”,	у	
чијем	поднаслову	пише:	„Догодине	улагање	16,09	милијарди	
динара,	што	је	10	милијарди	више	него	ове	године”.	Дакле,	
штедња	 је	 била	 изузетно	 краткорочна	 или	 је	 читава	 ствар	
била	 фарса.	 Наравно,	 „промена	 свести”	 значајних	 чланова	
владе,	која	се	догодила	у	међувремену,	можда	је	у	свему	томе	
одиграла	неку	улогу.

Видели	 смо	 да	 се	 много	 и	 опскурантно	 писало	
о	 непожељности	 штедње	 на	 култури,	 а	 аутори	 готово	
свих	 написа	 су	 они	 који	 од	 културе	 или	 „културе”	 живе.	
Једноставно,	по	природи	ствари,	то	је	сурова	борба	за	голу	
егзистенцију.	 Уопштено	 говорећи,	 ти	 људи	 и	 жене	 нису	 у	
стању	да	ишта	продају	на	некаквој	пијаци	културе	у	Србији, 
а	још	мање	у	„свету”.	Али	могу	да	се	намећу,	вичући	о	својој	
посебности,	 дотичном	 министарству,	 или	 неком	 неуком,	
политички	постављеном	службенику.	

Готово	 сво	 финансирање	 културе	 се	 обавља	 „преко	
везе”	 и	 намештених	 конкурса,	 а у	 садашњој	 и	 претходној	
констелацији	 партијске	 моћи,	 другосрбијанске	 везе	 су	
једине	 које	 вреде.	 Самопрокламована	 верност	 „европским	
вредностима”,	 па	 и	 „евроатлантским	 интеграцијама”,	 као	
и	 „критичко	 преиспитивање”	 традиционално	 српског	 и	
„остатака	деведестих”,	су	нужни	да	се	добије	новац.	А	веома	
важни	су	и	„идентитет”	и	„оријентација”.	Све	су	то	фактори	
који	дефинишу	другосрбијанце	којима	треба	дати	средства	
пореских	 обвезника;	 међу	 њима, већина	 се	 не	 слаже	 са	

23  Политика,	16.	новембар	2013.
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доктринама	и	радовима	којима	другосрбијанци	промовишу	
себе	и	величају	своје	дародавце.

У	 тој	 ситуацији,	 није	 чудно	 што	 су	 културњачки	
написи	жучни	и	неумерени.	Одједном,	нема	се	ни	за	croissant 
и	 latté,	 ни	 за	 пут	 у	 Љубљану,	 а	 камоли	 у	 Сан	 Себастијан	
или	Венецију.	А	кад	 су	у	питању	релативно	мала	 средства	
и	пројекти	без	престижа,	рођачки	и	буразерски	непотизам,	
најпримитивније	врсте,	владају.24

Оно	што	 је	 заиста	фрапантно	 је	 да	 у	 свим	претходно	
поменутим	чланцима	и		интервјуима	о	штедњи	на	култури	у	
Политици,	ни	један	једини	није	поставио	питање	приорите-
та:	зар	утолити	глад,	смањити	немаштину	и	обезбедити	бол-
ничку	негу	деци	и	немоћнима	нису	важнији	од	седамнаест	
милиона	 динара	 за	 феминистички	 пројект	 „едукације”	 на-
водно	назадних	пореских	обвезника?	Огавна	 је	и	срамотна	
себичност	културњака.	У	нашој	ултрасиромашној	земљи,	у	
којој	млади	 лекар	 специјалиста	 за	 најгоре	 облике	 респира-
торних	болести	прима	плату	од	једва	75.000	динара	месечно,	
а	 полицијски	инспектор	 за	 убиства	 само	65.000,	 причати	 о	
недовољном	улагању	у	културу	је	обесно.

А	кад	„дело”	није	имитаторско,	то	је	само	због	крвавих	
иновација	попут	представе	Оливера	Фрљића	у	Атељеу	212	
у	 време	 Кокана	 Младеновића,	 Фрљића,	 кога	 Политикин	
театролог	 Иван	 Меденица	 хвали	 и	 када	 пише	 о	 другим	
представама.25	А	ту	је,	наравно,	и	патолошки	случај	Српског	
филма	Срђана	Спасојевића.  

 Напослетку,	корисно	је	поставити	питање:	спорт	или	
култура,	какви	год	да	су?	Где	уложити	новац?	Држава	добија	
новац	 од	 пореских	 обвезника	 и	 према	 томе	 има	 извесну	
обавезу	према	њима.	Ни	ватерполо	ни	одбојка	нису	„велики”	
спортови,	али	понекад	пружају	уживање	и	подижу	élan vital. 
Победе	у	спорту	су	мелем	за	душу	утученог	и	ненасмејаног	
народа	и	он	има	право	на	тај	мелем.

24 Уосталом,	пио	сам	кафу	у	хотелу	„Метропол”,	кад	је	мој	саговорник,	један	
од	људи	 у	 Београду	 који	 додељује	 новац	 за	 културу,	 мислећи	 да	 не	 ради	
ништа	што	би	му	ико	нормалан	замерио,	обећао	некоме	осамсто	евра	за	неки	
пројект	преко	мобилног	само	зато	што	га	је	овај	„смарао”,	како	ми	је	уљудно	
објаснио.	Све	би		требало	променити	из	корена!

25 Иван	 Меденица,	 „Женске	 приче	 о	 несталима”,	 „Културни	 додатак”	
Политике,	28.	децембар	2013,	стр.	4.
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Најзад,	шта	том	осиромашеном	народу	за	своје	паре,	у	
својој	земљи	–	не,	дакле,	земљи	која	је	посед	културњака	–	даје	
„културa”?	Није	уопште	потребно	да	огроман	проценат	тог	
стваралаштва	омаловажавајуће	назовемо	другосрбијанским	
кичем;	оно	је,	сасвим	сигурно,	у	великој	мери	медиокритетно,	
деривативно,	укратко	–	јадно.	(...)26

 

26 Овај	чланак	представља	први	део	обимнијег	рада	који	ће	бити	објављен	у	
наредном	броју	часописа.
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УДК 316.722(=163.41)(049.3)

Маринко М. Вучинић

Бојан Јовановић 
Памћење и самозаборав 
Орфеус- Нови Сад 
-2О14 године

У самом предговору  ове књиге 
Бојан Јовановић је оцртао најзна-
чајнија питања и области којима 
се  бавио разматрајући у мулти-
дисциплинарној перспективи 
изузетно значајну проблематику 
памћења и самозаборава.Ова два 
појма у његовој ауторској агенди  
отварају низ важних антрополош-
ких, етнолошких, социолошких, 
политиколошких, историјских, 
идентитетских, културолошких 
проблема и истраживаћких поља. 
Он каже у првим реченицама да је 

„Битно за свест и представу коју 
имамо о себи, памћење потврђује 
континуитет нашег постојања. 
Изложени непрестаним живот-
ним променама остајемо исти 
док памтимо себе и стварамо свој 
идентитет. Ако настојимо да про-
менимо свој идентиттет, нећемо 
постати други, већ само потисну-
ти у заборав оно што нас је до тада 
битно одређивало“. Управо ово 
становиште Бојана Јовановића 
да остајемо исти док памтимо 
себе и стварамо свој идентитет од 
суштинске је важности за сагледа-
вање односа памћења и самозабо-
рава и то посебно у времену када 
се проглашава и крај идентитета.
Указивање на привидност нашег 
заборава само показује колико је 
крхко одрицање и самозаборав 
пре свега националног  иденти-
тета. Аутор истиче  и повратни 
процес у току меморисања и го-
вори о ономе што нас меморише.
Зато   наглашава да „не памтимо 
само свесно већ да то чинимо и 
несвесно,онда се феномен мемо-
рисања исказује у равни језика 
који није само средство прено-
шења важних искустава која се чу-
вају од заборава, већ је и сам плод 
једног дубљег, несвесног процеса 
памћења.Из тих слојева памћења 
долази значењски потенцијал који 
користимо за преобликовање 
света“. Зато је и важно да се не из-
губи симболички и вишеструко  
значењски потенцијал идентите-
та и историјског наслеђа.



ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

308

разарање везаности за нашу тра-
дицију,  а самозаборав и самопо-
ништавање се уграђују у нови 
облик многоструког идентитета 
у коме се губи драгоцена  нит на-
ционалног одређења.Бојан Јова-
новић се зато у овој књизи веома 
подробно бави,  за  иначе нашу 
добрано уздрману националну 
самобитност и самодређење ,  ве-
ома занимљивом темом- Србијом 
Истока и Запада.У овом поглављу 
је дат изузетно вредан и прегле-
дан приказ овог  за српски народ 
судбоносног размеђа.У тексту се  
посебно наглашава значај  нашег 
државног, културног и цивили-
зацијског домета у оквиру визан-
тијског цивилизацијског круга 
који је био од пресудног значаја за 
развој наше  културе и  историјско 
позиционирање у то доба.При 
томе се јасно показује да у то вре-
ме иако је Србија своје духовно 
исходиште имала у књижевности 
и религији Истока  она је привред-
но и трговачки била окренута и 
Западу. Треба посебно узети у об-
зир став да примањем хришћан-
ске вере и оснивањем сопствене 
цркве процес  христијанизације 
није до краја  и у потпуности 
довршен а што се можемо и данас 
у многим приликама  осведочити.
То је још једна изузетно важна по-
следица  деловања  непрестаног 
историјског дисконтинуитета у 
нашем изузетно дисфункционал-
ном  друштву . Бојан Јовановић за-
ступа утемељено становиште“да  

Традиција је оно што непо-
средно одређује идентитетску 
структуру и њен облик- и то како 
позитивна  тако и негативана ис-
куства - као егзистенцијални и 
вредносни оријентири у трагању 
за собом, идентитетом и смис-
лом свог индивидуалног и колек-
тивног постојања.У том трагању 
каже Б. Јовановић налази се само 
оно што се током тражења ство-
ри од себе.Зато се може рећи да 
је и ова књига ауторово трагање 
за смислом традиције, иденти-
тета, значења и досега језика, ис-
торијског искуства, религијског 
одређења , формирања и функ-
ционисања културног  обрасца, 
заборава, колективниог  памћења, 
успостављања система вредно-
сти, односа Србије - Истока и 
Запада и мита о великосрпској 
опасности.Веома је значајно ау-
торово одређење да „за колектив-
ни идентитет важно је осећање 
припадности одређеној заједно-
сти који се може неговати кроз 
разноврсне облике културе, али 
се може и потиснути и прекидом 
памћења довести до  самозабо-
рава“, који нас неумитно води до 
спонтаног али и присилног и до-
бро организованог поништавања 
и разлагања сопствене прошлос-
ти. Зато увек треба указивати на 
данас веома присутну појаву по-
ништавања и довођења у питање  
континуитета нашег историјског 
и националног постојања и иден-
титета,  што отвара простор за 
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прожима  ову  књигу. Јер „ Срби су 
остварили аутентичност и у својој 
традиционалној народној култу-
ри која се по низу карактеристи-
ка почев од језика, религијских 
схватања означених народним 
православљем, обичајем Крсног 
имена-славе, митолошким пред-
ставама и књижевношћу разли-
кују од суседних народних тради-
ција“. На граници Запада Србија 
је успела да сачува своје источне 
корене и  да у исто време памти 
разлику између два света, засни-
вајући управо на том памћењу 
своју посебност и идентитет. Тај 
идентитет дошао је  до  изражаја и 
у периоду када Срби  нису имали 
сопствену државу и када су жи-
вели у Хабсбуршкој монархији 
и Отоманском царству.Граница 
Запада, очување источних коре-
на, памћење разлика између два 
света, заснивање на том памћењу 
своје посебности и идентитета, 
везаност за православну веру и 
Цркву, све су то друштвени, исто-
ријски и културолошки елементи 
које је Србија унела  у стварање 
јужнословенске државе у којој се 
догодио разарајући процес само-
заборава и самопоништавања о 
коме пише Бојан Јовановић исти-
чући  сву погубност овог процеса 
чије  тешке последице осећамо у 
великој мери  и данас .

Веома је значајна категорија  
успостављања  надисторијског 
идентитета везана за поимање 
и   примање хришћанства,  она 

је Србија у подручју између јаких 
утицаја Истока и Запада прона-
шла начин опстанка и самопо-
тврђивања утемељујући своју тра-
дицију на синтези  латинске и ви-
зантијске културе, синтези која је 
дошла до изражаја у средњовеков-
ној архитектури и уметности“.Он 
при томе инсистира да је српски 
народ  прихватајући затечено кул-
турно наслеђе створио сопствену 
у великој мери самосвојну кул-
турну традицију. У том смислу се 
не може говорити о византијској 
уметности на тлу Србије већ о 
српској средњовековној умет-
ности.Ова теза се поткрепљује и 
позивањем на оригинални раш-
ки стил у српској сакралној ар-
хитектури али и указивањем на 
појаву барока у време стварања  
српског грађанског и тговачког 
слоја у оквиру Аустро-Угарске 
монархије  који је имало и своје 
јасно  одређене националне и 
политичке циљеве грађене на  
сећању и историјској традицији 
везаној за српску средњовековну 
традицију али и за одјеке Првог 
српског устанка.Оваква ауторова 
аргументација  вероватно ће бити 
оспоравана од оних  који сматрају 
да Срби у настојању да обликују  
своју традицију и идентитет при-
бегавају превазиђеном и застаре-
лом романтичарском приступу 
историји . Али овакве симпли-
фиковане  и политикантске при-
медбе не могу да обеснаже  веома 
фундирану аргументацију која 
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према нашој традицији ,  по-
ништавање и обесмишљавање и  
самог  постојања  српског нацио-
налног идентитета и интереса. 
Аутор јасно истиче да „Пресуде 
којима се осуђује традиција по-
стају основ нове традиције, и то 
као негативна културна прошлост  
за коју нема места у светској ана-
ционалној будућности“. А упра-
во радикалне и револуционарне 
друштвене  промене стварају по-
годно и плодно тло за стварање 
нове традиције која се свесно ст-
вара и и конструише, то је управо 
процес „измишљања традиције“ о 
којем је говорио Хобсбаум  а што 
се у нашим политичким прилика-
ма корисити као основа за деми-
тологизацију наше прошлости  и 
као увод за  поништавање   наше  
традиције и српског националног 
идентитета.

Бојан Јовановић на страни-
цама ове књиге истрајно брани 
своје уверење о снази традиције   
као битном чиниоцу   заснивања 
саме  човекове егзистенције  али 
и темељног фактора у облико-
вању националног идентитета и 
то у динамичном процесу про-
жимања разних историјских и 
друштвених искустава у коме 
стварамо истину о себи али и о 
нашем укупном историјском и 
културолошком наслеђу.Инси-
стирањем на активном и живом 
односу према традицији отклања 
се опасност западања у  окорели  
традиционализам и у живо бла-

је била главна окосница у очу-
вању традиције и основних 
претпоставки за ревитализацију 
потиснутог и скрајнутог  српског 
националног идентитета који се 
се није изгубио у овом надисто-
ријском идентитету већ му је он 
послужио као основа за одржање 
и поновно успостављање.Зато је 
сасвим доследно изведен ауторов 
став у вредновању традиције која 
за њега представља главни услов 
за очување и развијање иденти-
тета  сваке заједнице , тако се об-
разује и успостављање културног 
континуитета  а самим тим се 
додатно потврђује и оснажује  већ 
изграђена идентитетска матри-
ца српског народа.Зато се у овој 
књизи традиција недвосмислено 
одређује као суштински чинилац 
не само културног идентитета, и 
то као жив и делатан процес који 
је супротстављен традиционали-
зму и његовој митоманској око-
шталости.Тако се стваралачки  
превазилази радикалан приступ 
идентитету као  идеолошком и по-
литичком конструкту оптереће-
ном превазиђеним традициона-
листичким наслагама и нарати-
вима.Бојан Јовановић указује на 
радикалистички, револуциона-
ран однос према традицији који је 
посебно присутан у политичком 
и културолошком деловању оних 
политичких групација које се 
залажу за убрзану и беспоговор-
ну модернизацију Србије у којој 
доминира нихилистички однос 
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симболичну репродукцију и 
свест о трајању и самопотврђи-
вање идентитета.Овом питању 
Бојан Јовановић посвећује по-
себну пажњу и то чувању еле-
мената прошлости као залога 
континуитета и израза народне 
конзервативности али се из тих 
трагова  отварају нови просто-
ри културе. Зато се аутор с пуно 
разлога позива на речи С.Троја-
новића“Заблуда је мислити да 
народ не памти прошлост.Он је 
с колена на колено преноси. Али 
испребацанао, с променљивим 
личностима, с погрешним време-
ном и варљивим тумачењем, али 
на главну садржину и обред-увек 
се пази“. Веома је важан прилаз 
преобликовању крсне славе  као 
паганско-хришћанског обре-
да који се временом претвара у 
обичај али се наглашава његов 
строжији обредни карактер.Ту је 
на делу преношење по инерцији 
у којој се често одвија процес за-
борављања првобитног смисла 
обредних поступака. Памћење и 
заборављање се преплићу и у том 
преплитању  јавља се нови садржај 
самог памћења које  је ослобође-
но наслага старих и превазиђених 
искустава.Али аутор истиче да „ 
заборављено живи на један им-
персоналан начин као својеврсни 
језик који архетипски  проговара 
и кроз колективно несвесне садр-
жаје савременог човека“. Заборав 
се  посматра као привидна смрт, 
али зато памћење и сећање обез-

то анахронизма и банализације 
националне повести.Како одр-
жавати, преносити и представља-
ти сопствену традицију, то је за 
ауторе ове књиге главно питање 
које се поставља пред творце 
основних праваца наше култур-
не политике.Ово питање је тим 
значајније јер се у ауторовој ви-
зури налазимо пред агресивним 
насртајима данашњих неоколо-
нијалиста који уништавају старе 
културе и традиције а актуелни 
таласи глобализације доносе за-
страшујућу  нивелацију и хомо-
генизацију пре свега у медијској 
култури што има озбиљне после-
дице и на обликовање савремене 
идентитетске политике  у којој 
национални идентитет бива све 
више потискиван и замењиван  
конструисањем  вишеструких и 
разнородних идентитета. Аутор 
је покренуо и питање формирања 
и структуирања европског иден-
титета  и изнео све изазове и кон-
троверзе пред којима се овај про-
цес данас налази . У савременом 
друштву даљи  смо него икада  од 
могућности стварања европског 
идентитата и европске федералне 
државе , јер је мултикултурализам 
већ  проглашен мртвим а нацио-
налне државе нису никада биле 
мање склоне да се даље одричу 
свога суверенитета , националне 
традиције и националног иден-
титета.  

Заборав и памћење, колектив-
но и индивидуално обезбеђују 
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се пита- да ли Срби пате од овог 
комплекса који се везује за мит-
ске Лотофаге „ описане као само-
заборавну популацију која једе 
лотосове цветове и задовољно 
живи у садашњости не марећи 
за своју прошлост“. Он истиче да 
су Срби народ кратког памћења 
али то везује искључиво и само за 
њихов менталитет и однос према 
прошлости и предањима. Зато 
се и уводи појам конструкције 
колективног сећања што доводи 
до дефиниције културе памћења 
и приклањања забораву што се 
најбоље види у нашем односу пре-
ма „институционалним чувари-
ма коплективне меморије“. Тако 
се и јавља наметања лажне слике 
прошлости у којој се препознају 
савремени митови и псеудо пре-
дања о Југославији и Титу али и 
„цветање спорних идеализованих 
југоносталгичарсских сећања. За-
борав показује да наша историја 
није историја континуитета, већ 
историја сталних и нових почета-
ка којима се са страшћу поништа-
вано претходно искуство“. 

И поглавље Срби и Свети цар 
Константин  саставни су  део по-
вести о обликовању наше култу-
ре сећања и стварања елемената 
културног обрасца. Историјска 
судбина цара Константина све-
дочи да се „ хришћанином постаје 
у дугом периоду духовног сазре-
вања“ које се одвија у различитим 
истопријским, религијским и 
друштвеним околностима“.На-

беђују  манифестовање и облико-
вање вредности које су у матрици 
нашег  културног и идентитет-
скопг континуитета. Уникатност 
у оквиру традиције је једно од ње-
них обележја, али она је подложна  
процесу промена и осавремења-
вања.Народно предање има изу-
зетно велику улогу у обликовању 
и настајању наше традиције и из-
градњи националног идентитета.
Посебно се наглашава значај пре-
дања о Светом Сави, Косовском  
боју и убијању старих  али и даје 
њихову прегледну слику и начин 
функционисања у стварању и ос-
мишљавању нашег односа према 
традицији.Култ Светог Саве и 
припадност о Косовском боју су 
део предања али и живи саставни 
део нашег поимања историјске 
судбине српског народа и његовог 
националног идентитета.“Пре-
дање тако постаје  образац колек-
тивног памћења који укида раз-
лику између његових фактичких 
и фиктивних чиниоца и постаје 
креативно сведочанство колек-
тива о свом настојању  да разуме и 
протумачи сопствену прошлост 
у контексту њене актуелне  функ-
ционализације“.

У књизи се говори и о исти-
нитости измишљеног, креатив-
ном памћењу и у том контексту 
је изузетно значајно одређење о 
искушењима лотофагичког ком-
плекса који можемо и данас пре-
познавати у многим облицима у 
нашем друштву.Бојан Јовановић 
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ном за веру у моћ разума и науке 
али и посвећеном ширењу просве-
титељских идеја  у  наширим на-
родним слојевима.То су одредни-
це његовог Совјета здраваго разу-
ма и Писма Харалампију. Доситеј 
није остао само доктринарно 
везан за покрет просветитељства 
и рационализма већ је своје знање 
, способности и богато животно 
искуство уградио у обнову срп-
ског идентитета и остваривања  
српских националних и држав-
них интереса свестан свих   врли-
на али и слабости  и  мана народа 
коме је тако искрено припадао.То 
је антрополошко-политички ас-
пект Доситејевог просветитељст-
ва који Бојан Јовановић најбоље 
показује његовим речима.“ Ништа 
ми на свету није милије и љубаз-
није од мојега рода но уколико га 
више љубим толико сам му више 
дужан  правду и истину предста-
вљати и говорити. Љубезни срп-
ски народе време је већ за живога 
бога  да почнемо слободније и 
разумније мислити. Докле ћемо 
туђе погрешке осуждавати а наше 
скривати и оправдавати“.Овде је 
на делу захтев за самоосвешћи-
вањем и критичким сагледавањем 
сопствених ограничења и односа 
према откривању наших недо-
следности и грешака као залога 
„ очувања свести о свом иденти-
тету и ономе што јесте“. У нацио-
налном ослобођењу просвети-
тељство има своу јасно одређену 
улогу и досег и границу али оно 

лазећи у хришћанству потребно 
упориште својој власти  Констан-
тин Велики успоставља потоњи 
византијски модел владавине на 
принципу симфонијске усклађе-
ности световног и духовног у 
коме је ипак, цар увек био  моћ-
нији од патријарха.У сусрету и 
прожимању различитих светова 
за нас је од посебног значаја било 
ово искуство цара Константи-
на јер је утемељење хришћанске 
цркве имало, изузетно важну уло-
гу и значај у „дубљем сакралном 
утемељењу светородне династије 
Немањића“.

За аутора је Свети Сава сим-
бол српског православља и оли-
чење духовног усправљања Срба 
ка хришћанству али је његов лик у 
току ропства под Турцима прила-
гођаван таласу ре-паганизације, 
али он остаје  не само у предању 
темељни ослонац у формирању 
наше традиције и националног 
трајања и опстанка.Доситеј и 
формирање српског културног 
обрасца је поглавље у коме је про-
блематизовано питање просве-
титељства и ослобођења српског 
народа од турског ропства. Аутор 
истиче веома важну чињеницу  да 
када је Доситеј увидео да исто-
ријску  улогу   у Првом српском 
устанку преузима српски народ 
под вођством Карађорђа он се  
уз велико одушевљење и полет 
укључује у политички и друштве-
ни живот устаничке Србије. Ради 
се о књижевном посленику веза-
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програма који се одвија у суровом 
окружењу српских устаника који 
су махом били неписмени.Посеб-
но је значајна делатност Доситеја  
на стварању и подизању школског 
система  након ослобођења  Бео-
града. Бојан Јовановић као да нам 
поручује  да морамо изнова проу-
чавати дело Доситеја Обрадовића  
и  његове  ставове  уграђивати у 
наше разумевање  историјског 
процеса изградње нашег нацио-
налног идентитета и наше  сада  
дубоко пољуљане самосвести .

Једно   од кључних поглавља 
ове књиге садржано је у одређи-
вању и означавању путева на-
ционалног самозаборава.Аутор 
је ишао трагом Вука и Доситеја 
истичући значај језика за припад-
ност српском националном кор-
пусу. Улога Србије као Пијемонта 
у југословенском уједињењу от-
ворило је погубни процес само-
заборава и националног самопо-
ништавања који је донео а доноси 
и даље тешке последице    за фор-
мирање и одржавање српског на-
ционалног идентитета жртвова-
ног за стварање и функционисање 
наднационалног-југословенског  
идентета као вештачке и исто-
ријски неодрживе творевине.Ин-
тегралистички приступ доживео 
је крах јер није ни могао да има 
упориште у хрватским и слове-
начким националним програми-
ма и интересима , јер су они били 
окренути пре свега учвршћивању 
свог националног идентитета  и 
остваривању својих политичких 

је  деловањем Доситеја добило 
свој смисао и значај.Посебно када 
се узму у обзир његови ставови и 
критика деловања православне 
цркве која је у то време била из-
ложена великим искушењима , 
што не значи да је он био одсеч-
ни противник религије и право-
славља али његове критике су се 
посебно односиле на веровање у 
вештице и њихово спаљивање у 
Србији почетком 19 века. Доситеј 
није био поштеђен напада при-
митивне средине у којој се обрео 
а коју одликује  као и данас, ома-
ловажавање и игнорисање уче-
ности, знања, иновација а „ свака 
ревизија старих обичаја, без об-
зира на њихове негативне аспек-
те, сматрана је рушењем темеља 
самобитности“. Важно је истаћи 
да Бојан Јовановић говори и о До-
ситеју као културном прегаоцу 
који се залагао за успостављање 
основа мултиконфесионалне и 
мултиетничке државе након ос-
лобођења од Турака. При томе 
са он се позива на шири концепт 
културне обнове Србије заснован 
на темељима грчких, руских ,ви-
зантијских и тековина енцикло-
педистике и француског просве-
титељства.Сматрао је каже Бојан 
Јопвановић „да се узвишене људ-
ске вредности могу остварити у 
друштву слободних, образова-
них и просвећених појединаца 
без обзира на њихову веру, језик 
и полну припадност“, то је основ 
националног просветитељског  
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све изазове југословенског ује-
дињења  као и чињеницу да је нова 
држава разграђивана и поткопа-
вана од самог њеног оснивања. 
Не треба занемарити и двоструко 
значење   југословенства  које је 
српски народ посебно осетио у 
време Другог светског рата када 
је он доживео страховит геноцид  
а „ комунистичко југословенство 
засновано на антисрпству доћи 
ће до правог изражаја већ авнојев-
ским одлукама.За разлику од свих 
других југословенских комуни-
ста који су имали свест о значају 
националног и упорно се борили 
за остварење националних циље-
ва , српски комунисти водили су 
политику  националног самопо-
рицања“. То је резултат политике 
расрбљавања насталој  у магми 
југословенства  насталој као  по-
следица историјског пораза српс-
ког народа након свих ослободи-
лачких ратова које је водио. Аутор 
говори и о испрограмираној на-
ционалној амнезији која је након 
изведене социјалистичке револу-
ције доводила Србе до самозабо-
рава и  често мазохистичког не-
гирања свог етничког порекла и 
националног идентитета а тешке 
и разорне последице се огледају“ 
у губљењу њихове идентитетске 
основе и духовне дезоријента-
ције:што се огледа у томе да је 
југословенство и даље присутно 
у идентитетској матрици српског 
народа“. Губљење идентитетске 
основе и духовна дезоријентација 
су две најразорније и најпогуб-

и економских интереса. Путеви 
самозаборава у овој књизи су при-
казани у изузетно добро аргумен-
тованој историјској перспективи 
у којој се препознају различите 
етапе: од паганске до хришћан-
ске, потискивање етичког,  пока-
толичавање православних,Хр-
вати као покатоличени Срби , 
озрачење полумесецом,иденти-
фикација Срба с албанским агре-
сором, православна бугаризација 
Срба, очување идентитета-драма 
повратка, црногорско антисрп-
ство, војвођани као нација , по-
следице емиграција у огледалу 
језика.Али  аутор посебно ис-
тиче југословенство  као српско 
самопорицање јер „ идеја о инте-
гралном српству уступила је ме-
сто идеји о интегралном југосло-
венству „. Срби су се зарад југо-
словенства одрицали сопстве не 
државе и националног идентите-
та . Та примамљива , слатка идеја 
југословенства остварљива у по-
бедничком заносту уз огромне   
жртве  током Првог Светског 
рата показаће поразну и отровну 
горчину након свог рализовања  
сумира у овим речима аутор ове 
књиге  свој однос према југосло-
венском уједињењу.Ова поразна 
и отровна горчина и данас је вео-
ма присутна у разумевању српске 
историје  и нашег односа према  
некадашњем заједничком јужнос-
ловенском простору.Бојан Јова-
новић је посебно истакао неспо-
собност тадашње српске елите 
да трезвено и разложно размотри 
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чење Мирослава Крлеже који је у 
дневнику из 1919 године записа-
о“Беч гладује, Аустрије нема. Руља 
завладала светом, рат су добили 
ови балкански цигани, какова ли 
срамота.А тко нас је побједио?  
Ови вашљиви балкански цига-
ни, који читаве дане жвачу лук и 
пљуцкају по апсанама, ова непис-
мена багра за вјешала, њој данас 
Европа вјерује и дала јој је у руке 
некакве барјаке „. Али аутор наво-
ди и узалудна  упозорења мудрог 
војводе Мишића који је указао на 
хрватску опструкцију заједничке 
државе  и њихову тежњу да створе 
самосталну државу.По  њему  уп-
раво су Срби  неопрезно улетели 
у  југословенску маглу из које  како 
каже Бојан Јованоовић још нису у 
потпуности  изашли.Али то упо-
зорење старог ратника није имао 
ко да чује или није хтео  да чује у 
својој  државотворној мегалома-
нији. У овом поглављу се разматра 
и разбијање Социјалистичке  Фе-
дералне  Републике Југославије  
и велики утицај страног фактора 
али и оптужбе које се непрестано 
актуелизују да су управо Срби 
главни кривци за њено разбијање, 
али то је  пригодни  алиби  који 
се и данас нештедимице користи 
да се легитимизује сепаратизам 
Хрватске која је најзад после ти-
сућуљетног  сна искористила  по-
вољне истроријске и политичке 
околности да створи своју неза-
висну државу  која је отворено 
баштинила и срамно наслеђе 
усташке марионетске Независне 

није  последице у идентитетском 
и историјском искуству српског 
народа  који још увек тумара по 
путевима  свог националног са-
мозаборава.

Мит  о велико-српској опас-
ности је вероватно најраспрос-
трањенији  и  најживљи поли-
тички мит  не само на нашим 
балканским  и јужнословенским 
просторима.Он је исконструи-
сан кроз различите  мене  и токо-
ве наше политичке историје ,  а 
он је послужио а и данас  служи 
за демонизацију српског народа 
и обесмишљавање његове  еман-
ципаторске и ослободилачке 
улоге у  различитим  историјским 
периодима . Овај мит је настао  у 
оквиру хрвтаске идеологије   др-
жавног права, и у његовој основи 
је расистичко означавање српс-
ког народа у хрватској као стра-
ног политичког и националног 
корпуса који треба силом елими-
нисати или покатоличити што је 
коначно и урађено   крајем дваде-
сетог века  у највећем етничком 
чишћењу у Европи након Другог 
светског рата  када је из Хрватске 
протерано 400.00  припадника 
српског народа.Али без обзира 
што је овим чином решено срп-
ско питање у Хрватској у овој сада 
готово  етнички чистој  држави  и 
даље  живи овај мит као део  њихо-
вог националног идентитета који 
се у великој мери  базира на  не-
престаном негирању српства као  
нечисте пасмине зреле за сјекиру.
Бојан Јовановић указује  на сведо-
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цивилизације и варварства“.Вред-
но је забележити и став Латинке 
Перовић садашњег великог бор-
ца за људска права  и  безусловну 
демитологизацију српске исто-
рије и деконтаминацију српског 
народа , да је највећа државна  
опасност  био и остао велико-
српски национализам. То стано-
виште она непрестано и данас у 
свакој прилици  промовише што 
се  складно надовезује  на ставо-
ве које су заступали припадници 
комунистичког покрета још  из 
времена  Дрезденског конгреса 
насталих  половиноим трдесетих 
година прошлог века. Бојан Јо-
вановић прати разне варијације 
и облике оваквог начина миш-
љења али и оживљавање наших 
старих заблуда. Комунистички 
мит о великосрпској  опасности 
се и данас одржава на нашој кул-
турној и политичкој сцени и има 
много својих  протагониста и 
тумача.Зато је ова књига тим дра-
гоценија јер је лишена испразног 
политизирања и идеолошког сек-
таштва већ у њој аутор гради ве-
ома  брижљиво и доследно своју 
аргументацију о потреби  само-
освешћивања и израдњи  српског 
културног обрасца као темељног 
услова за поновну реафирамацију 
и надоградњу српског национал-
ног идентитета.

Државе Хрватске. Бојан Јовано-
вић уводи у своје разматрање  о   
настанку великосрпског  мита и 
страх пре свега Енглеске од ши-
рења руског утицаја и образовање 
антируске одбрамбене линије 
како би подунавље и Јадранско 
море били под контролом запад-
них сила како би се остваривали 
њихови геополитички, конфе-
сионални, и економски интере-
си.“Представљени као највећа 
опасност за западну цивилиза-
цију Србе је требало уништити да 
не би угрожавали њен опстанак“ 
они поседују варварску природу 
како је то писао Гистав Ле Бон.
Њему је одговорио Драгиша Ва-
сић  у књизи Карактер и ментали-
тет  једног поколења   показујући 
да Срби нису само и исључиви 
ратнички а ни осветољубиви на-
род.Међутим неке  константе у 
карактеризацији Срба су изузет-
но тврдокорне и оне су се изнова 
јавиле у време разбијања Југосло-
венск федералне државе али и 
току бомбардовања 1999 године. 
Бојан Јовановић ову констатацију 
поткрепљује са неколико веома 
речитих изјава.“ Тако ће америч-
ки сенатор Дзозеф Бајден, потоњи 
потпредседник САД за време 
првог мандата  Барака Обаме го-
ворити да су Срби- гомила непис-
мених , дгенерисаних децоубица, 
касапа и сексуалних силеђија“ . А 
његов истомишљеник Тони Блер 
је оценио да  „ Рат против Срба   
није више само војни сукоб. То је 
битка између добра и зла, између 
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културним и медијским устано-
вама. Током вишедеценијског 
истраживачког рада, који је запо-
чет почетком деведесетих година 
прошлог века, настајали су број-
ни текстови у оквиру ауторовог 
пројекта „Замах“, чији тридесети 
том представља књига Призма 
геополитике, која је истовремено 
и трећа књига циклуса „Импулси 
геополитике“, у оквиру кога су 
раније објављене књиге Мозаик 
геополитике – идентитет, 
транзиција, српско питање 
(2008) и Парадигма распада – 
разлагање државе у огледалу уз-
рочности (2009).

Књига Призма геополити-
ке је производ ауторовог истра-
живачког рада на пројектима 
„Друштвено-политичке прет-
поставке изградње институција у 
Србији“ и „Демократски и нацио-
нални капацитети политичких 
институција Србије у процесу 
међународних интеграција“, који 
су део научно-истраживачког 
опуса Института за политичке 
студије, подржаног од стране Ми-
нистарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја.

Призму геополитике чине 
текстови које је аутор креирао у 
периоду од прве половине деве-
десетих година до данашњих дана 
и који су објављивани у сарадњи 
са Студентским културним цен-
тром, часописом Држава, месеч-
ником Двери српске, дневником 
Глас јавности, Институтом за 
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У трећем поглављу, које носи 
назив „Маглина Новог светског 
поретка“ I, аутор анализира фе-
номен новог светског поретка 
(НСП) полазећи од семантичког 
значења његових елемената и по-
том разматра домашаје и облике 
његовог испољавања од нове ис-
торијске епохе, преко новог свет-
ског друштва или међународне 
заједнице, закључно са новим 
међународним политичким по-
ретком.

Четврто поглавље, под нази-
вом „Маглина Новог светског 
поретка“ II, представља наставак 
разматрања облика испољавања 
НСП, као и великог броја њего-
вих разноврсних видова. Аутор 
у овом поглављу аргументовано 
образлаже испољавање НСП као 
новог светског економског по-
ретка, затим као међународног 
права, идеолошког, моралног, кул-
турног и технолошког поретка, 
потом прастарог мистичног циља 
и конспиративног плана и, конач-
но, као американократије, тј. до-
минације Америке. 

У петом поглављу, именова-
ном „Геополитичност простора 
моћи“, Кнежевић аналитички 
третира однос простора и моћи, 
разматрајући различита схватања 
геополитике, геополитику малих 
народа, настанак и судбину треће 
Југославије, односно Србије и 
Црне Горе, разбијање народа на 
„ентитете“, као и односе земаља 

геополитичке студије, зборником 
Матице српске за друштвене нау-
ке, часописима Српска политич-
ка мисао, Нова српска политич-
ка мисао и Национални интерес 
и зборницима Института за по-
литичке студије. 

У уводном дискурсу Кнеже-
вић образлаже најзначајније те-
оријско-методолошке аспекте 
ове геополитичке студије, дефи-
нишући основне појмове и кате-
горије геополитике као научне 
дисциплине и разматрајући њене 
релације са другим научним об-
ластима и дисциплинама, као и 
проблемско поље и методе геопо-
литике.

У оквиру првог дела, који се 
састоји од шест поглавља, ау-
тор у првом поглављу, под нази-
вом „Темељи крипто-политике“, 
презентира теоријску анализу 
крипто-политике, детаљно об-
разлажући појам, генезу, феноме-
нологију, карактеристике, струк-
туру и значај теорије завере и 
њеног практичног испољавања у 
политици.

Кнежевић у другом поглављу, 
насловљеном „Угасле страсти 
геополитике“, разматра географ-
ске детерминанте геополитике и 
њене бројне и разноврсне облике 
испољавања, посебно анализи-
рајући узроке и последице конф-
ликата на балканским простори-
ма, који су резултирали деструк-
цијом заједничке југословенске 
државе.
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Кнежевић аргументовано разма-
тра илузије о униполарној хармо-
нији међународне заједнице, еко-
лошке дилеме о неумереном расту 
и развоју, политичке преображаје 
транзиције југословенских прос-
тора, глобалну политику, геоеко-
номију и принципе универзалне 
трговине, раст значаја демополи-
тике, искушења мултикултурали-
зма и чворове светске политике.

Треће поглавље, које носи на-
слов „Европа различитих могућ-
ности – разлози за европесими-
зам“, бави се анализом европских 
противречности, релација ев-
ропског Истока и Запада, односа 
Европске уније и Русије, крајњег 
домета Европе Уније, каракте-
ристика ЕУ као демократског 
континента, прекорачења европ-
ске моћи, да ли има Европе изван 
Европе, места и положаја Србије, 
континенталне идеологије, док-
трине Нове Европе, безалтер-
нативне Европе, модуса односа 
према Европи – еврооптимизма и 
европесимизма.

У четвртом поглављу, имено-
ваном „Агресија НАТО на СРЈ 
1999.“, поводом десете годишњи-
це агресије НАТО алијансе на 
СР Југославију, тј. Србију и Црну 
Гору, разматрају се узроци и по-
следице илегалног напада удру-
жених земаља западне хемисфере, 
улога Европске уније, деловање 
Русије и геополитичке перспек-
тиве Србије.

подељеног Балкана и „међуна-
родне заједнице“. 

Коначно, последње шесто 
поглавље првог дела Призме ге-
ополитике, које носи наслов „Ад-
реса необуздане моћи“, свестрано 
разматра феномен НАТО пакта 
као оличења Америке, руске оп-
сесије, идеолошке конструкције, 
облика испољавања борбеног 
вестернизма, облика доминације 
Европом, средства мрвљења Бал-
кана, као и просторног односа 
према Југославији. У оквиру овог 
поглавља аутор детаљно анали-
зира геополитичка опредељења 
друге и треће Југославије, Србије 
и Црне Горе у контексту одно-
са према НАТО пакту, Истоку 
и Западу, указујући на опасност 
међусрпског сукоба и апострофи-
рајући неопходност геополитич-
ког реализма.

Други део, који чини осам 
поглавља, аутор започиње 
поглављем насловљеним „Реги-
онализам и геополитика“, које 
третира феномен регионализма, 
његове географске основе, поли-
тику и идеологију регионализма, 
регионални сепаратизам и ин-
тегрализам, геополитику регио-
нализације, интегративну и де-
зинтегративну регионализацију, 
регионалну државу, регионали-
зам у међународним односима и 
инфериорност регинализоване 
периферије.

У другом поглављу, под нази-
вом „Изазови глобалне политике“, 
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разбираспада Југославије аутор 
полази од међународних околно-
сти, насталих рушењем Берлин-
ског зида, распуштањем Источ-
ног блока и нестанком Совјетског 
Савеза, које су довеле до смене 
историјских епоха и преуређења 
светске геополитичке сцене. 
Нови систем светске моћи оличен 
у новом светском поретку, којим 
је успостављена доминација САД 
путем глобалне превласти неоли-
берализма, непосредно је утицао 
на процес деструкције југосло-
венске државе током деведесе-
тих година, пружајући подршку 
етно-националним конфликтима 
који су ескалирали у сецесионис-
тички рат некадашњих југосло-
венских република.

Аутор је с пуним правом по-
себно нагласио да се акутна фаза 
југословенске сецесије, која је 
завршена потписивањем Дејтон-
ског мировног споразума 1995. 
године, после илегалне агресије 
НАТО алијансе на СРЈ и окупа-
ције Косова и Метохије 1999. изо-
пачила у пузајућу сецесију у одно-
су на Републику Србију.

Раздвајање Србије и Црне Горе 
после црногорског референдума 
2006. године, такође представља 
наставак сецесионог процеса на 
бившим југословенским просто-
рима, који је Кнежевић означио 
као геополитику сецесије, којом 
је суштински и формално окон-
чан и последњи облик јужносло-
венског државног савеза.

Пето поглавље, под називом 
„Европа у мрежи цевовода“, тре-
тира енергетску геополитику у 
условима глобалне кризе, раз-
матрајући замке обамо-клинто-
низма, евро-руско енергетско 
зближавање, пројекат Набуко, 
грузијски рат и руско-украјински 
гасни сукоб, поуке гасне кризе и 
увођење тржишних цена гаса.

Шесто поглавље, које носи на-
слов „Дилеме спољне политике“, 
расправља о „безалтернативној“ 
евроинтеграцији Србије, ана-
лизирајући актуелну кризу еко-
номске и политичке структуре 
ЕУ, недоумице безалтернатив-
ности, аутономну и хетерономну 
политику, опречна тумачења 
положаја Србије – прагматич-
но самозаваравање и критички 
реализам, спољашњи утицај на 
вођење спољне политике Србије, 
унутрашње дилеме спољне по-
литике, дипломатију фингиране 
одлучности, личне детерминанте 
политике ослањања на „четири 
стуба“, могућност избора и ре-
дослед интеграција, парадокс 
евроатлантских интеграција, ул-
тимативно признање, пацифизам 
и натоизам, значења и домете ми-
рољубивости и однос ЕУ према 
проблему Косова.

У седмом поглављу, названом 
„Разбираспад и нестанак“, Кнеже-
вић разматра узроке и последице 
нестанка југословенске државе 
током деведесетих година. При-
ликом анализе генезе феномена 
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и праксе у контексту савремених 
процеса регионалних, европских 
и глобалних економских, поли-
тичких, социјалних и културних 
интеграција. Кнежевићева књи-
га је обогаћена великим бројем 
библиографских јединица, адек-
ватном аргументацијом, разновр-
сним класификацијама и ориги-
налним дефиницијама, изложе-
ним и образложеним самосвојно 
изграђеним стилом, што све 
заједно доприноси ауторовом 
аутентичном и креативном начи-
ну презентирања резултата дуго-
годишњег истраживачког рада 
на пољу геополитике, политико-
логије, теорије државе и права и 
политичке филозофије. Имајући 
у виду све напред наведено, може-
мо без дилеме констатовати да мо-
нографија Призма геополитике 
Милоша Кнежевића заслужује да 
буде у фокусу интересовања не 
само научне и стручне, већ и нај-
шире друштвене јавности.

Аутор исправно закључује у 
завршном делу овог поглавља да 
проглашење албанске квазидр-
жаве на територији Косова и Ме-
тохије 2008. године представља 
продужетак реалполитичког про-
цеса постјугословенске сецесије, 
који се реализује у виду српске, 
односно постсрпске сецесије. 

У последњем осмом поглављу 
Призме геополитике, под насло-
вом „Геополитичност национал-
ног и религијског идентитета“, 
аутор разматра могућности мул-
тифункционалног конфесионал-
ног капацитета нације, анализи-
рајући карактеристике феномена 
идентитета, својства плуралних 
ситуација, типове плуралних 
капацитета, мултинационални 
капацитет религија, јужносло-
венски религијско-црквени плу-
рализам, мултиконфесионални 
капацитет нација, многоетичне и 
вишенационалне Јужне Словене, 
геополитички плурализам нација 
и држава, религија и цркви, ге-
ополитичко изражавање и осли-
кавање супротности, и коначно, 
геополитику, идентитет и нацио-
налност.  

Књига Призма геополитике 
Милоша Кнежевића несумњиво 
представља изузетан допринос 
досадашњим геополитичким ис-
траживањима, како самог аутора 
тако и геополитике као научне 
дисциплине, као и свестраном 
разумевању српске, регионалне 
и глобалне геополитичке теорије 
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Зоран Видојевић

НОВИ 
СОЦИЈАЛИЗАМ КАО 
ЕПОХАЛНА ПОТРЕБА
- излагање на промоцији 
књиге Вјерана Катунарића 
„Свјетски антибарбарус, 
о узроцима пропасти 
бившег и надоласка новог 
социјализма“ (Филозофски 
факултет у Београду, 29 мај 
2014), издавач „Друштво 
’Повијест изван митова’ 
“, Загреб, 2013. - 

Сматрам да су духовне везе, 
а у њиховом оквиру теоријске 
- трајније и у дубљем смислу зна-
чајније од оних политичких, од-
носно, међудржавних. Јер, прве 
носи етика истинољубивости и 
способност надилажења распада 
држава, а друге сукоби интере-
са, страсти за влашћу, а често и 
сабласти прошлости. Стога, бо-
равак наших гостију из Загреба 
овде, има не само теоријски, него 
и шири културни значај. Уклапа се 
у ангажман  против  судбоносне 
„проклете авлије“, ако се она схва-
та као континуум зла, који је једна 
од битних одредница историје 
балканског тла. Такав ангажман 
не произлази из ма колико рес-
пектабилне учености, из неког 

„литерарног“ хабитуса, него из 
„личне једначине.“

Књиге као што је ова Катуна-
рићева не само да су ретке, с обзи-
ром на њихов квалитет, интелек-
туалну и моралну храброст, чес-
титост и вредносну усмереност 
њеног аутора, него су и преко по-
требне ради теоријско-практич-
ког суочења са светом и временом 
у коме живимо. У њој је садржана 
опора дјагноза стања савремене 
цивилизације као, како Катуна-
рић каже, „трагедије општег до-
бра“ и „епохалног помака уназад“. 

Говорити данас о социјали-
зму, чак и ако је реч о новом, а не 
реал-социјализму, у претежном 
броју случајева значи бити сис-
темски маргинализован, изложен 
подсмеху  припадника вазалних 
елита, не само оних политичких, 
него и псеудо-интелектуалних, 
бити третиран као носилац заста-
ва мрака. У те елите спадају многи 
припадници бивше номенклату-
ре, негдашњи „ватрени“ борци за 
социјализам, данашњи капитали-
сти, и, тобоже, убеђени либерали, 
као и њихова услужна интелиген-
ција. Ниуком случају они не могу 
бити истински бранитељи оног 
што су цивилизацијске вредно-
сти либерализма. Лажност само 
мења ликове, прилагођене инте-
ресима и коњуктурној идеолош-
кој матрици. У њима се сада поду-
пиру „пећински анти-комунизам“ 
и „пећински либерализам“.
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са стварношћу? То питање по-
стављам и себи. Јер и сам пишем 
о неопходности, али и великој 
неизвесности новог социјализма, 
као битно боље историјске алтер-
нативе. И стога што је свет и данас 
разапет између масовних масака-
ра и снова, мада и снови могу бити 
окрвављени. 

Катунарић пише да је „бољи 
свијет потребно најприје зами-
слити да би био могућ“. Та зами-
сао претпоставља конкретну 
утопију, идеале који су остварљи-
ви, наравно, никада у потпуности. 
Тражи стваралачку машту, која се 
претвара у енергију воље и прак-
тичког делања. Али све то мора 
ићи скупа с тврдим реализмом, 
беспоштедним критичким одно-
сом спрам поразне садашњости 
и узрока неуспеха револуција које 
су носиле квалификатив „соција-
листичких“. Конкретна утопија 
и „рајска слика“ новог, а бољег 
света, увелико су различите.Твр-
ди реализам у односу спрам са-
дашњости и блиске прошлости, 
на једној, и  таква утопија, на дру-
гој страни – нису. Мора се знати 
чиме, ради кога и чега, као и 
како се укида дубоко нехумани 
свет и гради заиста битно бољи. 
То „како“ постаје одлучујући иза-
зов.

Никакве дилеме не може бити 
поводом тога да садашњи систем 
веома суровог капитализма, са 
свим властитим кризама и падо-
вима, поготово у свом перифер-

Катунарићева књига најпре 
намеће значај одговора на два 
кључна питања. Прво је: у чему се 
огледа варварство у садашњем 
свету?  Оно има више својих ви-
дова и узрока, од међусобног ис-
требљења племена, попут оног 
у Руанди, крвавих сукоба на на-
ционалној и религиозној основи, 
чији је један од доказа оно што се 
догађало у земљи у којој смо до 
недавно скупа живели. Али глав-
ни облик савременог варварства 
је оно ултра-модерно, које у име 
слободе, људских права и демо-
кратије, када се саберу све његове 
жртве, уништава стотине хиљада 
људи, те за собом оставља пустош. 
Његови творци су кључне државе 
НАТО-а, пре свега, најмоћнија од 
њих. Србија је то искусила. Сутра 
такву улогу, спојену с глобалном 
лажју, може преузети неки други 
савез држава, које теже потчиња-
вању света свим средствима и 
за које су животи народа, безоб-
зирном пропагандом оцрњених, 
пуки потрошни материјал. 

У вези с тим појављује се дру-
го кључно питање. Наиме, је ли 
уопште могућ нови социјализам 
у околностима када оно што се 
означава  неолибералним капи-
тализмом, и поред своје дубинске 
кризе, која прелази у пораз, и даље 
доминира светом, и то у  крајње 
бруталном виду? Није ли дис-
курс о таквом социјализму само 
једна ововремена бајка, предео 
лепе маште, без икаквог додира 
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биле револуције против глади. 
Тај њихов извор није ишчезао. Још 
ћемо се суочавати с таквим типом 
побуна и револуција. Њихови за-
меци јављају се и на подручју ус-
мрћене Југославије. 

Крваве револуције и побуне, 
иако у принципу не могу донети 
бољи социјализам, јер се он не 
може градити на гробовима изги-
нулих у њима, јака су могућност 
унутар стварности низа земаља. 
Међутим, нови јакобинизам и 
његов наследник радикални бољ-
шевизам, нису само терористичке 
револуције и „васпитне диктату-
ре“, него и израз неподношљивих 
социјалних неправди. Апели на 
„добру душу“ и човекољубље у 
таквим условима немају никакво 
озбиљније дејство. Но, масовно 
крвопролиће има огромну цену. 
Гробови кад-тад „проговоре“ и 
онемогућују неопходну, изразито 
већинску сагласност о политић-
ком и општем обликовању друшт-
ва.     

Системи легализоване пљачке 
друштвеног богатства, масовне 
незапослености и бесперспек-
тивности за многе, посебно 
младу генерацију, нигде немају 
већинску подршку, те стога ни 
супстанцијални легитимитет. А, 
ипак, опстају комбинацијом су-
рове социјалне принуде прими-
тивног капитала и пузеће поли-
тичке диктатуре, прекривене 
псеудо-демократском одором. 

но-колонијалном виду, може де-
ценијама потрајати. Јер испред 
себе нема јачу контра-моћ, услове, 
актере и стратегије, као и облике 
цивилизације, који га ефикасно 
надилазе. Из таквог стања света 
може изнићи дуктатура, не само 
она с „осмехом“, хлебом и запос-
лењем, него и она без свега тога. 
Социјална диктатура таквог ка-
питализма већ се осећа „кожом“. 
Међутим, она се може комплети-
рати политичком, пре свега оном 
с мешавином култа вође-избави-
теља, хегемоне партије и псеу-
до-либерализма, или у виду „де-
мократског фашизма“. Препли-
тање хаоса и маскираних, али и 
отворених диктатура, „меке“, али 
и најтврђе моћи, садржани су у 
логици тог система. Она блокира 
друштвени бољитак. Још више, у 
највећем броју случајева, произво-
ди све горе стање. Систем  неоли-
берализма је објективни субјект 
стања у доминантном делу света, 
које клизи ка пропасти, не само 
економској. Иза њега су пре све-
га стратешки интереси глобално 
владајуће капиталистичке класе и 
њених локалних огранака. Једном 
пуштен у погон он тежи да себи 
потчини целокупно друштво. И 
успева у томе.

Из свега тога рађа се реална 
могућност осветничких масов-
них побуна и крвавих револу-
ција. Не треба заборавити мисао, 
чини ми се Бароову, да су Ок-
тобарска и кинеска револуција 
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прелазних периода. Али припре-
ме, теоријско-практичке, за његов 
настанак, морале би почети већ 
сада. Ако ништа друго морала 
би се сачувати и развијати идеја 
таквог социјализма. Она је јача 
од сваке стварности. Јер је ос-
лободилачка и  пресеца епохе. За 
њено опредмећење нужно је, али 
не и довољно, да нестане сваки 
облик „ахипелага гулага“, чија је 
домаћа варијанта Голи оток. Али 
је неопходно да нестане и сваки 
вид гобалног „архипелага“ сиро-
маштва и беде. Уосталом, то су 
примарни услови настанка сваког 
иоле демократског друштва. Ин-
систирање само на првом, а чак 
и непомињање другог, образац је 
теоријско-практичке хипокри-
зије. 

Највеће изгледе, када се ради о 
остварљивом социјализму у глав-
нини друштава „транзиције“ из 
реал-социјализма у капитализам 
обновљене првобитне акумула-
ције богатства, има нека врста 
државно-технократског со-
цијализма, без масовне репре-
сије, који обезбеђује основне егз-
истенцијалне услове социјално 
угроженим класама и слојевима, 
као и реиндустријализацију. Та-
кав социјализам, с обзиром на 
садашње стање у тим друштвима 
могао би стећи дуготрајну већин-
ску подршку, вероватно по цену 
сужавања политичких слобода. 
Између хлеба и тих слобода, у 
највећем броју случајева, сиро-

Дакле, опстају, посредством на-
сиља,

Но, дијалектика историје 
никада није затворена у неком 
херметичком временском кавезу, 
нити је савремени свет залеђен у 
једној истој слици, данас неоли-
бералној. Није истина да уопште 
нема никаквих алтернатива свет-
ском систему неолибералног ка-
питализма, што Вјеран Катуна-
рић с правом наглашава. Колико 
су оне снажне и докле ће трајати, 
друго је, премда веома важно пи-
тање. Није истина да је соција-
лизам историјски мртав. Има 
га, али не као новог социјализма, 
првенствено у неколико земаља 
Јужне Америке, укључујући и онај 
чији је један од извора „теологија 
ослобођења“. То је нека врста 
смеше харизматског лидерства и 
државног интервенционизма у 
корист сиротиње и шире скупине 
доњих класа и слојева.  

Нови социјализам не може на-
стати из социјалне пустиње коју 
за собом оставља неолиберани ка-
питализам. Било би више од лошег 
волунтаризма очекивати да се из 
ње, посебно када је реч о учинци-
ма колонијално-периферног вида 
тог капитализма, може „ускочити“ 
у нови социјализам. Он није по-
весна неизбежност, нити је најјача 
актуелна могућност. До њега, под 
многим условима, укључујући од-
говарајуће стратегије, садржаје и 
субјекте ововремених некрвавих 
револуција, води низ тегобних 
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бену, будилничку и рефлексивну. 
Тражи, што Катуранић наглаша-
ва, јединство оног највреднијег 
из теоријско-практичког на-
слеђа либерализма и социјали-
зма. Када је о либерализму реч то 
је, по мени, најпре, индивидуална 
слобода, а не профит, приватна 
својина и тржиште, а о социјали-
зму, то је укидање свих дехума-
низујућих неједнакости, а не само 
оних у материјалним условима 
егзистенције. 

Вјеран Катунарић се залаже 
за рехабилитацију идеја и обнову 
пракси непосредне демократије и 
самоупраљања, што се већ збива 
у садашњим масовном протести-
ма против капитализма пусто-
ши, посебно оним студентским. 
Схваћени и институционално 
остваривани као рационална, а не 
митска, или привидно-ослободи-
лачка форма економско-политич-
ке организације друштва, они јесу 
незаобилазни елементи, не само 
новог социјализма, него и других 
прогресивних алтернатива том 
систему. Сведоци смо чињенице 
да су поборници домаће варијан-
те неолиберализма, не случајно, 
крајње агресивно усмерени на 
ништење идеје самоуправљања 
као такве.  

Нови социјализам није могућ 
без нове лествице вредности. 
Потребан је коперниковски обрт, 
не само у теорији сазнања, него и 
у разумевању  пута ка таквом со-
цијализму, обрт у смислу кретања 

тиња и њој блиски слојеви бирају 
хлеб. То није идеолошки, нити по-
литички, него тешком немашти-
ном, која иде и до социјалног оч-
аја, изнуђени избор.  

Треба истаћи да нови соција-
лизам, иако није повесна нуж-
ност, јесте примарна епохална 
потреба. Његове негативне 
претпоставке, које су уједно и 
позитивне, јесу укидање сваког 
облика варварства, политике 
и економоје смрти, експлоата-
ције и људске деградације, као и 
беде, која није само економска и 
политичка, него и морална ка-
тегорија. У свим тим видовима 
она расте у друштвима у којима 
живимо. А савремене левице једва 
да има. Страх од још горег стања, 
крах реал-социјализма, сећање на 
нелегитимну државну репресију 
која га је дуго обележавала (мада 
се он не своди на њу), свеколика 
хегемонија неолибералног моде-
ла, али и недостатак стратегије 
убедљиво бољих историјских 
алтернатива, у чему и друштве-
на теорија носи одговорност, 
укључујући и оно што Вебер на-
зива унутрашњом бедом интелек-
туалца - производе такво стање. 
Напоменимо да експлозија беде у 
одређеном културном амбијенту, 
може више резултирати нео-фа-
шизмом, него бољим социјализ-
мом. 

Идеја новог социјализма има 
функцију светионика на повес-
ном хоризонту, али и ону бор-
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ма неолибералног капитализма, 
а њихова су воћства, независно 
од самоперцепције, припадници 
колонијално-вазалних елита. Као 
такве су врло пожељан састојак 
тог система. Ипак, преовлађујуће 
мртвило левице неће предуго 
трајати. Али се не зна који ће њен 
тип преовладати. 

Безмало све иоле утицајније 
партије, ради задобијања гласова 
на изборима, усмерене су ка томе 
да буду партије „општенародног 
типа“. Услед тога се јавља теза да 
се губи подела на левицу и дес-
ницу. Такво стање на нивоу пар-
тијске феноменологије заиста по-
стоји. Али оно не може опстати. У 
друштвима која су антагонизова-
на на класу чији припадници све 
више имају и класе које све мање 
имају, између којих постоји танка, 
веома хетерогена средња класа, 
таква структура мора се изразити 
и на равни профилисања поли-
тичких партја. Сиротињске класе 
и њима сродни слојеви, иако без 
довољно материјалних средстава, 
медијске, а поготово иностране 
подршке, ипак ће стварати своје 
борбене партије и транс-пар-
тијске облике организовања. И на 
врху и на дну друштвене пирами-
де јачаће политичка радикализа-
ција са себи својственим сукоби-
ма. Теза о коначном историјском 
нестанку подела на левицу и дес-
ницу социјално је неутемељена.  

Но, треба скренути пажњу на 
нешто значајно, а мало теоријски 

од духовног ка материјалном, 
од општељудских вредности 
ка економији и политици. Нео-
пходно је јединство социјалне, 
политичке и вредносне ком-
поненте рееволутивне стра-
тегије (двоструко „е“ у тој син-
тагми има велики значај). Ради 
се о хитној потреби радикалног 
засецања у све што је друштвена 
трулеж и постепених промена, 
које су ослоњене на одговарајући 
субјективитет, с њему примере-
ним знањем, отпором наказности 
и бестидности, као и залагањем за 
излаз из историјског беспућа.

Катунарић трага за левицом 
савременог доба и критички се 
осврће на њене садашње лажне 
и окамењене видове. Она се не 
може свести на покрете, погото-
во партије, социјално угрожених, 
мада су они и данас незаобилазни 
за њен идентитет. Сам концепт 
савремене левице мора да иде 
даље од најамника, незапослених 
и „презрених на свету“. Морао 
би се односити и на све друге 
осујећене постојећим системом, 
од оних који се налазе у статусу 
испод-најамног робља, до припад-
ника елита знања, који одбијају да 
своје знање ставе у службу еко-
номије смрти, отимачине и раста 
нихилизма глобалних размера. 

Оно што данас важи за левицу 
највећим делом је у знаку тешког 
епохалног пораза. Партије но-
миналне левице, сем изузетака, 
елементи су репродукције систе-
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Берђајевљевим радовима. Ако се 
пажљиво читају Стари и Нови 
Завет, али и Куран, као и темељни 
будистички списи, откриће се да 
је у њима садржана снажна ан-
тикапиталистичка етика. За 
субјекте сваког социјализма не би 
смело бити важно јесу ли верни-
ци или нису, него да ли се залажу 
за наведене ослободилачке вред-
ности. 

Савремено варварство, по-
себно оно државно, позива се и 
на Бога. Најужаснији злочини 
често имају као једну од својих 
битних компоненти бескрајну 
мржњу према припадницима 
неке друге религије, односно ве-
роисповести, народу, етничкој 
групи или раси. Убија се ради 
истребљења оних који су оквали-
фиковани као сатанино дело, из 
уверења да се тако чисти људски 
род и остварује љубав према бу-
дућем ближњем.1 Но, иза те на-
водне љубави, сем фанатизоване 
религиозности, најчешће стоји 
неограничена грамзивост, данас 
пре свега тежња да се зграбе изво-
ри нафте и скупоцено рудно бла-
го, када је реч о варварству у име 
Христа, Не заборавимо да је 95 од-
сто Американаца религиозно.2� У 
њих спадају и они који с безбедне 

1 О томе говори наслов чланка Х. Хоyн-а 
и Г. Споерла „Рат из љубави према 
ближњем“, зборник: „Ка царству добра 
или апокалипси“, „Филип Вишњић“, 
Београд, 2003, стр. 37.

2 Исто, стр. 95.

запажено. Наиме, највећи део 
човечанства, по свом животном 
положају, као и жудњи за оствари-
вањем социјалне правде, слободе 
и људског достојанства, објек-
тивно припада левици (на шта 
скреће пажњу и Ноам Чомски), 
премда неорганизованој и неос-
вешћеној. То је првенствено егз-
истенцијално опредељење.

Веома је важно што, како пише 
Катунарић, нови социјализам 
спасава људе од „новозапочетог 
геноцида гигантских димензија 
које су могле произаћи само из 
озбиљно оболелог ума“. Томе бих 
додао да се изопачени ум и зло 
знање оплођују у расту потен-
цијала глобалног нихилизма, те 
стога, како аутор књиге о којој 
расправљамо каже, у „претварању 
живог у неживо“. Заустављање 
тог  крајње опасног глобалног 
тренда у коме се масовно усмрћи-
вање људи од других људи спаја 
са уништавањем услова живота 
као таквог, још је важније од ис-
корењивања тешких социјалних 
неправди, мада је с тиме повезано.

Катунарић заступа гледиште, 
које је на овим просторима међу 
ауторима критичке  оријентације 
доста усамљено, када каже да „бу-
дући да садржи вјеру у боље су-
тра, социјализам, као облик свје-
товне религије није дијаметрално 
супротстављен религији и вјер-
ској организацији...“ То гледиште, 
друкчије формулисано, садржа-
но је и у неким Блоховим, као и 
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међуљудске односе није реално 
очекивати да сваки човек воли 
сваког другог човека. Суштина је 
у томе да га поштује  као биће. 

Доба глобализације првен-
ствено као „вестернизације“ 
света ближи се крају. Настаје 
доба у коме се мешају процеси 
„истернизације“ света, покушаји 
заснивања алтернативне глобали-
зације, али и све уочљивије дегло-
бализације. „Вестернизација“ и 
„истернизација“ света збивају се 
унутар у основи истог модела 
друштва – модела неолибералног 
капитализма. Већ сада попримају 
облике оштих сукоба, укључујући 
и оружане. Они ће јачати. Знатно 
су опаснији од сукоба каракте-
ристичних за „хладни рат“. Вла-
дајућа елита Сједињених Држава 
сматра да је дошао тренутак да ис-
користи своју огромну војну моћ 
да би скршила конкуренте, Русију 
и Кину, и фактички овладала све-
том. Из тих глобалних сукоба не 
може настати боље друштво. Ни 
„вестернизација“, нити „истерни-
зација“ не садрже ту могућност. 
Он може настати, дугорочно 
гледано, само из алтернативне 
глобализације, која садржи ком-
поненту новог социјализма, као 
и деглобализације која већ наго-
вештава појаву ововременог тала-
са борби за социјално, нацинал-
но и општељудско ослобађање. 
Мањкаве су теорије о глобалној 
„непрозирности“ блиске будућ-

даљине врше масакре над цивил-
ним становништвом и разарају 
земље. Масакре у име Бога, или 
због освете за државни тероризам 
моћних западних земаља врше и 
фанатизовани поборници исла-
мизма, или какве друге религије, 
односно вероисповести.

Аутор ове књиге не одговара 
категорично на питање да ли ће у 
неком будућем социјалистичком 
друштву доминирати хришћан-
ски, али и световно-филозофски 
идеал међусобне људске љубави. 
Оно је повезано с питањем има 
ли зло онтолошко-антропо-
лошки статус или не. Да је до-
садашња историја препуна зла, не 
може бити спорно. Али није сва у 
знаку зла.  Оно, свакако, има не 
само системску, материјалну, него 
и антрополошку основу. Но, то не 
значи да су сви људи предиспони-
рани злотвори. Да је тако, онда би 
свако залагање за бољи свет, свака 
изговорена реч, свако написано 
слово о таквом свету, били бе-
смислени. Већина људског рода 
је у знаку онтологије сивог, што 
није идеално, али ни погубно. 
То искуствено сазнање, које није 
довољно опојмљено, за мене је 
важан ослонац опрезне наде да 
свет може бити бољи, мада ника-
да у смислу свеопште хармоније. 
Нови социјализам није нека врста 
краја историје и световне теоди-
цеје. Њега нема без смањивања 
зла као таквог, а посебно укидања 
радикалног зла А за глобалне 
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жати у глобалном контексту 
моћи као силе. Тај контекст 
је одавно постао битан чини-
лац њиховог целокупног стања, 
укључујући формирање доми-
нантног профила политичко-еко-
номских, медијских и интелекту-
алних елита. 

Нови социјализам је укидање 
(у Хегеловом смислу) сваког, 
посебно неолибералног капита-
лизма, односно, афирмација нео-
пходне историјске алтернативе, 
која подразумева и нову теоријску 
парадигму. Она не може прои-
заћи из концепције прве или дру-
ге модерне, пост-модерне, нити, 
пак, пост-пост-модерне. Морала 
би бити израз процеса транс-мо-
дерне. Све претходно наведене 
теорије остају у оквиру капита-
лизма, односно, капиталистичке 
модернизације. Оно „пост“, било 
да се употребљава једном или два 
пута, означава само да се феномен 
капиталистичке модернизације 
наставља у друкчијим видовима, 
али се не надилази. Појам „тран-
смодерне“ управо означава то на-
дилажење, а не останак у оквиру 
суштински истог историјског об-
расца, само изнутра измењеног, а 
поготово не пад у предкапитали-
зам, што се, такође, збива.

Да резимирам свој суд о књизи 
Вјерана Катунарића. 

У својој целини она је значајно 
и вишеструко потребно дело. Ук-
лапа се у наговештаје оног тренда 
који раскида с новим тотали-

ности. Кључни планетарни трен-
дови већ се оцртавају.    

Најчешће се у оваквим вр-
стама дискурса помиње чувени 
гранични став Розе Луксембург: 
„Социјализам или варварство“. 
Он се данас може радикализова-
ти с обзиром на учинке глобал-
не економије и политике смрти 
тако да гласи: „Социјализам или 
опстанак“. Но, упоредо с тим 
треба се сетити и Михелсове, 
такође чувене реченице, да со-
цијалисти могу победити, али не 
и социјализам. То се у данашњој 
Европи, укључујући и простор 
доскорашње „велике“ Југославије, 
догађа пред нашим очима. Напо-
менимо да је тај простор суштин-
ски обележен оним што означава 
наслов последњег поглавља књиге 
Стипе Шувара „Хрватски кару-
сел“, који гласи „Колоније од Триг-
лава до Вардара“.� Један од битних 
услова кретања и ка најскромијем, 
а не само новом социјализму, као 
и свакој другој бољој историјској 
алтернативи, јесте, управо, осло-
бађање од колонијалног положаја, 
поготово у његовом периферном 
облику. А такав положај свих зе-
маља наследница доскорашње 
југословенске државе, потрајаће, 
само на различитим нивоима 
политичке потчињености и со-
цијалног поробљавања. За мале, 
„транзицијом“ и колонијалним 
положајем упропашћене земље, 
попут пост-југословенских, при-
оритетно је питање како се одр-
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таризмом, оним што намеће 
безусловну покорност приват-
ној својини, тржишту и про-
фиту, са имитативно-вазалном 
теоријом, чији су домети далеко 
испод драме и претећег суновра-
та друштава у којима живимо, али, 
можда, и већине света. У овом 
Катунарићевом делу има и нечег 
од блоховске наде, те стога и спе-
цифичног пророштва. Судбина 
пророка најчешће није лака. Али, 
ако се њихова предвиђања макар 
делом обистине, онда је то довољ-
на сатисфакција за личну скрајну-
тост у преовлађујућем, данас нео-
либералном духу времена. 



335

* Научни саветник, Институт за 
политичке студије, Београд.

УДК 
811.163.41(091):94(=163.41)
(049.3)

Мом чи ло Су бо тић*

Приказ књиге Петра 
Милосављевића, Историја 
и филологија, Графоофсет 
– Челарево, 2014.

Поштоваоце дела филолога 
Петра Милосављевића обрадо-
ваће још једна његова књига из 
области филологије, историје и 
политикологије, у издању Ма-
тице српске у Добровнику  - са 
седиштем у Београду, Института 
за политичке студије и Логоса из 
Грачанице.

Књига Историја и филологија 
има 208 страна и састоји се из два 
поглавља: у првом под истоиме-
ним насловом аутор обрађује де-
сетак тема из ове области, а друго- 
под насловом Додатак – садржи 
реферат председника Скупшти-
не Матице српске у Дубровнику и 
концепт свечане седнице  Мати-
це српске у Дубровнику одржане 
у Новом Саду 06. децембра 2014. 
године, поводом 100 година од 
Првог светског рата и 60 година 
од Новосадског договора, на којој 
је представљен Зборник радова О 
идентитету српског језика. 

Професор  Милосављевић  
презентује један нови поглед о 
односу историје и филологије. 
Тај поглед је филолошки. Аутор 
указује да се његове књиге из по-
литикологије разликују од дру-
гих дела из ове области управо 
по томе што је његова тачка гле-
дишта филолошка, а то значи ср-
бистика и славистика, потиснуте 
дисциплине, у чијој обнови он 
активно учествује у последњих 
четврт века.

У уводном делу ове студије 
аутор дефинише бројне појмове: 
историје, историографије, нара-
ције, метанарације, наратологије 
и друго. 

Када говори о филозофији 
историје Милосављевић из-
дваја тројицу значајних мисли-
лаца: Руса Николаја Данилевс-
ког (1823-1885), Немца Освалда 
Шпенглера (1880-1936) и Енгле-
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за Ариола Тојнбија (1889-1980). 
Од Срба посебно место заузима 
Божидар Кнежевић (1862-1905), 
који је за кратког живота написао 
дела вредна памћења ( између ос-
талог превео је са енглеског књи-
гу О херојима филозофа историје 
Томаса Карлајла). Написао је дело 
под насловом Мисли , као и Закон 
реда у историји ( 1898)  и Закон 
пропорције у историји (1901). 
Кнежевићеву филозофију исто-
рије, која се углавном бави проце-
сима заснованим на променама и 
потребама, Милосављевић узима 
као ослонац за разумевање исто-
ријских промена који се одвијају у 
новије доба. 

Говорећи о поимању народа и 
рађању националне свести аутор 
ову историјску појаву веже за 18. 
век и позива се на немачког фи-
лолога Јохана Готфрида Хердера 
(1744-1803) и његову антологију 
Гласови народа у песмама која 
садржи песме разних народа, а 
чији је смисао да укаже да у Ев-
ропи има више народа који се ра-
ликују по свом језику. По Херде-
ровој језичкој дефиницији дошло 
је до уједињења немачке нације у 
време Бизмарка (1871), а познато 
је да је почетком 19. века у Немач-
кој било око 40 разних градова 
- држава. О Словенима је Хердер 
мало писао. Крајем 18. и почетком 
19. века у Европи и Азији постоја-
ла је само једна словенска држава: 
Русија. Током 19. века створено је 
и признато још неколико држава: 

Србија, Црна Гора и Бугарска, 
дакле још три. Али, на крају Пр-
вог светског рата појавило се три 
државе: Пољска, Чехословачка и 
Краљевина СХС. Сам чин ства-
рања ових држава може се схвати-
ти као резултат процеса оствари-
вања хердерових идеја. (21)

Говорећи о значају Хердеро-
вих идеја на стварање нација по 
основу језика Милосављевић ис-
тиче како су Хердерове идеје ути-
цале на судбину Аустрије. Он по-
миње да су се у исто време, 1848. 
године одржала два значајна кон-
греса: пангермаснки у Франкфур-
ту ( у мају) и Словенски конгрес у 
Прагу ( у јуну). Аустрија је одлу-
чила да сачува постојећу државу, 
није дошло до уједињења немач-
ког народа, али није дошло ни до 
формирања словенских нацио-
налних држава изван Хабзбуршке 
монархије.  

Аутор указује на интересан-
тан податак о томе да је Бизмарк 
на умору изговорио реч: Србија. 
По некима то долази од чињени-
це да је немачки ујединитељ био 
Лужички Србин, док Милосавље-
вић истиче да је  Бизмарк  са Срби-
ма дошао у „везу“ преко највећег 
немачког историчара Леополда 
Ранкеа, аутора књиге Српска ре-
волуција (1829), коју је , као млад 
човек, писао у сарадњи са Вуком 
Караџижћем. (23)  Вук је, бора-
већи у Бечу, доследно прихватао 
идеје немачких и других филоло-
га: Ако су Немци језички, књи-
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жевно и духовно интегрисани на 
основу језика којим говоре, тако 
треба да чине и Срби. Ако Нема-
ца има три вере, слична ситуација 
је и у Срба... Ако Немци могу да 
имају и готицу и латиницу и Срби 
могу да имају два писма: ћирили-
цу и латиницу. Дакле, Срби треба 
да се интегришу по истим прин-
ципима на којима се интегришу и 
други европски народи. 

Милосављевић даље рас-
правља српско питање и идеје 
илирства и југословенства,теме о 
којима је писао у више својих дела. 
Кад се Илирски покрет појавио 
са ставом да су Словенци, Хрвати, 
Срби и Бугари један народ – Или-
ри, који говори један језик, илир-
ски – двојица првака Матице 
српске, Теодор Павловић и Јован 
Суботић, изнели су став да поме-
нута четири народа нису никакви 
Илири већ да су Југо-Славјани: тј 
да су посебни  али блиски словен-
ски народи, који као такви и треба 
да сарађују. Њихово виђење је и 
данас неспорно, у складу је са нау-
ком и са европским филолошким 
системом. Међутим, ђаковачки 
бискуп Штросмајер, бивши аус-
тријски дворски каноник, који се 
јавља на историјској сцени поло-
вином 19. века, преусмерио је ову 
здраву идеју и понудио је нову 
пројекцију идеје југословенства. 
Штросмајерова идеја у основи 
је потпуно различита од идеје о 
Југо-Славјанима (Јужним Сло-
венима) Павловића и Суботића. 

Штросмајерова идеја југословен-
ства под Југословенима подразу-
мева само три народа (Словенце, 
Хрвате и Србе, дакле без Бугара), а 
то значи  оне народе који већ живе 
у Аустрији. Југославија би, у феде-
рализованој Аустрији, требало да 
ова три народа представи као је-
дан, тј. као Југословене. Срби, као 
најбројнији међу Јужним Слове-
нима у Аустрији, требало је тако 
да изгубе свој национални иден-
титет. То је био и стратешки циљ 
Штросмајерове идеје југословен-
ства. (17-28)

У овим идејама и немогућ-
ности да се оне реализују на ми-
ран начин ( Срби су се напросто 
опирали Штросмјеровој идеји 
југословенства, као ишто су се 
раније опирали Јагићевом илир-
ству) аутор види и разлоге за от-
почињање Првог светског рата. 
Требало је Србе силом, кад неће 
милом, угурати у састав преу-
ређене  Двојне монархије и тако 
их лишити и државе и идентите-
та. Сам повод за рат био је крајње 
прозаичан.

Први светски рат имао је као 
последицу два крупна идејно-по-
литичка пројекта који ће обеле-
жити 20 век: комунизам и фаши-
зам. Аустрија је изгубила а  Србија 
је као држава извојевала пирову 
победу: након рата нестало је срп-
ске државе а настала Југославија 
по идеји Штросмајера  о једном 
„троимениом народу“.  
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У даљем тексту аутор при-
казује филолошке основе прве и 
друге Југославије. Са стварањем 
Краљевине СХС /Југославије 
у уставима нове државе (1921, 
1931) језик се званично звао срп-
скохрватскословеначки, а српска 
књижевност се утопила у пред-
мет који се предавао под именом 
Југословенска књижевност. Алек-
санадр Белић, водећи српски 
лингвиста тога времена, иако се 
предствљао као Вуков следбеник 
пристао је на овај научни и језич-
ки фалсификат.

 У другој Југославинји која је 
поред три народа из прве Југосла-
вије (Срби, Хрвати и Словенци)  
промовисала још три народа (Ма-
кедонци, Црногорци, Муслима-
ни / данас Бошњаци), одржан је 
Новосадски књижевни договор 
(1954) о српскохрватском/хрват-
скосрпском језику. До овог дого-
вора важила је оваква пракса. У 
Словенији језик је називан слове-
начки, у Македонији македонски, 
у Србији и Црној Гори – српски; у 
Босни и Херцеговини – српскох-
рватски, а у Хрватској – хрватски 
или српски. Данас поред Хрвата 
који преименовани српски језик 
називају хрватским именом, по 
истој матрици српско језик прис-
војили су и Црногорци, који га 
данас зову – црногорски, и босан-
ски муслимани, који језик којим 
говоре називају- босански.

Аутор даље расправља о уло-
зи Тита као наствљача политике 

Штросмајера, Виктора Новака, 
као и грађанских политичара Ра-
дића, Мачека и других,  али и от-
ворених хрватских сепаратиста у 
току другог светског рата и у пе-
риоду деведесетих година 20. века 
, на разбијању југословенске др-
жаве. Милосављевић је то описао 
у својој књизи Титаник. Стање 
српских политичких и национал-
но-културних институција опи-
сао је у књизи Поскле титаника 
. Тита је аутор описао као оба-
вештајца НКВД који је доследно 
радио на разбијању Југославије и 
реализовању хрватске  филолош-
ке и геополитичке идеје.

Када је реч европским инте-
грацијама аутор подсећа да Ср-
бији нико не поставља ниједан 
од филолошких услова, уз напо-
мену да су други народи и државе 
то питање одавно решили, као и 
да је тај услов  за Србију и срп-
ски народ у ствари најважнији. 
Ово је истовремено захтев за об-
нављање српске језичке заједнице 
и обнављање србистике- научне 
дисциплине о српском језику, 
српској књижевности и српском 
народу, као мултиконфесионал-
ном народу.

У тексту који следи Мило-
сављевић анализира српско пи-
тање као питање идентитета, 
детаљно излажући српску и хр-
ватску идеју југословенства , те  
хрватски и српски национални 
програм.
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восадског договора објављена је 
Декларација о називу и положају 
хрватског језика (1967) коју је пот-
писало 18 хрватских институција.
Четири године касније (1971), 
Матица хрватска је објавила да 
се одриче Новосадског договора. 
Ова потписница Новосадског 
договора обзнанила је да ће се 
убудуће самостално бринути о 
неговању хрватског књижевног 
језика. Са српске стране уследио 
је Предлог за размишљање који су 
потписали 40 српских књижев-
ника  филолога и лингвиста , али 
се на томе стало. 

Матица српска и друге српске 
националне институције (САНУ, 
Вукова задужбина, и друге) оста-
ле су на позицијама Новосадског 
споразума. Језик који је пре Ново-
садског договора у Србији и Цр-
ној Гори називан српски, па преи-
менован у српскохрватски, данас 
у Србији има више назива који се 
легално употребљавају на про-
сторима бивше Југославије, па и у 
Србији. Овај језик се данас назива 
српски, хрватски, бошњачки, бо-
сански, црногорски и буњевачки. 
Такву судбину ниједан језик у Ев-
ропи није доживео. Али сличну 
судбину није доживео ниједан 
други европски народ као што су 
доживели Срби у 20. веку (67)

У даљем тескту приказани су 
веома садржајни и занимљиви  
интервјуи јкоје је професор Ми-
лосављевић дао новинарки Биља-
ни Живковић. Наслови ових тек-

Посебан поднаслов чини Но-
восадски договор , предрасуде 
и логореја , у којем аутор указује 
на Договор од 8, 9. и 10 децембра 
1954, одржан у згради Покрајин-
ског комитета СК Војводине, 
којем је претходила анкета о 
језику вођена међу водећим књи-
жевницима, филолозима, и инте-
лектуалцима са српскохрватског 
( у ствари српског) језичког прос-
тора. Анкета је била својеврсна 
припрема за велики језички фал-
сификат. Да се ради о фалсифика-
ту који је требало да послужи за 
друге - национално-конституи-
шуће, државотворне и геополи-
тичке сврхе, као и у сврху демон-
таже заједничке  државе, сведоче 
и следеће чињенице. Године 1960. 
штампана су два правописа: 
Правопис српскохрватског јези-
ка, штампан у Матици српској 
екавски и ћирилицом и Pravopis 
hrvatskosrpskoga jezika штампан 
у Матици хрватској ијекавски и 
латиницом. На импликацијама 
Новосадског договора тек потом 
су се појавиле и едиције Српска 
књижевност у сто књига и Пет 
стољећа хрватске књижевности. 
Из оне чувене едиције српске 
књижевности, коју су заједнички 
објавиле Матица српска и Срп-
ска књижевна задруга, из српске 
књижевности изостала је цела 
дубровачка књижевност, а слав-
на српска народна књижевност 
је проглашена за српскохрватску. 
Само тринаест година после Но-
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800.000 Неопредељених. Све њих 
ће негде 60-их година државни 
врх третирати као посебан народ: 
Муслимане у смислу народности. 
Лако је уочити да је, на тај начин, 
оних 161.000 Срба муслиманске 
вероисповести нетрагом нестало. 
(86)

Кад су у питању модели на-
ционалног идентитета аутор се, 
попут Вука Караџића, опредељује 
за немачки модел, тј. за модел мул-
тиконфесионалног српског иден-
тита. У основи овог модела налази 
се језички принцип који једнос-
тавно није могуће оспоравати.

Током историје Срби су, вер-
ски подељени и територијал-
но-политички разједињени, своје 
име и идентитет чували су пр-
венствено помоћу Српске пра-
вославне цркве.  Црква је видела 
спас за народ у ослонцу на Русију, 
тада једину словенску незави-
сну државу, у којој је доминантан 
народ, руски, био православне 
вере. Да би била што ближе свом 
једином ослонцу, Српска право-
славна црква је већ у првој поло-
вини 18. века за свој богослужбе-
ни и књижевни језик прихватила 
језик Руске православне цркве, 
односно, црквенословенски језик 
руске редакције. Тај језик, као 
црквенословенски, и данас је у 
употреби у црквеним обредима, 
напоредо са српским језиком. Ок-
ренутост Русима и ка Русији била 
је тако снажна да је средином 18. 
века дошло до познате сеобе Срба 

стова су: Националне заједнице 
и религијске заједнице нису исто,  
Модели српског идентитет и  Ис-
торија и идеја .

Аутор у првом интервјуу из-
међу осталог истиче да српске на-
ционалне институције (мислећи 
на САНУ, Матицу српску, СКЗ, 
Вукову задужбину, филолошке 
факултете и институте и друге 
друштвено –хуманистичке фа-
култете и институте), нажалост, 
нису пошле путем властите об-
нове. Него су наставиле да симу-
лирају  да је ненормално стање 
нормално. Симулирање, симула-
крум (то су изрази водећег савре-
меног филозофа Жана Бодријара) 
опште су карактеристике доба у 
којем живимо. (79)

Када истиче улогу СПЦ на 
очувању српског националног 
идентитета аутор сматра да се 
главни оријентири налазе у кругу 
Саборне цркве у београду. То су 
Свети Сава, као битно обележје 
православља српског стила, а До-
ситеј и Вук као стубови српске 
филолошке традиције, битне за 
идентитет српског народа. (81)

Интересантан је и следећи по-
датак на који указује аутор. То је 
попис становништва из 1948, на 
којем се свега два одсто становни-
ка Црне Горе изјаснило као Срби. 
Само 40-ак година раније готово 
сви становници Црне Горе били 
су Срби.  Али је на овом попису 
било 161.000 Срба муслиманске 
вере, 16.000 Хрвата ове вере и око 
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у Русију у област која је добила 
назив Нова Сербија и Славено-
сербија. Aутор подсећа да је До-
ситеј Обрадовић писао на српс-
ком народном језику, као што ће 
то чинити и Вук Караџић, и да то 
није био никакв отклон од Руса. И 
Петар Велики и Катарина Велика 
настојали су да следе европске 
норме и вредности. (94)

Милосављевић се супрот-
ставља Хантигтоновој тези о су-
кобу цивилизација, сматрајући 
је погрешном, и када је реч о срп-
ско-хрватском сукобу,  чак и по-
дметнутом од стране хрватских 
шовиниста. „Била је вештина 
увући Америку и демократске ев-
ропске земље Запада против Срба 
својих дојучерашњих савезнике“. 
Према аутору „велике земље су 
одрадиле посао за нездраве ам-
биције хрватских и шиптарских 
идеолога и сепаратиста“. (114) О 
овим тезама, разуме се, могло би 
се критички расправљати. 

У трећем интервјуу под насло-
вом Историја и идеја занимљив 
је Милосављевићев аргумент о 
британском организовању де-
монстарција у Београду 27. марта 
1941. Након пораза Француске , 
Британци су били  били први на 
реду, те су Немце настојали да 
гурну што даље на исток, према 
СССР-у. Споразум Рибентроп- 
Молотов, међутим,  спречио је 
ту намеру. Стога је британска 
обавештајна служба организова-
ла 27. март у Београду. На сличан 

начин Бротанска влада и њене 
обавештајне службе, настојале су 
и  да Америку увуку у рат. (119) 
У овом изузетно занимљивом 
делу студије можемо наћи много 
детаља о великим историјским 
личностима и догађајима, што је 
разлог више да се прочита ова зна-
чајна књига. Аутор даље детаљно 
наводи почетак српско-хрватског 
језичког сукоба, наводећи злоћуд-
ност хрватске идеје по српске не 
само језичке и филолошке него и 
свеукупне националне и државне 
интересе. 

На размишљање подстиче ау-
торов текст Догађаји, естаблиш-
менти, кратије у којем он са ас-
пекта филологије објашњава ове 
појмове. Посебно анализира 
идејне основе најважнијих  до-
гађаја из српске историје. У том 
контексту он је са филолошког 
и историјско-политиколошког 
становишта разматрао четири 
могућности: самостална Србија, 
прва Југославија, друга Југосла-
вија и разбијање Југославије.

Разматрајући појам и суштину 
естаблишмента ( израз из енглес-
ког језика, потиче из истог корена 
као и француски израз етаблира-
ти – поставити, наметнути, прог-
ласити), аутор анализира српски 
и југословенски естаблишмент и 
његову улогу и деловање у поме-
нутим најважнијим догађајима у 
српској и југословенској истори: 
прва Југославија, друга Југосла-
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се институционализује научна 
дисциплина о Србима, србист-
ика? Прваци српског народа на 
ово питање не дају одговор, по-
нашају се као да такво питање и 
не постоји. Аутор овде подсећа 
на актуелне грехе водећих срп-
ских институција, попут САНУ. 
Познато је да је СК А ( основана 
1886) још 1893. године почела да 
ради на свом главном пројекту а 
то је Речник српског књижевног и 
народног језика. Под тим именом, 
на овом пројекту радило се шез-
десет година (1893-1953). Онда је 
Академијин Речник добио нови 
назива, под којим и данас излази: 
Речник српскохрватског књиже-
вног и народног језика . Промена 
назива језика десила се у кому-
нистичко време, годину дана пре 
Новосадског договора 1954. на 
којем је српски језик такође преи-
менован у српскохрватски/хрват-
скосрпски. Институт за српски 
језик САНУ, који је основан 1947, 
убрзо после Новосадског догово-
ра, 1955. променио је назив у Ин-
ститут за српскохрватски језик. 
Од Милошевићевог времена 
опет се зове Институт за српски 
језик. И после свих промена Ин-
ститут за српски језик припрема 
Речник српскохрватског књиже-
вног и народног језика (под тим 
именом изашло је до сада 18 то-
мова, а најављује се још толико).
(181-2) Истовремено је Матица 
српска недавно издала обиман 
једнотомни речник под именом 

вија, постјугословенски период и 
Покрет за обнову србистике.

Најзад у трећем делу овог под-
наслова Милосављевић пише о 
Кратијама и ту обрађује појмове: 
тиранократије, бирократије, по-
лициократије, медијакратије , де-
мократије, те партиократије, где је 
посебну пажњу посветио Титовој 
Југославији и деловању Комунис-
тичке партије, чији је програм 
идентификовао са хрватским фи-
лолошким програмом.

Феномен Природне  Албаније 
и природне Србије Милопсавље-
вић је обрадио у четвртом интер-
вјуу Биљане Живковић. Сушти-
на овог чланка је у разликовању 
ових појмова природна и велика. 
Природна Албанија подразумева 
простор на коме већински живе 
Албанци у саставу других држава 
(Србија, Црна Гора, Македонија, 
Грчка) у којима они остварују 
своја  културна, језичка, образов-
на и друга права и особености, 
и она се суштински разликује 
од појма Велика Албанија  чију 
суштину представљају терито-
ријалне претензије према овим 
државама. Сличан модел Ми-
лосављевић примењује и кад је у 
питању разликовање природне од 
концепта Велике Србије.

У претпоследњем поднасло-
ву  аутор разматра Питање свих 
питања. То је питање које би тре-
бало поставити представницима 
српских националних иснтиту-
ција и оно гласи: да ли треба да 
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родне књижевности. За те књиге 
не каже се да спадају и у хрват-
ску књижевност. Ово је свакако 
у складу са српском филолошком 
традицијом. 

На питање : да ли је постојала 
Матица српска у Дубровнику? 
Постоје такође два одговора. 
Један је дао председник Мати-
це српске Божидар Ковачек у 
књизи Матица српска (2005). 
Помињући матице у словенском 
свету, њих десетак: Матица чеш-
ка, Матица илирска, Матица лу-
жичкосрпска, Матица моравска, 
Матица далматинска, Матица 
хрватска, Матица словачка, Ма-
тица словеначка, Матица пољска. 
Али се не помиње Матица српска 
у Дубровнику.

Другачији одговор налази се у 
Зборнику Матице српске за књи-
жевност и језик (1969/17). У том 
броју објављен је тематски блок 
поводом 60-годишњице Матице 
српске у Дубровнику (који је при-
редио Владимир М. Вукмировић). 
У Југословенском књижевном ле-
ксикону (издање Матице српске 
1972) постоји чланчић о Матици 
српској у Дубровнику историчара 
Косте Н. Милутиновића). А да је 
ова институција заиста постојала, 
и да је било резултата њеног рада 
док 1914. није била забрањена, по-
казало се после обнове Матице 
српске у Дубровнику на стого-
дишњицу њеног оснивања (2009). 
После обнове фототипски је 
објављено свих 16 књига које је 

Речник српскога језика (2007) 
Очигледно је да  нешто није у реду 
са српским националним иснти-
туцијама када једна издаје Речник 
српскохрватског књижевног и 
народног језика (САНУ), а друга 
Речник српскога језика (Матица 
српска).

Матица српска као да се по-
правља, али питање кредибили-
тета треба и њој поставити. Она 
је организовала Новосадски 
договор на којем је српски језик 
преименован у српскохрватски/
хрватскосрпски. Матица српска 
се овог Договора никад није одре-
кла. А захваљујући не чињењу 
Матице српске сада онај српски 
језик од пре Новосадског дого-
вора има више имена: српски, хр-
ватски, бошњачки, црногорски, 
буњевачки. То је знак пуне деза-
грегације и српског језика, али и 
српске културе, такође и српског 
народа. (182)

У едицији Српска књижев-
ност у сто књига коју је приреди-
ла Матица српска и СКЗ (главни 
уредник је Живан Милисавац), 
нема ниједног дубровачког писца. 
Имплицитни одговор је сас-
вим јасан: Срби немају права на 
дубровачку књижевност. Сасвим 
други одговор даје едиција Десет 
векова српске књижевности у сто 
педесет књига која управо излази 
у Матици српској (главни уред-
ник је Миро Вуксановић). У њој 
су присутни дубровачки писци  
у њој се објављују и књиге из на-
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Одржавање овог скупа требало 
би везати за неколико актера те 
идеје и места у којима су рођени. 
То су прваци Матице српске Те-
одор Павловић ( рођен у Новом 
Милошеву у Банату),  Јован Субо-
тић (рођен у Добринцима у Сре-
му) и Надежда петровић (рођена 
у Чачку).

У другом поглављу ове вредне 
студије  налази се реферат овог ау-
тора као  председника Скупшти-
не Матице српске у Дубровнику 
који је он поднео на свечаној сед-
ници у Новом Саду 06. децембра 
2014. године. То је текст свечар-
ског типа у којој Милосављевић 
излаже идеју србистике указујући 
између осталог на модел Матице 
српске у Дубровнику у историјс-
ким и савременим условима.

На крају књиге аутор је дао 
Концепт свечане Матице српске 
у Дубровнику, а на задњој корици 
књиге су фотографије знамени-
тих Срба православне и католич-
ке вере  са подручја Дубровника, 
Далмације, Лике, Кордуна, Ба-
није, Славоније, Срема и Барање, 
укупно 56 корифеја српске мисли. 

Матица српска у Дубровнику 
имала у периоду  рада (1909-1914). 
Све ове књиге показане су на сим-
позијуму о овој институцији који 
је одржан у Земуну 2010. године.

У последњем поднаслову пр-
вог поглавља под називом Нор-
мална филологија за нормалну 
државу, аутор износи четири ва-
жна захтева:

 Катедре за србистику. На 
свим филолошким факултетима 
у земљи треба формирати катед-
ре за србистику. Тај задатак треба 
остварити трансформацијом ка-
тедара за српски језик и катедара 
за српску књижевност у катедре 
за србистику. Овај посао треба да 
учини Влада Србије преко Ми-
нистарства за образовање и науку.

Институт за србистику. У по-
сао овог института спадао би и 
пројекат објављивања а) свих ре-
левантних речника српског јези-
ка, б) свих релевантних грама-
тика српског језика, в) свих реле-
вантних правописних списа срп-
ског језика, г) свих релевантних 
историја српске књижевности и 
д) Антологија српске поезије у 
осам књига  Институт за србист-
ику могао би да се бави и пробле-
мима славистике.

 Требало би затим  организо-
вати Научни скуп под насловом 
Повратак србистике у образовни 
систем Србије.

И, најзад, требало би орга-
низовати научни скуп под насло-
вом Српска идеја југословенства. 
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ном просперитету – у чему не зао-
стају за многим другим ауторима,  
већ износе смелу тезу да су рефор-
ме исплативе и за реформаторе 
а не само за друштво у целини. У 
извесном смислу, ова књига пред-
ставља завршетак недовршеног 
рада професора Џона Мункамара 
као и разраду његове тезе да „ре-
форматоре не покрећу само ал-
труистички мотиви, већ и лични 
интереси“ (13).

Једна од првих лекција која се 
научи из акумулираног искуства 
земаља у транзицији јесте да је по-
литички живот актера дугороч-
них и болних реформи неизвестан 
и лично непрофитабилан. Управо 
ова теза, или мит, како би аутори 
рекли, представља мету побијања. 
Доказивање се врши на основу 
компаративног истраживања 29 
ОЕЦД земаља, заправо углав-
ном на реформским искуствима 
развијених западних земаља (13). 
Међутим, анализа није ограни-
чена само на ове земље већ се ге-
нералне опсервације и закључци 
тичу и држава попут Аргентине, 
Мексика, Венецуеле и Зимбабвеа, 
као и других земаља од интереса 
за анализу. 

Прво питање које читалац, 
упознат са злослутном судбином 
реформатора, може поставити 
јесте зашто су аутори за основу 
анализе узели баш искуства раз-
вијених земаља? Ово питање је 
оправдано тим пре што је теза о 
худој судбини реформатора на-

УДК 316.344+316.334.2(049.3)

Александар Новаковић*

ШТА ЈЕ КЉУЧ 
УСПЕШНИХ РЕФОРМИ? 
– осврт на књигу Renaissance 
for Reforms Стефана 
Фолстера и Ниме Санандаји 
(Föster, S., & Sanandaji, 
N. (2014). Renaissance 
for Reforms. London: IEA 
& Timbro. pp.120)

У књизи Renaissance for 
Reforms шведски аутори Стефан 
Фолстер и Нима Санандаји заузи-
мају оптимистички став поводом 
могућности друштава да спрово-
де успешне реформе. Они не само 
да упућују на важност одређених 
институција које воде друштве-

* Институт за политичке студије, 
Београд.



ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

346

Овакво оптимистичко ста-
новиште поткрепљују на више 
начина. Поред поменутог побољ-
шања реформске климе у свету, 
круцијални аргумент којим по-
дупиру свој оптимизам налазе у 
поступцима реформатора и улози 
идеологија у свету савремене по-
литике. Главни увид до кога дола-
зе јесте веома интересантна теза 
о међуповезаности тржишних 
реформи и реизбора влада левог 
центра.  

Анализа укључује 93 периода 
влада из 29 развијених земаља ОЕ-
ЦД-а (без Чилеа, Мексика, и Тур-
ске услед неразвијености, а Швај-
царске и Израела услед политич-
ких специфичности) у периоду од 
1995. до данас. Коришћени метод 
анализе је бинарни пробит модел 
(победа или пораз на изборима 
партија исте политичке оријен-
тације) спроведен на налазима 
Херитиџ индекса економских 
слобода са специјалним фокусом 
на стопу незапослености у перио-
дима доласка и одласка са власти. 

Интересантно је да током 
прве фазе истраживања, када су 
уопштено поредили политичку 
оријентацију партија и изборних 
резултата, ништа није било чуд-
но: „Након првог мандата лево 
оријентисане владе бивају мање 
пута реизабране од десно оријен-
тисаних влада. Низак ниво неза-
послености у години реизбора 
повлачи високу вероватноћу ре-
избора“ (35). Али када се анализа 

стала у оквиру политиколошког 
дискурса постсоцијалистичке 
транзиције и није у непосредној 
вези са искуствима развијених за-
падних земаља које никада нису 
искусиле централ-планску еко-
номију и социјалистички начин 
живота. 

Али аутори не дају одговор 
на ово питање. Уместо тога они 
излажу још једну интересантну 
и провокативну тезу. Наиме, они 
кажу да свет пролази „драматич-
ну трансформацију ка управљању 
оријентисаном на раст“ што, 
другим речима, значи да велики 
број земаља данас спроводи про-
тржишне реформе фридманов-
ског типа. Ову тезу поткрепљују 
Ease of Doing Business индексом 
Светске банке који показује да је 
побољшање пословног амбијента 
у временском периоду од 2006. до 
2011.  износило 6%. Највећи на-
предак у овом погледу начиниле 
су неке земље ван Европске уније 
као и земље јужноафричког реги-
она. Изненађујуће је да овај тренд 
аутори не објашњавају изнуђе-
ним мерама услед светске кризе, 
када су многе економије значајно 
стагнирале, већ ширењем пози-
тивних искустава и „знати како“ 
успешних земаља помоћу кому-
никацијских средстава глобали-
зованог света. Изгледа да су ауто-
ри чврсто убеђени у моћ трансфе-
ра знања и ширења информација 
као универзалних средстава 
друштвене промене. 



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС -бр. 3/2014, год. X vol. 21 стр. 307-349

347

ко понашање – чудно у смислу 
уобичајених представи о повеза-
ности специфичних идеологија и 
политичких актера – јесте висок 
ниво политичке рационално-
сти, подједнако међу партијама и 
гласачким телом, у погледу неми-
новности спровођења реформи. 
Упечатљив пример који потврђује 
ову констатацију јесте случај када 
су социјалдемократе у Данској 
одбациле високо запаљиву иде-
олошку реторику и прихватиле 
протржишно оријентисане ре-
форме. Ту је такође и случај европ-
ске предводнице социјализма, 
Шведске, у којој се протржишне 
реформе спроводе уназад већ 
више од једну деценију. Још репре-
зентативнији случајеви смањења 
утицаја идеолошке оријентације у 
свету политике представљају до-
бро познати примери тачеризма 
Тонија Блера и нових лабуриста 
током деведесетих, или „неолибе-
ралних“ реформи аустралијских 
социјалдемократа Боб Хоука и 
Пола Китинга које се одвијају већ 
деценијама, или пак канадских 
протржишних реформи Жана 
Кратиена и Пола Мартина. 

Кључне експланаторне ва-
ријабле које Санандаји и Фолстер 
користе да би објаснили талас 
протржишних реформи у свету 
су редукована улога идеолошке 
оријентације и идеолошког дис-
курса међу политичим партијама 
у високо развијеним земљама и 
повећање тражње за квалитет-

фокусира само на прореформске 
странке онда уочавамо две инте-
ресантне ствари. Прво, партије 
левог центра бивају по правилу 
поново биране. И, друго, на осно-
ву степена спроведених реформи 
(што је индуковано економским 
индексом) види се да партије 
левог центра спроводе више ре-
форми од партија десног центра. 
Постоји јака корелација између 
нивоа економске слободе и ре-
избора влада левог центра: више 
реформи значи већу могућност 
за странке левог центра да буду 
поново изабране. Иста логика не 
важи у случају влада десног цен-
тра (35). 

Ове изненађујуће налазе ауто-
ри објашњавају на следећи начин: 
„Владе левог центра које повећа-
вају степен економских слобода 
могу да придобију подршку не 
само од гласача центра већ и гла-
сача деснице. Већина гласача која 
подржава протржишне реформе 
углавном подржава владе десног 
центра. То значи да су могућности 
влада десног центра да прошире 
изборну подршку на платформи 
протржишних реформи огра-
ничене, док партије које нагињу 
улево могу да привуку типичне 
гласаче десног центра уколико се 
одлуче за дерегулацију и смањење 
пореза (40). Аутори духовито за-
кључују да „једино Никсон може 
отићи у Кину“. 

Додатни чинилац који 
објашњава ово чудно политич-
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хватању новог сета реформи. Ако 
оставимо по страни очигледну 
тривијалност која провејава из 
ове тезе, тешко је увидети как-
ве везе ова констатација има са 
земљама које нису имала таква ис-
куства. Али аутори, оптимистич-
но тврде баш то. Такво објашњење 
тешко да може задовољити све оне 
земље и реформаторе који никада 
нису имали искуство успешних 
реформи али које им и даље теже. 
Ова једноставна аргументациона 
слабост показује да парадигма 
успешних реформи у развијеним 
земљама, где постоји висок степен 
политичке рационалности поли-
тичких елита и бирачког тела, не 
може представљати адекватно по-
лазиште за генерално објашњење 
зашто, да употребимо популарну 
синтагму Асемоглуа и Робинсона, 
народи пропадају или успевају. 
Још мање може успети да одбра-
ни, што је основна интенција ове 
књиге, специфичан тип институ-
ционалних промена које аутори 
заговарају. 

Најављена као „незаобилаз-
ни сапутник“ бестселера Зашто 
народи пропадају ова књига де-
монстрира много већу дозу ам-
бициозности од свог познатијег 
претходника. Оно од чега су се 
аутори бестселера суздржава-
ли, у то су аутори Renaissance 
for Reforms нестрпљиво срљали. 
Они су смело одбацили тезу о 
историјској контигентности на 
сметлиште анализе, упуштајући 

ним и економски одговорним по-
литикама у оквиру политички ви-
соко рационалног изборног тела. 

Проучавањем онога што ауто-
ри зову „реформским прагом“ (то 
јест, степеном осетљивости и од-
зива бирачког тела на императиве 
реформи) они долазе до закључка 
да земље са нижим реформским 
прагом (то јест, земље са бога-
тијим искуством успешних ре-
форми) боље пролазе од оних зе-
маља са вишим реформским пра-
гом и без таквог искуства. Случај 
Ирске је посебно илустративан у 
овом погледу. Искуство прошлих 
реформи помогло је Ирској да 
се успешно адаптира на ново-
насталу ситуацију након кризе из 
2008. када је доживела тешки еко-
номски суноврат. Такође, земље 
северне Европе које имају најни-
жи реформски праг представљају 
пример високог степена пози-
тивне осетљивости на императи-
ве реформи. Међутим, потпуно 
другачији случај је са проблема-
тичним европским земљама по-
пут Шпаније, Италије или Грчке. 
Ово последње нагони ауторе да 
устврде како – поред искуства 
прошлих реформи – постоје и 
неки други чиниоци, попут духа 
солидарности, који су такође не-
опходни да би се смањио реформ-
ски праг (69). 

Ова анализа изгледа у прилич-
ној мери поједностављено. Каже 
се да су земље које су већ искусиле 
успешне реформе склоније при-
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вање добрих реформи, покретање 
малих промена, партнерство са 
опозицијом и на крају, наставак 
рада у добром правцу (105). Ове 
препоруке сигурно представљају 
корисна упутства за сваку владу 
која жели истинске реформе. И 
свака влада би заиста требала и 
да их прихвати. Међутим, да ли 
ће  их усвојити земље са акуму-
лираним негативним искуством 
реформи попут Аргентине, Грчке 
или Србије? По начину како је пи-
сана ова књига подсећа на публи-
кације из популарне психологије 
које нуде лаке одговоре на тешка 
питања; она претпоставља иде-
алну ситуацију у којој недостаје 
сложеност друштвеног живота у 
коме се бројни фактори – поли-
тички, културолошки, економски, 
итд. – прожимају и преплићу. 
Она претпоставља високо уређен 
политички живот и рационалане 
политичке актере управо тамо 
где ови елементи недостају а то су 
земље којима су реформе најпо-
требније. 

се у конкретне предлоге за бу-
дуће прореформске владе. Овако 
амбициозно стремљење аутори 
темеље на убеђењу да су бенефи-
ти од тржишне либерализације 
(мера које се у свету примењује 
само у врло скромној мери – што 
аутори у овој књизи не помињу) 
толико очигледни и економски 
утемељени да је скоро немогуће 
да би било који рационални по-
литички чинилац могао да пре-
небрегне ову чињеницу. Ово је 
парадигматичан пример врло 
поједностављеног неоинститу-
ционалистичког схватања које 
иако интелектуално поштено и 
отворено презентовано делује у 
доброј мери наивно. Последња 
квалификација је веома уочљива 
у симплификованом разумевању 
људског понашања и рационал-
ности које аутори демонстрирају 
чуђењем како ико (имајући на 
уму „чињеницу“ да свет управо 
пролази кроз глобалну ренесан-
су реформи) може толерисати 
неодговорну власт: „…заиста би 
било изненађујуће када би људи 
наставили да и даље трпе вође и 
владаре чије политике одржавају 
статус кво сиромаштва“ (20). Али 
људи то управо раде, и то стално. 

Књига нуди осам реформских 
препорука које треба да сажму 
све што је досад речено. То су: 
учење из искуства, постављање 
правих питања, увођење реформи 
које је могуће евалуирати, ства-
рање тела за евалуацију, повези-





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.

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);

– 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 – smiljana.
paunovic@ipsbgd.edu.rs



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. 
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