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In memoriam

НЕПОНОВЉИВИИНЕПОВОДЉИВИ
ЖИВОТУНАУЦИИМЕДИЈИМА

-ЗоранПетровићПироћанац,
30.август1953.–4.април2015.-

Зоран Петровић Пироћанац био је одиста несваки-
дашњичовек.Свакогакогајеупознаопрекомедија,пленио
је својом говорничкомуверљивошћу,особенимстиломпи-
сањаиспособношћупроницањаутајнејавног,културноги
политичкогживота.Наонеблискије,којисугабољезнали
ичешћесретали,утицаојерадноменергијомимарљивошћу,
и,изнадсвега,плодношћусвогновинарскогинаучногопуса.

ЗоранПетровићПироћанац-одмилоштеЗокииПир-
ке–биојечовекврцавогдуха,динамичанитемпераментан,
увек спреман за дијалог. Био је пријемчив на знаке искре-
ности, склонпростодушномпоклањањуповерењаи засни-
вањупријатељстава.Ослањаосенаљудеивезиваосаонима
којејепосећајимакреативногиаутентичногвредноваокао
добре.При том, никада није био исувише личан, већ увек
посвећенстваримаистине,нарочитоистинаонамауисто-
ријскимнеприликама,којесукоинцидиралесанајдужимпе-
риодомживотагенерацијекојојјеисамприпадао.Читавсвој
интелектуалниживотЗоранјепосветиоистраживањуипро-
мишљањусудбинесвогнародаисународника,својеземљеи
државе.

*
Зорансе,небезекономскихмука,школоваоуПиротуи

Београду,гдеје,привученкњижевношћуијезицимастудирао
Филолошкифакултет.Већтадасепоказалодаосимстудија
иизврсногзнањафранцускогјезика,Зоранавеомазанимају
идруштвенетеме.Ангажоваосеустудентскимгласилима
-редакцијамалиста„Студент“ичасописа„Видици“-гдеје
увишезапаженихприлогаранoиспољиоистинољубивости
правдољубивост.Наосећајудајеуодносимасаљудима,на-
ричитоуобластиполитике,потребноуспостављатиморал-



нуравнотежу,изградио јеодпочеткабезкомпромиснаста-
новишта.Билојетонапрелому70’и80’година,кадајевећ
пољуљаназемљаулазилаураздобљенеизвесности.

ЗоранПетровићјевећтада,ношенсвојимплахимнови-
нарскимтемпераментом,пунимплућимаализадиханоишао
усусретдогађајима.Нијечекаопревишеобзирноапоготову
неустрашено,њиховекрајњеефекте.Зоранјебиоодважни
новинарипасиониранипутник.Осећао је да је уинтелек-
туалнимобрадамаглобалнихпроблема,мањенасигурним
путевим а више на небезбедним и опасним раскрсницама.
Узбурканимеђународнипланнијегаостављаомирним,па
су из тог времена остали упамћени његовим интервјуи са
значајним личностима, светске сцене, као што су: Хенри
Кисинџер,ШимонПерес,АријелШарон,ЈасекШамир,Бар
Леви,ПјерМариГалоа,БаниСадр,ДанијелаОртегаимноги
други.Пироћанацје,такође,биоуважаваникаохемингвејев-
скиузорзапомногочемуавантуристичкератнерепортаже
изЛатинскеАмерике,Африкеиарапскогрегиона.

*
ЗоранПетровићПироћанац је речју и перомиспоља-

ваоеруптивнуенергију.Смели,кадштоиризичнистилис-
траживачког новинарског општења, зачет је у неизвесном
временукоје јепредзнациманаговештавалокасниједрама-
тичнедогађајеуЈугославијиСрбији,укојима јеЗоранПи-
роћанац, новинарски ангажованоучествовао.Одраних80’
допочеткасецесонихсукобараних90’,ЗоранПироћанацје
медијскинаступаоиобјављиваоумногимгласилимаиши-
ромтадашњеЈугославије–уЉубљани,Сарајеву,Сплиту,За-
гребу,Подгорици,НовомСаду,Скопљу...штому једонело
завиднурепутацију,паипопуларностенергичногикритич-
киангажованог,надасвелуцидногновинара.Имаојененад-
машни осећај за праву тему и атрактивну тематизацију.У
занимљивимвременимаЗоранПетровићПироћанацјеписао
занимљиво.Појавамајеприлазиоизнеуобичајнихугловаи
радознало, наглашавајући пресудна својства актуелних до-
гађајаиличности.

УвременуразлагањадругеитрећеЈугославије(1991-
1999)-2003) Зоран Петровић је писао разложне коментаре,
ислаоратнеизвештајесапростораКрајинеибосанскогра-
тишта.РадећиуагенцијамаБИНАиЈугоистокзалагаосеза



увиђавноиправеднорешењејугословенскогпроблемаисрп-
скогнационалногидржавногпитања.Центар„Југоисток“је
каооснивачзамислиоуконтурамасарадничкогтрустамоз-
говауобластигеополитичкиханализа,дијагнозаипрогноза.
При том је вазда заступаоморално засновану критику не-
принципијелногуплитањаиинтервенцијавеликихсилана
југословенскомделуБалкана,штојеосталоњеговочврстои
аргументованостановиштедокрајаживота.НАТОагресију
наСРЈиСрбију1999.годинеЗоранПетровићПироћанацни-
каданијезаборавиониопростиоагресорима!Кадагодбиму
сеуказалаприликаобјашњаваојепогубнепоследицекојеје
таагресијаизазвалаусрпскомдруштву,економији,психии
емоцијамастановникаи,штојеистицаокаонајважније-по
здрављежитељаземље.

*
Утранзициономпериодупосле2000. годинеПироћа-

нац се, не запостављајући националну тематику, свесрдно
залагаозаразградњуауторитаризмаиуспостављањедемо-
кратијеиправеднијиходноса.Некакоутовремекодњега
сеиздугелатенцијепробудиласнажнаистраживачкаиин-
терпретативнатежњакојајеумногочемунадилазилабрзи
новинарскижанр.Изтињајућегосећајанепотпуностиине-
довољностиобјашњењановинскогиновинарскогприступа
догађајима,Зорансесвимснагамаусмериоканауцимеђу-
народних односа. Користећи своје познавање француске
културе,друштвенетеорије,књижевностии језика,успеш-
но је докторирао на паришкој Сорбони, на Високојшколи
друштвенихнаукауокриљусветскипознатешколегеополи-
тикеИваЛакостаиугледногсрпскогифранцускогбалкано-
логаБошкаБојовића.

Пироћанчевквалитативнипреображајипрескокизно-
винараууваженогнаучниканијеседесиопреконоћи.Био
јетодугимукотрпанходпреиспитивањаиреорганизовања
интелектуалногиморалногискуства.Биојето,можда,ипо-
мало окаснео, алиипак веомаплоданнапор да се студија-
маи књигама одгонетну скривене узрочностиисторијских
дешавањанасрпскомпросторуБалкана,уЕвропиисвету.
Трансформацијом из познатог новинара велике брзине ра-
суђивањаунаучниканештоспоријегалитемељнијегмисао-
ногхода,ЗоранПетровићПироћанац,међутим,нијезатомио



својаутентичниистраживачкииновинарскидух.Идаљеје
вехементнонаступаоумедијима,нарадиостаницамаиглав-
ним али и локалнимТВ каналима.Уз то, неуморно писао
прилогезадневнике,недељникеисајтове,чименесамода
језадржаонегојеиповећаоновинарскиугледстеченупрет-
ходнимвременима.

*
Оношто је умедијском свету, међутим,мање позна-

то а, у ствари, је обележилопоследњих двадесетак година
Пироћанчевогживотајесукњигекојејеобјављиваоујаком
стваралачкомтемпу.Поменимоихпоредоследуизлажења:
Хаос и безумље (1992);Догодило се да сумедији били баш
ту(1994);Какоизбрисатисрпскивирус(1999);Суновратод
Велике доМалеСрбије (2000);Ал-Каида.Усама бенЛаден
и „ЗеленаКоминтерна“ против јудео-хришћанске цилвиза-
ције (2002);Малипојмовникгеополитике (2004);Економска
шпијунажа (2005); Геополитика воде (2007); Геополитка
хране(2008);Политичкилидершип–постмодореновођство
(2009);Геополитикаенергије(2010);НоменклатураСербика
(2012);ВашингтернаиСрби(2013);Хоћешлиидаљедабу-
дешСрбин?(2014).

Сагледано из темељног ракурса и перспектива раз-
воја овдашње политикологије, Зоран Петровић Пироћанац
је својим опусом дао незабилазан допринос овдашњој на-
уци међународних односа, посебно геополитици. Саме-
рено уочљивим тематским и проблемским празнинама на
овдашњем, додуше, разуђеном али и непопуњеном, поли-
тиколошкомпољу, постаје јасно видљивоПироћанчево от-
кривалачкоиумногочемупионирскоауторство.Пироћанац
је, наиме, бројним радовима и књигама зналачки испунио
непокривенепросторевишеполитиколошкихигеополитич-
кихсубдисциплина,попут:геополитичкелексикографије,те
запаженетрилогијеизобластигеополитикересурса:геопо-
литкеводе,хранеиенергије.Узнаведенетематскизначајне
Пироћанчевекњиге,пољењеговогнаучноградапроширено
јеинаполитиколошкеигеополитичкеаспектеполитичког
вођства, каоина културно-историјскедимензије америчке
глобалнедоминације.Присвему,Пироћанацниуједномчасу
нијезанемариваоотвореноанеразрешеносрпскопитањеу
историјскојигеополитичкојвизури.



Из годинеу годинужурно али ваљанописане књиге
сведочеколикооПироћанчевојаналитичкојенергијииаку-
мулисаномзнању,толикоиоосећајунедостаткарасположи-
вогвременаспрамогромнеколичиненепротумаченихчиње-
ницаилокалнихиглобалнихзбивања.Хтеојемного,алије
иурадиомного,свакаковишеодмногихкојисуималидале-
копогоднијеусловезарад.Пироћанацјеикаоновинарикао
начуникбиопокретљивибрз;биоје„безкочнице“,плаховит
алидобродушанидобронамеран.Покаткадјењеговаотворе-
ностурасуђивањуиразговоримаизгледаланаивно,дабисе
потомисказивалакаотачнаивидовита.Усвојојпосвећеноји
искренојмарљивостикористиојесвеатомесопственеснаге
-исагорео!

*
Претходнихдесетгодина (2005-2015)ЗоранПетровић

ПироћанацјекаонаучникпровеорадећинапројектимаИн-
ститутазаполитичкестудијеизБеограда.Запажениманали-
тичкимстудијама,чланцимаикњигамабиојеангажовану
радунаинститутскимпрограмима,учествујућинанаучним
саветовањимаиконференцијама.Увишенавратаодњегасу
потицалекориснеиницијативеидаванивеликидоприносиу
организацијииостварењумеђународнихскупова.Вишепута
арадинаучногусавршавања,боравиојеуФранцуској,Аме-
рицииКини,штојерезултиралоуспостављањемсарадњеса
важнимнаучнимустановамаизтихземаља.

ЗоранПетровићПироћанацјебиозналачкипоклоник
францускекултуре.Нарочитунаклоностјеиспољаваопре-
ма изворној деголистичкој мисли и идејама европског су-
веренизма„ОдАтлантикадоУрала“.Импоноваому јеонај
деофранцускеполитикекојијетежиосамосталностиЕвро-
пеодтуторствасвогтрансатлатнскогсавезника,исарадњи
саРусијом.Отудајебилоочекиваноштојепосебнупажњу
усмерионасарадњуИнститутасафранцускимнаучнимин-
ституцијамаиздоменаполитикологије,историјеисоцијалне
теорије.

ЗоранПетровићПироћанацјеодоснивања2005.годи-
неделоваоикаочланредакцијечасописаНационалниинте-
рес.Учасописујеобјавиовишечланакаипреводакаошто
јекомуницираосаауторима,прикупљаотекстовеиобављао
рецензентскезадатке.



УИнститутузаполитичкестудијеЗоранПетровићПи-
роћанацбиојеуваженистаријиколега,увекспремандаизађе
у сусретипомогне својиммлађимколегама.Красила га је
иницијативностиинвентивност,каоиспремностнапроверу
становиштапутемдијалога,паиполемике.УИнститутусу
гаколегедоживљавалекаопоузданиослонаципродуктивну
снагуистраживачкеинаучнеделатности.Биојеполивален-
танписацвичанмногимжанровима-„једанчовекоркестар“.
Пироћанацје,ускладусасвојимнаучнимкарактеромитем-
пераментом, испољавао антиципативна становишта, пла-
новеивизијеистраживачкихпоља.Тадимензијапрегнућа
убудућностинијеганапушталадопоследњегдана.Утом
смислу,чакиуобјективноотежанимоколностимапосебеи
породицу,увекједеловаокаоведриободритељиоптимиста!

*
ПреранимодласкомЗоранаПетровићаПироћанцаос-

талајеосетнапразнина,несамоумедијскомсвету,негоиу
светуполитиколошкенауке.Једанживотупуномстваралач-
комзамахујененаданопрекинут.Зоранјесвојомживотном
ведриномбиодалекоодсвакепомислинамрачнехоризонте
нестанка. Ничим се није штедео, нити мачим калкулисао.
Скупљаојенеопходнуграђу,неуморнопреводио,непреста-
нописао,правиоплановебудућихнаучнихсарадњиинауч-
нихскупова,договараомедијскенаступе.Својимдинамич-
нимипреданимживотомодагнаваојесвакупомисаонакрај.

Зоран Петровић Пироћанац неће бити упамћен само
каоизванреданновинаримедијскаличност,већикаоврсан
научникчијаћеделаизазиватипажњуиинтересувременима
којапредстоје.Зорановизненадниодлазакјевеликигубитак
засвењеговепријатеље,али,пресвихивишеодсвих,губи-
такзањеговупородицу.УИнститутузаполитичкестудијеи
часописуНационалниинтересостаћетрајаносећањенаизу-
зетногчовекаидрагогколегуЗоранаПетровићаПироћанца.

Уреднициичлановиредакције
Београд.6.април2015.
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СлободанКомазец

НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ,
КРИЗАИНЕОКОЛОНИЈАЛИЗАМ

Сажетак

У ра ду се ис тра жу је са вре ме на и да нас до ми нант на 
еко ном ска те о ри ја и по ли ти ка у об ли ку нео ли бе ра ли за ма 
и тр жи шног фун да мен та ли зма. Нео ли бе рал ни кон цепт се 
ста вља на су прот др жав ном еко ном ском ин тер вен ци о ни зму 
(и ње го вим основ ним ме ха ни зми ма ре гу ли са ња при вре де). 
Иза то га сле ди ис тра жи ва ње про це са гло ба ли за ци је, ли
бе ра ли за ци је, де ре гу ла ци је и при ва ти за ци је – као основ них 
сту бо ва ши ре ња дог ме нео ли бе ра ли зма. По себ но се ука зу је 
да тр жи ште ни је је дин ствен ме ха ни зам и да се са сто ји из 
број них тр жи шта и угра ђе них не рав но те жа на њи ма. Ан
ти ин фла ци о на (ста би ли за ци о на) по ли ти ка у скло пу нео ли
бе ра ли зма на су прот раз вој ној ма кро е ко ном ској по ли ти ци, је 
по себ но ак ту ел но под руч је у су ко бу мо не та ри зма (као осно ве 
ли бе ра ли зма) и кеј нзи ја ни зма (као осно ве др жав ног ин тер
вен ци о ни зма). Ов де се по себ но ис тра жу је од нос др жа ве и 
при ват ног ка пи та ла, де ло ва ње др жа ве у при вре ди, др жа ва 
бла го ста ња, про фит на сто па и фи нан сиј ски ка пи тал. Иза 
то га сле ди из у ча ва ње нео ли бе рал не еко но ми је и “шок те ра
пи ја”. У по себ ном де лу се ис тра жу је ути цај ли бе ра ли зма и 
мо не та ри зма на раз вој не раз ви је них при вре да. У за вр шном 
де лу се ука зу је на крах нео ли бе рал ног мо де ла раз во ја и ан ти
ра звој не ма кро е ко ном ске по ли ти ке ко ји ре дов но “про из во де” 
кри зу раз во ја и за по сле но сти.
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Кључ не ре чи: ли бе ра ли зам, тр жи ште, др жав ни ин тер вен
ци о ни зам, ин фла ци ја, раз вој, не за по сле ност, 
кри за, ста би ли за ци ја, мо де ли раз во ја, крах нео
ли бе ра ли зма.

Ли бе рал на те о ри ја тр жи шта  
и са вре ме на др жа ва

Неолиберализамитржишнифундаментализамјеиде
ологијанаметнутанеразвијенима,докихразвијенедржаве,
којеихпропагирају,уосновинепримењују.најбољидоказ
затоједржавноспасавањенајвећихбанака,осигуравајућих
друштава,берзиивеликихкорпорацијауновојфинансијској
кризиназападу.

Идеологија тржишног друштва или тржишнифунда
ментализамполазиоддвепретпоставке,којимаседанасеко
номистинерадосупротстављају:

1)Тржиштекао„невидљиварука“(изкласичнееконо
мије)прекотржишнеконкуренцијеиодносимапонудеитра
жње омогућава најефикаснију алокацију производнихфак
тора,односнонајвећуефикасностипрофитабилност,1

2)Тржишнимеханизамомогућаваостваривање„соци
јалногоптимума“,штопредстављаиполазнуосновуслобод
ногделовањапојединца(либералнииндивидуализам).

Либерализам захтева следеће:  1)Смањење  пореске
стопекрупномкапиталу,2)Потпунослободнутрговину,3)
Масовнаибрзаприватизација,4)Кресањејавнепотрошње
исмањењемешањадржавеупривреду,5)Дерегулисанафи
нансијскаидругатржишта,6)Смањењесоцијалнихрасхода.

Неолибералнадоктрина је,дакле,противмешањадр
жавеупривреду, јерће„природнизакониекономијепоно
вопронаћиравнотежу,тећестопаинфлацијекојувидикао
обликекономскегрозниценекомчаролијомдоживетипад“.
Погрешноуцелини.Радисеоофанзивиинаметању„модер
ног“,одсвихконтролаослобођеног,неокласичногкапитали
змаучијојосновијемонетаризам.„Противимсесвакојвла
динојекономскојинтервенцији“(М.Фридман).

1 Саморегулишућетржиштесесматраневидљивомрукомкојаспонтаноствара
ред у економским и друштвеним односима. (Видети шире: Ерик Рејнерт:
Спонтанихаос,Чигоја,Београд,2010,стр.172.
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Изкејнзијанскетеоријеимакроекономскеполитикепо
знато је дадржавау тешкој економској рецесијимора тра
житиновац(чакиемисиони)какобиподстаклаекономију.
Неолибералиимонетаристизаговарајувладинустрогосту
порастуценаусредрецесије.Тојепутусмишљеноизазвану
рецесијуикризу.

Тржишна догма и либерализам иду „руку под руку“.
Државниекономскиинтервенционизамјенепотребан,доксе
улогадржавеињенајавнапотрошњатребајусталносмањи
вати.

Тржиште је, познато је, од велике економске кризе и
развојемдржавнеинтервенције,билонужноограниченодр
жавом.Најпре јетоукласичнојекономијиитржиштубило
сведенонаулогу„ноћногчувара“,очувањемира,пореткаи
борбупротивмонопола.Акаснијесеразвијадржавниинтер
венционизам у склопу макроекономске политике државе и
„коректоратржишнестихије“,односноактивностиимерау
отклањањукриза(кејнзијанизам)укојекапиталистичкапри
вредапериодичноулази.2

Дакле,либералносхватањедржавеитржиштазаснива
сенауверењудаће тржиштеизвршитинајбољуалокацију
производнихфактора.

Слободноформиранетржишнеценесамесуустањуда
доведубрзодоуспостављањаиодржавањатржишнеравно
теже.Тржишнимеханизамјеустањудаосигураследећеци
љевеуразвоју:

а) Сталнуравнотежусвихсектора(структурну)иукупну
(глобалну)–равнотежуупривреди,

б) Сталнуипунузапосленост,
в) Оптималанекономскираст.
Класичнилиберализамчистетржишнеекономијени

каданијефункционисаоучистомобиму,чакипренастанка
кејнзијанскеполитике.

Новијасхватања,везаназакејнзијанскуинеокејнзијан
скутеорију,тражесталноприсустводржавнеинтервенције
на тржишту. Тржишни аутоматизам редовно води у кризу,
депресију,нестабилностинезапосленост,такодадржавамо
радаинтервенишеуотклањањутихнеравнотежа.Тржиште

2 Очитојето,какосепоказалоупракси,неолибералнаутопија,гдећетржиште
решитисвенаоптималномнивоу.
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самопосебинедаједовољнеиправеинформације,такода
одлукесубјекатанатржиштунисуувекоптималнеиеконом
скирационалне,збогчегаидржавниинтервенционизампо
стајеобјективнонужан.

Радисеонизупрограмакојичинесаставнидеоинтер
венциједржавеупривредниифинансијскисектор,безчега
привреда заснована на класичној економској теорији и ли
бералномтржиштунебинашлаизлазизкризе,односноре
довнобиулазилаупознатепериодичнекризеилирецесијеу
развоју.

Економскефункције савремене државемогу се свести
натриподручја:

1)Стабилизационафункција,којаусебиукључујеиод
говарајућемереразвојнеиструктурнеполитике,

2)Редистрибуционуфункцију,којаукључујеподручје
расподелеипрерасподеледоходака(буџетскомполитиком).
Овафункцијаукључујеиодређенусоцијалнуфункцијудр
жавеуциљу“праведније”расподеленационалногдохотка.

3) Алокациона функција којом држава усмерава при
вредне, раднеифинансијскересурсеуодређене гранеили
подручјаукојеновацикапиталлогикомчистихтржишних
односанебиишао.Диспропорцијеуразвојубинасталекао
неминовностаутоматскогделовањатржишта,докбимноге
стратешкегранеодвиталногинтересазадруштвоинацио
налнуекономију(збогнижепрофитабилностиулагања)зао
стајалеуразвоју.Државапреузимабригудаихподржиод
ређениммерама,инструментимаилидиректнимулагањима.

Државниинтервенционизамуекономијисадржицели
спектармераиинструмената заусмеравањеиподржавање
економског раста и социјалне стратегије. Држава, између
осталогделујенаследећимправцима:

1) Планираекономскиразвој,3
2) Усмераваинвестиције,

3 ЏефриСакскао једанодконфеја (узМилтонаФридмана)сматрада“влада
морадаимастратегијуразвоја, атоСрбијинедостаје“. „Многисекторине
могудасеразвијајусамонаприватнимосновама.Већинисекторасузаразвој
потребнедржавнеинвестиције–инфраструктура,обученирадници,извозна
тржишта, привлачење нових инвестиција. То не може да буде препуштено
тржишту, већ тражи озбиљну државну стратегију“. (J. Saks, у интервјуу
НИНу27.04.2014).
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3) Штити домаћу производњу путем разних мера за
штитнеекономскеполитике(савременипротекцио
низам),

4) Одлучујућеделујеуполитициобразовања,
5) Стимулишеиусмераватехнолошкиразвој,
6) Државаобезбеђујефункционисањавеликихсистема

(транспорт,енергетика,саобраћај,комуникације),
7) Водимакроекономску, развојну  стабилизациону,фи

нансијскуиспољнотрговинскуполитику,
8) Примењујебројнемереуциљурегулацијеинвести

ција, контроле и политике цена, фискалних и мо
нетарнихподстицаја (каматна стопа, девизни курс,
кредитибанака,примарнаемисија,финансијскотр
жиште),

9) Државаконтролишеиограничаваолигополскеимо
нополскеструктуре,

10)Држава контролише и усмерава формирање нових
фирми,улагањауновеинвестиције,апрекојавних
предузећа директно интервенише у област произ
водње,увоза,инвестиција,развоја,

11)Држава директно утиче на трансформацију при
вреднеструктуре.

Савременидржавниинтервенционизамсамоделом„об
нова,реформе,развој“уновоиндустријализованимпривре
дамакрајемдеведесетихгодина,ослоњеннанеокејнзијанску
теорију,допринеојебрзомекономскомразвојуовихпривре
да(Ј.Кореја,Тајван,Сингапур,Хонгконг,односно„петти
грића“).Тосутзв.новоиндустријализованеземље.Моделна
стојидаизгради„вођено“иконтролисано(анепотпуносло
бодно)тржиште,атозначисоцијалнаирегулисанапривреда
(поузорунанемачкојапанскимоделкапитализма).Уовим
привреднадржавајевршилаизбориподстицалаприоритет
неиндустријскесекторе,креиралаиспроводилаодговарају
ћу (себиподешену)извозну,финансијску,монетарну,инве
стициону, стабилизациону и технолошку политику. Режим
спољнетрговине,девизнихкурсева,коришћењаиностраних
кредита,биојевисококонтролисаницентралновођен.Во
ђенајеполитикасупституцијеувозаиснажнестимулације
извоза.Увозјестрогоконтролисаниврлоселективан,аде
визнаконтролаврлочврста.Банкарски(националноочуван)
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системјепутемкредитнеикаматнеполитикекориштенкао
главнаполугадржавнестимулацијеједнихидестимулације
другихсекторауциљуреструктурисањапривреде.

Овајмодел јеомогућиоовимпривредамаимпозантну
динамикуекономскограста(сведо1998.годинекадајепод
притискомнапуштен).Појединеновоиндустријализованезе
мљесусеврлобрзоприближилевисокоразвијенимпривре
дама,дабинапритисакММФнапустилеовајврлоефикасан
моделразвоја.НажалостидржавеЕУсуприхватилетржи
шнифундаментализамизСАД,узкризукојасепродубљује
исвечешћесоцијалнепотресеиогромнасоцијалнараслоја
вања.4

Гло ба ли за ци ја, ли бе ра ли за ци ја,  
де ре гу ла ци ја  и при ва ти за ци ја

Новарелигијасвемогућегнеолиберализмаиглобализа
цијеполазиодставадаће„новикапитализам“донетибогат
ствосвима.Ортодокснинеолиберализам јепродукткрајње
идеолошкепристрасностиразвијенихкапиталистичкихдр
жава,пресвегаСАД.

Модел „чисте тржишне економије“ америчког типа
капитализма у последњој фази развоја задоминирао је на
супрот јапанским моделом „доживотне запослености“ и
европскоммоделу„социјалногпартнерства“илисоцијално
тржишнепривреде.Јапанскимоделјеупериоду1950–2000.
омогућиостопурастаод5,2%,аевропскимоделсоцијалног
партнерствауистомпериоду3,4%,докјеуСАДтоизносило
свега1,7%.Долазидопревластипарадигме„чистетржишне
привреде“ и монетаризам. Ту је велику улогу одиграо Ва
шингтонскидоговор,којијестворионовуплатформунеоли
берализма(ММФ,СветскабанкаиТрезорСАД),алииСТО
–Светскатрговинскаорганизацијаподдиректнимутицајем
моћникаиносилацасветскогфинансијскогкапиталаигрупе
најразвијенијихдржаваусвету(Г–8).

Процесглобализацијепреконаглелиберализацијетр
говинских и финансијских токова, дерегулација, привати

4 ОвепроблемеуЕУширесморазрадилиустудијидрС.Комазец:Економија
страха инеизвесности (Криза Европске уније и еврозоне), Београд,Asterix,
2013.
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зација,узстабилизационии„структурнипрограмприлаго
ђавања“ММФ,разорилајенаведенимодел,којијеомогући
овакаввисокпривреднираст.

Моделдржавногинтервенционизма„обновареформе
развој“уважавалогикутржишта,али једржаваотклањала
недостатке тржишта. Она је интервенисала када тржиште
нијемоглодаосигураоптималнуалокацијуресурса,подсти
цала јеизвозни сектор,истраживањаиразвој, образовање,
запошљавањеидр.

Узроци садашњих криза у готово свим државама у
транзицијису:

1) Спољноекономска либерализација и дерегулација
финансијскогсистема,5

2) Одсуствоконтролеинадзорацентралнихбанакау
погледузадуживањауиностранствуиконтролена
ционалногбанкарства,

3) Нереални,обичнопрецењени,девизникурс,
4) Великакраткорочназадуженост(унутрашњаиекс

терна),
5) Дефицитиплатногбилансаиогромнидефицитијав

ногсектора,
6) Либерализацијасвихтржиштаипроцесакримина

лизациједруштва,
7) Губитак кредибилитета државе и институција си

стема,
8) Потпуналиберализацијатоковакапиталаигубитак

контролекапитала,
9) Слаба и недовољна контрола банкарског сектора и

берзанскогпословања.
Класичнетеоријеспонтаногразвоја,сталнеравнотеже

ипунезапослености,односнонепотребностимешањадржа
веупривредниживотпоновосуоживелеуобликунеолибе
рализмаитржишногаутоматизма(фундаментализма).Вели

5 Либерализацијом спољне трговине и смањењем царинске заштите отворен
је пут за нагли прилив иностране јефтиније и квалитетне робе. Због пада
националнепроизводњеипонудедомаћеробе,узпорастнезапосленостии
домаће тражње, отварање иностраних банака или продаја домаћих банака
иностраном капиталу – отворило је простор за прилив страног капитала
и повећање куповне моћи преко кредитирања сектора становништва за
куповинуиностранеробе.Вештачкиизазванихкоњунктураи „стабилност“
изведенисугушењемнационалнепроизводњеипорастомнезапослености.
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комекономскомкризом(1929–33),срушенјеимитидогма
о спонтанитету и пуној запослености, на чему израста све
развијенијидржавниинтервенционизамкејнзијанскогтипа.
ДанасјеосновнистубекономијаЕУнеприкосновенитржи
шнилиберализам.6

Стални раст државне интервенције до сада највећим
деломсеостварујекрозрастјавногдуга,субвенцијама,вој
ним наруџбинама, национализацијом, одржавањем „нерен
табилнихсегмената“системауподржавањупрофита,каои
низомдругихмонетарнихифискалнихекономскихмера.

Сверазвијенијијавнидугкојичестопрелазиивисину
бруто домаћег производа, а и свеширамеђународна пове
заностукретањуробе,радаикапитала,доводедопревази
лажењакејнзијанскетеориједетерминисаностинационалног
дохотка,допуњенидомаћимимеђународнимдугом,доксе
финансијскитоковинеодвијајувишеподдоминантнимде
ловањемзаконавредностииличистотржишнихзаконавећ
мањеиливишеразвијенимјавнимсекторомимонополском
структуром,финансијскимфиктивнимкапиталом,усавре
менојпривреди.Тајсекторзахватаод35–62%националног
дохотка,аукључујућиијавнидуг,ондачестоиизнадвисине
брутодомаћегпроизвода.

Државни расходи и приходи постају функција флук
туисањаекономскеактивности.Фискалниимонетарнисег
ментсистемакаоцелинаследеразвојпојединихекономских
активностииразличитеманифестацијепроизводње,распо
делеипотрошње.Тимеисавременибуџетибуџетскаполи
тикапостају готовоосновниинструментстабилизационеи
социјалнеполитике.Фискалнаполитикасепретвараизсамо
допунског,корективногфактораразвојапривреде,уоснов
ноподручјепрекокојегседелујенаекспанзијуистабилност
привреде. Стратегија глобалне економске политике бројим
интервенциониммеханизмимадржаве(јавнирадови,расхо
ди,национализација, државнапартиципација,извозиувоз

6 Модел стабилизације и реструктуризације који нуди ММФ неки аутори
су назвали „велики прасак“ либерализације и дерегулације.Магична снага
деловањатржиштанаразвојистабилизацијусуосновамонетаризма.ММФ
прокламује политику смањења дефицита буџета, чак и буџетски суфицит,
повећање,порезаиповећањекаматнихстопа,смањење јавнеотрошњешто
свеводипадањупривреднеактивности.
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капитала,кредитнаполитика,субвенције,међудржавникре
дити, набавке државе и стварање резерви, царине, девизна
политикаидр.)углавномјеоријентисананапостизањуданас
најтежихпроблема насталих из набујалих противречности
савременог капитализма (незапосленост, инфлација, депре
сивнастањациклуса,монетарнаифинансијскакриза,криза
наберзамаитешкоћеурепродукцијикапиталаидр.).Међу
тим,тимтрансакцијамадржавајеушлаусвесегментепри
вреднофинансијскогисоцијалногсистема.Прерасподелама
укористнајамнинаиплатакрозсоцијалнуфункцијуибригу
за запосленост,буџетскаполитика је захватилавеликидео
бруто домаћег производа и „непродуктивно“ га користила,
чиме јеугрозиласамуосновукапитализма–профит.Ефи
касностпривредејеопадала,каоипрофитнамасаиштедња,
инвестицијесуслабиле,привредасвечешћеулазиу„реце
сију“.Настајепериод„реганомике“и„тачеризма“,новикон
зерватизамукористкрупногфинансијскогкапитала,алина
штетурадникаинајамнина.Тојепознатаконцепција„еконо
микепонуде“.Најамнинесеобарају,државасепотискујеиз
привреде,интервенцијадржавеслаби,докјачаулогатржи
штаипонудеиштедњенасупротфункцијитражње.

Долази у ствари до спреге државе и капитала и оли
гопола на националном и међународном плану. Социјална
функција и издаци државе се смањују, а брига за незапо
сленост препушта тржишту све до „природне“ стопе неза
послености. Сукоб интереса рада, капитала и државе око
прерасподеленационалногдохотка је заоштрендокрајњих
граница–наштету запослених,незапосленихииздржава
них делова становништва. Неолиберализам и аутоматизам
тржиштаотваранеслућенемогућностиновихпрерасподела
и„легалне“пљачкерадникаинеразвијенихпривреда.7

Тржиштејеусистемуизгубило,чакиповећинигра
ђанскихекономиста(пресвегаподутицајемстарихпротив
речности савременог капиталистичког друштва), способ
ностида аутоматскирегулишеробноновчане токове, да је

7 Фундаменталистичка слободна тржишта и нови конзервативизам довео је
до отварања привреде у свету за продор капитала из развијених западних
држава.Државесенапокорносттерајушоком.Неолиберализамједругоиме
занеоколонијализамимасовнуексплоатацију.
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место верификације вредности и механизам координације
активности.

Развојемкапитализма,односносњеговимпостепеним
преласкомудругуипоследњуфазу,уфазумонополистичког
капитализмаилиимперијализма,долазедопуногизражаја
свепротивречностикојеиначепратеовајсистемпроизвод
њеирасподеледруштвеногпроизвода.Свечешћедолазии
допојавакризаидепресија,дохиперпродукцијеразнихвр
старобе,високеинфлације,дефицитабуџета,високепореске
пресије,домасовненезапослености,штопроузрокујевели
кеиготовонепремостиветешкоћеупроцесурепродукције
укупногдруштвеногкапитала.

„Теоријапонуде“насталакаопоследицамонетаризмаи
либерализма,полазећиодтогастава,објективнопостајеза
ступникинтересамонополистичкогкапиталаузсасвимиз
веснуреприватизацијујавногсектораупривреди.Ова,очито
конзервативнатеорија,залажесезамаксималноограничава
њеправарадникаисмањивањењиховогуделаурасподели
националногдохотка,узадекватанпорастучешћапрофитаи
приватногкапитала.Тојеималозапоследицудасутрошко
вирада (платеинајамнине) запоследњихдвадесет година
смањилеучешћеубрутодомаћемпроизводузаоко15%ито
кодсвихразвијенихдржавакапитализма.

У савременим државномонополистичком капитализму
данасготовоништанијеосталоодуобичајеногсхватањатра
диционално слободног тржишта.Њега највећим делом регу
лишудржаве,с једнестранеимонополистичкеорганизације
сдругестране.Производњаипонудаготовосурегулисане,а
ценесумалогдеодразсамоигрепонудеипотражње,доксу
трошковирепродукцијесвевишеподутицајемтрансфернихи
другихрасходадржаве,односнорегулативнеполитикеразвоја
ирасподеле.Данасдржавнирасходиучествујуубрутодома
ћемпроизводувећинеразвијенихземаљаод3559%,докрегу
лисањеприватнеи јавнетражњепостајесаставнидеоразви
јенихмераантицикличнеекономскеполитике.Истинаједаје
дошлодонегацијеаутоматизматржишнепривредеузистовре
менуафирмацијудржавногинтервенционизма,односноразво
јамонополистичкогкапитализманепотпуне(дириговане)кон
куренције.
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Др жа ва, са вре ме но тр жи ште  
и нео ли бе ра ли зам

„Извући људе из сирома
штва и укључити их у мо
дерну економију  је добро
за економију, земљу и дру
штво“. (КарлосСлимХелу,
најбогатијичовекнасветуу
2011.години).

Државнаинтервенцијаупривредијенужностуоткла
њањуслабоститржишногмеханизма,којибисједнестране
привредумогаоодвестиувисокуинфлацијуипретерануко
њунктуру,асадругеувећукризуинезапосленост.Аутома
тизмаипотпунослободно(либералног)тржиштавишенема,
посебноизразлогаштосенасвимтржиштимајављајупри
вреднисубјекти,државаистановништво,алииснажниме
ђународнимонополииолигополи.8

Државни интервенционизам настао ширењем кејнзи
јанске доктрине антицикличног и антикризног деловања
државе (ради отклањања слабости тржишногмеханизма и
слабостистихијскогпонашањаприватногкапитала)водили
супорастујавнихрасходадржаве.Стављањемподдржавну
контролусвихвиталнихсегменатапривреде,социјалногси
стема,сигурности,подстицањаприватногпредузетништва,
прерасподеледоходакаиосновнихмерамакроекономскепо
литике,те„пословногокружења“укојемпривреднисубјек

8 Тржиште није јединственмеханизам. Као да се заборавља да постоје врло
сложена и бројна тржишта као: тржиште роба, тржиште услуга, тржиште
новца, тржиште капитала, девизно тржиште, информационо тржиште,
међународно тржиште, тржиште радне снаге и др. Свако од наведених
тржиштасастојисеодвећегбројаужих(специфичних)тржишта.Такосенпр.
тржиште роба састојииз тржишта робаширокепотрошње, инвестиционих
добара,увознеробе,извознеробе,контролисанихцена,слободнихцена.На
сличан начин се разлаже и тржиште новца и тржиште капитала. Веома су
бројнаиразноврснањиховамеђусобнаделовања,којачестонемајудиректне
везе са основним “производима“ и њиховом понудом и тражњом на тим
тржиштима.Неравнотежанаједномтржиштупреносисенадругатржишта,
јерсуекономскиифинансијскисистеморганскиповезанииусловљени.Тосе
посебноодносинаспекулативнатржишта(хартијеодвредностиификтивни
капиталкојиданасдоминира).
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ти треба самостално да се понашају, везано је за све бржи
апсолутниирелативнирастдржавнихприходаирасхода.

Сталниисвевећипритисакјавнепотрошњеипореских
издвајањадоводедоотпорадаљемраступорезаупривреди,
алиипретераномукупномзахватањудржавеидржавној„не
привреднојинерационалнојпотрошњи“какоточестоистиче.
Истовременосејављаикритикадржавнерегулативнефунк
ције(потребазасоцијалнеиздатке,регионалниразвој,зашти
туоколинеидр),јертосмањујеефикасносткапитала,доводи
до опадањапродуктивности рада и општег пада профитне
стопеимасепрофита.

Сада се захтева ограничавање јавног сектора, снижа
вање пореза бизнису и  смањење регулативне економске
функције државе, што треба да осигура шири простор за
приватникапиталиприватнуиницијативуи већипрофит.
Дакле, штедњом из нове кризе, али којом штедњом? Овај
„нови конзервативизам“, како се обично назива, нарастао
каоотпордаљемширењудржавеблагостањаи „економије
благостања“значиоштросупротстављањекејнзијанскојеко
номскојдоктринидефицитногбуџетскогфинансирања–која
фискалнимподстицајима,јавнимрасходимаиекспанзивном
монетарномполитикомтребадаоживипривреднуактивност
испречиулазакпривредеуфазурецесије.Тајмонетаризам
„економије понуде“9 и „рационалних очекивања“, као нова
доктрина,требалоједанаправизаокретуекономскојмисли
истратегијиодјавногкаприватномсектору,одјавногнепро
изводносоцијалног ка приватнопрофитном систему. Она,
уоснови,значиповратакнеокласичнојтеоријииполитици,
повратак „магичној снази тржишта“, слободној приватној
иницијативи,„економскојдинамиципроизвођача“,алиифи
лозофијирационалногпонашањапојединацаи„инхерентној
стабилностиприватногсектора“(Фридман).Државатребада
смањисвојерасходеиограничисвојемешањеупривреду.То
ћеуместоњечинитиодносипонудеи тражњеиприватни

9 Концепцију „економије понуде“ и тачеризма и реганомике, шире смо
истражили у студији др С. Комазец: Неолиберализам, приватизација и
финансијскикапитал,Чигоја,Београд,2014.Озбиљнуанализукризаиуспона
монетаризма налазимо у радуХ.Магдоф П.Свии: „Криза кејнзијанизма и
успонмонетаризма“,Марксизамусвету,бр.78,1988,стр.3041иД.Смит:
„Успонипадмонетаризма“,исто,стр.81.
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капиталподмотивомпрофита.Данашњимнеолибералним
владама је највеће светогрђе заговарати економскипротек
ционизамиевентуални„економскипатриотизам“.

Магична снага тржишта је у потпуном раскораку са
стварним односима у економијама развијених капитали
стичкихдржава.Вишеидеолошкоинсистирањенаслободи
тржишниходносапраћеноје,свевише,ограниченимдело
вањем тржишта, врло развијеним проетекционизмом раз
вијених, манипулацијом понудом и тражњом од монопола
идржаве,огромнимсубвенцијамаизвозницима,што јепо
себно изражено у међународним економским односима и
интернационализацији капитала и корпорација. Мултина
ционалне компаније селе производњу и улажу капитал та
могдесусировине,енергетика,јевтинараднаснага,велика
порескаослобађањаистимулацијеи сл.Натајначинпре
стаједаделујеаутоматизамдомаћегтржиштаииграпонуде
итражње.Тосеодносиинадржавнуинтервенцијуурегу
лисањуцена,стимулацијама,субвенцијама,обавезномотку
пу,робнимрезервамаисл.Слободанприступтржиштима,
отворенавратазаиностраноприватноинвестирање,слобо
даприватнепредузимљивости,пропагирајусебашзатода
бисетимеомогућилиекономскиифинансијскијачимсна
гама и земљама доминација над слабијим и зато зависним
земљама.Тоједоктриналажноглиберализмакојиосигура
вафинансијскиитехнолошкинеоколонијализамразвијених
држава.Финансијскикапитал(најчешћефиктивногоблика,
бездодирасанационалнимдохотком)освајасветскатржи
шта,делујунаинвестицијеиструктуруразвојадржаваукоје
одлази.Оплодњакапиталајеодвојенаодреалнеекономије.
Финансијскаекономијаиспекулативникапиталдоминирају.
Профитнастопајенеколикопутавишафинансијскојсфериу
односунареалнусферу.

Ан ти ин фла ци о на по ли ти ка на су прот  
раз вој ној ма кро е ко ном ској по ли ти ци

Фридмановатеоријакризесадржиусебиследећефак
торе: клизне каматне стопе, дерегулацију цена, слободна
спољнатрговина,слободнотржиште,реалнапонудановцаи
др.Такавсистемјеподложанкризи.
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Веровалоседаћелиберализацијакапиталаифинансиј
скихтржиштадовестидобржегпривреднограста.Нажалост
тојесамоузроковало,продубилоипроширилофинансијску
кризу.

Уборбипротивинфлацијекаоосновногпроблемапри
вреда, економска теорија данас препоручује високу камат
нустопу,штодоводидодаљњегобарањапрофитнестопеи
инвестирања,чимесеиекономскакризанастојиублажити
илиодгодитимонетарном експанзијом.Тиме је умонетар
нисистемуграђенасупротностциљеваиефекатаовихмера.
Инфлационе тенденције су инхерентне савременом високо
концентрисаномкапитализму,којесвојимделовањемнапре
расподелудохоткадоводедорелативногобарањанајамнина
удохотку,оноштокапиталнијеуспеваодаучинипритиском
нарадничкесиндикате.Тимесестварадодатнипросторза
акумулацијукапиталаирастпрофитнемасе.Савременаин
флацијаукапитализмујетимесвесноизазвана,тојепроиз
веденаинфлацијаодстранедржавеикрупногкапитала.

Држава данас нежели да испусти кредит и новац из
руку,управљањимакаоснажномполугомуразвоју,алии
изразлогадасеспречипонављањевеликихломоваукредит
номсистему,банкротствабанакаирастројствафинансијског
системауцелини(поучениискуствимаизвеликеекономске
кризе).Подсетимосесамонајновијихдогађајаококризехи
потекарногтржиштауСАДиприхватањацентралнебанке
САД(ФЕДа)даинтервенишесоко700милијардидоларада
спасавахипотекарнебанке,финансијскатржишта,корпора
цијезанекретнинеиопштуликвидностпривредеибанкар
скогсектора.10Унареднимгодинаматакваинтервенција је
достигла24билионадолара.

Дакле,бројниминтервенциониммеханизмимадржаве
(војна економија, јавни радови, национализација, партици
пација, увоз и извоз капитала, кредитна политика, камата,
међудржавникредити,набавкедржавеистварањерезерви,
царине,девизнаполитикаидр.)настоједасереше,илиубла
женараслепротивречностисавременогкапитализма(криза,
незапосленост, инфлација, депресивна стања циклуса, мо

10 Неолиберални приступ финансијском тржишту нема смисла ако су
финансијскатржиштаибанкарскопословањенерегулисани–онићередовно
произвестикризу.
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нетарна криза, репродукција капитала, финансијске кризе
исл.).Тоизосновамењаодносеифакторерастакапитали
стичкихпривреда.

Садасепредекономскутеоријууистраживањусавре
меногкапитализмаоправданопостављајуследећапитања:

1)Однос државе и приватног капитала у формирању
укупнефункцијепотрошње,инвестицијаиштедње,

2)Деловањедржавенапонашањецелокупнепривреде,
насупротранијемдоминантномделовањуприватногкапита
ла,

3)Основаност теорије недовољне потрошње каофак
торакризаусавременомкапитализму,собзиромнаредов
новисокупотрошњукојаданассталнопратиразвојкапита
лизма,посебнопрековрлоразвијеногкредитногмеханизма
(експанзијакредитастановништву,јевтинихкредитапреду
зећима),односнопотрошњенаувозукапиталаидугу,

4)Деловањевисокихсоцијалнихивојнихрасхода,уз
формирањеиструктуруукупнефункцијепотрошње,посеб
ноуформирањуробнихикуповнихфондова(понудеитра
жњенатржишту),

5)Дали је капиталистичкадржавауспеладугорочно
даовладавећимбројемконтрафакторакојиделујунасупрот
цикличномкретањупривредестенденцијомпадапрофитне
стопе,6)Далијепрофитнастопаусвимсекторимаосновни
мотивпонашања,илипостојеидругимотивипосебноукор
поративномивисокомонополизованомкапитализму,

7)Штаседогађасапрофитномстопом,неисказивањем
стварних резултата пословања, профита и рентабилности
укупног капитала у условима интернационализације капи
тала (повезане са избегавањемплаћањапореза у земљиод
странеприватногкорпоративногкапитала),

8)Данаснетребадасесузбијадефлација,већхронична
инфлација,алинидасепосебностимулишетражњадабисе
приватникапиталохрабриозаинвестиције.Тојеускопове
занос„илузијомновца“,кадајеновацдуго,алинеумерено,
коришћенкаосредствозаоживљавањетражње,што једо
велодосвевећеграздвајањареалногиноминалногдохотка.
Масановцасебрзоисталноповећава,ањеговосвођењена
нормалан,нижиниво,редовноизостаје.Истотако,коришће
њеновцазафинансирањедржавногбуџетауглавномкасније
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сенијесмањивао(отплатамаигашењемновцаидугова).То
једоводилодосталнограстадугова,емисијеновца,камата
најавнидугипоновноновеемисијеновца.Сталнаинфлаци
јапраћенановомемисијомводивисокојтражњиуодносуна
понуду.Решавањепривреднихпроблемаикризноинфлатор
ногмеханизмаданассесвевишетражиурегулисањупону
де,(производње,привреднограстаиштедње),анерегулиса
њуглобалнетражње,посебноизтражњејавногсектора.

Економскимеханизамзаснованнапринципимакејнзи
јанскетеоријеифинансијскеполитикесвевишесепреусме
раванадруштвенеинвестицијепрекостимулисањадржав
нихинвестицијаунаукуитехнологију,образовање,припре
муипреусмеравањезапослености.

Нео ли бе рал на еко но ми ја и „шок те ра пи ја“  
у кри зом при ти сну тој при вре ди

Релевантностмонетаризмаилиберализмаупривреди
погођенојдубокомикомплексномекономскосоцијалном(и
развојном)кризом,досадајејаснапосвојим„резултатима“,
посебно у нашој привреди, али и у другим „привредама у
транзицији“.

Кризасепродубљује,незапосленостсеповећава,про
изводњаконстантноопада,социјалнораслојавањедруштва
јесвевеће(оформљенајеврлобогатамањина,ускислојод
58%становништва,узнајвећидеоосиромашеногстановни
штва).11

Социјалнаинфраструктурасеизосновамења,алиуз
сталнослабљењеидробљењерадничкихсиндиката(прего
варачкаснагасиндикатасталнослаби).

Могућностизапошљавањасусвемање,обзиромдаин
вестиције нису оживеле, уз истовремени брз технолошки
развој који тражи све мање рада. Неликвидност привреде
подстакнута рестриктивном монетарном политиком стаби
лизацијејеизузетноизражена,аценановцаикредитависо
ка.Уекстернојекономијидолазидоенормнограстадефици
татрговинскогиплатногбиланса,домаћетржиштејепре
плављеностраномјевтинијомиквалитетнијомробом.узсве

11 Економски експеримент неолиберализма на подручју развоја националних
економија–свеосенафатаморгану.
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бржи раст иностране задужености и обавеза из екстерних
дугова.Стварасевисокозависанразвојослоњеннастрани
капитал.Буџетскидефицитиматенденцијуда„експлодира“
идасесвевишеослањанакредитепословнихбанакауру
камастраногкапитала,аукрајњемслучајунаувозкапитала
зафинансирање не само дефицита буџета, већ и буџетних
расходаумаси.

Кризностањеекономијетражиодговорнапитање:мо
желисе (икако)изфазекризека економскомразвоју?Да
лиидаљезадржатиконцепцијулибералномонетаристичког
типаисаветеиностранихстручњака(представникасветског
финансијског капитала, ММФ, Светске банке, Светске тр
говинскеорганизације(СТО)ипредставникаЕУ)?Далисе
можеод„дивљегкапитализма“каорганизованомсоцијално
тржишномсистему (као,уосталом,системукога једосада
ималапривредаЕвропскеуније).

Централнебанкеистичукаопримарнициљмонетарне
политике „борбу против инфлације“, уз коришћење високе
референтнекамате,азатимрестриктивнаполитикеновцаи
кредита,„чврст“ипрецењенкурсдомаћегновца,политика
уравнотеженогбуџетаидр.штојесвесаставнидеомонета
ризмаданас.Рестрикцијаисмањењејавнихрасхода(посебно
социјалног и трансферног карактера), праћени дерегулаци
јомивисокомлиберализацијом,рушилисуједансоцијални
системиравнотежуудруштву,аослободилипросторзади
вљачки пљачкашки систем капитализма првобитне акуму
лацијекапитала.

Можелисепоћиалтернативнимпутемутранзицијии
изласкуизкомплекснекризе?Какооживетидомаћефакторе
развојаипокренутидинамичанидугорочноодрживопти
маланрас?

Убежањуодвулгарногмарксизмаипотпунеетатиза
цијепривреде,социјалноуравнотеженог,алиинеефикасног
привредногсистема,руководствадржаваипривредаутран
зицији су кренула у обнову старог капитализма, али сада
вулгарног типа, турбо капитализма заснованог на пљачка
шком односу према друштвеном капиталу и поништавању
праварадничкекласе.Далијеформиранкомплексанмодел
развоја и привредног система? Да ли изабрани модел еко
номскеполитике(поштосеомоделупривредногсистемане
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можеговорити)заснованнанаглојлиберализацијисвихтр
жишта(чакитржиштакапитала)имонетаристичкојдогми,
одговараједнојмалојпривредиитонедовољноразвијеној,са
око4.300евраперцапита?

Међутим,државесенапокорностстраномкапиталуи
интересимауправотерајушоктерапијом.Тонијешоктера
пија,већшокинфекција,претходноанестезиранеекономи
је.Многиауторисматрајудајетооперацијабезанестезије
(„болнереформе“).

Монетаристички и тржишни фундаментализам у не
развијенојпривредиукојојјемонетизацијаниска,недостатак
текућегновцаикапиталазаразвој(штедње)такоизраженда
представља прави тектонски поремећај, уз готово потпуну
зависностсекторапредузећаодкредитабанакаивисокеза
дуженостипремабанкамауземљиииностранству,алииме
ђусобно,уззастарелутехнологију,нискокоришћењекапаци
тета,високупорескупресијуидр.правајеомчазаопоравак
иразвој.Тонијесамошокпривреди,већомчаразвоја.Неки
ауторисутоназвали„походнеобузданогкапитализма“.Дру
гисутоназвали„неоконзервативни(Фридмановски)модел
капитализмакатастрофе“(НоамиКлајн).

Многе познате економскешколенуде низ другачијих
решењауправозаовакавтиппривреда.Данаведемонајва
жније:

1. Кејнзијанизам,доказанпрекоЊудила(„Новогдого
вора“),

2. Неокласичнатеорија (синтеза)и„државаблагоста
ња“,

3. Моделсоцијалнотржишнепривреде(западноевроп
скимоделкапитализма),

4. Посткејнзијанскутеоријуимакроекономскуполити
ку,

5. Интервенционистичка политика у развијенимпри
вредама(историјскашкола),

6. Институционализамињеговмоделтрансформације
друштвенихинституција,

7. Моделпостепенетрансформацијеједногудругиси
стем(тојепознататеоријаконвергенције).

Од свих модела ишкола изабран је у низу држава у
транзицији(далисамосталноилипонаговорусаветникаса
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запада?) модел грубог монетаризма, модел „чистог“ тржи
шногдруштваитоталне(брзе)приватизацијепомоћупосре
довањадржавеутомпроцесу,алиибрзаивеликалиберали
зацијаунутрашњегтржиштаиспољнотрговинскиходноса,
чакикапиталнихтрансакција,штојепогубнозапривредуу
развоју.Тоје,узпогрешанизбор,истовременоивеликишок
(„шоктерапија“)засваку,посебнослаборазвијенупривре
ду–изложенуразарајућемделовањуиностраногкапиталаи
увознеробенадомаћупроизводњу.

Виделисмонештораниједајелиберализамимонета
ризамнастојаодадржавноили„друштвеновласништво“ка
данасбрзоипосвакуценупретвориуприватноузмодел
либералне(чисте)тржишнеекономије.12

Прескоченјеметодпостепенетрансформацијеусистем
мешовитепривредеукојојфункционишуразличитиоблици
власништва,укључујући„радничкоакционарство“иупра
вљањеупредузећимадосадашњегдруштвеногвласништва.13

НиуразвијенимпривредамаЕУнедоминира систем
чистетржишнеекономијеилиберализам,већмешовитапри
вредаиврлоснажандржавниекономскиинтервенционизам
(монетарна, фискална, спољнотрговинска сфера, заштитна
политика, односи у расподели, директнаподстицајна и со
цијалнадржавнаинтервенцијаизбуџетаидр.).14Упривреди
Србијеузнеолиберализамигрубуверзијумонетаризмадо
минираиадхоцволунтаристичкиинтервенционизам.15

12 СадасеуФранцускојидругимдржавамаЕУ,јављаекономскипатриотизам,јер
сенедозвољавадастранекомпанијепреузмуконтролунаддомаћимфирмама
у сектору енергетике, водоснабдевања, транспорта, телекомуникација или
здравства,безпосебнедозволедржаве,којаимаправовета. (видетидекрет
француског министра за привредни опоравак Арноа Монтенбурга). При
томесезаговарасопственипривредниразвој–активирајућидомаћефакторе
развоја.

13 Детаљноразрађеноупројектуподнасловом„Програможивљавањапривредног
раста с новим управљањем капиталом уз друштвени препород“, аутор др С.
Комазец,Београд1993,стр.121.

14 Дасеподсетимо,уЕУјеодређенокакваможебитинајвишакаматнастопа,колика
максималнастопаинфлације,коликидефицитбуџетаубрутодомаћемпроизводу,
максималан јавни дуг у бруто производу, усклађеност фискалног терета и
конвергенција фискалних система, јединствен новац, регулисана економија –
дакле,готовосвифакторииполугеразвоја.Гдејетулиберализам,гдетржишни
фундаментализам, дерегулација, дефискализација и сл. Не постоје, осим као
препоруказадругеземљевановегрупације.

15 Основне претпоставке неомонетаризма у привреди су следеће: 1) Слободна
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Каоиунизу„другихземаљаутранзицији“владасеосла
њанадржавнупринуду,узфинансијскупомоћизиностран
ства(донације,кредит,дознакепомоћи),штоводидужничкој
економији.16

ДужничкизависнепривредеодММФисветскогкапита
ладоведенесуустагнацијуподизговором„привреднестаби
лизације“и„реструктурисања“.Очитоједајемоделрестрик
тивне монетарне политике (и нови монетаризам) у највећем
бројупривредадовеодостагнације,кризе,неликвидности,со
цијалнограслојавањадруштва,алинерешавајупроблемераз
војаинезапослености,односнобуџетскогдефицитаиплатно
билансногдефицита.

Оваконцепцијајеотвореноисамногохвалоспеваподр
жанасаветимастручњакаММФсањиховиммонетаристичким
идејама.Изосталисуекономскииразвојнистимуланси,осло
нацнадомаћересурсе,системскарегулација,домаћанаукаи
алтернативне економске доктрине, управљање предузећима
одстранезапослених17иповратакбанкарскогсектораизруку
страногкапиталаунационалнобанкарство,узвисокупруден
ционуконтролуцентралнебанке.Тако јеиГринспенпоново
„открио“Шумпетераињегову„теоријупроизводногкредита“
уњеговојтеоријипривредногразвоја.

конкуренцијаислободнатржишта;2)Осцилацијеценауобаправца,могућности
свихсубјекатадабирајуобликеукојимаћедржатисвојадобра–усклопуфункције
тражњеновцаизоветеорије;3)Развијенофинансијскотржиште;4)Сигурност
улагања; 5) Реалне цене свих облика имовине; 6)Новац је најважнијифактор
развојаистабилизације;7)Политикависокекаматнестопеи„скупогновца“;8)
Политикауравнотеженогбуџета;9)Политикауравнотеженогплатногбиланса;
10)Рестриктивнамонетарнаполитикауциљуостваривањастабилностипривреде
(инфлација јеискључивомонетарнипоремећај); 11)Флуктуирајући (слободан)
девизни курс; 12) Смањивање пореског терета крупном  – предузетничком
капиталу;13)Приватизацијаодмахилиштопре, безобзиранауслове,што је
познатокао„шоктерапија“.

16 Шируразрадупроцесаимеханизмастварањадужничкеекономиједалисмоу
студијидрС.Комазец:Лавиринтидужничкеекономије,Логос,Сплит,1998.и
Кризадуговаиразвојнадрама,Београд,Чигоја,2012.

17 Овај концепт радничког акционарства широко и комплетно је разрађен у
студијидрСлободанаКомазеца:Политикастабилизацијеипривреднираст,
Слобода,Београд,2002,стр.1–110.
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Тр жи шни фун да мен та ли зам18 и ли бе ра ли зам 
 по лу ге у ру ка ма  фи нан сиј ског ка пи та ла  

и екс пло а та ци је

Тржишни фундаментализам и концепт „структурних
реформи“Светскебанке,односно„структурноприлагођава
ње“ММФ–довелисудопродубљавањакризеразвојаина
гомилавањадугованеразвијенихземаља,доксусоцијални,
здравственииобразовнисистемдоведенидораспада.Потвр
ђујесепознатистав„штедњомдобеде“.

НекритичкиприхваћениконцептмонетаризмаММФи
неолиберализамсаЗапада,којимје„стабилизован“монетар
нисектор(стабилностценаидевизногкурса),алибезстаби
лизацијеиоживљавањареалногсектора,доксесанацијаи
рестаурацијабанакасвеланамасовнуликвидацијудомаћих
банака(грешкапоновљенаиздругихдржаваутранзицији),
узувођењестранихбанака.„Стабилностмонетарногсекто
ра(цене,девизникурс)јевеликаилузијакојајепроизведена
вештомманипулацијоммонетарнимагрегатимаизадужива
њемуиностранству“19

Економски раст, пораст запослености, већа социјална
равнотежаиуравнотеженостплатногбиланса,потиснутису
укористстабилизацијемонетарногсектора.Међутим,висока
јеинеприхватљивасоцијалнаценаиразвојнисломпривредеу
остваривањуовестабилизације.

Даљепровођењеоваквеполитикенеможедовестидопо
растапроизводње,запосленостииодрживогекономскограста
(већим делом заснованог на активираним домаћимфактори
мараста).ТакојеекономистаФришпредлагаодасеоставепо
странифинансијеитрговина,асвемереусмеренапроизводњу.

Квантитативнатеоријановцаинањојзаснованамонета
ристичкадоктрина(Фридман)виделисмо,нијетеоријапроиз
водњенитеоријановчаногдохотка,нитеоријацена,већјето
теоријатражњеновцаукљученаутеоријукапитала.Тосејасно
видиизфункцијетражњеновца.Монетаризамјеусмеренпре

18 Тржишнифундаменталистиникаданисуценилидржавнеинституцијекојесу
потребнедабиекономијауспешнопословала.

19 ВидетиотомеширеустудијидрС.Комазец:Кризадуговаиразвојнадрама.
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свегапротивинфлацијеибависеодносимапонудеитражње
новцаиновчаногкапитала.

Монетаризам се не бави активном политиком развоја
реалног сектора, запосленошћу, екстерном економијом, бан
карствомисл.светоостављаспонтаномделовањутржишног
механизам.Стогауместоискључивогпрограмастабилизације
ценаидевизногкурса,20приоритеттребазаменитинапрвоме
стоставитипорастпроизводњеизапослености,узстављање
уњиховуфункцијудефицитаплатногбилансаибуџетскогде
фицита(наравноимонетарну,кредитнуикаматнуполитику).21

Монетарнаполитикатребалабиуовојфазикризедабуде
релативноекспанзивна,алиузконтролумонетарнихификсних
токова.Безтогапретидабудеискључивопроинфлаторна.

Доњаграницадаљеприменемонетаризмаодређенаје
стрпљењемивољомстановништвадатрпиинетрпимасов
нунезапосленостидуготрајнуекономскукризу.

Економији више одговара неокејнзијанска доктрина
којакомбинујеитржишнуидржавнурегулацију.Потпуно
слободног тржишта данаснема у свету.22У време рецесије
користи се широки арсенал мера стимулативне фискалне,
монетарнеи спољнотрговинскеполитике, уфазиинфлаци
јерестриктивнаполитикауоватриподручја.Новикејнзи
јанскимоделмакроекономскеполитикетребадаомогућиуз
већеделовањетржишта(неаутоматизам)ибројнефункције
„државе благостања“. Јер, циљ економског развоја није са
морастпроизводњеибрутодомаћегпроизвода,већизапо
сленостивећесоцијалнеједнакости(праведнијиекономски
развојихуманиједруштво).Наравно,изнаведеногследии

20 „Узфлуктуирајућидевизникурсмогућајерелативноекспанзивнамонетарна
политика,збогчегабивалутаблагослабила,штобипомоглоизвозу.

21 Горњаграницаоваквогмонетаризма,виделисмо,одређенајемогућношћудаљег
задуживањадржавеуиностранствуивисиномдевизнихрезервикојесуовде
кључневаријаблеукреирањуновчанемасе(М1).

22 Најновијом финансијском кризом узрокованом на хипотекарном тржишту и
кредитимаипоновнообраћањедржавиза„спас“банакаивеликихкорпорација
којесу неконтролисанодавалехипотекарнекредите,коначнојесрушенмити
догма о спонтанитету развоја, „неутралној“ држави, рационалном понашању
потрошачаиприватногсектора(предузећаибанака)подискључивиммотивом
профита,алиипунојзапосленостикојуостварујетржишнимеханизам.Привреда
САДпретрпелајегубитакод1.000милијардидолара,аВ.Британијапреко600
милијардифунти(Видетистудију:дрСлободанКомазец:Глобалнафинансијска
кризаиекономскакризауСрбији,Астерикс,Београд,2010.).
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монетарнастабилност–којакаотрајнијициљможебитиса
моизведенаизквалитетногидугорочногбрзогекономског
развоја.23

Ли бе ра ли зам, мо не та ри зам  
и не раз ви је не при вре де

Монетаристички модел и класични либерализам на
метнутинеразвијенимпривредамаводепродубљавањукри
зе,високојнезапослености,општојнеликвидностиинепла
ћањуузблокирањесвихинтернихфактораразвоја.Полити
кависокекаматеонемогућаваекономскираст,идеукорист
финансијском,анепроизводномкапиталу.Прерасподелесе
одвијајуукористфинансијскогспекулативногкапитала.

Неомонетаристичка концепција либералног капита
лизма постала је доминантна основа савремених макрое
кономскихполитика развијенихпривреда.Монетаризам са
познатимелементима(понудановца,нискаинфлација,висо
кареалнакамата,прецењенидевизникурс24,реалнакамата,
реални курс, тражњановца и др.) постаје, нажалост, прео
влађујућапарадигмаинеразвијенихпривреда–сапотпуно
различитомструктуромпривредеидруштва.

Неолиберализам је „отворио“ националне привреде,
учинио их рањивим и незаштићеним за продор западног
капитала и невиђену експлоатацију реалних добара преко
виртуелног капитала и долара као националног и светског
новца,безбилокаквереалнеосновеипокрића.Безвредним
папиромкуповалосепосветусведочегаседође,водесера
тов,финансирасемодерноискупонаоружавање,ломе„не
послушне“инепоћуднедржавеусклопуглобализацијекао

23 ДрСлободанКомазец:Политикастабилизацијеипривреднираст,изд.Слобода,
Београд,1992.иНеолиберализам,приватизацијаифинансијскикапитал,Чигоја,
Београд,2004.

24 Вођењеполитикепрецењеногкурсаиизборстабилногкурсакаоприоритет
монетарне политике, уз наглу либерализацију њиховог трговинског
финансијкогтржишта,домаћегтржишта,деструктивнуприватизацију,води
великимдиспропорцијамауразвоју,гашењудомаћепроизводње,„пуњењу“
домаћегтржиштаиностраномјевтиномиквалитетнијомробом,аличестои
дампингробом(доксенеосвојитржиште),ниједобра,то јечакпогрешна
иопаснастратегијаизаспектадугорочногсамосталногиодрживогразвоја.
ММФпритоме,приморавадржаведа„притегнукаиш“,штоводиимплозију
тражњеиразвоја.
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светскогпроцеса.Уосновирадисеостварању“„перифер
них“државаипривредауинтересукрупногзападногфинан
сијскогкапитала.

Међународнимонетарнифонд,Светскабанкаи свет
ски кредитори (носиоци понуде светског капитала) препо
ручују дужницима са високом инфлацијом рецептуру ста
билизационе политике дефлаторног карактера. Инфлација
требадасемонетарногушииограничава,каодајеинфла
цијадоминантномонетарнипоремећајпривреднеравнотеже
(безделовањанаублажавањепритискатрошкова,штојоју
стваричиниоснову).Редуковањебуџетскогдефицитапреко
напуштањасубвенционисањацена,извозаикамата,праће
ниоштромрестриктивноммонетарномполитикомистина,
имајукласичнедефлаторнеефекте(ограничавањеекспанзије
новца), алидоводедоистовременограста трошковапосло
вања. Тражење остваривања реалне камате, реалног курса
националногновца,реалнихдоходакаидр.утемељенојена
макроекономској политици развијених земаља.Макроеко
номскаполитикастабилизацијеовихземаљаспроводисеу
сасвим другом амбијенту (развијено „отворено тржиште“,
висока ефикасност и осетљивост капитала на промене ка
мате,отворенапривреда,финансијскадисциплина,развијен
банкарскиимонетарнисистем,високрасположивидоходак
иштедња,еластичностпотрошње,развијениоблициимови
неукојимаседржидоходакпривреднихидругихсубјеката,
алиидржавеидр.),штосвенепостојиунеразвијенимзе
мљама.

Политика ограничавања потрошње и контрола моне
тарнемасе,сасвимоправданеуразвијенимпривредама,те
шкосуприхватљивеуземљамауразвојуизследећихразло
га: (1)Висинаиструктурапотрошњесунискииврлонее
ластични(елементарнеживотнепотребе),(2)Привредаових
земаља је слабо монетизована, што у недостатку властите
акумулацијеиодливакапитала,остављајединипросторза
додатнобанкарскофинансирањеразвоја.Ортодокснастаби
лизационаполитикакојасепроводирестрикцијомтражњеи
потрошње,политиком„реалних“факторапроизводњеипре
цењеног курсанационалне валутенастоји се бројнимпри
тисциманаметнутиземљамауразвоју.Основнопитањепри
ограничавању потрошње јесте: који то облик потрошње у
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формирањуукупнетражњетребаконтролисатииогранича
вати:личну,инвестициону,јавнуилиизвозноувозну.

Дали јемогућеидаљеограничаватиличнупотрошњу
(Цм)икојихслојева,можелисетолинеарночинитиусоцијал
ноизразитораслојеномдруштвуилијемогућеограничавати
инвестицијекојесуидаљегенераторразвоја(мадасуусвим
земљамауразвојудрастичноопалеубрутодомаћемпроизво
ду,каоуосталомиунашојпривреди).

Очитоједасеууспостављенимодносимаможегово
ритисамоуограничавањујавне(буџетске)потрошње,којаје
углавномнепроизводнаи„нерационална“уовимземљама.
Каконепостојеједнакостиинвестицијаиштедње,финансиј
скотржиштејеупонудисиромашно,раст„додатне“штедње
тешкосеможеоствариватидодатномкомпресијомосталих
обликапотрошње,посебноличнеиинвестиционе.Прито
месеморапоставитиипитање:како јемогућебрзострук
турноприлагођавањеовихпривредабезновихинвестиција
идодатнеакумулације.Стогајепритисакнаувозкапитала
изиностранстваинарастањеспољногдугапосталоготово
неконтролисанпроцес(узправуексплозијудугаибуџетског
дефицита).

„Сведотледоксекамате,ценеикурсевимогуератично
колебати,структурнииодносиекономије–расподелаприхо
данакласе,учешћедржавеудруштвеномпроизводу,продук
тивнострада,интензитеткапиталаитехнолошкаспособност
могусемењатисамотешкоисмногосукоба.Прилагођава
њеструктурнихреалниходносамонетарнимтенденцијама
рестрикцијеуоваквомслучајуимакарактершока.Држава
задуженеземљеизгубилајесвојсуверенитетпривреднопо
литичкогинтервенисања.“25

„Дефлациона политика стабилизације (монетарне и
фискалнеполитике)настојиредуковањемагрегатнетражње
(штедњом)даспроведеодговарајућедезинфлационепроце
се.Међутим,уколикојеипостојалаинфлацијатражњеона
се брзо претвара у инфлацију трошкова. Монетаристичка
и кејнзијанска теорија, откривајући ригидност цена и тро
шкова (нееластичност наниже) ради спречавања већих не
гативних ефеката рецесионог карактера – пад производње,

25 Олтфатер,ЕлмарКуртХибнер:„Међународнакризазадужености–неуспех
једногмоделаразвоја“,Марксизамусвету,бр.12,1986,стр.18.



СлободанКомазец НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ,...

36

дохотка,запослености,инвестиција–препоручујупостепен
(градуелистички)приступ,анешоктерапију.“26Тоје,уосно
ви, супротстављање неокласичној стандарадној економији,
јерсавременакризајеоткрилаколикоданашњадоминантна
економскатеоријаиполитикагреше.

„Државаморасамабринутиосвомразвојуиморасхва
титиданемаразвојакојиседешавасампосеби,или,какосе
то„научно“каже,снагомтржишта.Развојсеморапланира
ти,њимесеморауправљати,морапостојатијаснастратегија.
Заразвојсупотребнедомаћебанке,укључујућииразвојне
банке,потребнојестимулисањедомаћештедњеиинвести
цијанисупотребникешкредитиистимулисањеприватне
потрошњеувознеробе.Сабанкарскимсистемомустраним
рукама,саенормнимкаматама,самонетарнимсистемомко
јивишеводирачунаоинтересимабанкарскогсекторанегоо
интересимаразвојаземље,економијаћеунајбољемслучају
таворити.Коначноиможданајважније,Србијаморапронаћи
начиндабарекономскусферупрофесионализујеидеполити
зује.Безтога,никаквогозбиљногекономскогпомаканеможе
бити“.(НебојшаКатићу„Политици“,Београд,27.02.2010).

Крах нео ли бе рал ног мо де ла раз во ја  
и ан ти ра звој не ма кро е ко ном ске по ли ти ке

Монетаризамјеоснованакојојизрастаекономскапо
литикаусмеренанагушењеисиромашењепривреде.Моне
таризамирестриктивнамонетарнаполитиканисудоброиза
бранпутоздрављењапривредеиизлазакизкризе.

Садакадасенеолибералнимоделкапитализмасломио
уновојсветскојфинансијскојкризиикадасетражиновимо
дел„капитализмасахуманимликом“,кадајемоделспекула
тивнеекономијепоказаосвесвојенаказнестранеуразарању

26 Теорија супермонетаризма, односно теорија „рационалних очекивања“
(Сарџент, Волис, Лукас и др.) сматра да се процес  стабилизације може
остваритиукраткомпериодубезрецесије,алиуусловимакадасвипривредни
субјектиимајуповерењаудржавнемереистабилизационуполитику(Видети
шире: Др М. Ћировић: Монетарна економија, Београд, 1987, стр. 227).
Дезинфлацијаседакле,можеспроводитисужавањеммонетарнограста,што
доводи до обарања стопе инфлације, али без снижавања стопе привредног
раста.
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реалнеекономије,постојећезапосленостииставиознакпи
тањанакапитализамкаосистемубесомучнојтрцизапро
фитом,тражесеноварешењазаизлазакизекономскекризе.
Далисурешењамогућанастаримстубовимакапитализмаи
спекулативногкапитал?

Неолиберализамјеполитичкиекспериментнеолибера
ла,којисвимпривредамаусветунудеследећиунифициран
програм:

1) Дерегулација привредних и финансијских токова,
односнолибералноипотпунослободнотржиште,

2) Дефискализација богатих (капиталистичких) слоје
ваипрерасподелабогатстваукористкапитала,

3) Антисиндикалнарепресија,
4) Редистрибуцијабогатстваукористбогатихслојева,

наштетумилионазапослених,
5) Масовнаибрзаприватизацијапривредеијавногсек

тора.27
Неолиберални максимализам наступа с низом ради

калнихмераидр.„Радисеокохерентноммилитарномкор
пусукојижелидапроменисветамбицијомнеолиберализма
планетарних структурних трансформација.28 Највећи број
привреда у свету је постао „лабораторија за неолибералне
експерименте“.29Развијасеправи„антисоцијалникрсташки
рат“,разарањесоцијалнедржавеукористпрофитаиуског
слојаносилацакрупногфинансијскогкапитала.30

Неолибералниекстремизам,каоопштиисиломнамет
нути економски „покрет“ у свету, приоритете усмерава на
сузбијањеинфлације.Дезинфлацијатребадаосигурауслове
заузлетпрофитаиекономскираст,доксеполитикаициљ
пунезапосленостипотпунозапостављају.

27 ЏозефШтиглиц:Супротностиглобализације,превод,Београд,2002,стр.220.
28 Странекорпорацијесупокуповаледомаћапредузећаврлојевтино(потцењене

вредности), као и домаће банке. Без домаћих банака и банкарског кредита
у функцији развоја нема развоја. Пери Андерсен: „Историја и поруке
неолиберализма–изградња једносмерногпута“,Економика,Београд,бр.4,
2004,стр.191192.

29 Неолиберализам, као антитеза државним интервенционистима, није довео
до новог успона привреда зрелог капитализма (развијене привреде), док
растпрофитнестопениједовеодооживљавањареалнихинвестиција,доксу
финансијскеинвестициједоживелеправуексплозију.

30 ПериАндерсен:„Историјаипорукенеолиберализма–изградњаједносмерног
пута“,Економика,Београд,бр.4,2004,стр.191192.
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Неолибералнициљ је „ревитализација развијених ка
питалистичких привреда и повратак стабилних и високих
стопараста“Штасеустварикријеизатогациља?

Порастстопеимасепрофитанијепокренуопроизвод
неинвестиције.ОвастопаупривредамаОЕЦДушездесетим
годинамајеизносила5,5%,седамдесетим3,6%иосамдесе
тим2,9%дабиидаљепадала.Порастпрофитнестопеније
довеодорастапроизводнихинвестицијазбогдерегулације
финансијскихтржишта–слободногкретањакапитала,ма
совне продаје и куповине хартија од вредности, стварања
новихфинансијскихинструмената(деривата)исл.Спекул
тативне инвестиције постале су профитабилније од произ
водних. „Рентијерски, паразитски карактер капитализма је
појачан.“Финансијскоучешћедржавеудруштвеномпроиз
водуипоредтежњи,нијесмањено(безобзиранаредукцију
социјалнихдавања).Тојерезултатпорастатрошковазане
запосленост,алиивеликирастбројапензионера,причемује
јавнидугдоживеоалармантнеразмере.31

Хегемонијанеолиберализмакаоидеологијеуовојфа
зиразвојанијепраћенаразнимверзијамаовогпрограма,већ
унифициранимприступом.Тријумфнеолибералне идеоло
гијеиортодоксије32уразвијенимпривредама,наметнутјеи
неразвијеним „привредамау транзицији“ (бивше социјали
стичкеземље).Учемујета„привлачност“неолиберализма,
кадасесводинаследеће:

1) Кочењеиконтроламонетарнеемисије–рестриктив
намонетарнаполитика,

2) Дизањекаматнестопеиценекапитала,узпадреалних
најамнинаињиховогучешћаубрутодомаћемпроиз
воду,

3) Велико снижењепорезананајвишедохотке (богатим
слојевимадруштва,носиоцимакапитала),

31 Дефлационистичка политика, растурање јавних служби и државних
регулативних функција, велики процеси неконтролисане и криминалне
приватизације, уз развој капиталистичког сектора повезаног са мафијом,
социјално раслојавање – сигуран је пут у неоколонијални однос многих
држава.

32 „ДруштвоМонПелерин“(ФонХајек,Л.Мизес,М.Фридман,В.Липман,Карл
Попер,В.Репке,Л.Робинс)идр.јепривременотријумфовалозахваљујући
конзервативнимвладамаузападнимразвијенимпривредама,алиикрупном
финансијскомибанкарскомкапиталу.
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4) Укидањеконтроленадфинансијскимтоковимаитржи
штукапитала,

5) Повећањестопеибројанезапослених,
6) Гушењештрајковаиограничавањемоћисиндиката,
7) Антисиндикалнозаконодавство,
8) Редукцијасоцијалнихдавања,
9) Доминацијаприватнесвојинеухијерархијидругихоб

ликасвојине,
10)Приватизација(брзаисвеопшта)каонаметнутпроцесу

свимземљамаидр.33

Свевишесепостављаживотнопитањенајвећегброја
привредаусветукакосесупротставитинеолибералнојдог
миистратегијииочуватисопственипутразвоја.

Многедржавеутранзицијиплашећиседанеотерају
странеинвеститореслушајусаветеММФиСветскебанкеи
даљеводепроцесптиватизације,смањујупотрошњу,посеб
нојавногсектора(социјалнадавања)иуводефлексибилиза
цију тржишта рада (флексибилно радно време, посао, пла
ћања,пријеми,отпуштања),штосесадајављаиуСрбијии
другимдржавамарегиона.

МногепривредесупримењујућирецептеММФине
контролисанудерегулацију, приватизацију, отворену (неза
штићену)привредуидр.доживелидебаклпривредеидру
штва,сауласкомуновиекономскофинансијскиколонијални
положај(преманосиоцимасветскогфинансијскогкапитала).
То су редовне импликације монетаристичке контроверзе у
свимпривредамакојесујебезпоговорноследилесаизрази
токризнодефлаторнимкарактеромделовања.34Зарнијене
давнопредседникФЕДаГринспенизјавио:„Некаробабуде
домаћа,кадајеторазумноимогуће,апресвеганекабанкар
скисекторусвемубитномбуденационалан“.Враћањенаци
оналногбанкарстваморабитиполакоипажљиво.

33Енормнивојнирасходи,огромнијавнидуговиисталнибуџетскидефицит,све
већи дефицит платног биланса, „валутно ратовање“ и сл.многе економисте
наводи на закључак да се у ствари ради о милитаристичком дирижизму
упакованом у неолиберализам – који скида сваку заштитну политику
неразвијеномсвету,чинећиихпотпуноотворенимзапродоридеструктивно
деловањесветскихмоћникаифинансијскогкапитала.

34 Шире о томе у књизиНаомиКлајн:Доктринашока, превод, Загреб, 2010.
Бројнедржавеусветусудоживелесломприменомнеолибералнестратегије.
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Прихватање примитивног и суровог облика деструк
тивногкапитализмасвепривредеувлачиусведубљукризу.
Настаојеинаметнутјерегресивникапитализам,којиводиу
свеопштихаос,деструкцијуисуноврат.

Неолибералниимонетаристичкимоделразвојаиста
билизацијеунашоји светскојпривредидоживео јепотпу
нислом.Привредаидруштвосеналазеудубокојвишегоди
шњојфинансијскојиреалној (идругојкомплексној)кризи,
независно од глобалнефинансијске кризе.Криза се проду
бљујеизаоштрава,посебноусферинезапослености,неста
билностиидефицитаусвиммакроекономскимодносима.35

Имаауторакојиспомињањедржавекаовласникаили
организаторасистемаиполитикеразвојаизазивагнушање,
јерпоњима„државаниједобарпредузетник,слабоуправља
капиталом,неефикаснаје“исл.Таквисезалажузапотпуну
приватизацијуипротеривањедржавеизекономије.Морам
посебноданагласимдасутоидајепредставницинеолибе
ралне догме који и поред свих катастрофалних резултата
проведенеприватизације, либерализације, децентрализаци
је,дефискализацијеимонетаризма–којимимстојиуоснови,
даље заговарају овај концепт.Лекције неолибералне догме
изгледанисудовољноизучили,адржавномонополистички
капитализамданасиекономскиифинансијскиимперијали
зампреманеразвијенимпривредамаиневиде.

За кључ на раз ма тра ња

Доктрина и офанзива неолиберализма и тржишног
фундаментализмасунасценисавременеекономије,мадаје
доживеопотпунисломусвимсегментима.

Прихваћени (илинаметнути)моделпривреднограста
јепогрешан,уништавапривредуиствараогромнунезапо
сленост, води до деструкције производње, уз огроман раст
непроизводне партијске бирократије. Све полуге развоја и
социјалнеполитикепреузимајуносиоцистраногидомаћег

35 Веома су поучни следећи радови који на то јасно указују: Рејнерт Ерик:
Спонтани хаос, Чигоја, Београд, 2010, Рејнерт; Ерик: Глобална економија,
Чигоја,2006.;НаомиКлајн:Доктринашока,Загреб2010.;Штиглиц,Џозеф:
Супротностиглобализације,превод(2002);Штиглиц,Џозеф.:Слободанпад,
Београд,2002.
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финансијског капитала. Стратешки општи државни инте
реси су потиснути од стране сепаратистичких и ускостра
начких интереса. Развој је постављен на основне „полуге“
неолиберализма: приватизација (брза, општа и неконтро
лисана) у основи погрешна и антиразвојна, либерализаци
јасвитржишта(посебнотржиштакапитала,увоза,новцаи
робних тржишта), децентрализација и дефискализација (са
смањеном развојном улогом државе, али уз процес опште
децентрализације и регионализације); равнотежа буџета и
платнобилансниходноса.Тржишнифундаментализамјекао
филозофијазадоминирао,уздоминантанослонацнаувозка
питала(задуживањеуиностранству)и„увозразвоја“.Ствара
семодел„зависногразвоја“,„надзиранеекономије“одстране
финансијскогкапиталаразвијених(ињиховихинституција),
атојесигуранпутупродубљавањеипродужавањекризедо
економскекатастрофе.

Неолибералнедогмате,којесусенаметнуледруштву,
недозвољавајуекономијуопштегблагостањаидржавебла
гостања.Сиромаштвосеповећава,вршивеликораслојавање
друштва,сталнијерастмасовненезапослености,драстичан
падбројастановника,енормнозадуживањеуиностранству,
одузимањевласничкихправаиекономскосоцијалнесигур
ности.36Нарастапроблемисплатапензија,социјалнихуслуга,
разарањесистемаобразовања,културеиздравогначинажи
вотаикомуникација.Тојеуосновирушилачкикапитализам
потчињавањаизависности(експлоатације)Експериментиса
шоктерапијомдоводедосвеширихмеђусобнихконфликата,
отуђености,криминала,корупције даклетрауматичнеси
туацијекојепостајусвакодневница.Тимесебришусвепер
спективе боље сутрашњице. Цветање ендемске корупције
рушисвестубовеправнедржавеисоцијалнеполитике.

Улогадржавеупривреди(неопходнаидаљеусвимзе
мљама)„замењенајемантром(светомформулом)слободног
тржишта“.Управојепотребанрадикалнодругачијиприступ
економскомразвојуистабилизацијипривреда,сапреноше
њем тежишта на економски раст (без чега нема ни трајне

36 НаметањеновогЗаконаорадууциљу“усклађивања”саЕУ, самодокраја
открива овај сукоб интереса рада и финансијског капитала. Нажалост, уз
посредничкуулогудржавакојесусеставиленастранукрупногкапиталаи
напустилеконцепт“државеблагостања”илисоцијалнедржаве.



СлободанКомазец НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ,...

42

стабилизацијепривреде).Либерализацијанијепраћенаобе
ћаним растом, већ повећаном бедом и незапосленошћу, уз
општиосећајнесигурности.Заогроманбројљудитозначи
сиромаштво,азаземљеполитичкиисоцијалнихаос.Соци
јалнаинфраструктурасерушиусвакојдржавиподналетом
неолиберализма.Раслојавањедобијаневиђенеразмере.

Светоуказујенатешкепроблемескојимасесуочавају
свепривредеутранзицији,којесуредомушлеукризуразво
ја,дасеморапронаћиновипословниразвојнимодел.37

Изборстратегијеразвојанарестрикцијамапотрошње,
неселективнојрестрикцијиновца,обарањуинвестиција,ли
квидацијамапредузећа,избацивање„технолошкихвишкова“
запослениизприватизованихилиликвидиранихпредузећа,
узнетоодливкапитала,сматрамо,стратегијајепродубљава
њакризе,анеразвоја.

Монетарном и фискалном политиком (њиховим број
ниммерама)требаснажноподстакнутипроизводњу,посебно
припремузаизвозиизвоз(уосталомнеидесвапроизводња
наизвоз,већњенмањидео,осталајезадомаћетржиште).

Наравно,проблемјештаизвозитииподкојимуслови
ма.ТојепотпунодругачијаконцепцијаодпрепорукаММФ
–тогзаговорникаинтересакрупногфинансијскогкапитала.
Свеземљекојесудоследнопроводилењеговепрепоруке(у
погледумонетарнеполитике,камате,курса,буџетскеиплат
нобиланснеполитике)доживелесуколапспроизводње,ви
сокунезапосленост,оштрудефлацију,високекамате,узве
штачкустабилностценаидевизногкурса.Тонеможебити
основнициљмакроекономскеполитике,посебноуједнојне
развијенојикризомсломљенојпривреди.Тај„универзални
лек“ММФунајвећембројуземаљајеправи„отровразвоја“.

37 ТакавмоделзаједнупривредуукризиразрадилисмоупројектудрСлободан
Комазец: Стратегија и модел динамичног економског раста и социјалне
равнотеже (Нови концепт и политика динамичког развоја са друштвеним
препродом),Београд,2001.
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Slo bo dan Ko ma zec

NEO LI BE RA LISM, CRI SIS  
AND NEOCO LO NI A LISM

Resume

This pa per exa mi nes the con tem po rary and to dayʹs do mi
nant eco no mic the ory and po licy in the form of neoli be ra lism 
and mar ket fun da men ta lism. The neo li be ral con cept is pla ced 
op po si te the sta te eco no mic in ter ven ti o nism (and its ba sic mec
ha nisms re gu la ting the eco nomy). Next, a study of the pro cess of 
glo ba li za tion, li be ra li za tion, de re gu la tion and pri va ti za tion  as 
the main pil lars of the spread of neo li be ral dog ma. In par ti cu lar, 
it in di ca tes that the mar ket is not a sin gle mec ha nism, and it is 
com po sed of a num ber of mar ket im ba lan ce and em bed ded the
rein. An tiin fla tion (sta bi li za tion) po licy wit hin neo li be ra lism as 
op po sed to de ve lop ment of mac ro e co no mic po licy, is espe ci ally 
im por tant in the area of con flict of mo ne a trism (as the ba sis of 
li be ra lism) and Keyne si a nism (as the ba sis of sta te in ter ven tion). 
He re spe ci fi cally in ve sti ga tes the re la ti on ship bet we en the sta te  
and pri va te ca pi tal, sta te ac tion in the eco nomy, the wel fa re sta te, 
the ra te of pro fit and fi nan cial ca pi tal. next, a study of neo li be ral 
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eco no mics and the «shock the rapy». In a spe cial sec tion ex plo res 
the im pact of li be ra lism and mo ne ta rism in the de ve lop ment of 
un der de ve lo ped eco no mi es. In the fi nal part po ints to the co lap se 
of the neo li be ral mo del of de ve lop ment and an tide ve lop ment of 
mac ro e co no mic po licy re gu larly «pro ducts» cri sis of growth and 
em ployment.
Keywords: li be ra lism, mar ket, sta te in ter ven ti o nism, in fla tion, 

de ve lop ment, unem ployment, cri sis sta bi li za tion, 
de ve lop ment mo dels, fa i lu re of neo li be ra lism. 

 Овајрадјепримљен20.фебруара2015.годинеаприхваћензаштампуна
састанкуредакције28.априла2015.године.
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УРУШАВАЊЕ	ЉУДСКОГ	 
КАПИТАЛА	У	СРБИЈИ:	ДИМЕНЗИЈЕ,	

УЗРОЦИ	И	МОГУЋНОСТИ	
ЊЕГОВОГ	ЗАУСТАВЉАЊА

Сажетак

Током друге половине 20. и почетком 21. века природни 
прираштај становништва Србије је имао опадајући тренд. 
Процес депопулације Србије је резултат историјских 
збивања, културно-историјског наслеђа и менталитета 
сопственог становништва. Емиграције становништва 
су само убрзале тај процес. Људски капитал Србије је 
урушен. Главни задаци ауторовог истраживања били су: 
разматрање историјског наслеђа и савремених проблема 
демографског развитка, научно сагледавање демографских 
и недемографских утицаја на формирање људског капитала 
и на токове демографске транзиције, као и сагледавање 
економских последица биолошке депопулације. Аутор 
износи аргументе и тврди да се негативан процес може 
зауставити. Залаже се за окупљање истинске научне елите 
из више области која би добила задатак да уради нацрт 
визије будућег друштвеног и привредног система Србије. 
Након свестраног разматрања једног таквог документа о 
будућности Србије, и низ конкретних дугорочних стратегија, 
Парламент би такве документе усвојио и бринуо о њиховој 
доследној примени.
Кључне речи: биолошка депопулација, људски капитал, одлив 

мозгова, Србија.
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Увод

Објективна	економска	наука	у	Србији	је	већ	четврт	века	
окупирана	тешком	кризом	привреде	која	се	драматично	поја-
чала	у	последњих	пет	година.	По	мом	мишљењу,	економска	
наука	у	Србији	је	неоправдано	малу	пажњу	посвећивала	све	
дубљој	друштвеној	кризи	која	се	испољава	у	око	25	сегмената	
друштвеног	живота,	а	међу	њима	се	истичу:	криза	идентите-
та,	криза	вредносног	система,	криза	поверења,	криза	огромне	
већине	политичких	институција	и	политике	као	делатности,	
уставна	криза,	 криза	правосуђа,	 криза	морала,	 криза	демо-
кратије,	криза	дипломатије,	криза	синдиката,	криза	огромне	
већине	локалних	самоуправа,	криза	читавих	региона,	криза	
села,	 демографска	 криза	 и	 криза	 људског	 капитала,	 криза	
здравства,	криза	образовања,	криза	науке	и	научноистражи-
вачког	рада,	 криза	културе,	 криза	породице	и	брака,	 криза	
Српске	 православне	 цркве,	 еколошка	 криза,	 криза	 медија,	
криза	српског	језика,	криза	низа	најважнијих	спортова,	па	и	
„најважније	споредне	ствари	на	свету“	–	фудбала	итд.	итд.	И	
што	је	битно	нагласити	јесте	криза	идеје	какав	друштвени	и	
привредни	систем	усвојити	и	доследно	развијати	како	би	се	
изашло	из	тешке	друштвене	и	економске	кризе.

Све	наведене	кризе	се,	у	већој	или	мањој	мери,	међу-
собно	 поспешују,	 али	 сам	 дубоко	 убеђен	 да	 демографска	
криза,	 криза	људског	 капитала	и	 криза	породице	директно	
или	индиректно,	у	односу	на	друге	кризе,	највише	доприносе	
јачању	друштвене	и	привредне	кризе.	Мој	је	дубоки	утисак	
да	свест	о	томе	у	друштву	уопште	и	најважнијим	државним	
институцијама,	па	и	у	економској	науци	–	није	довољно	при-
сутна,	и	да	се	и	због	тога	не	предузимају	адекватне	мере,	што	
ће,	ако	се	стање	битно	не	поправи,	имати	тешке	друштвене,	
привредне	и	финансијске	последице.	Због	свега	тога,	и	поред	
тога	шта	та	материја	није	у	фокусу	моје	професионалне	ак-
тивности,	одлучио	сам	да	у	овом	раду,	у	најкраћим	цртама,	
укажем	на	сву	драматику	стања	у	сфери	људских	ресурса	у	
Србији,	односно	вишегодишњег	урушавања	људског	капита-
ла,	основних	узрока	тог	ужасног	феномена,	опасности	да	се	
оно	настави	и	могућностима	његовог	заустављања.
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Основни показатељи демографског  
суноврата и људских ресурса у Србији

Србија	спада	у	малу	групу	земаља	у	којој	се	више	од	пола	
века	не	остварује	ни	проста	репродукција	становништва.	И	
као	последица	тога	и	дефинитивног	напуштања	земље,	број	
становника	у	Србији,	нарочито	од	почетка	последње	деценије	
прошлог	 века	 и	 током	 протеклих	 13	 година	 новог	 века,	
знатно	 је	 смањен.	 Стицајем	 несрећних	 околности	 везаних	
за	ратове	у	БиХ,	Хрватској,	па	и	на	Косову	и	Метохији,	на	
подручје	Србије	се	слио	велики	број	српског	становништва	
са	тих	подручја	и	до	пописа	из	2002.	год.	многи	од	њих	су	
добили	држављанство	СРЈ,	односно	Србије,	па	је	укупан	број	
становника,	по	том	попису,	износио	је	7.458.000.

У	 последњој	 деценији	 прошлог	 века	 у	 Србији	 је	 у	
просеку	годишњих	умирало	око	14.000	лица	више	него	што	
се	родило.	У	периоду	2002-2011.г.	у	просеку	је	годишње	преко	
31.000	лица	више	умирало	него	што	се	родило.	Уз	то,	врло	
велики	 број	 лица	 из	 Србије	 узео	 је	 страно	 држављанство,	
па	 је	по	попису	из	2011.	 г.	укупан	број	становника	износио	
7.176.800,	односно	био	је	мањи	за	око	511.000	лица	него	2002.	
године.

У	 периоду	 2002-2011.	 г.	 просечна	 старост	 становника	
у	 Србији	 је	 повећана	 са	 високих	 40,2	 на	 још	 виших	 42,2	
године,	и	врло	је	мало	земаља	у	којима	је	просечна	старост	
становника	за	само	9	година	толико	повећана.	У	2011.	години	
у	 Европи	 су	 постојале	 само	 четири	 земље	 које	 су	 имале	
вишу	 просечну	 старост	 становништва:	 Немачка	 са	 44,6,	
Италија	43,5,	Бугарска	и	Аустрија	са	по	42,5,	а	Грчка	је	имала	
исту	 просечну	 старост	 становништва	 као	 Србија.1	 Према	
подацима	Републичког	завода	за	статистику,	у	2011.	години	
32.683	лице	је	више	умрло	него	што	се	родило.	У	2012.	г.	тај	
ужасно	негативни	биланс	је	достигао	рекорд	од	чак	35.143.

Врло	је	вероватно	да	је	слика	демографског	суноврата	
у	Србији	де факто	 још	црња	од	наведене,	 јер	многи	наши	
грађани	који	раде	или	живе	у	иностранству,	а	имају	двојно	
држављанство	али	очекују	да	релативно	брзо	добијају	држа-

1	 Податке	 је	 изнела	 Гордана	 Бјелобрк,	 шеф	 Отсека	 за	 демографију	
Републичког	 завода	 за	 статистику,	 а	 објављено	 у	 дневном	 листу	
Данас,	24.	март	2014.	(Додатак	„Бизнис“,	стр.4.).
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вљанство	земље	где	живе	само	су	формално	и	грађани	Ср-
бије	али	су	одлучили	да	се	они	неће	вратити	да	живе	у	њој.	
Чак	 и	 кад	желе	 да	 се	 врате	 и	 кад	 улажу	 у	 подизање	 кућа,	
као	што	је	случај	у	источној	Србији,	они	то,	због	породичних	
обавеза	и	других	разлога	–	не	чине	и	временом	ће	бити	у	све	
мањој	могућности	да	испуне	своје	жеље	да	остану	у	статусу	
становника	Србије	и	да	се	једног	дана	врате	и	да	поново	живе	
у	њој.

У	 претходних	 пет	 деценија	 старосна	 структура	
становништва	 Србије	 се	 драматично	 погоршала.	 Као	
илустрацију	 наведимо	 да	 је	 удео	 становника	млађих	 од	 15	
година	 у	 1981.	 г.	 износио	 29,45%,	 десет	 година	 након	 тога	
он	 је	пао	18,88%,	у	2002.	г.	 је	пао	на	16,59%,	а	у	2011.	г.	на	
само	14,27%.	С	друге	стране,	учешће	старог	становништва	се	
драстично	повећавала	тако	да	је	са	10,38%	(у	1981.	г.)	у	1991.	
износило	 11,50%,	 у	 2002,	 већ	 16,54%,	 а	 2011.	 г.	 чак	 17,40%.	
Додајмо	да	је	у	последњих	50	година	удео	младе	популације	
у	укупној	популацији	готово	преполовљен,	а	удео	старијих	
од	65	г.	повећан	за	чак	два	и	по	пута.

Према	последњем	попису	(2011.	г.)	од	укупно	1,476.105		
породица	више	од	600.000	нема	ни	 једно	дете,	а	764.546	су	
имала	само	по	једно	дете.	Врло	је	вероватно	да	су	се	обе	те	
цифре	 за	 протекле	 три	 године	 повећале,	што	 је	 последица	
све	већег	сиромаштва,	кризе	породице	и	брака	и	низа	других	
фактора.

Број	пензионера	у	последњих	15	година	у	нето	износу	
у	просеку	се	годишње	повећава	за	преко	20.000	лица	а	број	
запослених	 радника	 од	 2005.	 г.	 систематски	 смањује	 па	 је	
сада	број	пензионера	већи	од	броја	запослених.

Због	веома	ниског	дохотка	по	становнику	и	 због	тога	
великог	одлива	становништва	у	иностранство	и	у	развијеније	
регионе	и	већег	броја	умрлих	од	новорођених,	у	46	локалних	
самоуправа	драматично	се	смањује	број	становника	и	њихова	
старосна	структура	је	све	неповољнија.

По	 истраживању	 обављеном	 у	 оквиру	 САНУ	 у	 чак	
986	села	Србије	број	становника	се	драматично	смањује	и	у	
сваком	је	мањи	од	100,	а	просек	њихове	старости	прелази	50	
година	и	ако	се	тренд	смањења	настави,	огромна	већина	од	
њих	ће	за	15	година	постати	потпуно	пуста.
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У	селима	Србије	налази	се	око	260.000	момака	и	преко	
100.000	девојака	који	имају	између	40	и	50	година	који	нису	
заснивали	брак	и	врло	је	вероватно	да	ће	врло	мали	број	од	
њих	то	уопште	учинити,	и	ако	до	тога	дође,	вероватноћа	да	
ће	она	добити	децу	–	врло	мала.

И	поред	непостојања	поузданих	статистичких	података,	
врло	је	вероватно	да	се	због	енормног	пораста	незапослених	
лица	у	Србији,	број	оних	који	емигрирају	у	иностранство	и	
који	одлучују	да	тамо	стално	живе	драматично	повећава	од	
2008.	године.

Показатељи пада квалитета  
људског капитала

Већ	 претходно	 изнете	 чињенице	 о	 драматичном	
смањењу	учешћа	младих	и	повећању	 старих	 лица	 у	 струк-
тури	укупног	 становништва	Србије	 говори	о	паду	његовог	
квалитета,	посматраног	са	становишта	његовог	укупног	рад-
ног	потенцијала.	То	у	принципу	не	би	морало	бити	 ако	 то	
смањење	није	великих	размера,	ако	та	непријатна	појава	не	
траје	дуго,	ако	се	млади	по	завршетку	школовања	одмах	за-
пошљавају,	ако	су	образованији	и	продуктивнији	од	старијих	
и	 ако	 земља	може	да	обезбеди	покривање	дефицита	младе	
стручне	радне	снаге	њиховим	приливом	из	других	земаља.	
Такав	 случај	 у	 садашњим	условима	више	 је	 теоријске	при-
роде.	Ипак,	Немачка	 је	најближа	том	теоријском	случају.	У	
тој	земљи,	која	има	највишу	просечну	старост	становништва	
међу	земљама	Европе,	живи	око	седам	и	по	милиона	страна-
ца,	што	чини	око	8%	укупног	становништва	и	ти	имигранти	
обично	имају	двојно	држављанство	и	многи	од	њих	поготову	
они	 који	 су	 радили	 у	 тој	 земљи,	 временом	 добијају	 немач-
ко	држављанство.	И	битно	је	нагласити	да	нови	емигранти	
имају	у	просеку	знатно	виши	ниво	образовања	од	немачког	
становништва.	 Немачка	 на	 тај	 начин	 долази	 до	 квалитет-
ног	људског	капитала	без	улагања	у	њихово	школовање	или	
само	делимичног	улагања	у	додатно	и	перманентно	школо-
вање	њих	и	њихове	деце.	Према	немачком	Савезном	заводу	
за	статистику,	у	2013.	години	у	Немачку	се	уселио	рекордан	
број	странаца	чак	милион	и	226.000.	У	том	истом	извору	из	
Немачке	се	иселило	789.000	лица,	што	значи	да	је	позитиван	
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салдо	износио	437.000,	што	је	највећи	број	од	1993.	г.	Према	
прошлогодишњем	истраживању	немачког	Института	за	тр-
жиште	рада	и	истраживање	занимања,	усељеници	у	Немачку	
имају	боље	образовање	и	више	квалификације	него	немач-
ко	радно	становништво:	43%	нових	усељеника	старости	до	
65	 година	 имају	 диплому	мастера	 или	 високих	школа	 или	
техничко	 образовање,	 док	 је	 одговарајући	 проценат	 за	 до-
маће,	немачко	становништво	износио	само	26%	(Привредни 
преглед,	23-25.	мај	2014,	стр.	6).

Стање	у	Србији	је	у	потпуној	супротности	са	наведеним	
теоријским	 случајем.	 Већ	 су	 наведени	 ужасно	 непријатни	
подаци	 о	 погоршању	 старосне	 структуре	 становништва	 у	
Србији	и	то	само	по	себи	говори	о	паду	квалитета	радне	снаге,	
па	и	људског	капитала	у	целини.	Још	већи	проблем	је	што	око	
50%	младих	нема	посао,	а	215.224	или	четвртина	незапослених	
је	млађа	од	30	година.	На	евиденцији	Националне	службе	за	
запошљавање	16.821	лице	је	са	вишим	образовањем,	док	29.696	
поседује	факултетску	диплому.	Без	посла	је	највише	оних	са	
завршеном	гимназијом	и	економском	школом,	дипломираних	
економиста,	 правника,	 лекара.	 Преко	 90	 доктора	 наука	 и	
преко	700	магистара	наука	су	на	Бироу	НСЗ.	Вишегодишњи	
статус	незапослености	огромног	броја	младих,	школованих	
лица	има	тешке	економске	и	социјалне	последице.	По	изјави	
председника	 Светске	 организације	 рада,	 млади	 који	 само	
пола	године	по	завршетку	школовања	не	добију	посао	имају	
трајне	последице	по	њихову	продуктивност	и	ниже	приходе	
у	односу	на	оне	који	су	се	одмах	по	завршетку	школовања	
добили	посао.	Или,	по	једном	истраживању,	обављеном	2005.	
г.	у	В.	Британији,	утврђено	је	да	дужи	период	незапослености	
младих	у	тој	земљи	има	за	последицу	да	они	у	наредних	20	
година	имају	нижу	продуктивност	и	ниже	приходе	од	оних	
који	су	се	запослили	одмах	по	завршетку	школовања.2

Велики	 део	 становништва	 који	 је	 већ	 годинама	 без	
посла,	чланови	њихових	породица,	радници	који	раде,	а	не-
редовно	примају	плате	или	су	им	плате	већ	годинама	врло	

2	 Јелена	 Живковић-Ракић,	 “Екстремна	 незапосленост	 у	 Србији	 и	
ЕУ:	последице	и	могућа	решења“.	Квартални монитор економских 
тренодва и политика у Србији,	април-јун	2013,	стр.73.	Оригинални	
извор:	 Gregg,	 P.	 and	 Tominey,	 E.	 „The	 wage	 scar	 from	 male	 youth	
unemployment“,	Labour	Economics	12	(4).	Pp.487-509,	London,	2005.
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ниске,	чланови	и	њихових	породица,	сем	ако	не	добијају	до-
знаке	од	својих	најближих	који	раде	у	иностранству,	запали	
су	 у	 озбиљну	психичку	 депресију	 или	 у	 неке	 друге	 здрав-
ствене	 проблеме	 трајније	 природе,	што	 има	 и	 све	 ће	 више	
имати	негативне	последице	по	њихове	будуће	радне	учинке,	
поготову	 ако	 статус	 незапослених	 лица	 задрже	 и	 у	 будућ-
ности,	 а	 то	 је,	 нажалост,	 врло	 вероватно.	Да	поновим	да	 је	
непобитно	утврђено	да	млад	човек,	поготову	који	је	завршио	
неку	средњу	школу	или	факултет,	а	таквих	је	у	Србији	преко	
50.000,	при	дужем	статусу	незапослених	лица	губи	део	сте-
ченог	знања,	стиче	знатно	мање	или	уопште	не	стиче	нова	
знања,	 губи	 самопоуздање,	 па	 и	 самопоштовање,	 а	 део	 од	
њих	се	одаје	алкохолу,	дроги	и	криминалу.	И	с	обзиром	на	
врло	велику	вероватноћу	да	ће	се,	бар	у	наредних	неколико	
година,	број	назапослених	лица	повећати	и	да	ће	врло	мали	
проценат	сада	незапослених	добити	посао,	овај	 врло	тежак	
проблем	биће	још	драматичнији.

С	друге	стране,	један	део	запослених,	поготову	у	при-
ватним	фирмама	и	оних	који	раде	у	тзв.	сивој	зони	изложен	
је	суровој	експлоатацији	или	ради	у	врло	неповољним	усло-
вима	и	то	мора	имати	тешке	последице	по	њихово	здравље	и	
њихов	будући	радни	учинак.

У	медицинским	круговима	уопште,	па	и	у	Србији	све	
се	више	говори	о	тзв.	„синдрому	сагоревања	на	послу“	који	
се	јавља	у	низу	професија	–	од	шофера,	до	менаџера	и	врхун-
ских	лекара.	На	пример,	професионални	возачи,	нарочито	у	
приватном	сектору,	раде	прековремено	и	дању	и	ноћу	и	због	
тога	су	изложени	сталном	страху	да	не	направе	неку	грешку	
које	 би	 довела	 до	 саобраћајног	 удеса	 у	 којима	 би	 било	 по-
вређених	или	погинулих.	Или,	лекари	који	врше	операције,	
којих	 је,	 с	 обзиром	на	потребе,	 врло	мало,	 често	морају	 да	
раде	прековремено	што	и	код	њих	већ	дуго	ствара	страх	од	
могућих	грешака	са	тешким,	па	чак	и	фаталним	последицама	
по	неке	од	њихових	пацијената.	Та	појава	све	је	израженија	
и	у	низу	других	делатности,	поготову	када	је	у	питању	при-
ватни	сектор	где	је	оптерећеност	током	радног	времена	врло	
велика	и	у	коме	влада	дух	првобитне	акумулације	капитала,	
па	и	робовласничких	односа.

Последице	 по	 лица	 изложена	 „синдрому	 саговерања	
на	послу“	су	разне	тешке	болести,	а	међу	њима	се	истичу:	
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осећај	 емоционалне	 исцрпљености,	 нетолерантност	 према	
колегама,	раздражљивост,	циничност,	одбојност,	отуђеност	
од	самог	себе	и	од	других	људи.3	Временом	пословна	ефикас-
ност	тих	особа	се	смањује,	а	због	исцрпљености	и	сталног,	
хроничног	стреса	долази	до	врло	непријатних	биохемијских	
промена	у	организму,	а	последица	тога	је	оптерећење	карди-
оваскуларног	 система,	 пад	 имунитета,	 повећане	 склоности	
ка	 респираторним	инфекцијама,	 дијабетес,	 астма,	 улцероз-
ни	 колитис,	 болови	 у	 коштано-зглобном	 систему,	 кожна	
обољења	 итд.	Као	 последица	 претеране	 оптерећености	 по-
слом	и	„синдрома	сагоревања	на	послу“,	појављују	се	и	пси-
хијатријске	болести,	као	што	су	акциозно-депресивно	стање	
и	депресија,	поремећај	сна,	смањења	воље	за	бављењем	било	
чим	и	губљења	моћи	да	се	ужива	у	било	чему,	јавља	се	осећај	
туге	и	празнине,	па	чак	и	осећај	да	је	живот	изгубио	смисао,	
а	све	чешће	се	јавља	и	идеја	о	самоубиству.

И	то	је	један	од	важних	разлога	што	Србија,	међу	земљама	
југоисточне	Европа,	има	највећу	стопу	самоубистава.	Наиме,	
по	статистици	Светске	здравствене	организације	у	Србији	у	
просеку	дневно	четири	особе	изврше	самоубиство	и	по	том	
неславном	показатељу,	она	се	налази	на	14	месту.	Није	пуно	
утешно	што	су	испред	ње,	по	релативном	броју	самоубистава,	
односно	по	стопи	самоубистава	Русија,	Мађарска,	Словенија,	
па	чак	и	Финска	(Политика	23.02.2014,	стр.	09).	И	имајући	у	
виду	да	је	врло	велика	вероватноћа	да	ће	број	незапослених	
лица	бар	у	наредних	неколико	година	расти,	да	ће	животни	
стандард	огромног	броја	људи	и	даље	падати,	да	ће	„синдром	
сагоревања	 на	 послу“	 бити	 још	 израженији,	 и	 да	 ће	 се	
задржати	 врло	 низак	 ниво	 здравствених	 услуга,	 велика	 је	
вероватноћа	да	ће	стопа	самоубистава	у	Србији	у	наредних	
неколико	година	бити	чак	и	повећана.

Квалитет	уопште,	а	посебно	квалитет	становништва	и	
људског	капитала	је	врло	тешко	квантифицирати	и	на	бази	
неких	егзактних	података	упоређивати	са	другим	земљама.	
Постоје	 огромне	 разлике	међу	 народима	 када	 су	 у	 питању	
компоненте	квалитета	човека	уопште,	па	и	појединих	нација.	
Вредносни	 системи	 се	 често	 доста	 разликују	 и	 временом	

3	 	 Детаљније	 о	 томе	 пише	 и	 говори	 Снежана	 Кецмановић-Мињевић,	
психијатар	Дневне	болнице	Клинике	за	психијатрију	Клиничко-болничког	
центра	„Др	Драгиша	Мишовић“.	(Политика,	5.05.2014,стр.15)
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мењају	када	су	у	питању	разне	државе,	нације	и	религије.	И	
поред	тога,	постоји	низ	показатеља	и	поређења	међу	земљама	
и	 нацијама	 на	 основу	 којих	 се	 суди	 о	 квалитету	 људског	
капитала	 у	 некој	 земљи.	 Једна	 од	 компоненти	 квалитета	
људског	капитала,	која	је	доста	растегљива	категорија	јесте	
морал.	 Постоји	 висок	 степен	 сагласности	 истраживача	 да	
је	морал	уопште	у	условима	цветања	идеологије	боље	рећи	
религије	 неолиберализма	 доживео	 тежак	 суноврат.	О	 томе	
је	врло	убедљиво	у	бројним	радовима	писао	најцитиранији	
интелектуалац	 данашњице	 Ноам	 Чомски.	 Његова	 књига	
Профит изнад људи:Неолиберализам и глобални поредак, 
4	 објављена	 1998.	 год.	 била	 је	 жестоко	 нападана	 од	 стране	
политичара,	 власника	 и	 менаџера	 транснационалних	
компанија	 и	 банака,	 а	 посебно	 од	 тзв.	 „тржишних	
фундаменталиста“	и	„тржишних	бољшевика“,	али,	на	општу	
жалост,	показало	се	да	је	он	био	дубоко	у	праву.	То,	на	пример,	
доказују	 злочини	 везани	 за	 ваздушне	 агресије	 страних	
земаља	и	у	случају	СР	Југославије,	Ирака,	Либије	итд.	али	
и	силне	бламаже	фармацеутских	кућа,	а	посебно	врхунских	
политичара	из	бројних,	па	и	најразвијенијих	земаља.

Због	све	већег	сиромаштва	које	се	остварује	већ	четврт	
века,	кризе	и	деформације	вредносног	система,	кризе	право-
суђа,	кризе	Српске	православне	цркве	и	малог	броја	религи-
озних	лица	и	низа	других	фактора	–	криза	морала	у	Србији	
је	достигла	врло	висок	ниво,	ниво	корупције,	као	само	један	
од	показатеља	кризе	морала	 је	достигао	врло	висок	ниво	и	
Србија	 је	по	 тој	пошасти	врло	високо	пласирана.	По	Свет-
ском	економском	форуму,	корупција	 је	највећа	препрека	 за	
развој	 бизниса	 у	Србији	 (WЕФ	2013:	 334).	 Све	 раширенија	
корупција	 и	 криза	морала	 се	 испољавају	 и	 у	 делатностима	
где	не	би	смела	уопште	да	се	појављује	–	на	пример,	у	секто-
рима	образовања,	 здравства,	правосуђа,	па	и	полиције.	Ог-
роман	проблем	је	што	млади	људи	који	заврше	неку	школу	
захваљујући	корупцији	често	су	до	краја	живота	склони	или	
принуђени	да	користе	ту	пошаст	да	би	нешто	остварили.

Неконстролисано	бујање	приватних	факултета	и	њихо-
ва	екстремна	профитна	оријентисаност	и	честа	бескрупулоз-
ност	њихових	власника	и	немоћ	правосуђа	имају	за	последи-

4	 	Књига	 је	1999.	 године	преведена	на	српски	 језик	у	аранжману	издавачке	
куће	„Светови“	из	Новог	Сада.
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цу	да	се	купују	испити,	па	и	дипломе,	па	чак	и	магистарске	и	
докторске	титуле.	Приватни,	али	и	неки	државни	факултети	
имају	широм	Србије	 преко	 100	 одељења	 који	 нису	 добили	
акредитацију,	а	неки	одржавају	та	одељења	иако	им	је	оду-
зета	 акредитација.	Све	 у	 свему,	 друштвена	 контрола	 висо-
ког	образовања	је	врло	ниска,	па	се	и	због	тога	морал	у	том	
виталном	сектору	драстично	срозао.	И	у	здравству	се	често	
појављују	случајеви	тешког	огрешења	лекарске	етике.	И	то	
је	једна	од	компоненти	на	основу	којих	је	Србија	у	последње	
две	године,	по	квалитету	услуга,	у	здравству	на	последњем	
месту	у	Европи.

О	моралу	боље	рећи	неморалу,	политичара,	нарочито	
оних	 који	 су	 били	 на	 врло	 важним	 функцијама	 у	 периоду	
2001-2013.	 г.	 детаљније	 сам	писао	 у	 бројним	радовима.	 5	И	
све	се	убедљивије	показало	да	је	пок.	З.	Ђинђић	био	дубоко	
у	праву	када	је	рекао	„Коме	је	до	морала		нема	шта	да	тражи	
у	политици“.

Заиста	на	свим	нивоима	од	најважнијих	државних	ин-
ституција	до	локалних	самоуправа,	државних	и	јавних	пре-
дузећа	итд.	често	су	сеналазили	и	још	увек	се	налазе	морал-
но	 врло	 проблематичне	 личности.	 И	 наравно	 да	 то	 има	 за	
последицу	ширење	неморала	у	великом	делу	становништва.

И	 као	 последица	 тога	 јесте	 да	 се	 по	 поверењу	 у	
политичаре,	Србија	налази	на	тек	120	месту	и	по	објективности	
државних	 службеника	 при	 доношењу	 одлука	 –	 тек	 на	 127	
месту	(WЕФ	2013:	335).

Врло	низак	 ниво	и	 пад	морала	 у	Србији	 се	 испољава	
и	преко	показатеља	„етика	фирми“,	који	публикује	Светски	
економски	 форум.	 Наиме,	 по	 том	 показатељу	 Србија	 је	 у	
2008.	години	била	тек	на	96	месту	(од	134	земаља),	а	на	ранг	
листи	из	2012.	г.	је	била	тек	на	132	месту,	а	на	последњој	ранг	
листи	(публикованој	у	септембру	2013	г.)	она	је	била	на	127	
месту	 (од	148	 земаља).	И	испред	ње	су	 се	нашле	и	 следеће	
земље:	 Шри	 Ланка,	 Македонија,	 Гватемала,	 Либерија,	
Кенија,	Камбоџа,	Зимбабве,	Сенегал,	Гана,	Вијетнам,	Сијера	
Леоне,	Никарагва,	Јамајка,	Боливија,	Хондурас,	Колумбија,	
Еквадор,	Перу,	Камерун,	Монголија,	Танзанија,	Молдавија,	
итд.

5	 Радови	су	наведени	у	литератури	на	крају	текста.
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Нема	 потребе	 да	 се	 детаљније	 говори	 о	 врло	 тешком	
стању	у	правосуђу	Србије,	јер	је	то	толико	познато,	а	и	сам	
сам	у	једном	раду	о	томе	детаљније	писао.6	Много	је	разлога	
да	то,	али	је	врло	важан	узрок	пада	квалитета	и	морала	људи	
који	раде	у	правосуђу	у	Србији.	Један	од	показатеља	стања	
у	правосуђу	и	морала	оних	лица	који	доносе	пресуде	 јесте	
ниво	објективности	при	решавању	разних	пресуда	везаних	
за	друштвене	конфликте	и	Србија	се,	на	ранг	листи	Светског	
економског	 форума,	 по	 том	 показатељу	 налази	 тек	 на	 127	
месту,	 а	 боље	 од	 ње	 су	 пласиране	 и	 следеће	 земље:	 Шри	
Ланка,	Гана,	Намибија,	Етиопија,	Кенија,	Уганда,	Зимбабве,	
Албанија	итд.

И	због	свега	наведеног,	неповерење	у	судство	у	Србији	
екстремно	високо	и	то	мора	имати	неповољне	последице	на	
понашање	становништва	и	ниво	његовог	морала.

Постоји	неколико	показатеља	које	годинама	публикује	
Светски	економски	форум	који	убедљиво	показује	да	квалитет	
људског	 капитала	 у	 Србији,	 у	 поређењу	 са	 врло	 великим	
бројем	земаља,	континуелно	опада,	поготову	у	периоду	после	
2008.	године.	Један	од	показатеља	јесте	ранг	листа	земаља	по	
основу	одлива	мозгова	у	иностранство.	Наиме,	по	The Global 
Competitivness Report 2008/2009	 од	 134	 земље	 од	 Србије	
у	 лошијој	 ситуацији	 су	 биле	 само	 три	 земље.	По	 следећем	
Извештају	објављеном	2009.	г.	само	су	две	земље	биле	у	горој	
ситуацији.	У	Извештајима	објављеним	у	наредне	три	године	
увек	 су	биле	 само	по	 три	 земље	у	неповољнијој	 ситуацији	
када	 је	 у	 питању	 одлив	 мозгова.	 У	 последњем	 Извештају	
Светског	 економског	 форума,	 уместо	 ранијег	 показатеља	
„одлив	 мозгова“	 користе	 се	 два	 показатеља:	 1.	 капацитет	
земље	за	задржавање	талената	и	ту	је	Србија	тек	на	146	месту	
(од	148	земаља)	и	2.	капацитет	земље	за	привлачење	талената	
и	ту	је	у	неповољнијој	позицији	била	само	једна	земље	(WЕФ	
2013:	335).

Врло	је	велика	вероватноћа	да	ће	се	у	наредних	неколико	
година	 апсолутни	 број	 грађана	 Србије	 који	 ће	 одлазити	 у	
иностранство	 на	 рад	 и	 даље	 повећавати,	 поготову	 ако	 у	
Европској	унији	дође	до	оживљавања	привредне	активности	

6	 Ковачевић,	Млађен,	„Узроци	дубоке	економске	кризе	у	Србији“,	Гласник за 
друштвене науке,	бр.	2,	2010.
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и	 ако	 се	 настави	 процес	 старења	 домаћег	 становништва	 у	
важним	земљама	ЕУ,	као	што	су	Немачка,	Италија,	Аустрија	
итд.,	и	то	је	врло	вероватно.	Међутим,	у	Србији	се	испољава	
феномен	да	у	неким,	чак	круцијално	важним	делатностима	
постоји	потреба	и	тражња	за	новом	радном	снагом,	а	и,	због	
много	чега,	па	и	због	све	већег	одласка	на	рад	у	иностранство	
једноставно	нема.	Такав	је	случај	са	лекарима	специјалистима	
чија	 је	 старосна	 структура	 у	целини	 врло	неповољна.	 Због	
слабости	у	здравственом	систему,	посебно	великих	слабости	
система	образовања	лекара	специјалиста	и	веома	израженог	
одласка	на	рад	у	иностранство,	дошли	смо	у	ситуацију	да	је	
у	Србији	20%	лекара	старији	од	60	година,	 а	само	896	или	
2,8%	запослених	лекара	има	мање	од	30	 година	 (Д.	Делић,	
Политика,	24.	04.	2014,	стр.14).

Због	 одлива	 мозгова	 у	 иностранство,	 запостављања	
научноистраживачког	 рада,	 врло	 ниских	 плата	 и	 низа	
других	 фактора,	 положај	 Србије	 у	 односу	 на	 друге	 земље	
када	 је	 у	 питању	 расположивост	 научника	 и	 инжењера	 је	
све	неповољнија.	Наиме,	по	подацима	Светског	економског	
форума	(СЕФ),	Србија	је	у	том	домену	у	2008.	г.	била	на	50	
месту	(од	134	земље).	У	2010.	г.	је	пала	на	чак	92	место	да	би	
по	последњем	Извештају	из	прошле	године	била	на	85	месту	
(од	148	земаља).	Дакле,	за	само	пет	година	она	је	пала	за	чак	
35	места	на	ранг	листи	земаља	по	показатељу	расположивог	
квалитативног	људског	капитала	(WЕФ).	Због	запостављања	
науке	уопште,	врло	тешког	финансијског	положаја	научних	
института,	 Србија	 је	 на	 ранг	 листи	 по	 квалитету	 тих	
институција	 од	 2008.г.	 па	 закључно	 са	 прошлом	 годином	
систематски,	из	године	у	годину,	падала	тако	да	је	са	49	места	
у	2008.г.	пала	на	66	место	(WЕФ,	2009.	и	2013:	335).	Трагично	
је	 да	 се	 по	 квалитету	 научноистраживачких	 институција	
испред	Србије	налазе	и	следеће	земље:	Кенија,	Шри	Ланка,	
Црна	Гора,	Босна	и	Херцеговина,	Гана	итд.	(WЕФ	2013:	535).	
Иако	 се	 може	 сумњати	 у	 оправданост	 налаза	 да	 су	 чак	 и	
Црна	Гора	и	БиХ	испред	Србије	по	квалитету	истраживачко-
развојних	институција,	то	произилази	из	одабраних	података	
које	користи	Светски	економски	форум.

Образовни	 систем	у	Србији,	 од	најнижег	 до	највишег	
нивоа,	има	врло	велике	слабости,	што	има	и	дуго	ће	имати	
врло	неповољне	економске,	социјлне	и	менталне	последице.	
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Ова	констатација	је	у	нескладу	са	чињеницом	да	у	основним	
школама	 имамо	 велики	 број	 одличних	 ученика,	 а	 да	 је	
број	 доктораната,	 за	 наше	 услове	 врло	 велики	 и	 да	 је	 број	
одбрањених	докторских	теза	енермно	повећан	и	да	достиже	
рекордне	цифре	које	су	пре	10-15	година	биле	незамисливе.

Када	 се	 говори	 о	 квалитету	 основног	 образовања,	
постоји	висок	степен	сагласности	стручњака	из	ове	области	
да	 се	 у	 њему	 обавља	 пре	 свега	 тзв.	 репродуктивно	 учење	
и	 да	 због	 тога	 ученици	 не	 стичу	 способност	 повезивања	
наученог	 и	 да	 се	 тзв.	 функционално	 знање	 које	 се	 стиче	 у	
основним	школама	Србија	налази	испод	европског	просека	
и	 да	 је	 евидентно	 њено	 заостајање	 у	 том	 врло	 важном	
домену.	 Наведимо	 констатацију	 проф.	 др	 Ранка	 Рајевића,	
оснивача	Менсе	у	Србији,	аутора	НТЦ	система	учења,	члана	
Комитета	светске	Менсе	за	даровите	и	сараднике	Уницеф-а	
за	образовање	„Градиво	 је	 све	обимније	 а	 знање	све	мање.	
Очигледно	 да	 имамо	 две	 грешке:	 репродуктивно	 учење	 и	
повећан	стрес,	односно	отпор	према	школи.	Када	бисмо	овог	
момента	све	променили	и	урадили	како	треба,	добили	бисмо	
резултат	тек	за	десетак	година“.	(Блиц-жена,	бр.	499,	7-13,	јун	
2014,	 стр.7).	 На	 општу	 жалост,	 друштво,	 односно	 државне	
институције	нису	свесне	да	је	приоритет	–	промена	система	
учења	у	основном	образовању.

Када	 се	 говори	 о	 квалитету	 основног	 школовања,	
требало	би	нагласити	да	се	он	девалвира	самом	чињеницом	
да	огромном	броју	сеоских	школа,	где	је	број	ученика	врло	
мали,	 један	 једини	учитељ	истовремено,	у	истој	учионици,	
учи	 децу	 из	 сва	 четири	 разреда	 и	 да	 деци	 једног	 разреда	
може	у	току	једног	часа	поклонити	само	10-15	минута,	што	
мора	 имати	 негативне	 последице	 по	 њихову	 обуку.	 Уз	 све	
то,	 материјална	 примања	 учитеља	 су	 врло,	 врло	 скромна,	
а	 многи	 од	 њих	 немају	 решено	 стамбено	 питање,	 што	 их	
мора	дестимулисти	да	стичу	нова	знања	и	да	се	максимално,	
са	 ентузијазмом	 посвети	 племенитом	 послу	 квалитетног	
образовања	деце.

Висок	проценат	одличних	ученика	у	средњим	школама,	
а	 нарочито	 импресивни	 резултати	 ученика	 Математичке	
гимназије	из	Београда	на	бројним	међународним	такмичењима	
стварају	 лажну	 слику	 о	 квалитету	 средњошколског	
образовања	у	Србији.
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И	 средњошколско	 образовање	 се	 сусреће	 са	 низом	
слабости	 који	 су	 исте	 или	 сличне	 природе	 као	 што	 је	
случај	 са	 основним	 образовањем.	 Сама	 чињеница	 да	 је	
ниво	образовања	и	функционалног	знања	у	основној	школи	
незадовољавајући,	онемогућава	квалитетно	средњошколско	
образовање.	 Схвативши	 велике	 слабости	 средњешколког	
образовања	 и	 потребу	 његовог	 унапређења,	 СР	 Југославиј	
је	 почетком	 новог	 века	 закључила	 посебан	 споразум	 са	
ЕУ	и	 по	њему	 од	 2003.	 године	Унија,	 кроз	 разне	 пројекте,	
помаже	реформу	и	модернизацију	система	средњег	стручног	
образовања	 са	 циљем	 да	 се	 добије	 стручна	 радна	 снага	
која	ће	бити	у	будућности	тражена.	И	поред	тога,	„стручно	
образовање	у	Србији	 је	и	даље	лошег	квалитета	с	обзиром	
да	 су	 области	 исувише	 уско	 специјализоване,	 а	 систем	 је	
генерално	 непопуларан	 међу	 ученицима,	 о	 чему	 сведочи	
гашење	 великог	 броја	 одељења“.7	 И	 сама	 чињеница	 да	
међу	 незапосленим	 лицима	 највеће	 учешће	 имају	 она	 са	
завршеном	гимназијом	говори	да	са	стеченим	знањем	у	тој	
најпрестижнијој	средњој	школи	много	што	шта	није	у	реду,	
мада	је	то	последица	и	све	већег	сиромаштва	и	немогућности	
да	се	настави	школовање	на	вишим	и	високим	школама.

Бројни	 су	 разлози	 за	 пад	 квалитета	 вишег	 и	 високог	
образовања	 у	 Србији.	 Поред	 врло	 тешког	 стања	 привреде,	
врло	 високог	 јавног	 дуга	 и	 буџетског	 дефицита,	 пада	
мотивисаности	 учитеља	 и	 професора,	 за	 сваки	 ниво	
образовања	 постоје	 и	 специфични	 фактори	 који	 утичу	 на	
његов	пад.	За	високо	образовање	прихватање,	под	огромним	
притиском	страних	центара	моћи,	тзв.	Болоњске	повеље,	била	
је	огромна	грешка	која	је	допринела	драстичном	паду	његовог	
квалитета,	 односно	 имало	 је	 за	 последицу	 катастрофално	
смањење	 нивоа	 знања	 високошколаца.8	 Са	 прихватањем	
Болоњске	 декларације,	 којом	 је	 у	 високо	 школство	 уведен	
врло	висок	ниво	неолиберализма	и	квази	тржишта,	факултети	
уопште,	а	посебно	приватни,	који	су	бујали,	претворени	су	у	

7	 Јелена	Жарковић-Ракић,	Гласник за друштвене науке,	бр.	2,	2010.
8 О	томе	је	бриљантно	говорио	проф.	др	Александар	Липовски,	бивши	

проректор	Београдског	универзитета,	члан	Националног	просветног	
савета	 Републике	 и	 помоћник	 министра	 просвете	 за	 високо	
образовање	 и	 врло	 угледни	 професор	 Математичког	 факултета	 у	
интервјуу	објављеном	у	часопису	Геополитика	бр.	64,	јун-јул	2013,	
стр.	26-30.
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профитна	 предузећа.	 Тим	 наметнутим	 реформама	 високог	
школства	факултети	се	претварају	у	разне	струковне	школе	
и	предузећа	којима	је	основни	циљ	максимизација	профита,	
а	образовање	и	ниво	знања	су	у	дубокој	сенци,	а	на	неким	
од	њих	се	пак	и	продају	факултетске,	па	чак	и	магистарске	
и	докторске	дипломе	и	зато	је	постало	нормално	да	енормно	
расте	 број	 докторанада	 и	 добијених	 докторских	 титула.	
Наравно	да	је	то	до	драстичног	пада	њиховог	квалитета,	а	у	
огромном	броју	од	њих	има	много	плагијата.

Због	 драстичног	 пада	 квалитета	 високог	 образовања,	
поготову	оног	посвећеног	образовању	учитеља	и	наставника,	
већ	 годинама	 се	 продукује	маса	 лоших	наставника	 који	 ће	
својим	радом	у	школама	годинама	слабо	образовати	ђаке,	што	
мора	имати	трајне	штетне	економске	и	социјалне	последице.	
И	убеђен	сам	да	је	проф.	А.	Литковски	потпуно	у	праву	када	
закључује:	„Генерално	гледано,	просвета	у	Србији	данас	је	у	
много	горем	стању	него	пре	двадесет	година,	а	проблеми	су	
много	већи	у	првој	деценији	овог	века	него	крајем	прошлог	
и	директно	су	последица	неразумних	реформи	преузетих	из	
„просвећене“	Западне	Европе	чији	је	главни	циљ	уништавање	
национално	 свесне	 интелигенције	 и	 деградација	 укупног	
интелектуалног	нивоа	просечног	грађанина“	(Ibid.,	стр.26).

И	као	последица	свега	претходно	наведеног,	релативна	
позиција	 Србије	 у	 односу	 на	 друге	 земље	 када	 је	 у	
питању	 капацитет	 за	 иновације	 је	 врло	неповољна	и	 све	 је	
неповољнија,	тако	да	је	она	у	2008.	г.	на	ранг	листи	земаља	
била	на	92.	а	у	2013.г.	тек	на	133	месту,	тј.	иза	ње	је	било	само	
15	земаља.	Трагично	је	да	се,	када	су	у	питању	капацитети	
за	 иновације,	 испред	 Србије,	 налазе	 и	 следеће	 екстремно	
неразвијене	 земље,	 Руанда,	 Нигерија,	 Намибија,	 Вијетнам,	
Мадагаскар,	 Босна	 и	 Херцеговина,	 Уганда,	 Бангладеш,	
Албанија,	 Зимбабве,	 Непал,	 Сијера	 Леоне,	Мозамбик	 и	 тд.	
итд.	(WЕФ	2013:	534).

И	у	таквој	ситуацији	потпуна	је	бесмислица	да	се	и	за	ле-
каре,	поготову	дефицитарне	специјалисте	који	су	ужасно	оп-
терећени	на	радном	месту,	уводе	солидарни	порез,	смањење	
плате	и	законски	онемогућава	пријема	нових	лекара	до	краја	
2015.год.	И	то	је,	уз	све	остало,	допринело	да	се	интензитет	
одласка	лекара	из	Србије	у	иностранство	појачава.	И	што	је	
запањујуће	јесте	чињеница	да	званичници	игноришу	изјаву	
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председника	 Новог	 синдиката	 здравства	 Србије	 Живора-
да	Мркића	„да	је	у	току	кадровска	катастрофа“	која	нас,	по	
његовом	мишљењу,	води	у	крајње	алармантно	стање	јавног	
здравственог	система	Бугарске	и	Румуније	које	имају	неоп-
ходне	операционе	сале	и	модерне	апарате,	али,	због	великог	
одлива	 специјалиста	 (за	 разне	 операције)	 у	 иностранство,	
нема	довољно	квалитетног	 кадра,	 па	 се	 та	модерна	инфра-
структура,	и	поред	великих	потреба,	врло	мало	користи.	И	
оно	што	посебно	забрињава,	јесте	чињеница	да	на	сва	драма-
тична	упозорења	Здравственог	савета	Србије	и	Лекарске	ко-
море	Србије	о	свему	наведеном	нису	имали	никакав	ефекат.

Врло	је	слична	ситуација	и	са	кадровском	ситуацијом	
у	сектору	информационих	технологија	где	стручњаци	одмах	
по	завршетку	студија	одлазе	у	иностранство	на	рад	са	врло	
малим	шансама	да	се	врате	у	земљу.

Имајући	 у	 виду	 све	 претходно	 наведене	 драстичне	
показатеље,	разумљиво	да	је	у	поређењу	са	већином	земаља,	
положај	Србије,	 када	 је	 у	питању	квалитет	 образовања	 све	
неповољнији.	 Она	 је	 по	 квалитету	 образовног	 система	 у	
целини	 за	 претходних	 пет	 година	 пала	 са	 солидног	 45.	
места	 на	 чак	 111	 место,	 тј.	 пала	 је	 за	 чак	 66	 места	 и	 врло	
је	 вероватно	 да	 не	 постоји	 ни	 једна	 од	 148	 земаља	 на	 тој	
листи	која	је	забележила	такав	пад	и	то	се	морало	одразити	
на	 пад	 образованости	 становника,	 односно	 релативни,	 а	 у	
случају	високог	школства	и	апсолутни	пад	квалитета	високо	
образовање	радне	снаге	и	људског	капитала	у	Србији.	Када	
су	 у	 питању	 квалитет	 образовања	 за	 научноистраживачки	
рад	 и	математику,	 у	 претходних	 пет	 година	 она	 је	 пала	 са	
врло	солидног	31.	на	55	место	(WЕФ,	2013:	335).	Додајмо	да	
је	Србија	 све	 слабије	пласирана	када	 је	у	питању	квалитет	
образовања	 менаџера	 тако	 да	 је	 у	 2008.	 г.	 била	 на	 87,	 а	 у	
прошлој	 години	 тек	 на	 114	 месту.	 По	 обуци	 запослених	
радника	Србија	 је	и	 у	2008.г.	 била	 врло	 слабо	пласирана	–	
била	је	тек	на	121	месту	(од	134	земље),	а	у	2013.	г.	била	је	још	
знатно	слабије	пласирана	–	тек	је	на	140	месту,	па	су	само	8	
земаља	у	тој	области	биле	иза	ње.

Због	 драстичног	 пада	 животног	 стандарда	 огромног	
дела	 становништва,	 до	 чега	 је	 дошло	 у	 последњих	 четврт	
века,	 огромне	 незапослености,	 кризе	 вредносног	 система,	
кризе	 морала,	 кризе	 породице,	 слабости	 правосуђа	 и	 низа	
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других	 фактора	 –	 криминализација	 у	 Србији	 је	 достигла	
огромне	 размере.	 По	 организованом	 криминалу	 Србија	 се	
налази	на	неславном	127	месту	(од	148	земаља).	По	том	врло	
непријатном	феномену	све	земље	настале	на	подручју	бивше	
СФРЈ	су	знатно	боље	пласиране:	БиХ	је	чак	на	врло	завидном	
22	 месту,	 Словеније	 на	 42,	 Хрватска	 на	 49,	 Црна	 Гора	 на	
76,	 а	Македонија	 на	 98	 (WЕФ	 2013:	 424).	 И	 због	 тога	 није	
много	утешно	што	се	по	организованом	криминалу	у	горој	
ситуацији	налазе	Бугарска	(на	130	месту)	и	Италија	(на	134).	
У	сваком	случају	врло	висок	ниво	организованог	криминала	
само	 је	 један	 од	 низа	 показатеља	 урушавања	 квалитета	
људског	капитала	у	Србији.

Да ли је могуће заустављање урушавањa 
људског капитала у Србији

Према	 прогнози	 Републичког	 завода	 за	 статистику,	 у	
2041.	години	број	становника	у	Србији	биће	за	бар	милиона	
мањи	него	што	је	био	2011.г.	и	то	по	сценарију	у	коме	фигу-
рирају	само	цифре	о	прираштају	и	смртности	становништва.	
По	том	сценарију	просечан	становник	Србије	у	2041.г.	имаће	
у	просеку	46,5	година.	Наравно	да	ће	број	становника	у	Ср-
бији	бити	додатно	смањиван	због	исељавања	у	иностранство	
и	узимања	држављанства	других	земаља.

За	 мене	 уопште	 нема	 дилеме	 –	 у	 наредних	 неколико	
година	депопулација	и	урушавање	људског	капитала	у	Ср-
бији	ће	бити	настављени.	Прво,	Србија	мора	знатно	смањи-
ти	огроман	вишак	запослених	лица	у	државним	установама,	
државним	и	јавним	предузећима	и	локалним	самоуправама.	
Иако	се	још	увек	не	зна	(што	је	просто	невероватно	и	крајње	
неодговорно)	колики	 је	укупан	број	тих	лица,	а	објективне	
процене	говоре	да	је	њихов	вишак	од	150	до	200	хиљада.	Др-
жава	ће	морати	до	краја	године	да	дефинитивно	реши	про-
блем	164	предузећа	у	реструктуирању	и	то	ће	имати	за	по-
следицу	да	ће	неколико	десетина	хиљада	запослених	остати	
без	посла.	Због	врло	тешких	проблема	буџетског	дефицита	
и	јавног	дуга	и	катастрофалних	последица	поплава,	велики	
број	лица	запослених	у	државним	установама	и	локалним	са-
моуправама	остаће	без	посла.
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С	друге	стране,	и	поред,	од	Владе	најављених	мера	сти-
мулисања	страних	и	домаћих	инвестивција	и	запошљавања	
у	реалном	сектору,	постоји	само	теоријска	могућност	да	ће	
укупан	број	новозапослених	лица	у	2014.	и	2015.г.	бити	већи	
од	броја	оних	који	ће	остати	без	посла.	То	поготову	ако	ос-
тане	на	снази	бесмислена	одлука	о	забрани	новог	запошља-
вања	у	здравству,	образовању,	научно-истраживачкој	делат-
ности	и	неким	другим,	за	друштво	у	целини,	врло	важним	
делатностима.

Због	 свега	 претходно	 наведеног,	 али	 и	 због	 кризе	
породице,	кризе	села	и	читавих	региона	и	врло	вероватног	
повећања	сиромаштва	и	много	чега	другог,	врло	је	вероватно	
да	 ће	 број	 новорођене	 деце	 у	Србији	 у	 2014.	 и	 2015.г.	 бити	
мањи	него	што	је	био	у	претходне	две	године.	С	друге	стране,	
због	све	веће	пензионерске	популације,	због	драстичног	пада	
животног	стандарда	све	већег,	огромног	дела	становништва,	
врло	 тешког	 стања	 у	 здравству,	 дугорочних	 тершких	
последица	бомбардовања	на	здравље	и	сл.	врло	је	вероватно	
да	ће	се	у	2014.	и	2015.г.	повећати	број	умрлих	лица.	И	као	
последица	свега	наведеног,	врло	је	вероватно	да	ће	смањење	
становника	у	Србији	у	наредних	неколико	година	бити	веће	
од	по	35.000	годишње.

Врло	 је	 вероватно	да	ће	 се	позитивна	разлика	између	
нових	и	и	умрлих	пензионера,	која	последњих	година	износи	
нешто	преко	20.000,	у	наредним	годинама	знатно	повећати,	
поготову	по	основу	стицања	услова	за	пензију	тзв.	бејби-бум	
генерација	рођених	између	1952-1956.године	којих	сада	има	
у	радном	односу	преко	600.000,	па	ће	се,	по	компетентним	
проценама,	број	пензионера	у	наредних	десетак	повећати	за	
преко	200.000.9	С	друге	стране,	крајње	је	неизесно	шта	ће	се	
дешавати	са	бројем	запослених	и	млађих	лица	који	ће	живети	
у	Србији.

Поред	 претходно	 наведеног,	 постоји	 читав	 низ	
тешких	 ограничавајућих	 фактора	 који	 спречавају	 или	
битно	 ограничавају	 могућност	 заустављања	 ескалације	
демографске	кризе	и	урушавања	људског	капитала	у	Србији.	
Наведимо,	по	нашем	мишљењу,	најважније.

9	 Детаљније	 о	 томе	 у:	 Жељко	 Пантић	 „Старосна	 структура	
становништва	и	пензиони	и	здравствени	систем	Србије	–	Последњи	
ексер“,		Данас,	24.03.	2014,	додатак	„Бизнис“,	стр.3.
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Сама	чињеница	да	је	број	деце	у	основним	и	средњим	
школама	од	школске	1995/96	до	школске	2013/2014	смањен	за	
око	215.000	има	и	даље	ће	имати	врло	неповољне	последице	
по	 квалитет	 људског	 капитала	 у	 Србији	 у	 целини.	 Уз	 то,	
поновимо	 да	 по	 подацима	 СЕФ,	 Србија	 је	 по	 квалитету	
примарног	образовања	у	2008.	године	била	на	солидном	48	
месту	а	сада	је	тек	на	81,	а	по	квалитету	образовног	система	
у	целини	 је	у	исто	време	пала	 са	49	на	чак	111	место	ранг	
листе	од	148	земаља	и	то	има	и	мора	у	дугом	року	имати	врло	
непријатне	последице	по	квалитет	људског	капитала.

Због	 све	 веће	 кризе	 традиционалне	 патријахалне	
породице,	 драматичног	 раста	 ванбрачних	 заједница	 (којих	
сада	има	готово	117	хиљада),	чињенице	да	се	у	Србији	сваки	
четврти	брак	разводи,	да	постоји	готово	300.000	самохраних	
мајки	 и	 76.435	 самохраних	 очева	 има	 тешке	 последице	 по	
стандард,	развој	и	психу	њихове	деце,	поготову	када	се	има	
у	 виду	 огромна	 незапосленост	 и	 врло	 	 велика	 вероватноћа	
да	ће	она	остати	врло	висока	и	у	наредним	годинама.	Према	
подацима	Републичког	завода	за	статистику	у	2012.	години	
је	 било	 34.639	 венчања	 а	 7.372	 развода,	 а	 3.963	 разведених	
бракова	 је	 имало	 једно	 или	 више	 деце.	 Након	 развода,	
родитељи	 лишавају	 децу	 основних	 права,	 а	 психолози	
сматрају	да	је	то	највећа	грешка	на	штету	детета.	Судећи	по	
подацима	Удружења	очева	самосталних	старатеља	Србије,	у	
њој	живи	између	80.000	и	100.000	деце	која	су	онемогућена	
да	 виђају	 своје	 очеве.	 Због	 тога,	 али	 често	 и	 неморала	
разведених	родитеља	и	немоћи	судова	да	се	реализују	њихове	
одлуке,	 по	 изјави	 председника	 Удружења	 очева,	 у	 Србији	
живи	најмање	50.000	деце	разведених	родитеља	која	уопште	
не	 добијају	 алиментације	 или	 их	 нередовно	 добијају	 или	
их	добијају	нередовно	 (Вечерње новости,	 15.06.2014,	 стр.9).	
По	истом	избору,	у	случајевима	када	су	очеви	онемогућени	
да	виђају	своју	децу,	они	плаћају	алиментацију	у	само	35%	
случајева.	Све	то	има	врло	негативне	последице	по	психу	и	
развој	личности	деце	разведених	родитеља.	Да	би	се	све	то	
битно	смањило,	нужно	је	што	пре	усвојити	законска	решења	
која	су	усвојена	и	која	се	спроводе	у	Европској	унији.	Према	
подацима	 Републичког	 завода	 за	 статистику,	 објављеним	
крајем	 2013.	 г.	 чак	 24,6%	 становника	 Србије	 изложено	 је	
ризику	да	постане	сиромашно	и	по	том	показатељу	она	је	на	
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првом	 месту	 међу	 земљама	 Европе	 (у	 Грчкој	 одговарајући	
проценат	 износи	 23,1%,	 Румунији	 22,6%,	 Шпанији	 22,2%,	
Бугарској	21,1%	итд.).

Према	 подацима	 Републичког	 завода	 за	 социјалну	
заштиту,	 око	 30%	 деце	 је	 на	 прагу	 сиромаштва,	 48.811	
породица	 са	 децом	 користи	 неки	 вид	 новчане	 социјалне	
помоћи,	 а	 чак	 383.384	 детета	 користило	 је	 дечији	 додатак	
у	2013.	год.	а	186.424	детета	евидентирано	је	у	центрима	за	
социјални	рад,	што	чини	14,76%	укупног	броја	деце	у	Србији.	
И	 наравно	 да	 је	 у	 таквим	 условима	 развој	 деце	 и	њихових	
радних	потенцијала	морају	бити	незадовољавајући.

Прошле	године	Уницеф	је	објавио	да	већина	најмлађих	
становника	 Србије	 живи	 у	 немаштини,	 у	 неадекватним	
условима	 за	 раст	 и	 развој	 и	 на	 маргинама	 друштва.	 По	
саопштењу	 те	 Институције,	 само	 44%	 деце	 узраста	 од	 3-5	
година	 похађа	 неки	 вид	 предшколског	 програма,	 а	 чак	
20%	домаћинстава	не	поседује	ни	 једну	дечију	књигу.	Она	
констатује	 да	 је	 велики	 део	 деце	 у	 Србији	 потхрањен,	 не	
завршавају	ни	основну	школу,	изложен	је	дискриминацији	и	
често	су	жртве	насиља	и	злостављања,	а	само	око	30%	деце	
се	одгаја	ненасилним	методама,	што	све	скупа	има	и	трајно	
ће	имати	тешке	последице	по	квалитет	људског	капитала	у	
Србији.

У	 Србији	 не	 постоје	 прецизни	 подаци,	 а	 просветне	
власти	процењују	да	се	проценат	оних	који	напуштају	основну	
и	средњу	школу	креће	од	10-30%.	Према	подацима	изнетој	у	
Стратегији	развоја	образовања	Републике	Србије	до	2020.г.,	
проценат	 деце	 која	 напуштају	 основно	 образовање	 креће	
се	од	10%	до	15%.	Колико	су	то	неповољни	подаци	постаје	
јасно	ако	се	зна	да	је,	по	подацима	Европске	комисије,	стопа	
напуштања	 школовања	 младих	 до	 17	 година	 у	 Хрватској	
само	4,2%,	Словенији	4,4%,	Чешкој	и	Швајцарској	по	5,5%,	
Холандији	8,8%,	Финској	8,9%,	Немачкој	10,5%	 (Политика 
23.02.2014,стр.09).	И	сама	чињеница	да	је	у	Србији	врло	високи	
проценат	деце	која	напуштају	основно	и	средње	школовање	
и	велика	вероватноћа	да	се,	бар	у	наредних	неколико	година	
стање	неће	поправити	има	и	и	дуго	ће	имати	врло	неповољне	
последице	по	квалитет	њеног	људског	капитала.	И	огромне	
слабости	система	високог	образовања	имају	и,	дуго	ће	имати	
врло	неповољне	последице	по	квалитет	људског	капитала.
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Постоји	 и	 низ	 других	 фактора	 урушавања	 квалитета	
радне	 снаге	 у	 Србији.	 Наведимо	 само	 један	 од	 њих.	Мада	
нема	детаљних	истраживања	и	прецизних	података,	али	има	
индиција	 да	 у	 Србији	 при	 запошљавању	 жена,	 поготову	 у	
приватном	сектору,	предност	добијају	неудате	или	жене	без	
деце,	што	је	последица	много	чега,	али	и	веровања	да	ће	њихов	
радни	 учинак	 бити	 већи.	 Међутим,	 према	 истраживању	
Мајкрософта,	утврђено	је	да	када	жена	постане	мајка,	постаје	
ефикаснија	на	послу.	Истраживачи	су	утврдили	да	одгајање	
детета	побољшава	радне	вештине	мајки.	Послодавци	тврде	
да	су	оне	бољи	тимски	играчи	и	да	више	цене	своје	колеге	
и	 клијенте.	 Закључак	 студије	 гласи:	 „запослене	 мајке	 су	
два	 пута	 продуктивније	 од	жена	 које	 нису	мајке,	 али	 и	 од	
мушкараца“.	(Блиц жена,	бр.499,	7-13.	јун	2014,	стр.7).

У	политичким,	а	делом	и	у	стручним	круговима	шири	
се,	 по	 мом	 мишљењу,	 илузија	 да	 ће	 улазак	 Србије	 у	 ЕУ	
решити,	малте	не,	све	проблеме,	па	и	проблем	демографског	
суноврата	и	тешког	урушавања	људског	капитала.	Оставимо	
по	 страни	 дубиозност	 и	 (не)реалност	 чланства	 Србије	
у	 ЕУ	 до	 2020.г.	 Поставља	 се	 питање	 какве	 би	 ефекте	 на	
људски	 капитал	 имало	 пуноправно	 чланство	 Србије	 у	 ЕУ.	
Ако	 се	 има	 у	 виду	 да	 је	 најуспешнија	 земља	 у	 транзицији	
Пољска	 од	 улажења	 у	 ЕУ,	 тј.	 за	 десет	 година,	 по	 основу	
емиграције	у	друге	земље	ЕУ	(пре	свих	у	Немачку)	остале	
без	 2,5	 милиона,	 пре	 свега,	 високобразованих	 становника,	
поставља	 се	 питање	 колико	 би	 се	 повећала	 емиграција	
становника	из	 транзиционо	неуспешне	Србије	 у	 земље	ЕУ.	
То	питање	добија	на	значају	ако	се	зна	да	 је	у	Естонији	по	
уласку	у	ЕУ	дошло	до	осетног	повећања	и	иначе	огромног	
егзодуса,	али	 је	и	поред	тога,	стопа	незапослености	стално	
преко	 10%.	 Због	 тога,	 али	 и	 због	 примене	 екстремног	
неолибералног	 концепта	 транзиције,	 за	 двадесетак	 година	
Естонија,	чије	су	реформе	екстремно	хвалиле	међународне	
финансијске	 институције	 и	 неолиберали	 широм	 света,	
изгубила	 је	 више	 од	 петине	 свог	 становништва.	И	 додајмо	
да	су	многе	земље	у	транзицији	које	су	примљене	у	ЕУ	пре	
десет	година	врло	лоше	пласиране	на	ранг	листи	земаља	по	
основу	одлива	мозгова	–	Чешка	Република	на	79	месту	 (од	
142	земље),	Пољска	на	96,	Словачка	на	111,	а	Бугарска	чак	на	
127	месту	(WЕФ	2012:	477).	И	наравно	да	се	далеко	највећи	
део	високообразовних	лица	из	тих	земаља	сели	у	развијеније	
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чланице	ЕУ	и	то	би	се	врло	вероватно	десило	и	са	Србијом.	
Међутим,	ако	би	се	испунила	залагања	председника	Владе	
В.	 Британије	 Д.	 Камерона	 да	 се	 блокира	 пријем	 Србије	 (и	
Албаније)	док	се	не	измене	постојећа	правила	о	имиграцији	
радне	снаге	унутар	земаља	ЕУ	које	су,	због	масовног	доласка	
сиромашних	 Пољака,	 Румуна	 и	 Бугара,	 наводно	 изазвали	
„катастрофалне	 последице“	 које	 прете	 „да	 униште	 систем	
здравствене	и	 социјалне	 заштите	 у	Британији“	 (Привредни 
преглед	25.12.2013,	стр.2)	–	емиграција	из	Србије	не	би	добила	
још	драматичније	размере.

Закључак

И	на	 крају,	 стичем	дубок	утисак	да	најважнији	поли-
тички	 функционери	 у	 Србији,	 нова	 Влада,	 па	 и	 економска	
наука,	још	увек	нису	свесни	страшног	проблема	демографс-
ке	кризе	и	урушавања	људског	капитала.	Они	не	постављају	
питање	 зашто	 је	 дошло	до	 тог	најтежег	друштвеног	и	 еко-
номског	проблема.	Постоји	маса	разлога	зашто	је	дошло	до	
његове	 ескалације	 и	 огромних	 размера.	Дубоко	 верујем	 да	
је	најважнији	узрок	демографске	кризе	и	тешког	урушавања	
људског	капитала	у	новом	веку	–	погрешан,	од	страних	фак-
тора	највећим	делом	наметнут	концепт	реформи	који	је	имао	
озбиљну	конструкциону	грешку,	која	је	имала	за	последицу	
„спржену	земљу“,	анемичан	раст,	уз	огромно	задуживање	у	
иностранству	и	стагнацију	привредне	активности	после	2008.	
године,	што	систематски	доказујем	од	2001.	године.	Имајући	
у	виду	шта	је	чинила	претходна	Влада,	а	посебно	шта	чини	и	
обећава	садашња	Влада,	стичем	дубок	утисак	да	од	Премије-
ра,	до	низа	министара	тога	нису	свесни,	или	су	принуђени	
да	раде	по	диктату	страних	фактора.	Због	свега	тога,	мале	су	
шансе	да	ће	се	у	догледној	будућности	ублажити,	а	могуће	
је	да	ће	се	појачати	демографска	криза	и	урушавање	људског	
капитала	у	Србији.	Због	професионалног	морала	(како	га	ја	
схватам),	осећања	обавеза	према	будућим	генерацијама,	па	
и	осећања	патриотизма,	никада	се	нисам	мирио	са	оваквим	
могућим	 катаклизмичним	 сценаријем	 и,	 вероватно	 наивно,	
од	2006.г.	се	залажем	за	окупљање	истинске	научне	елите	из	
више	области	која	би	добила	задатак	да	уради	нацрт	визије	
будућег	друштвеног	и	привредног	система	Србије	који	би	се,	
након	свестраног	разматрања,	усавршио	и	који	би	био	праћен	
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са	 низом	 конкретних	 дугорочних	 стратегија,	 који	 би	 се	 на	
Парламенту	 усвојили	 и	 доследно	 реализовали.	 Иако	 сам	
свестан	да	је,	због	низа	интерних	и	екстерних	ограничења,	то	
сада	тешко	изводљиво,	остајем	и	даље	заговорник	те	идеје,	
јер	дубоко	верујем	да	ће	без	њене	реализације	Србија	поста-
ти	савремена	колонија	и	„пустиња	без	песка“	у	којој	ће	жи-
вети	углавном	очајничко	старачко	становништво	и	то	би	био	
неопростив	грех	садашњих	генерација,	посебно	патриотски	
оријентисаних	интелектуалаца	према	будућим	генерацијама.	
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THE REDUCTION OF HUMAN CAPITAL 
IN SERBIA: DIMENSIONS, CAUSES AND 

OPPORTUNITIES FOR THE REVERSING THE 
PROCESS

Resume

During the second half of XX and beginning of XXI cen-
tury, natural population growth of Serbia declined. The process 
of depopulation is the result of historical events, cultural and his-
torical heritage and mentality of the own population. Emigration 
has only accelerated this process. The Serbia’a human capital 
has been collapsed.The author̀ s main objectives were: review of 
historical heritage and contemporary problems of demographic 
development, scientific analysis of demographic and non-demo-
graphic impact on human capital trends and the establishment of 
demographic transition, as well as consequences of the biological 
depopulation. The author argues that the negative process can 
be reversed. It advocates the gathering of true scientific elite in 
many areas that would tasked to draft a vision of the future social 
and economic systems of Serbia. After a comprehensive review of 
a document on the future of Serbia, and a number of specific long-
term strategies, the parliament would adopt such documents and 
would take care of their consistent implementation.
Keywords: biological depopulation, human capital, brain drain, 

Serbia. 
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НЕО	ЛИ	БЕ	РА	ЛИ	ЗАМ,	 
ПРИ	ВА	ТИ	ЗА	ЦИ	ЈА	И	 

СЛОМ	РАД	НИЧ	КОГ	КА	ПИ	ТА	ЛА

Са	же	так

Приватизација,либералнотржиште,општадерегула
ција,смањивањеулогедржавеупривреди(резањејавнепотро
шњеи“политикаштедње”насоцијалномподручју)суоснов
ни стубови неолиберализма. “Нова економија” заснована на
илузијивласништваитоталнеприватизацијејавногсектора
постала јеосновавеликепрерасподелебогатстваикапита
ла,раслојавањадруштва,незапосленостиипорастасирома
штва,узодвођењепривредеидруштваудубокуекономскуи
социјалнукризу.

Многеземљесууовомталасунеолибералнедогме,која
језапљуснуласветилијенаметнутасиломиуценама,некри
тичкиприхватилеосновнеставовеоведогмекаоиосновнеин
струментеглобализације.

Приватизација, којатребадасевршибрзо, генерално,
безобзиранаметоде,посталајеглавнихитиполуга“рефор
ми”којесепроводеунизудржаваусвету.

Онасеузимакаочудотворнилеккојићедовестисвепри
вредеутранзицији(атакоинашу)умодерноиразвијенодру
штво.Тојепосталаи“спасоноснаформула”реструктрисања
иреформисањадруштваипривреде.

Настаојеирашириосеусветскупривредусвојеврсни
приватносвојински фундаментализам. Из наведених раз
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лога,апосебноштосеидаљеупорнопроводиипоредка
тастрофалнихрезултата,уанализисеприватизацијараз
матракаоекономскиисоцијалнишокуСрбији,доминација
спекулативногфинансијскогкапитала,ефектиипоследице
приватизацијеузсукобинтересарадаикапитала.

Накрајуседајуиодређенипредлозиза“спајањерада
икапиталаупредузећу”уфункцијиразвојаифинансијског
оспособљавањапривреде.
Кључне речи: приватизација, криза, социјални слом, неза

посленост,власништво,неефикасност,отуђе
ност,радикапитал,криминал,корупција,спе
кулативни капитал, разарање привреде и дру
штва.

Приватизацијакаоисторијскапревара
ипљачкарадничкогкапитала

Тајнезамкеприватизације
економскиисоцијалнишок

Но	ва	еко	но	ми	ја	за	сно	ва	на	на	илузијивласништваипри
ватизације	 је	ве	ли	ка	фи	нан	сиј	ска	пре	ва	ра.	Исто	та	ко	и	ли
бе	ра	ли	за	ци	ја	и	отва	ра	ње	при	вре	де	за	сло	бо	дан	увоз	ро	бе	и	
ка	пи	та	ла	 до	дат	но	 су	 из	ло	жи	ле	 не	раз	ви	је	не	 при	вре	де	 свим	
ри	зи	ци	ма	ра	за	ра	ња	еко	но	ми	је.	Не	раз	ви	је	не	зе	мље	су	пребрзо
отворенеза	ино	стра	ну	кон	ку	рен	ци	ју	пре	не	го	што	су	фор
ми	ра	не	сна	жне	финансијскеинституције.	То	је	ре	зул	ти	ра	ло	
у	 ра	сту	 не	за	по	сле	но	сти,	 огром	ним	 пре	ра	спо	де	ла	ма	 бо	гат
ства	и	по	ве	ћа	њу	си	ро	ма	штва.

При	ва	ти	за	ци	ја,	де	ре	гу	ла	ци	ја	тр	жи	шта	и	оштро	ре	за	ње	
јав	не	по	тро	шње	(по	себ	но	со	ци	јал	них	рас	хо	да)	су,	по	зна	то	је,	
основ	ни	сту	бо	ви	нео	ли	бе	ра	ли	зма.

Нео	ли	е	ра	ли	зам	и	тр	жи	шни	фун	да	мен	та	ли	зам	као	иде
о	ло	ги	ја	и	еко	ном	ска	по	ли	ти	ка	за	пљу	сну	ли	су	нај	ве	ћи	део	зе
ма	ља	у	све	ту.	Мно	ге	од	њих	су,	на	жа	лост,	не	кри	тич	ки	при
хва	ти	ле	основ	не	ста	во	ве	ове	нео	ли	бе	рал	не	дог	ме	као	опе	ра
тив	не	апа	ра	ту	ре	гло	ба	ли	за	ци	је.

При	ва	ти	за	ци	ја	је	по	ста	ла	глав	ни	хит	и	„по	лу	га	ре	фор
ми“.	Она	 се	 узи	ма	 као	 чу	до	твор	ни	 лек	 ко	ји	 ће	 до	ве	сти	 све	
„при	вре	де	у	тран	зи	ци	ји“	у	мо	дер	но,	раз	ви	је	но	дру	штво.	То	је	
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по	ста	ла	 „спа	со	но	сна	 фор	му	ла“	 ре	струк	ту	ри	са	ња	 при	вре	де.	
На	стао	је	сво	је	вр	сни	при	ват	носво	јин	ски	фун	да	мен	та	ли	зам.	
Да	је	при	ва	ти	за	ци	ја	та	ко	спа	со	но	сно	сред	ство	све	африч	ке	и	
ју	жно	а	ме	рич	ке	зе	мље	би	ле	би	вр	ло	раз	ви	је	не.	Ту	је	при	ват	но	
вла	сни	штво	до	ми	нант	но,	а	оне	су	оста	ле	вр	ло	не	раз	ви	је	не	са	
свим	ка	рак	те	ри	сти	ка	ма	за	о	ста	ло	сти.1

Ко	 је	 дао	 пра	во	 стран	ка	ма	 ко	је	 при	вре	ме	но	 оба	вља	ју	
јав	не	функ	ци	је	да	ко	лек	тив	но	вла	сни	штво	про	гла	се	за	дру
штве	но,	ко	је	то	сва	ка	ко	ни	је	и	да	га	про	да	је	пре	тва	ра	ју	ћи	га	
у	при	ват	но.

Кла	сич	ни	 ли	бе	ра	ли	зам	 и	 ка	пи	тал	 –	 од	нос	 се	 рас	пао	
упра	во	због	то	га	што	ни	је	ус	пео	да	раз	ре	ши	кључ	на	пи	та	ња	
функ	ци	о	ни	са	ња	ка	пи	та	ли	зма:	 ауто	ма	ти	зам	 тр	жи	шта,	 за	по
сле	ност,	 урав	но	те	жен	 раз	вој	 и	 све	 че	шће	 кри	зе	 узро	ко	ва	не	
хи	пер	про	дук	ци	јом	 ка	пи	та	ла	 (под	 до	ми	нант	ним	 ути	ца	јем	
про	фит	ног	мо	ти	ва).	Сти	гам	др	жа	ва	пре	у	зи	ма	со	ци	јал	ну	и	ре
ди	стри	бу	тив	ну	функ	ци	ју,	„ко	рек	ци	је“	тр	жи	шног	ме	ха	ни	зма,	
вр	ши	ало	ка	ци	ју	ре	сур	са	за	ко	је	ни	је	за	ин	те	ре	со	ван	при	ват	ни	
ка	пи	тал	 под	мо	ти	вом	 про	фи	та.	На	лет	 нео	ли	бе	ра	ли	зма	 под	
„ди	ри	гент	ском	 па	ли	цом	 кон	зер	ва	тив	них	 вла	да	 раз	ви	је	них	
за	пад	них	др	жа	ва	(Ре	га	но	ми	ка,	Та	че	ри	зам)	про	из	вод	је	ин	те
ре	са	круп	ног	фи	нан	сиј	ског	ка	пи	та	ла	и	раз	ви	је	них	зе	ма	ља	и	
њи	хо	вих	фи	нан	сиј	ских	ин	сти	ту	ци	ја	 (ММФ,	Свет	ска	бан	ка,	
СТО).	Но	ви	 ко	ло	ни	ја	ли	зам	 се	 оства	ру	је	 пре	ко	про	до	ра	фи
нан	сиј	ског	 ка	пи	та	ла	 	 и	 	 ку	по	ви	не	 ви	тал	них	де	ло	ва	 дру	гих	
при	вре	да	и	њи	хо	вих	бан	кар	ских	си	сте	ма,	али	и	ку	по	ви	ном	
или	уце	ном	вла	да	и	стра	на	ка	на	вла	сти.	То	је	про	цес	по	ти
ски	ва	ња	 др	жав	не	 ин	тер	вен	ци	је	 у	 при	вре	ди,	 уз	 сма	њи	ва	ње	
уло	ге	 др	жа	ве	 бла	го	ста	ња.	 Ства	ра	ње	 „пе	ри	фер	них“	 и	 за	ви
сних	при	вре	да	 је	отво	рен	про	цес,	ко	ји	се	че	сто	ма	ни	фе	сту
је	 као	 обич	но	 про	ши	ре	ње	 тр	жи	шта	 за	 пла	сман	 про	из	во	да	
и	 ка	пи	та	ла	 из	 раз	ви	је	них,	 уз	 гу	ше	ње	 до	ма	ће	 про	из	вод	ње.2 

1	 Оштру	критику	концепције	приватизације	код	нас	благовремено	(2006.	године)	
налазимо	у	студији	др	Слободан	Комазец:	Изгубљене	битке	стабилизације	и	
развоја	на	погрешној	стратегији,	Београд,	Наука	и	друштво,	2006.	 година	и	
у	 студији	 Неолиберализам,	 приватизација	 и	 финансијски	 капитал,	 Чигоја,	
Београд,	2004.	година.

2	 ММФ	се	усмерио	на	стабилизацију	и	приватизацију,	а	оставио	је	по	страни	
питање	 сиромаштва,	 неједнакости	и	 социјалног	 капитала	 (незапослености).	
Економски	 раст	 захтева	 више	 него	 само	 стабилизацију,	 приватизацију	 и	
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Рад	ни	ци	по	ста	ју	оби	чан	„до	да	так“	ка	пи	та	лу	без	вла	снич	ких	
пра	ва,	а	ти	ме	пот	пу	но	без	со	ци	јал	не	и	син	ди	кал	не	за	шти	те.	
Исто	риј	ски	су	коб	ин	те	ре	са	ра	да	и	ка	пи	та	ла	око	рас	по	де	ле	и	
ци	ље	ва	по	сло	ва	ња	од	ви	ја	се	на	ште	ту	рад	нич	ке	кла	се	–	са	
па	дом	уче	шћа	на	јам	ни	на	и	пла	та	од	1015%	у	бру	то	до	ма	ћем	
про	из	во	ду	у	по	след	њих	де	сет	го	ди	на.

Су	коб	ра	да	и	ка	пи	та	ла		до	ми	на	ци	ја	фи	нан	сиј	ског	ка	пи	та	ла

На	 свет	ској	 сце	ни	 је	 исто	риј	ски	 су	коб	 ин	те	ре	са	 ра	да	
и	ка	пи	та	ла.	Ка	пи	тал	је	за	до	ми	ни	рао,	уз	исто	вре	ме	ну	до	ми
на	ци	ју	 фи	нан	сиј	ског	 ка	пи	та	ла	 ко	ји	 од	ла	зи	 у	 спе	ку	ла	тив	не	
тран	сак	ци	је	 уме	сто	 у	 ре	ал	не	 ин	ве	сти	ци	је.	 Спе	ку	ла	ци	је	 и	
спе	ку	ла	тив	на	еко	но	ми	ја,	про	фит	на	спе	ку	ла	ци	ја	ма,	бер	зан
ске	спе	ку	ла	ци	је	и	за	до	ми	ни	ра	ли	су	свет	ском	сце	ном.	Вир	ту
ел	ни	ка	пи	тал	(фи	нан	сиј	ски	бан	кар	ски	де	ри	ва	ти)	са	да	од	ре
ђу	је	укуп	на	кре	та	ња	у	при	вре	да	ма.	Ни	ко	за	са	да	не	по	ста	вља	
пи	та	ња	 бер	зи	 као	 до	ми	нант	но	 спе	ку	ла	тив	них	 ин	сти	ту	ци	ја	
ка	пи	та	ли	зма.	То	зна	чи	да	је	у	си	стем	угра	ђен	спе	ку	ла	тив	ни	
ка	пи	тал	и	та	кве	ин	сти	ту	ци	је.

Да	би	се	убла	жи	ли	су	ко	би	у	ка	пи	та	ли	зму	и	за	ин	те	ре
со	ва	ли	рад	ни	ци	за	кор	по	ра	ци	је	у	ко	ји	ма	ра	де	уве	ден	 је	ве
ли	ки	број	 слу	ча	је	ва	да	 се	оне	да	ју	рад	ни	ци	ма	на	упра	вља
ње	(ЕСОП),	или	се	рад	ни	ци	укљу	чу	ју	у	вла	снич	ке	од	но	се	и	
упра	вља	ње.	То	је	био	по	ку	шај	со	ци	ја	ли	за	ци	је	и	упра	вља	ња	
ка	пи	та	лом	од	стра	не	за	по	сле	них,	да	би	се	су	прот	но	сти	у	ка
пи	та	ли	зму	убла	жи	ле,	а	рад	ни	ци	ма	да	ла	од	го	вор	ност	за	бу
дућ	ност	кор	по	ра	ци	је,	а	не	са	мо	за	над	ни	це	и	пла	те.

На	кон	то	га	при	хва	ће	на	је	те	за	нео	ли	бе	ра	ла	под	ге	слом	
„при	ва	ти	зуј	те,	при	ва	ти	зуј	те	што	пре,	ни	је	бит	но	ка	ко	то	ра
ди	те,	бит	но	је	да	то	учи	ни	те	од	мах	и	то	ра	ди	кал	но“.3	При	ва

либерализацију.
3	 Џефри	 Сакс	 се	 касније	 одрекао	 свог	 става	 о	 приватизацији	 и	 „посуо	 се	

пепелом“	 тврдећи	 да	 није	 требало	 тако	 проводити	приватизацију,	 да	 је	 пре	
требало	 изградити	 све	 институције	 система.	 Исто	 тако	 Милтон	 Фридман	
корифеј	 и	 најутицајнији	 идеолог	 неолиберализма	 и	 конзерватизма	 који	 је	
запљуснуо	 свет,	 а	 тако	 некритички	прихваћен	 и	 код	 нас,	 одрекао	 се	 својих	
основних	 ставова	 након	 што	 је	 изазвао	 тешке	 последице	 у	 привредама	 у	
којима	 се	 примењивао	 модел	 глобализације	 и	 тржишног	 фундаментализма	
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ти	за	ци	ја	 је	већ	не	ко	ли	ко	го	ди	на	као	про	цес	кре	ну	ла	уз	жа
ло	пој	ке	не	ких	на	ших	еко	но	ми	ста	„ре	фор	ма	то	ра	да	иде	до	ста	
спо	ро	и	да	је	го	то	во	за	ста	ла.	Ов	де	тре	ба	по	себ	но	на	гла	си	ти	
да	се	ра	ди	о	ве	ли	кој,	исто	риј	ској	пре	ва	ри	и	пљач	ки	рад	нич
ке	 кла	се	 –	 ствар	ног	 вла	сни	ка	 (и	 ства	ра	о	ца)	 ка	пи	та	ла,	 ко	јег	
дру	ги	са	да	рас	про	да	ју.	На	мет	ну	та	илу	зи	ја	при	ват	ног	вла	сни
штва	кроз	при	ва	ти	за	ци	ју	ко	лек	тив	ног	во	ди	ла	је	у	со	ци	јал	ну	
дра	му	 и	 тек	тон	ско	 ра	сло	ја	ва	ње	 ста	нов	ни	штва.	Сто	га	 и	 све	
ве	ћи	 зах	те	ви	 за	 ре	ви	зи	јом	при	ва	ти	за	ци	је,	 не	 са	мо	 спе	ку	ла
тив	ног	и	тај	кун	ског	ка	рак	те	ра,	већ	као	од	но	са	у	упра	вља	њу	
ка	пи	та	лом.

Идеологијарадикалнеибрзеприватизације

Преварантскастратегија
Да	по	гле	да	мо	пре	оста	лог	кон	цепт	и	 ефек	те	при	ва	ти

за	ци	је.	
У	ствар	но	сти	не	по	сто	ји	„дру	штве	но	вла	сни	штво“	ко

је	се	са	да	рас	про	да	је	(че	сто	и	сум	њи	вом	ка	пи	та	лу).	Ни	је	то	
„дру	штве	но“	да	кле	сва	чи	је	и	ни	чи	је,	ка	ко	се	то	про	гла	ша	ва	
да	би	се	од	у	зе	ло	од	рад	ни	ка	и	про	да	ло	стра	ном	или	до	ма	ћем	
при	ват	ном	ка	пи	та	лу.	То	је	вла	сни	штво	ко	лек	ти	ва	(ра	ни	је	и	
са	да	за	по	сле	них)	ко	ји	је	ство	рио	тај	ка	пи	тал	у	то	ку	50	го	ди
на	ра	да,	об	но	вио	ка	пи	тал	пре	ко	амор	ти	за	ци	је,	кре	ди	та,	са	мо
фи	нан	си	ра	њем,	ме	ђу	на	род	ним	кре	ди	ти	ма	и	др.	Уз	про	сеч	ну	
сто	пу	амор	ти	за	ци	је	од	45%	ка	пи	тал	пред	у	зе	ћа	об	но	вљен	је	
не	ко	ли	ко	пу	та.	Под	при	ти	ском	нео	ли	бе	рал	не	дог	ме	(при	ва	ти
за	ци	ја,	де	ре	гу	ла	ци	ја,	ли	бе	ра	ли	за	ци	ја,	де	фи	ска	ли	за	ци	ја	и	сл.)	
на	ши	ор	га	ни	тре	нут	но	или	пре	ци	зни	је	–	пред	став	ни	ци	не	ко
ли	ко	стра	на	ка	на	вла	сти	–	од	го	вор	ни	за	при	вред	ни	си	стем,	
раз	вој	и	„со	ци	јал	ну	рав	но	те	жу“,	не	кри	тич	ки	 (и	због	сво	јих	
ин	те	ре	са)	при	хва	та	ју	тај	кон	цепт	и	вр	ше	рас	про	да	ју	ту	ђег	ка
пи	та	ла	(рад	ни	ка,	ко	лек	ти	ва).	Рад	ни	ци	се	из	ба	цу	ју	на	ули	цу,	
уз	не	ка	кве	обе	ћа	не	„со	ци	јал	не	про	гра	ме“,	чи	је	се	оства	ре	ње	
не	пра	ти,	осим	ка	да	се	рад	ни	ци	по	бу	не	про	тив	та	кве	пљач	ке	
и	обес	пра	вље	но	сти.	Од	про	да	је	та	квих	пред	у	зе	ћа	у	пе	ри	о	ду	

и	 либералног	 тржишта	 –	 доживео	 је	 „отрежњење	 и	 освешћење“,	 да	 ли	 ће	
и	носиоци	светског	финансијског	капитала?	Тешко	 је	 то	и	 готово	илузорно	
очекивати.
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2002–2014.	 го	ди	не	 све	 је	 оти	шло	 у	 бу	џет	 (осим	 про	ви	зи	ја).	
То	је	за	и	ста	ап	сурд	–	про	да	је	се	ре	ал	ни	ту	ђи	ка	пи	тал	и	пу	ни	
бу	џет	(јав	на	по	тро	шња).	О	про	ви	зи	ја	ма	и	„де	о	би	пле	на“	ов	де	
не	бих	ши	ре	го	во	ри	ла.	Ако	се	же	ле	ла	и	фор	мал	на	про	ме	на	
вла	снич	ких	од	но	са	тре	бао	се	при	ме	ни	ти	пот	пу	но	дру	га	чи	ји	
кон	цепт	да	рад	ни	ци	по	ста	ну	вла	сни	ци	(ак	ци	о	на	ри)	пред	у	зе
ћа,	али	са	све	жим	ка	пи	та	лом	уло	же	ним	у	фон	до	ве	за	раз	вој	
пред	у	зе	ћа	(пре	ко	вр	ло	по	вољ	них	бан	кар	ских	кре	ди	та).	О	том	
кон	цеп	ту	ши	ре	го	во	ри	мо	не	што	ка	сни	је	у	овом	ра	ду.

Спајањерадаикапиталаупредузећу
Уме	сто	да	 „тај	ку	ни“	и	но	во	ком	по	но	ва	ни	ка	пи	та	ли	сти	

до	би	ја	ју	по	вољ	не	кре	ди	те	за	ку	по	ви	ну	пред	у	зе	ћа	–	то	су	мо
гли	до	би	ти	за	по	сле	ни	и	уло	жи	ти	их	у	сво	је	фон	до	ве	за	раз	вој	
као	свој	ак	ци	о	нар	ски	ка	пи	тал.	Та	да	је	отво	рен	и	про	цес	ре	ви
та	ли	за	ци	је	при	вре	де	и	до	ма	ћих	по	слов	них	ба	на	ка.

Исто	риј	ски,	има	ли	смо	шан	су	да	ствар	но	спо	ји	мо	рад	
и	ка	пи	тал	у	пред	у	зе	ћу	(као	ни	јед	на	дру	га	„при	вре	да	у	тран
зи	ци	ји“),	 про	ме	ни	мо	 вла	снич	ке	 од	но	се,	 по	ве	ћа	мо	 ин	те	рес	
рад	ни	ка	 за	 раз	вој	 (про	фит	 пред	у	зе	ћа	 и	 ње	го	ву	 упо	тре	бу),	
про	гра	ме	раз	во	ја,	вра	ћа	ње	ви	со	ко	обра	зо	ва	них	струч	ња	ка	у	
при	вре	ду,	да	кле,	вра	ћа	ње	рад	ни	ка	и	ка	пи	та	ла	у	пред	у	зе	ће,	а	
не	њи	хо	ву	 не	за	по	сле	ност,	 па	у	пе	ри	за	ци	ју	 и	 пот	пу	но	 оси	ро
ма	ше	ње.

При	то	ме	нај	ве	ћи	број	њих	по	ста	ју	со	ци	јал	ни	слу	ча	је
ви.	По	сто	је	ћи	про	цес	при	ва	ти	за	ци	је	тре	ба	од	мах	за	у	ста	ви	ти	
(оста	ло	је	још	око	хи	ља	ду	пред	у	зе	ћа	и	ве	ли	ки	стра	те	шки	си
сте	ми)	и	спре	чи	ти	да	љу	пљач	ку	на	ро	да	уз	огром	но	со	ци	јал
но	ра	сло	ја	ва	ње	дру	штва.	По	сто	ји	раз	ра	ђен	дру	ги	кон	цепт	у	
ко	јем	су	пред	у	зе	ће,	рад	ни	ци	и	струч	ња	ци	у	цен	тру	ових	про
це	са,	али	се	та	да	ме	ња	ју	дру	штве	ни	од	но	си.4

Да	ли	је	ка	сно	за	дру	ги	кон	цепт?	Да	ли	са	да	у	ну	жној	
ре	ви	зи	ји	при	ва	ти	за	ци	је	кроз	про	цес	до	ка	пи	та	ли	за	ци	је	укљу
чи	ти	и	за	по	сле	не	у	вла	снич	ке	од	но	се	и	пре	тво	ри	ти	их	у	ве
ћин	ске	вла	сни	ке	(ак	ци	о	на	ре,	али	са	да	њи	хо	вих	пред	у	зе	ћа)?

4	 Концепт	 другачијег	 процеса	 приватизације	 налазимо	 детаљно	 разрађен	 у	
студији	 др	 Слободан	 Комазец:	 Политика	 стабилизације	 и	 привредни	 раст,	
„Слобода“,	Београд,	1991.	 године.	То	 је	концепт	„радничког	акционарства“,	
односно	 спајање	 рада	 и	 капитала	 у	 предузећу,	 уз	 нови	 облик	 „менаџерске	
револуције“.
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Ефектиипоследицеприватизације
гигантскавампирскахоботница

Не	кри	тич	ним	 при	хва	та	њем	 нео	ли	бе	рал	не	 дог	ме	 про
ве	ден	је	ра	ди	кал	ни	и	бол	ни	про	грам	при	ва	ти	за	ци	је.

Шта	до	са	да	има	мо	као	ефек	те	при	ва	ти	за	ци	је.	Про	да	то	
је	2.360	пред	у	зе	ћа	за	укуп	но	2.668	ми	ли	о	на	евра.	Од	то	га	у	
ин	ве	сти	ци	је	је	тре	ба	ло	да	се	усме	ри	1.046	ми	ли	о	на,	а	у	со	ци
јал	ни	про	грам	277	ми	ли	о	на.	У	со	ци	јал	не	про	гра	ме	у	по	след
њих	де	сет	го	ди	на	ни	је	уло	жен	ни	ди	нар.

Пре	ма	 нај	но	ви	јим	 по	да	ци	ма	 у	 до	са	да	шњем	 про	це	су	
при	ва	ти	за	ци	је	про	да	то	је	да	кле	2.360	пред	у	зе	ћа	и	нај	ве	ћи	део	
(26	од	укуп	но	29)	ба	на	ка.

По	ра	зни	су	ре	зул	та	ти	та	ко	при	хва	ће	ног	нео	ли	бе	рал	ног	
ка	пи	та	ли	зма.	Др	жа	ва	 (но	си	о	ци	вла	сти	у	спре	зи	са	тај	ку	ни
ма)		про	да	је	ту	ђу	имо	ви	ну	(рад	ни	ка,	за	по	сле	них)	пу	ни	бу	џет	
и	по	др	жа	ва	јав	ну	по	тро	шњу.	Про	да	ја	или	го	то	во	по	кла	ња	ње	
при	вред	них	ре	сур	са	ино	стра	ним	при	ја	те	љи	ма	или	до	ма	ћим	
тај	ку	ни	ма	уз	про	ви	зи	је	је	раз	ви	јен	про	цес.	До	кле	се	та	ко	мо
же	ићи?	Док	се	не	рас	про	да	оста	так	пред	у	зе	ћа!	Из	вр	ше	на	је	
не	кон	тро	ли	са	на	и	по	гре	шна	при	ва	ти	за	ци	ја.	То	 је	био	та	лас	
при	ват	ног,	нео	б	у	зда	ног	ка	пи	та	ли	зма:

Ре	ал	ни	ка	пи	тал	пред	у	зе	ћа	се	ста	вља	у	ру	ке	фи	нан	сиј
ске	 оли	гар	хи	је,	 а	 ста	нов	ни	штво	 при	вре	ме	но	 пре	ко	 бу	џе	та	
„сми	ру	је“.	Не	ма	ту	со	ци	јал	не	рав	но	те	же,	док	се	дру	штво	раз
би	ја	ин	те	ре	сно,	чи	ме	из	о	ста	ју	би	ло	ка	кви	за	јед	нич	ки	ци	ље	ви	
со	ци	јал	ног	или	раз	вој	ног	ка	рак	те	ра.

Од	про	да	је	пред	у	зе	ћа	до	са	да	је	оства	ре	но	2.668	ми	ли
о	на	 евра,	 од	 че	га	 је	 у	 ин	ве	сти	ци	је	 тре	ба	ло	 усме	ри	ти	 1.046	
ми	ли	о	на.	 Ме	ђу	тим,	 ин	ве	сти	ци	је	 у	 фик	сне	 фон	до	ве	 из	над	
амор	ти	за	ци	је	из	но	се	све	га	око	2,2%	до	4,1%	бру	то	до	ма	ћег	
про	из	во	да.	Где	су	стра	не	ди	рект	не	ин	ве	сти	ци	је	ко	је	у	овом	
пе	ри	о	ду	 (20012014)	 из	но	се	 14,7	 ми	ли	јар	ди	 евра?	 Те	 стра	не	
„ди	рект	не	ин	ве	сти	ци	је“	су	за	вр	ши	ле	пре	ко	про	да	је	пред	у	зе
ћа	и	ба	на	ка	у	бу	џе	ту,	а	не	у	ре	кон	струк	ци	ји	и	мо	дер	ни	за	ци	ји	
пред	у	зе	ћа	и	ствар	но	но	вих	(грин	филд)	ин	ве	сти	ци	ја.

При	ва	ти	зо	ва	на	пред	у	зе	ћа,	при	хо	ди	и	за	по	сле	них
	из	но	си	у	ми	ли	о	ни	ма	евра	
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При	хо	ди	од	
при	ва	ти	за

ци	је

При	ва
ти	зова	на	
пред	у	зе	ћа

За	по	сле	ни	у	
при	ва	ти	зо	ва
ним	пред	у	зе

ћи	ма

Со	ци	јал	ни	
про	грам

Уго	во	ре	не	
ин	ве	сти	ци	је

2002. 318,8 211 37.320 145,8 320,1
2003. 839,7 637 76.889 128,3 319,8
2004. 151,4 237 38.846 		2,6 	99,6
2005. 367,8 316 58.893  	80,3
2006. 231,2 272 42.399  	115,6
2007. 398,4 306 40.331  	75,7
2008. 246,4 263 26.211  	61,8
2009. 	48,8 	93 	9.145  	24,6
2010. 	18,8  33 	1.922  		1,2
2011. 	19,1  12 	2.484  		4,3
2012. 15,4 12 1.710  0,5
2013. 14,9 7 690  0,0
2014. 6,8 6 2.848  0,9

Укуп	но: 			2.667,5 					2.360 					333.016 276,7 	1.045,9
Извор:Агенцијазаприватизацију.

Ка	кви	су	ствар	ни	ефек	ти	при	ва	ти	за	ци	је?

1)	 Не	у	спе	шно	је	при	ва	ти	зо	ва	но	636	пред	у	зе	ћа	са	пре	ко	
83.000	за	по	сле	них	у	њи	ма,

2)	 Пред	 сте	ча	јем	или	 ли	кви	да	ци	јом	на	кон	при	ва	ти	за
ци	је	је	65%	пред	у	зе	ћа.

3)	 Још	по	слу	је,	али	оте	жа	но	35%	при	ва	ти	зо	ва	них	пред
у	зе	ћа.

4)	 Из	гу	би	ло	 је	по	сао	276.000	до	та	да	укуп	но	за	по	сле
них.

5)	 Без	по	сла	је	оста	ло	у	пред	у	зе	ћи	ма	при	ва	ти	зо	ва	ним	
по	ра	ни	јем	за	ко	ну	139.000	рад	ни	ка.

6)	 По	за	ко	ну	из	2001.	го	ди	не	137.000	за	по	сле	них.	Дру
штве	на	пред	у	зе	ћа	су	у	2002.	го	ди	ни	има	ла	680.000	
за	по	сле	них,	а	са	да	у	њи	ма	ра	ди	све	га	286.000	за	по
сле	них.

7)	 У	ин	ве	сти	ци	је	из	при	ва	ти	за	ци	је	тре	ба	ло	је	уло	жи	ти	
1,1	ми	ли	јар	ду	али	је	уло	жен	сим	бо	ли	чан	из	нос.

Ин	ве	сти	ци	је	до	са	да	ни	су	ожи	ве	ле,	док	до	ма	ћа	про	из
вод	ња	 због	 огром	ног	 уво	за	 (иза	зва	на	 пре	це	ње	ним	 кур	сом	
ди	на	ра)	све	ви	ше	ма	лак	са	ва.	У	при	ва	ти	зо	ва	ним	пред	у	зе	ћи	ма	
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би	ло	је	за	по	сле	но	пре	ко	333	хи	ља	де.	Ко	ли	ко	је	оста	ло	да	ра
ди	у	са	да	ту	ђим	пред	у	зе	ћи	ма,	без	би	ло	ка	квих	пра	ва,		уце
ње	ни	и	„за	не	ме	ли“	(од	стра	ха	за	по	сао	и	не	из	ве	сно	сти).	Ово	
ни	је	са	мо	пут	у	„тур	бо	ка	пи	та	ли	зам“,	већ	у	нај	го	ру	пљач	ку	
на	ро	да.5	Отво	рен	је	про	цес	ле	га	ли	за	ци	је	пљач	ке	дру	штве	ног	
ка	пи	та	ла,	уз	стал	ни	раст	не	за	по	сле	но	сти,	си	ро	ма	штва	и	бе
де.	Мно	ги	су	свој	ка	пи	тал	сте	кли	кра	ђом,	ко	руп	ци	јом	и	по
ли	тич	ким	ве	за	ма	с	ли	де	ри	ма	на	вла	сти.

„У	по	след	њој	де	це	ни	ји	Ср	би	ју	је	за	де	сио	нај	го	ри	об	лик	
ка	пи	та	ли	зма.	Тај	ку	ни	об	ли	ку	ју	Ср	би	ју	пре	ма	ме	ри	вла	сти
тих	ин	те	ре	са.	Обес	пра	вље	ни	и	по	ни	же	ни	рад	ник	из	ло	жен	је	
сва	ко	ја	ким	хи	ро	ви	ма	и	са	мо	вољ	ни	но	во	ком	по	но	ва	них	га	зда.	
У	тај	кун	ском	срп	ском	ка	пи	та	ли	зму	не	ма	ме	ста	за	син	ди	кал
но	 ор	га	ни	зо	ва	ње,	 јер,	 из	гле	да	 да	 би	 за	по	сле	ни	 тре	ба	ло	 да	
бу	ду	срећ	ни	што	уоп	ште	има	ју	по	сао“6	Да	кле,	ин	ве	сти	ци	је	
ни	су	 ожи	ве	ле,	 про	из	вод	ња	 ни	је	 ожи	ве	ла,	 не	за	по	сле	ност	 се	
на	гло	по	ве	ћа	ва	(400	хи	ља	да),	со	ци	јал	ни	слом	дру	штва	је	на	
ви	ди	ку,	док	ре	струк	ту	ри	са	ње	про	из	вод	ње	и	из	во	за	из	о	ста	је.	

Др	жа	ва	не	сме	до	зво	ли	ти	да	се	стра	те	шки	про	из	во	ди,	
си	ро	ви	не	и	на	ци	о	нал	на	бо	гат	ства	при	ва	ти	зу	ју	или	рас	про
да	ју.

Ова	кав	 „тур	бо“	 пљач	ка	шки	 ка	пи	та	ли	зам	 као	 си	стем	
нам	ни	је	тре	бао.	То	је	гра	ни	ца	ис	под	ко	је	се	не	сме	ићи	да	се	
не	угро	зи	на	ци	о	нал	ни	су	ве	ре	ни	тет	и	бу	дућ	ност	зе	мље.	

Без	ре	фе	рен	ду	ма	је	рад	ни	ци	ма	вла	сни	штво	про	гла	ше
но	дру	штве	ним	и	про	да	то	(пре	да	то)	стран	ци	ма	и	тај	ку	ни	ма	
чи	је	по	ре	кло	ка	пи	та	ла	ни	је	ис	тра	жи	ва	но.	За	по	сле	ни	су	ти	ме	
по	ста	ли	на	јам	ни	рад	ни	ци	(без	би	ло	ка	квих	пра	ва	или	су	се	
при	кљу	чи	ли	ар	ми	ји	не	за	по	сле	них).	Пре	вла	да	ва	гра	беж	вла
шћу	и	ма	те	ри	јал	ним	до	бри	ма.	Пре	да	ју	ћи	пред	у	зе	ћа	стра	ном	
ка	пи	та	лу	или	до	ма	ћим	тај	ку	ни	ма		до	ма	ћи	вла	сто	др	шци	да
ли	су	им	и	по	ли	тич	ку	моћ	и	мо	но	пол	над	свим	сег	мен	ти	ма	
јав	ног	жи	во	та	у	др	жа	ви.7

5	 Вулгарни	капитализам	у	Србији,	разговор	са	Исаком	Адижесом,	„Политика“,	
6.	јул	2008.,	стр.	15.	Тако	је	и	за	ММФ	као	инструмент	светског	финансијског	
капитала	само	важно	да	се	очувају	„монетарни	оквири“	или	стабилност,	смањи	
буџетски	дефицит	и	одржи	темпо	приватизације,	све	остало	је	небитно.

6	 Др	Љубодраг	Сарић:	Ђаво	је	дошао	по	своје,	Правда,	Београд,	2012.
7	 За	развој	су	потребне	домаће	банке,	укључујући	и	развојне	банке,	потребно	

је	стимулисање	домаће	штедње	и	инвестиција	–	нису	потребни	кеш	кредити	
и	стимулисање	приватне	потрошње	увозне	робе.	Са	банкарским	системом	у	
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На	ци	ја	и	др	жа	ва	су	ста	вље	ни	у	пот	чи	њен	по	ло	жај	стра
ним	и	до	ма	ћим	цен	три	ма	мо	ћи,	пљач	ка	шком	ка	пи	та	лу,	не
прав	ди	и	си	ро	ма	штву.	

По	ра	зни	су	ефек	ти	нео	ли	бе	рал	ног	ка	пи	та	ли	зма,	по	себ
но	кроз	про	цес	про	да	је	пред	у	зе	ћа	про	це	сом	при	ва	ти	за	ци	је.	
Он	 је	 и	 да	нас	 у	 Ср	би	ји	 вла	да	ју	ћа	 иде	о	ло	ги	ја	 и	 по	ли	тич	ка	
осно	ва	мо	де	ла	раз	во	ја.	Уме	сто	ети	ке	про	из	вод	ње,	но	ви	при
ват	ни	вла	сни	ци	су	га	си	ли	при	вре	ду,	от	пу	шта	ли	рад	ни	ке,	ме
ња	ли	на	ме	ну	про	из	вод	ње	пред	у	зе	ћа	и	 спе	ку	ли	са	ли	 зе	мљи
штем.8

Концептприватизације–распродајабез
оживљавањапривреде,инвестиција

иреструктурисања

Кон	цепт	при	ва	ти	за	ци	је	не	са	мо	да	 је	по	гре	шан	с	пот
пу	но	по	гре	шном	упо	тре	бом	при	ва	ти	за	ци	о	них	при	хо	да	 (бу
џет,	јав	на	те	ку	ћа	по	тро	шња),	већ	се	ра	ди	о	оти	ма	њу	и	про	да	ји	
имо	ви	не	(ка	пи	та	ла)	ко	лек	ти	ва	ко	ји	је	ства	рао	тај	ка	пи	тал	под	
ви	дом	„дру	штве	ног	вла	сни	штва“.	Додалa	бих	да	је	то	нај	ве	ћа	
пре	ва	ра	и	пљач	ка	рад	нич	ке	кла	се	до	са	да	(за	по	сле	них).

Исти	на	 је	да	 је	уни	ште	на	до	са	да	из	у	зет	но	до	бра	ста
ти	сти	ка	ин	ве	сти	ци	ја	 па	 се	и	по	да	ци	о	ин	ве	сти	ци	ја	ма	 са	мо	
ин	ди	рект	но	из	ра	чу	на	ва	ју.

При	ва	ти	за	ци	ја	 је	 је	дан	 од	 сту	бо	ва	 нео	лил	бе	ра	ли	зма	
(ко	ји	је	до	жи	вео	пот	пу	ни	крах	као	кон	цепт)	у	ка	пи	та	ли	зму,	
али	и	код	нас.	И	по	ред	то	га	не	ки	на	ши	еко	но	ми	сти	твр	де	да	
је	„при	ва	ти	за	ци	ја	без	за	ме	не“	и	да	је	„ула	зак	др	жа	ве	у	пред
у	зе	ћа	исто	риј	ски	по	ра	жен	кон	цепт“.	По	што	је	при	ва	ти	за	ци	ја	
„до	ста	ога	ђе	на“,	 по	себ	но	ка	да	 је	 кре	ну	ла	 кри	за,	 тре	ба	 „по

страним	рукама,	са	енормним	каматама,	са	монетарним	системом	који	више	
води	рачуна	о	интересима	банкарског	сектора	него	о	интересима	развоја	земље,	
економија	 ће	 у	 најбољем	 случају	 таворити.	 Коначно	 и	 можда	 најважније,	
Србија	 мора	 пронаћи	 начин	 да	 бар	 економску	 сферу	 професионализује	 и	
деполитизује.	Без	тога,	никаквог	озбиљног	економског	помака	не	може	бити“.	
(Небојша	Катић	у	„Политици“,	Београд,	27.2.2010).

8	 Радницима	 су	 најпре	 за	 власнике	 новца	 одузели	 фабрике.	 Затим	 су	 их	
истерали	на	улице,	 а	уместо	фабрика	изградили	велелепне	шопинг	молове,	
банке,	ексклузивне	станове	и	виле,	бестидно	уживајући	у	свим	благодетима	
необузданог	либералног	капитализма.	Успостављен	је	систем	у	коме	се	моћ,	
самовоља	и	богатство	најбогатијих	мери	количином	беде	најсиромашнијих“	
(Др	Љ.	Савић,	исто,	стр.	9).
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но	во	од	бра	ни	ти	иде	ју	при	ва	ти	за	ци	је,	 јер	ка	пи	та	ли	зам	не	ма	
ал	тер	на	ти	ву“.

И	да	ље	се	твр	ди,	го	то	во	дог	мат	ски,	да	је	„при	ва	ти	за	ци
ја	срж	еко	ном	ских	ре	фор	ми“.	То	што	не	ма	мо	пра	ве	др	жа	ве,	
што	је	то	по	ста	ла	др	жа	ва	стра	на	ка	на	вла	сти,	ин	те	ре	сно	при
ва	ти	зо	ва	не	јав	не	функ	ци	је	без	кон	цеп	та	раз	во	ја	и	би	ло	ка	кве	
стра	те	ги	је	раз	во	ја	–	то	се	не	по	ста	вља	као	пи	та	ње.

Ре	ал	ни	ка	пи	тал	пред	у	зе	ћа	 (ствар	но	вла	сни	штво	за	по
сле	них	ко	ји	су	га	ства	ра	ли	и	уве	ћа	ва	ли	де	це	ни	ја	ма)	ста	вља	
се	у	ру	ке	фи	нан	сиј	ске	оли	гар	хи	је,	док	при	хо	ди	од	ла	зе	у	бу
џет.	Пре	ко	бу	џе	та	се	„сми	ру	је“	ста	нов	ни	штво	и	га	си	(од	ла	же)	
со	ци	јал	на	кри	за.	Ме	ђу	тим,	не	ма	со	ци	јал	не	рав	но	те	же,	дру
штво	је	ин	те	ре	сно	раз	би	је	но.	Ти	ме	не	ста	ју	и	за	јед	нич	ки	ци
ље	ви	со	ци	јал	ног	и	раз	вој	ног	ка	рак	те	ра.	Дру	штво	и	при	вре	да	
„пли	ва	ју“	од	кри	зе	до	кри	зе,	од	јед	ног	до	дру	гог	об	ли	ка	пар
ци	јал	не	не	рав	но	те	же,	али	у	стал	но	при	сут	ној	кри	зи	из	ко	је	
они	ко	ји	во	де	при	вре	ду	и	дру	штво	не	ви	де	из	лаз.

Пљачкашкаприватизација„реформатора“

Ни	ва	 ре	ли	ги	ја	 свемоћног неолиберализма	 и	 глобали
зација 	 	по	ла	зи	од	ста	ва	да	ће	„но	ви“	ка	пи	та	ли	зам	до	не	ти	
бо	гат	ство	 сви	ма.	 Ор	то	док	сни	 неолиберализам	 је	 ди	рект	ни	
про	дукт	крај	ње	иде	о	ло	шке	при	стра	сно	сти	раз	ви	је	них	ка	пи
та	ли	стич	ких	 др	жа	ва	 и	 њи	хо	вих	 ин	те	ре	са.	 „ре	га	но	ми	ка“	 и	
„та	че	ри	зам“	то	нај	бо	ље	по	ка	зу	ју.

Кон	цеп	ци	ја	 при	ва	ти	за	ци	је	 је	 оти	ма	ње	 и	 рас	про	да	ја	
имо	ви	не	 ко	лек	ти	ва	 ко	ји	 је	 ства	рао	 тај	 ка	пи	тал,	 под	 ви	дом	
дру	штве	ног	вла	сни	штва.

Ов	де	бих	са	мо	до	да	ла	да	је	то	нај	ве	ћа	пре	ва	ра	и	пљач
ка	за	по	сле	них	ко	ји	су	и	ства	ра	ли	та	пред	у	зе	ћа.	Узми	мо	са	мо	
при	мер	„Сар	ти	да“	про	да	тог	са	свим	де	ло	ви	ма	за	23	ми	ли	о	на	
до	ла	ра,	а	ка	сни	је	се	са	мо	ње	гов	ста	ди	он	ну	дио	на	тр	жи	шту	
за	дво	стру	ко	ви	шу	це	ну.	

Тре	ба	из	вр	ши	ти	ком	плет	ну	ре	ви	зи	ју	при	ва	ти	за	ци	је,	што	је	
не	спор	но,	али	то	ће	би	ти	мо	гу	ће	са	мо	у	слу	ча	ју	да	дру	ге,	ствар	но	
па	три	от	ске	стран	ке,	бу	ду	на	власт.

Омо	гу	ће	но	 је	 сум	њи	вом	ка	пи	та	лу,	че	сто	из	кри	ми	но
ге	не	зо	не	(чи	је	се	по	ре	кло	ни	је	ни	ис	пи	ти	ва	ло)	да	по	ку	пу	ју	
обез	вре	ђе	на	 до	ма	ћа	 пред	у	зе	ћа.	Чак	 су	 и	 кре	ди	ти	ма	 ба	на	ка	



РадмилаЋурчић НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ,ПРИВАТИЗАЦИЈA...

82

(по	зајм	ље	ним	нов	цем)	ку	по	ва	ли	пред	у	зе	ћа,	а	као	га	ран	ци	ју	
вра	ћа	ња	(хи	по	те	ку)	укљу	чи	ли	имо	ви	ну	ко	ју	су	ку	пи	ли,	а		ни
су	от	пла	ти	ли.

Да	кле,	„фи	нан	сиј	ске	„пи	ра	не“	су	по	ку	по	ва	ле	по	зајм	ље
ним	или	опљач	ка	ним	нов	цем	„дру	штве	но“	 (рад	нич	ко)	вла
сни	штво	и	на	ву	кли	ди	вов	ски	дуг.	Та	ко	не	што	ни	је	би	ло	до
зво	ље	но	за	по	сле	ним	у	пред	у	зе	ћи	ма.

При	ва	ти	за	ци	ја	без	по	треб	не	ја	сне	ре	гу	ла	ти	ве	до	во	ди	до	
ого	ља	ва	ња	при	вре	де	пре	не	го	до	ства	ра	ња	ка	пи	та	ла	за	раз
вој.

Оства	рен	је	про	грам	пљач	ке	при	вред	них	ре	сур	са.	То	је	
ко	рум	пи	ра	ни	про	цес	при	ва	ти	за	ци	је	и	бе	срам	но	ли	це	пре	у	зе
тог	при	ми	тив	ног	ка	пи	та	ли	зма	ка	та	стро	фе.

По	што	је	по	тро	шња	у	по	след	њим	го	ди	на	ма	за	3033%	
ве	ћа	од	бру	то	до	ма	ћег	про	из	во	да,	стан	дард	и	по	тро	шња	ста
нов	ни	штва	(за	сно	ва	ни	на	кре	ди	ти	ма,	бу	џет	ским	из	да	ци	ма	за	
лич	не	и	со	ци	јал	не	до	хот	ке,	до	зна	ка	ма	из	ино	стран	ства	и	сл.)	
не	мо	гу	 се	 ду	го	роч	но	 одр	жа	ти.	 То	 се	 чак	 не	мо	же	 ни	 кре
ди	ти	ма	 (за	ду	жи	ва	њем)	 у	 ино	стран	ству,	 јер	 ни	су	 за	сно	ва	ни	
на	здра	вим	осно	ва	ма.	Уз	све	то,кроз	ор	ке	стри	ра	ну	ме	диј	ску	
кам	па	њу	 то	 се	при	ка	зу	је	 као	 „ре	зул	тат	 успе	шних	ре	фор	ми	
ко	је	 се	 спро	во	де	у	Ср	би	ји“.	О	дру	гом	кон	цеп	ту	при	ва	ти	за
ци	је	на	ши	„ре	фор	ма	то	ри“	ни	су	же	ле	ли	ни	раз	го	ва	ра	ти.	Ни	су	
им	би	ли	бли	ски	ар	гу	мен	ти	свет	ских	еко	но	ми	ста	о	по	губ	но
сти	 при	хва	та	ња	 та	квог	 кон	цеп	та	 ли	бе	ра	ли	зма	 у	 свим	 при
вре	да	ма	 у	 тран	зи	ци	ји.	Та	кав	 кон	цепт	нео	ли	бе	ра	ли	зма	 кроз	
ли	бе	ра	ли	за	ци	ју,	при	ва	ти	за	ци	ју,	де	ре	гу	ла	ци	ју		и		ста	би	ли	за
ци	ју,	је	про	грам	еко	ном	ског	нео	ко	ло	ни	ја	ли	зма.	На	шим	„ре
фор	ми	сти	ма“,	пред	став	ни	ци	ма	 „про	е	вроп	ске“	и	 „де	мо	крат
ске“	Ср	би	је	та	кве	спо	зна	је	и	ста	во	ви	свет	ских	ауто	ри	те	та	не	
зна	че	ни	шта.	Мно	ги	од	њих	о	Европ	ској	уни	ји	осим	на	зи	ва	и	
бро	ја	чла	ни	ца	не	зна	ју	го	то	во	ни	шта!

Ова	ква	си	ту	а	ци	ја	у	при	вре	ди	и	дру	штву	се	мо	же	одр
жа	ти	 нај	ви	ше	 го	ди	ну	 две	 ка	да	 се	 про	да	ју	 Те	ле	ком,	 ЕПС,	
НИС;	Га	ле	ни	ка,	ЈАТ,Аеро	дром,	оси	гу	ра	ње,	вој	на	имо	ви	на	–	
та	да	на	ста	је	пе	ри	од	ка	да	се	не	ће	има	ти	шта	про	да	ти.	На	ста
ће	па	да	ње	„ди	рект	них	ин	ве	сти	ци	ја“,	успо	ра	ва	ње	при	вред	не	
ак	тив	но	сти	и	по	раст	не	за	по	сле	но	сти.	За	ра	де	за	по	сле	них	ће	
стаг	ни	ра	ти,	а	про	стор	за	ви	со	ке	за	ра	де	ба	на	ка	ће	се	су	зи	ти,	
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чи	ме	ће	до	ћи	до	од	ли	ва	спе	ку	ла	тив	ног	ка	пи	та	ла	из	Ср	би	је.9 
Пре	за	ду	же	ни	гра	ђа	ни	са	ви	со	ким	кре	ди	ти	ма	и	де	ви	зном	кла
у	зу	лом	има	ће	ве	ли	ко	по	ве	ћа	ње	ди	нар	ских	ра	та,	уз	стаг	на	ци
ју	за	ра	да,	што	во	ди	кри	зи	фи	нан	сиј	ског	тр	жи	шта	и	по	слов
ног	бан	кар	ства.

То	мо	же	да	во	ди	са	мо	у	про	ду	бља	ва	ње	кри	зе	ка	да	већ	
има	мо	ни	зак	ни	во	при	вред	не	 ак	тив	но	сти,	ми	ли	он	ску	не	за
по	сле	ност	1,7	ми	ли	о	на	пен	зи	о	не	ра,	огром	ну	спољ	ну	за	ду	же
ност	и	при	ти	сак	те	ре	та	спољ	них	ду	го	ва,	ма	сов	но	оси	ро	ма
ше	но	ста	нов	ни	штво	и	про	ле	та	ри	за	ци	ју	 сред	ње	кла	се.	То	 је	
нор	мал	на	по	сле	ди	ца	ло	шег	кон	цеп	та	раз	во	ја	и	ста	би	ли	за	ци
је,	до	пу	ње	на	по	гре	шном	при	ва	ти	за	ци	јом	и	ли	бе	ра	ли	за	ци	јом	
тр	жи	шта.	От	пи	са	ти	дру	штве	на	пред	у	зе	ћа	као	не	е	фи	ка	сна	и	
за	ста	ре	ла	је	ве	ли	ка	гре	шка.

Закључнаразматрања

По	гре	шан	 мо	дел	 при	ва	ти	за	ци	је	 и	 не	е	фи	ка	сан	 мо	дел	
тран	зи	ци	је	 не	ми	нов	но	 је	 до	вео	 до	 ду	го	роч	ног	 па	да	 ин	ду
стриј	ске	 про	из	вод	ње	 и	 ве	ли	ког	 сло	ма	 сек	то	ра	 при	вред	них	
пред	у	зе	ћа.	Про	из	вод	ња	 је	у	2014.	 го	ди	ни	до	сти	гла	ни	во	од	
40%	из	пе	ри	о	да	1999.	го	ди	не.	Да	кле,	про	ма	ше	на	при	ва	ти	за
ци	ја	 про	ве	де	на	на	по	гре	шан	на	чин	 	 ни	је	 во	ди	ла	по	ве	ћа	њу	
ефи	ка	сно	сти	и	 ра	сту	при	вре	де	и	 за	по	сле	но	сти,	 већ	раз	вла
че	њу	имо	ви	не	(ка	пи	та	ла)	и	опа	да	њу	про	из	вод	ње	и	за	по	сле
но	сти.

До	ки	да	ње	екс	пло	а	та	тор	ске	и	пљач	ка	шке	при	ва	ти	за	ци
је	би	ла	је	ну	жност.

Са	ова	квим	„ре	зул	та	ти	ма“	и	по	гре	шном	раз	вој	ном	по
ли	ти	ком	 –	 мо	не	тар	ном,	 фи	скал	ном,	 спољ	но	тр	го	вин	ском,	
рас	по	де	лом,	ин	ве	сти	ци	ја	ма,	де	ви	зном	и	курс	ном	по	ли	ти	ком	
	ја	сно	нам	је	ка	кав	нас	сце	на	рио	че	ка.	Ство	ре	на	је,	очи	то	је	
јав	но	сти,	спре	га	спе	ку	ла	тив	них	про	фи	та,	ра	за	ра	ња	при	вре	де	
без	об	но	ве,	уз	ма	сов	но	си	ро	ма	ше	ње.	То	је	спон	зо	ри	са	но	ра	за
ра	ње	на	ци	о	нал	не	еко	но	ми	је.

Мо	ра	се	из	бе	ћи	ка	та	стро	фа	у	ко	ју	се	овим	мо	де	лом	иде	
и	у	ко	ју	нас	во	де	ова	кви	„еко	ном	ски	екс	пер	ти“.	Они	не	мо

9	 Овај	процес	„бекства	капитала“	 је	већ	уочен	у	неколико	последњих	година,	
јер	је	у	периоду	20102014.	година	одливено	преко	банака	преко	4,5	милијарди	
евра.
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гу	на	пра	ви	ти	за	о	крет,	са	њи	ма	не	мо	же	мо	оче	ки	ва	ти	ствар	не	
еко	ном	ске,	со	ци	јал	не	и	по	ли	тич	ке	ре	фор	ме.	То	је	пе	ри	од	вла
да	ња	 не	струч	но	сти	 и	 по	хле	пе.	Ис	пли	вао	 је	 као	 по	ли	тич	ки	
фак	тор	„обо	га	ће	ни	кри	ми	нал	ни	та	лог“.	Про	грам	ста	би	ли	за
ци	је	–	ли	бе	ра	ли	за	ци	је	–	при	ва	ти	за	ци	је,	ни	је	био	про	грам	за	
при	вред	ни	раст,	већ	при	вред	но	опа	да	ње.	

На	су	прот	 овом	мо	де	лу	 при	ва	ти	за	ци	је	 и	 оту	ђе	ња	 рад
ни	ка	од	сред	ста	ва	тре	ба	раз	ра	ди	ти	кон	цепт	спа	ја	ња	ра	да	и	
ка	пи	та	ла	у	пред	у	зе	ћу10.

Фик	сни	ка	пи	тал	се	амор	ти	зу	је,	док	се	за	по	сле	ни	тре	ти
ра	ју	као	тро	шак	(лич	ни	до	хо	ци)	и	те	ку	ћи	од	лив	сред	ста	ва	из	
пред	у	зе	ћа.	Пре	тва	ра	њем	за	по	сле	них	у	вла	сни	ке	(ак	ци	о	на	ре)	
пред	у	зе	ћа,	 уз	 по	моћ	 јев	ти	них	 бан	кар	ских	 кре	ди	та,	 са	да	 се	
део	 лич	ног	 до	хот	ка	 (као	 амор	ти	за	ци	ја	 рад	не	 сна	ге	 и	 об	но
ве	ка	пи	та	ла)	ме	сеч	но	ула	же	при	ис	пла	ти	по	ре	за	и	до	при	но
са	 у	фонд	 за	 раз	вој	 пред	у	зе	ћа.	 Ти	ме	 се	 аде	кват	но	 сма	њу	ју	
при	но	си	и	до	при	но	си	из	лич	ног	до	хот	ка.	То	је	ин	тер	на	аку
му	ла	ци	ја	и	удео	рад	ни	ка	у	фор	ми	ра	њу	ка	пи	та	ла	пред	у	зе	ћа	
(ак	ци	о	нар	ски	ка	пи	тал	за	по	сле	них)	за	мо	дер	ни	за	ци	ју	и	раз	вој	
пред	у	зе	ћа.

Са	да	се	ме	ња	основ	ни	ин	тер	ни	и	раз	вој	ни	од	нос:	пред
у	зе	ће		за	по	сле	ни		др	жа	ва.

Ме	ња	се	по	ло	жај	ра	да	у	струк	ту	ри:

	 сред	ста	ва,	рас	по	де	ле	и	ула	га	ња,
	 фор	ми	ра	ња	соп	стве	ног	ка	пи	та	ла	за	раз	вој,
	 тре	ти	ра	ње	ра	да	и	рад	ни	ка	као	ка	пи	та	ла	пред	у	зе	ћа,	а	

не	фи	нал	не	по	тро	шње	и	сла	бље	ња	сред	ста	ва	пред	у
зе	ћа	од	ли	вом	у	лич	ну	по	тро	шњу,

	 но	во	за	по	сле	ни	ви	со	ко	о	бра	зо	ва	ни	ка	дро	ви	до	би	је	ни	
на	мен	ски	кре	дит	од	ба	на	ка	ула	жу	као	свој	ка	пи	тал	
у	 пред	у	зе	ће	 при	 за	по	шља	ва	њу,	 чи	ме	 ја	ча	 ка	пи	тал	
пред	у	зе	ћа,	уз	из	ме	ну	вла	снич	ких	од	но	са,

	 у	 пред	у	зе	ће	 ула	зи	 све	жи	 ка	пи	тал	 и	 но	ва	 струч	на	
рад	на	сна	га.	По	кре	тач	ки	им	пулс	је	ство	рен.	Раз	вој	и	
но	ви	про	гра	ми	мо	гу	да	поч	ну,

10	 Модел	 је	 шире	 разрађен	 у	 студији	 др	 Слободан	 Комазец:	 Стратегија	 и	 модел	
динамичног	економског	раста	и	социјалне	равнотеже,	пројекат,	Београд,	новембар	
2011.
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	 по	ве	ћа	ва	се	 стал	на	ли	квид	ност	пред	у	зе	ћа,	 сма	њу	ју	
екс	тер	не	оба	ве	зе	и	по	ве	ћа	ва	фи	нан	сиј	ска	са	мо	стал
ност	пред	у	зе	ћа.	Ме	ња	ју	се	од	но	си	у	пред	у	зе	ћу,	али	
и	од	нос	ра	да,	ка	пи	та	ла,	др	жа	ве	и	ба	на	ка.	Ко	лек	тив	
по	ста	је	 но	си	лац	 ка	пи	та	ла	 и	 раз	во	ја,	 си	гур	но	сти	 и	
мо	дер	ни	за	ци	је.	Ме	ња	се	и	од	нос	пре	ма	на	у	ци	и	ква
ли	тет	ном	обра	зо	ва	њу.

Оства	ру	је	се	је	дин	стве	на	функ	ци	ја	ка	пи	та	ла	у	раз	во	ју	
пред	у	зе	ћа:

Фи	ксни	к	ап	итал	

Обрт	ни	ка	пи	тал	 									

Кре	а	тив	ни	људ	ски													→	Ка	пи	тал	пред	у	зе	ћа	 
													ка	пи	тал	(ин	те	лек	ту	ал	ни	 		у	про	це	су	раз	во	ја 
	 рад).	 	 	 	

 

Менаџeрске	 струк	ту	ре	 са	да	 би	ра	 ко	лек	тив	 од	 нај	спо
соб	ни	јих,	док	им	се	ин	те	ре	си	раз	во	ја	и	си	гур	но	сти	са	да	по
кла	па	ју.

Маркс	је	ана	ли	зи	рао	ка	пи	та	ли	зам	као	си	стем	ка	пи	та	ла	
и	оту	ђе	но	сти	рад	ни	ка	од	ка	пи	та	ла	и	упра	вља	ња	ка	пи	та	лом.	
То	је	на	јам	ни	рад	ник	чи	ји	је	основ	ни	циљ	пла	та	или	на	јам
ни	на,	док	је	циљ	ка	пи	та	ли	сте		вла	сни	ка	аку	му	ла	ци	ја	и	про
фит.	Су	прот	ност	ин	те	ре	са	је	угра	ђе	на	у	си	стем.	Ми	же	ли	мо	
да	спо	ји	мо	рад	и	ка	пи	тал	у	пред	у	зе	ћу,	из	ме	ни	мо	уло	гу	ра	да	
у	по	слов	ним	ре	зул	та	ти	ма,	али	и	да	по	ста	ну	но	си	о	ци	од	лу	ка	
и	вла	сни	ци	ак	ци	о	нар	ског,	ка	пи	та	ла.11

Литература

11	 То	је	концепт	и	модел	широко	разрађен	у	студији	др	Слободан	Комазец:	Криза	
и	слом	привреде	и	друштва	и	нова	стратегија	развоја	и	оздрављење	привреде	
с	друштвеним	препородом,	Београд,	децембар	2010.
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NEOLIBERALISM,PRIVATIZATIONAND
BREAKDOWNOFLABOURMOVEMENT

Re	su	me

Privatization,liberalizationandgeneralderegulation,to
getherwithareductionofactiveroleofthestateineconomy,are
thebasicpillarsofneoliberalism.Privatizationinlabourisbeing
investigatedasagreatdeceptionandrobberyofworkingclass.
The conflict between labour andfinancial capital is constantly
developingandsharpening.Theeffectsofprivatizationarebe
ingexamined,especiallyintheareaofrisingunemploymentand
liquidationofcompanies.
Keywords: privatization, crisis, social breakdown, unemploy

ment, property, inefficiency, alienation, labor and
capital,crime,corruption,speculativecapital, the
destructionoftheeconomyandsociety.
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Сажетак

Рад се бави глобалном кризом, радничким штрајковима  
и протестима грађана у свету у периоду 2010-2014. година, 
тј. током ширења и продубљивања кризе. На почетку 
је кратак осврт на  различита схватања суштине, 
димензија, актера и најважнијих последица кризе. Указује 
се на вишедимензионалност светске кризе и потребу да 
се она интердисциплинарно истражује. Централни део 
текста представља  социолошка анализа реформи радног 
законодавства, тржишта рада, пензионог система и 
социјалне политике. За сваку од тих области наводе се 
најважнији резултати истраживања  узрока, динамике, 
учесника и последица радничких штрајкова и грађанских 
протеста. Полазна теза је да неолиберални модел 
глобализације највише штити  интересе крупног светског 
капитала. Они су главни узроци светске кризе, а средњи и 
доњи слојеви и класе највише трпе њене последице. То се 
доказује анализом штрајкова и протеста грађана, односом 
послодаваца, државе и јавности према њима. На крају, 
аутор закључује да су штрајкови и протести грађана  мање 
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ефикасни на крају него што су били на почетку посматраног 
периода.
Кључне речи: светска криза, штрајкови, протести,  интере-

си, капитализам, грађани.

Осврт на схватања o светскoj  кризи

Постоје	бројни		радови	о	светској	кризи.	Oни	се	односе	
на	 различита	 питања.	 Једни	 се	 аутори	 баве	 пореклом	 кри-
зе,	 други	 динамиком	 њеног	 ширења,	 трећи	 последицама,	
четврти	најважнијим	субјектима	који	њом	управљају	a	пети	
нуде	решења	насталих	проблема.	Има	и	таквих	који	указују	
само	на	поједине	аспекте	кризе,	или	само	описују	проблеме	
са	којима	се	срећу	грађани	конкретног	друштва	или	државе.	
Занимљиво	је	да	у	том	мноштву	ставова	о	кризи	постоји	не-
сразмерно	мало	нових	идеја.	У	суштини,	још	нема неке		раз-
вијене	теорије	и	целовитог	гледишта	о	природи,	и	начинима	
превазилажења	глобалне	кризе. 

Међу	теоретичарима	о	економској	кризи	постоје,	најо-
пштије	речено,	две	међусобно	различите	групације.	Једна	се	
ослања	на	тзв.	чикашку	економску	школу	на	челу	са	Мил-
тоном	Фридманом	(књига	Капитализам и слобода	и	друге).	
Они	развијају	идеје	о		слободи	појединца,	тржишта	и	мини-
малној	улози	државе	у	регуслиању	привредног	и	друштвеног	
живота.	 То	 су	 темељи	 концепта	 неолибералне	 идеологије,	
која	 максимално	 штити	 интересе	 светске	 капиталистич-
ке	класе.	Друга	полази	од	сасвим	супротних	претпоставки,	
које	 је	заступао	Џон	Мајнард	Кејнз	(књига Општа теорија 
запослености, камате и новца).	У	економији,	али	и	шире,	то	
су	критичари	неолибералног	модела	капитализма,	глобали-
зације	и	свега	што	из	тога	произлази	(стагнација	и	рецесија,	
незапосленост,	 губитак	 радних	 и	 социјалних	 права,	 мања	
социјална	 заштита	 појединца	 и	 породице).1	 Из	 наведених	
разлика	произлазе	и	 различита	 тумачења	политика	и	мера	
за	излазак	из	кризе.	Први	су	широко	прихваћени	од	стране	

1	 Stiglic,	 Džozef,	 Slobodan pad, Akademska	 knjiga,	 Novi	 Sad,	 2012;	 Небојша	
Катић,	 „Неолиберални	 корени	 светске	 економске	 кризе“, Нова  српска 
политичка мисао,	Београд	бр.	3-4/2009	стр.	25-54;	Слободан	Комазец,	Слом 
финансијске империје и нова стратегија крупног капитала,		Београд,	2014;	
Оскар			Ковач,	„Узроци	и	могући	концепти	решавања	светске	финансијске	
кризе“, Нова српска политичка мисао,	Београд,		бр.	3-4/2009,	стр.	7-24.
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светске	 капиталистичке	 класе	 тј.	 имају	 велики	 утицај	 на	
најважније	 светске	 центре	 финансијске	 и	 политичке	 моћи.	
Други	су	против	тога,	а	за	доносиоце	најважнијих	одлука	су	
више	морална	критика	него	стварна	препрека.	У	економији	
се	ови	истраживачи	позивају	на	Кејнза,	у	друштвеним	нау-
кама	на	 изворна	 значења	појма	 слободе,	 демократије	 и	мо-
рала.	 Они	 критикују	 похлепу	 за	 профитом,	 неумереност	 у	
стицању	богатсва	и	државу,	која	прерасподељује	богатсво	од	
сиромашних	ка	богатим	грађанима.Често	истичу	да	у	свету	
расту	економске	и	социјалне	неједнакости	у	свету,	а	предузе-
те	мере	више	„потпаљују“	него	санирају	насталу	ситуацију.	

Најважнији	актери	светске	кризе	су	 глобална	капита-
листичка	класа,	центри	финансијске,	економске,	политичке	и	
војне	моћи,	мултинационалне	компаније	и	националне	капи-
талистичке		класе.	На		рубу	друштвене	моћи	су	најмасовнији	
губитници	 глобализације	 и	 економске	 кризе,становништво	
капиталистичке	(полу)периферије.	Они	плаћају	највећу	еко-
номску,	социјалну	и	људску	цену	ширења	и	продубљивања	
кризе.	Њима	се	прикључују	и	средњи	слојеви	и	ниже	класе	
у	развијеним	капиталистичким	друштвима.	Глобална	криза	
је	сваког	од	поменутих	актера	различито	погодила.	Општи	
тренд	је	раст	моћи,	профита	и	богатства	мултинационалних	
компанија	и	крупних	капиталиста.	Њихове	интересе	штити	
држава	 и	 најважније	међународне	 институције	 (ММФ,	ЕУ;	
СБ;	ОУН).	Оне	диктирају	 	 услове	пословања	и	начине	жи-
вота	грађана	широм	света,	али	у	корист	најмоћнијих	класа	
и	држава.2	Укратко	речено,током	кризе	порасле	су	економс-
ке	и	друштвене	неједнакости	између	континената,	региона	и	
унутар	 националних	 држава.	 Бранко	Милановић	 је	 закљу-
чио	да	је	раст	неједнакости	у	расподели	дохотка	главни	уз-
рок	 кризе.3	 Стварну	 цену	 плаћају	 милиони	 незапосленог	 и	

2	 Најслабије	 државе	 највише	 осећају	 последице	 притиска	 међународних	
институтција	 на	 доношење	 државних	 одлука.	 Види:	 Петар	 Матић,		
„Државни	капацитет	у	доба		глобализације“,	Политичка ревија, 	Институт		
за	 политичке	 студије.	 Београд,	 бр.	 3/	 2012,	 стр.	 108;	 	 Слободан	 Комазец	
сматра	да	ММФ,	СБ	и	СТО	треба	извући	испод	доминантне	улоге	САД-а	
(Слом финансијске империје и нова стратегија крупног капитала,		Београд,	
2014	.стр.	30).

3	 Бранко	 Милановић,	 Богаташи и сиромаси,	 Службени	 гласник,	 Београд,	
2012,	 стр.	 160.	 Према	 неким	 теоретичарима	 излаз	 из	 кризе	 зависи,	 поред	
осталога,	 од	 промена	 на	 светској	 геополитичкој	 сцени	 (Arrighi,	 Govanni,	
Adam Smith in Being: Leneages of the Twenty First Century,Verso,	 London,	
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осиромашеног	 становништва.	 Против	 тога	 су	 се	 радници,	
средњи	 слојеви	 и	 грађани	 све	 чешће	 и	 жешће	 бунили,	
организовањем	штрајкова,	јавних	протеста	и	демонстрација.
Успех	тих	акција	системски	је	био		ограничен,	интересима	и	
моћи		домаће	и	светске	капиталистичке	класе.

Промене радног законодавства  
и тржишта рада 

Социолошка	анализа	штрајкова	и	грађанских	протеста	
против	 измена	 радног	 законодавства	 и	 реформи	 тржишта	
рада	 односи	 се	 на	 период	 2010-2014.	 година,	 тј.	 од	 почетка	
„другог	таласа“	светске	кризе	до	данас.	У	центру	истражи-
вања		је		отпор	изменама	и	примени	закона	о	раду	у	правцу	
стварања	тзв.	флексибилног	тржишта	рада.

Суштина измена радног законодавства 

Неравнотежа	 моћи	 између	 удружења	 послодаваца	 и	
синдиката	 запослених	 са	 светском	 кризом	 се	 појачала	 у	
корист	 капиталистичке	 класе.	Она	 је	 наметала	 ново	 радно	
законодавство,	 које	 је	 укидало	 и	 достигнута	 синдикална	
права.	 Томе	 се	 нису	 могли	 супроставити	 синдикати	 ван	
националних	 граница,	 јер	 су	 далеко	 слабији	 од	 удружења	
послодаваца.	 Интересе	 капиталиста	 штите	 најважније	
међународне	организације	(ИЛО,	ММФ,	СБ).	

Најважније	тековине	историјске	борбе	радника	и	син-
диката	полако	али	сигурно	су	нестајале.	Још	пре	отвореног	
наступања	глобалне	кризе	посегло	се	за	увођењем	несигур-
нијих	радних	односа,	уговора	о	раду	на	краће	време,	мањим	
зарадама,	 посебно	 за	 младе.	Најпре	 су	 то	 предлагале	 поје-
дине	 компаније	 (Simmens,	 Philips,	Mercedes,	 Fiat4),	 а	 потом	
и	ресорни	министри.	Од	радника	се	тражило	да	раде	дуже,	

2007.	О	еколошким	кризама	у	капитализму	више	је	писао	Harvey	David	(The 
Enigme of the Capital and Crisis of Capitalism, Profile	Book,	London,	2010.).

4	 Fiat	је	месецима	уцењивао	запослене	у	различитим	погонима	да	ће	остати	
без	посла	или	ће	се	одселити	ако	не	прихвате	лошије	зараде	и	услове	рада.	
Штрајкови	нису	помогли,	а	на	референду	се	одлучило	да	се	прихвате	ниже	
зараде,	више	неплаћеног	рада,	губитак	права	на	штрајк	и	на		плаћено	боло-
вање.	Марина	Лаловић,“Фијат	између	референдума	и	штрајка“,	Политика, 
14.01.2011,	 http://www.politika.rs/rubrike/Svet/Fijat-izmedju-referenduma-i-stra	
jka.sr.html,	(приступљено	20/01/2012.)
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за	исту	зараду,	или	да	склапају	уговоре	на	краће	време,	с	не-
извесним	 запослењем	 код	 истог	 послодавца.	 Француска	 је	
типичан	пример	за	то.	Више	од	3	милиона	солидарних	рад-
ника,	студената	и	грађана	се		28.	марта	2006.	године	успешно	
супроставило	у	генералном	штрајку	и	више	од	130	протеста	
изменама		закона	о	запошљавању.	У	најновијем	таласу	кризе	
(2013.	године)	земљу	је	преплавио	талас	масовних	штрајкова	
због	закон	о	раду.	У	 једном	протесту	захтевао	се	и	рад	не-
дељом! 5 Синдикати	су	јаки,	солидарни,	иако	је	синдикално	
организовано	свега	8	%		запослених,	док	је	1950.	године	било	
50%.	(У	Немачкој	18%,	у	Британији	26%).	У	Немачкој	су	јаки	
синдикати	у	јавном	сектору,	али	су	сличне	измене	закона	о	
раду	лако	усвојене	2005.	године.	Штрајкачи	и	демонстранти	
су	се	супростављали	реорганизацији	предузећа,	отпуштању	
радника,	већој	конкуренцији	тј.	довођењу	радника	изван	пре-
дузећа	и	сл.	У	В.	Британији	 је	забележен	и	штрајк	 	против	
запошљавања	странаца.6	што	слично	било	је	у	Аустралији,	с	
тим	што	су	се	странцима	супростављали	и	синдикати.	У	три	
државе	САД-а	2011.	 године	радници	у	 јавном	сектору	про-
тестовали	су	против	укидања	синдикалних	права.	Занимљи-
во	 је	 да	 су	Словенци	 2011.	 године	 	 референдумом	 одбаци-
ли	закон	о	хонорарном	раду.7	У		Србији	и	региону	није	било	
озбиљнијих	и	масовнијих	штрајкова	против	нових	закона	о	
раду.

Штрајкови и протести против закона о раду 
и флексибилног тржишта рада 

Немачка	привреда	је	најразвијенија	у	ЕУ,	незапосленост	
је	ниска	а	синдикати	релативно	јаки.	На	нивоу	предузећа	и	

5	 Милошевић,	 Милан,	 Еnzo,	 Mangini	 i	 Andrej,	 Ivanji,,	 	 „Eвропа	 на	
улици:Француска	епидемија	у	држави	благостања“,	Време,	28.	10,2010,		
бр.1034,	 http://www.vreme.com/cms/view.php?id=957621,(приступљено	
01/11/2010.);Протест	у	Паризу:	Хоће	да	раде	и	недељом, Васељенска,	
03.10.2013,	 http://www.vaseljenska.com/vesti-dana/protest-u-parizu-hoce	
-da-rade-nedeljom/,	(приступљено	05/10/2013.)

6	 „Штрајкови	 у	 Великој	 Британији	 због	 запошљавања	 странаца“,	
Политика,	 30.	 01.	 2009.	 http://www.politika.rs/vesti/najnovije-vesti/
STRAJKOVI-U-VELIKOJ-BRITANIJI-ZBOG-ZAPOSLJAVANJA-
STRANACA-i73369.sr.html,	(приступљено	31/01/2009.)

7	 „	 Slovenci	 neće	 privremene	 poslove“,	 Б 92,	 10.	 04.	 2011,	 http://www.	
b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2011&mm=04&dd=11&nav_id=505387,	
(приступљено 04/05/2011.)
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грана	 организовани	 су	 штрајкови,	 за	 раст	 зарада	 од	 свега	
неколико	процената.	Синдикат	железничара	је	у	јесен	2014.	
године	покренуо	више	штрајкова	за	веће	зараде	и	скраћење	
радне	недеље	39	на	37	часова.	Пилоти	Луфтханзе	често	 су	
штрајковали	за	веће	зараде,	боље	услове		рада	и	пензионисања.	
Имају	мали	 али	 јак	 синдикат.	Солидарно	 су,	 на	 европском	
нивоу,	протествовали	и	против	закона	о	већем	броју	часова	
лета,	што	угрожава	и	безбедност	путника.8

Велика	 Британија	 је	 донела	 флексибилне	 радно	
законодавство	 и	 мерама	 штедње	 терет	 кризе	 пребацивала	
на	 средње	 и	 ниже	 класе	 и	 слојеве.	 Масовно	 су	 гашена	
радна	места,	што	 је	 	изазвало	бројне	штрајкове	и	протесте	
запослених	 и	 грађана.	Нарочит	 одјек	 имали	 су	 	штрајкови	
у	 лондонском	 метроу,	 који	 користи	 дневно	 3,5	 милиона	
људи.	У	јесен	2010.	године	штрајковало	се	против	укидања	
800	радних	места.	Власт	је	штрајк	прогласила	политичким.	
У	 априлу	 2014.	 године	 укидало	 се	 950	 радних	 места,	
па	 је	 организован	 дводневни	 генерални	 штрајк.9	 Лакше	
отпуштање	 је	 у	 суштини	 нових	 закона	 о	 раду.	 Французи	
су	 због	 тога	 организовали	 и	 општи	 генерални	 штрајк.10 
Штрајковали	су	запослени	у	државним	службама,	социјални	
радници,	запослени	у	пошти	и	у	транспорту.

Португал,	Шпанија,	Италија	и	Грчка	су	протеклих	шест	
година	биле	земље	у	којима	се	често	и	жестоко	штрајковало	
и	демонстрирало.	Поводи	су	били	различити,	али	најчешће	
изазвани	економском	кризом.	Насупрот	незадовољних	рад-
ника	и	грађана	били	су	полиција,	али	и	војска.	Коришћена	
су	сва	средства	убеђивања,	од	парола	до	физичких	обрачуна,	
затварања	и	убијања.	Овде	се	издвајају	неки	од	штрајкова	и	
протеста	поводом	закона	о	раду.	У	Португалу	је	24.	новембра	
2010.	 године	 био	 највећи	 штрајк	 у	 историји	 земље.	 Од	 5	

8	 „Немачки	пилоти	и	железничари	у	штрајку“,	Блиц,	07.10.	2014.	http://www.
blic.rs/Vesti/Svet/500508/Nemacki-piloti-i-zeleznicari-u-strajku,(приступљено 
10/10/2014.).

9	 „Милиони	 путника	 у	 проблему:	 Штрајк	 лондонског	 метроа“,	 Блиц, 
28.04.2014,	 http://www.blic.rs/Vesti/Svet/461076/Milioni-putnika-u-problemu-
Strajk-londonskog-metroa,	(приступљено	06/05/2014.).

10	 „У	Француској	проглашен	национални	штрајк“,	Moje novosti,	 05	 .03.	 2013,	
.http://mojenovosti.com/lat/index.php?option=btg_novosti&catnovosti=0&i
dnovost=63565&U-Francuskoj-proglasen-nacionalni-strajk#.VNUc4_nF-2s,	
(приступљено	12/04/	2013.).
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милиона	 запослених	штрајковало	 је	 3,5	 милиона!	 Бранили	
су	 радна	 права:	 минималне	 зараде,	 уговоре	 	 радника	 на	
неодређено	 време	 и	 пензије.11	 Први	 пут	 после	 22	 године	
сарађивале	 су	 две	 највеће	 синдикалне	 централе	 (UGT	 и	
CGTP).	 У	Шпанији	 је	 септебра	 2010.	 године	 у	 генералном	
штрајку	учествовало	10	милиона	радника	и	службеника,	или	
70%		од	свих	запослених.	Били	су	против	закона	о	раду	који	
омогућава	 лакше	 отпуштање	 и	 запошљавање,	 дужи	 радни	
век	за	2	године,	нижа	социјална	примања	за	незапослене	и	
мање	зараде	у	јавном	сектору.	Штрајк	је	био	уперен	против	
премијера	 (Jose	Luis	Zapatero)	из	Социјалистичке	радничке	
партије.	Он	 је	у	децембру	2010.	 године	сломио	штрајк	кон-
тролора	лета	тако	што	је	војска	штрајкаче	силом	враћала	на	
посао.12	Контролори	су	штрајковали	против	нижих	плата	(за	
40%),	већег	броја	часова	рада	а	краћег	одмора.	Касније	су	ма-
совно	против	губитка	радних	места	штрајковали	запослени	у	
јавном	сектору.	Стопа	незапослености	2013.	године	била	је	у	
Италији	12,2,	Португалу	16,5,	Шпанији	26,1	и	Грчкој	27,3.	Не-
запосленост	младих	била	је	вишеструко	већа	(58,3%,	55,5%,	
40,0%	и	37,7%	ретроспективо)13.		

Радници	 Шпанијe	 су	 први	 генерални	 штрајк	
организовали	2010.	године	против	десничарске	владе,	тј.	због	
рецесије,	високе	незапослености	и	начина	решавања	кризе.	У	
марту	201.2	године		влада	је	најавила	гашење	630.000	радних	
места	и	раст	незапослености	на	24,3%.	Донет	је	рестриктивни	
закон	о	 раду,	 против	 кога	 су	Шпанци	штрајковали	и	 јавно	
демонстрирали	 широм	 земље.	 Најважније	 измене	 су	 биле:	
ниже	отпремнине,	лако	отпуштање	(из	економских	разлога),	
мање	 зараде,	 дужи	 пробни	 рад,	 непоштовање	 колективних	
уговора,	територијално	премештање	радника	и	сл.	Штрајкачи	
су	 носили	 паролу;“Не	 реформи	 рада!“.14	 Власт	 се	 силом	 са	

11	 “Одржан	највећи	генерални	штрајк	у	повијести		Португала“,		Радничка борба,	
03.	 12.	 2010,	 http://www.radnickaborba.org/2010/12/03/841/,	 (приступљено		
08/12/2011.)

12	 „Шпањолска	влада	послала	војску	како	би	сломила	штрајк	контролора	лета“,	
Радничка борба,		08.	12.	2010,	http://www.radnickaborba.org/2010/12/08/spanjo-
lska-vlada-poslala-vojsku-kako-bi-razbila-strajk-kontrolora-leta/,	 (приступљено	
03/12/2012.)	

13	 Еurostat,Unemployment  Statistics (2014),		http://ec.europa.eu/eurostat/data/data-
base	(,(приступљено 10/01/2015.)

14	 Бранка	 Радоја	 (прир.),	 „Шпањолци	 на	 улицама	 против	 реформе	 рада“,	



Нада Г. Новаковић КРИЗА, ШТРАЈКОВИ И ...

96

њима	обрачунавала.	 Још	суровије	било	 је	у	шрајку	рудара.	
Влада	 је	планирала	мање	субвенције	и	 затварање	рудника,	
тј.	 губитак	 25.000	 радних	 места.15Рудари	 су	 данима,	 са	
породицама,	 демонстрирали	 у	 центру	 Мадрида,	 а	 касније	
се	 и	 оружано	 борили	 против	 полиције.	 Подржали	 су	 их		
синдикати,	грађани	и	покрет	„15	М“.

	 	Највећа	конфедерација	синдиката	Италије	(CGIL)	 је	
у	мају	2011.	 године	организовала	 генерални	штрајк.	Учест-
вовало	 је	 100.000	 радника.	 Захтеви	 су	 били:	 нижи	 порези,	
веће	плате	и	инвестиције	за	нова	радна	места	и	већа	права	
радника.16	Исти	синдикат	је	предводио	(са	UIL)	и		генералне	
штрајкове	у	октобру	и	децембру	2014.	 године.	Оба	 су	била	
против	 закона	 о	 раду	 и	 реформе	 тржишта	 рада,	 лакшег	
отпуштања	 радника,	 а	 нових	 повластица	 за	 послодавце.	
Штрајк	је	комбинован	са	јавним	протестима	грађана		широм	
Италије.	У	првом	штрајку	(25	октобра)	учествовало	је			више	
од	милион	радника	и	грађана.	Само	у	Риму	 	марширало	 је	
милион	људи.		Касније	их	је	у	Риму	(12,	децембра)	било	око	
сто	хиљада,	а	демонстрирало	се	у	још	54	града.17	Штрајкови	
су	 били	 неуспешни	 јер	 нису	 битније	 изменили	 политику	
премијера	Матеа	Ренција.

У	 Грчкој	 се	 штрајковало	 често,	 масовно	 и	 жестоко.	
Скоро	да	нема	професије	која	није	штрајковала.	Били	су	то	
штрајкови	комбиновани	са	јавним	демонстрацијама,	митин-
зима,	сукобима	са	полицијом,	насиљем	и	људским	жртвама.	
Током	 	2012.	 години	било	 је	2	000	штрајкова,	 а	од	почетка	
2011.	до	средине	2013.	године		36	„свегрчких“.	Штрајковало	
се	против	лакшег	отпуштања	радника,	непоштовања	колек-
тивних	уговора,	смањења		и	замрзавања	плата,	премештања	
на	„мобилне	листе“.18 Бранило	се	и	право	на	штрајк	(против	

Слободна Европа, 29.	03.	2012., http://www.slobodnaevropa.org/content/spanci_
na_ulicama_protiv_reforme_rada/24530880.html,	(приступљено	30/03/2012.)

15	 	 Španija	 u	 plamenu,	 masovna	 hapšenja	 tokom	 generalnog	 štrajka“,	 Blic,	 29.	
03,2012.	 http://www.blic.rs/Vesti/Svet/314626/Spanija-u-plamenu-masovna-hap-
senja-tokom-generalnog-strajka,	(приступљено	11/04/2012.)

16	 „Генерални	штрајк	у	Италији	окупио	стотине	хиљада	радника“,	Блиц,	 06.		
05.	 2011,	 http://www.blic.rs/Vesti/Svet/252275/Generalni-strajk-u-Italiji-okupio-
stotine-hiljada-radnika,	(приступљено	06/06/2012.)

17	 Немања	Влачо,	„Италија	у	блокади“,	Ренци	на	удару“,	Блиц,	13.	12.	2014,	http://
www.blic.rs/Vesti/Svet/519013/Italija-u-blokadi--Renci--na-udaru,	 (приступље-
но	16/	01/2015.)

18	 Државни	 службеници	 су	 премештани	 на	 било	 које	 друго	 радно	 место,	 а	
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цивилне	мобилизације	штрајкача)	и	 достигнута	 	 демократ-
ска	права.	Штрајкове	појединих	професија	организовали	су	
најчешће	 два	 синдиката,	 Синдикат	 државних	 службеника	
((ADEDI)	 и	 Конфедерација	 радника	 Грчке	 (GSEE)).У	 већи-
ни	генералних	штрајкова	наступали	су	заједно.	У	мају	2010.	
године	3	милиона	радникa	 је	штрајковало	и	протествовало	
против	кризе	и	лошег	стандарда	радника19.	Мало	касније,	у	
јуну,	био	 је	генерални	штрајк	против	лакшег	отпуштања	и	
реформе	тржишта	рада.	У	генералном	штрајку	из	фебруара		
2013.	 године	 	милион	 грађана	протестовало	 је	 на	 улицама.	
Касније	је	борба	против	губитка	радних	места	била	у	центру	
штрајкова	против	политике	штедње.	Исто	је	било	и	у	демон-
страцијама	крајем	2014.	године.20 

Реформе пензијског система  
и социјалног осигурања 

Промене	 пензијског	 система	 биле	 су	 подстакнуте	
пензионисањем		„baby	boom“	генерације	и	ширењем	економске	
кризе.	Наступила	је	штедња	и	смањење	права	грађана.21	То	је	
посебно	погађало	поједине	професије.	У	Норвешкој	су	то	били	
запослени	у	нафтној	индустрији,	у	Шпанији	железничари	и	
рудари,	у	Грчкој	поморци	и	службеници	у	јавном	сектору	и	
сл.	 Отпор	 реформама	 пензијског	 система	 био	 је	 различит.	
То	 је	 зависило	 од	 степена	 организованости	 запослених	 и	

после	180	дана	су,	ако	нема	другог	посла,	добијали	отказ.
19	 „Генерални	штрајк	у	Грчкој“,		Радничка борба,	08.	05.	2010,	http://www.rad-

nickaborba.org/2010/05/08/606/,	(приступљено	15/08/2008.)
20	 „Štrajk	 radnika	 u	 Grčkoj”,	 RTS,	 29.	 06.	 2010,	 http://www.rts.rs/page/stories/

sr/story/11/Region/730696/%C5%A0trajk+radnika+u+Gr%C4%8Dkoj.html,	
(приступљено	10/06/2010.);“Данас	генерални	штрајк	у	Грчкој.“.	24 Sata, 16.	
07. 2013,	 http://arhiva.24sata.rs/vesti/svet/vest/danas-generalni-strajk-u-grck-
oj/97902.phtml,	 (приступљено	 	 20/07/2013.);	 „Паралисана	 земља	 :	 Грчка	 у	
генералном	штрајку“, Блиц,	27.	11.		2014,	http://www.blic.rs/Vesti/Svet/514621/
PARALISANA-ZEMLJA-Grcka-u-generalnom-strajku,	 (приступљено	
29/11/2014.)

21 Д.	Шуковић,	Неједнакости, незапосленост и криза, Институт	друштвених	
наука,	Београд,	2014,	стр.	156;	Петар	Ђукић,	„Становништво	и	демографско-
економски	развој:	Свет	и	Србија“	.	(у	зборнику	Становништво и развој (ур.	
Веселин	Вукотић		и	др, Институт	друштвених	наука,	Београд,	2012. ),	стр.	
81.и	 82.	 Услови	 за	 стицање	 пензије	 су	 пооштрени	 на	 сличан	 начин	 у	 ЕУ	
27	и	на	Балкану.Рајко	Косановић, Пензијске реформе у земљама западног 
Балкана из еврпске перспективе, Савез	самосталних	синдиката	Србије,	Бео-
град,	2012,	стр.	52-56.



Нада Г. Новаковић КРИЗА, ШТРАЈКОВИ И ...

98

грађанске	солидарности.	Најуспешнији	штрајкови	били	су	у	
развијеној	Норвешкој,	где	нафтна	индустрија	има	стратешко	
место.22  

У	Немачкој	је	померање	старосне	границе	прошло	ре-
лативно	мирно.	Највећи	отпор	пружали	су	пилоти	и	контро-
лори	лета.	Њихови	штрајкови	били	су	релативно	најуспеш-
нији,	а	синдикати	мали	и	јаки.23	У	В.	Британији	је	после	25	
година	 од	 владавине	 Маргарет	 Тачер	 организован	 највећи	
штрајк!	Међу	 2	 милиона	 штрајкача	 нашли	 су	 се	 радници,	
ђаци,	 студенти,	 наставници,	 државни	 службеници,	 цари-
ници,	 адвокати	 и	 обични	 грађани.	Упркос	 највећем	штрај-
ку	у	 јавном	 сектору,	 користећи	 сва	 средства	физичке	 силе,	
власт	је	донела	рестриктивне	законе.24	У	Француској,	где	је	
развијена	политичка	култура	протеста,		те	су	промене	биле	
праћене	масовним	штрајковима	у	дужем	периоду.	Синдика-
ти	су	били		главни	покретачи	отпора,	а	прикључивали	су	им	
се	и	 	 грађани.	У	октобру	2010.	 године	 	на	улицама	 је	било	
око	3,5	милиона	штрајкача	и	демонстраната.	Били	су	против	
подизања	старосне	 границе	 за	пензију	са	 	60	на	62	 године.	
Масовно	су	протествовали	и	 	2013.	године,	кад	се	најавила	
промена	стицaња	пуне	пензије	(са	41	на	43	године	стажа,	а	
пуних		67	година	живота).25

У	 земљама	на	периферији	 тј.	 на	 југу	ЕУ	 ситуација	 је	
била	озбиљнија.	Земље	као	што	су	Италија,	Шпанија,	Порту-

22	 „	Прекинут	штрајк	нафташа	у	Норвешкој“,	Б 92,	 	 12.	07.	2012,	http://www.
b92.net/biz/vesti/svet.php?yyyy=2012&mm=07&dd=10&nav_id=625273,	
(приступљено	02/08/2012.)

23	 Пилоти	 су	 током	 септембра	 и	 октобра	 2014.	 године	 	 организовали	 чак	
6	 штрајкова	 против	 повећања	 година	 за	 преверемену	 пензију.	 „Сутра	
нови	штрајк	 пилота	 Lufthanze“,	Блиц,	 15.	 10.	 2014,	 http://www.blic.rs/Vesti/
Svet/502833/Sutra-novi-strajk-pilota-Lufthanze,	(приступљено	15./10/	2014.)

24	 „У	Британији	највећи	штрајк	за	последњих	25	година,	ухапшене	52	особе“,	Блиц, 
30.	 11.	 2011,	 http://www.blic.rs/Vesti/Svet/292744/U-Britaniji-najveci-strajk-za-
poslednjih-nekoliko-decenija-uhapsene-52-osobe,	 (приступљено	 14/12/	 2012.);	 
„Британци	у	пензију	са	69	година	од	2040“,	Политика,  06.12.	2013,	http://
www.politika.rs/rubrike/Svet/Britanci-u-penziju-sa-69-godina-od-2040.lt.html,	
(приступљено	10/12/2013.)

25	 „Нови	талас	штрајкова	у	Француској	против	пензионе	реформе,	Политика, 
12.	 10,	 2010,	 http://www.politika.rs/vesti/najnovije-vesti/Novi-talas-strajkova-
protiv-penzione-reforme-u-Francuskoj.sr.html,	(приступљено	15/12/2010.);

	 „Протести	у	Француској	због	најављене	реформе	пензионог	система“,	Блиц,	
11.09.	 2013,	 http://www.blic.rs/Vesti/Svet/404569/Protesti-u-Francuskoj-zbog-
najavljene-reforme-penzionog-sistema,	(приступљено	18/01/2014.)
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гал	и	Грчка	имале	су	брже	и	драстичније	промене	пензијског	
система.	Наиме,	то	је	зависило	од	степена	задужености	земље	
и	притиска	међународних	кредитора	(ММФ,	СБ,	ЕЦБ).	Грчка	
је		2012.	године	имала		задуженост		165,3%		(од	БДП),		Шпа-
нија	80,9%,	Португал	120,3%,	а	Италија	127,3%.26		У	Италији	
је	организовано	више	генералних	штрајкова	против	реформе	
пензијског	система.	Међу	њима	издвајају	се	штрајкови	које	
су	покретали	раднички	синдикати.	Више	десетина	хиљада	
радника	 је	 крајем	 2012.	 године	 марширало	 улицама	 Рима	
против	смањења	пензија	а	раста	пореза.27		У	Грчкој	су	пензије	
смањене	за	40%	још	2005.	године,	када	је	организован	гене-
рални	штрајк.28	У	наредном	периоду	пензионери	су	сирома-
шили,	а	услови	за	стицање	пензије	су	пооштрени.	У	пролеће	
2012.	године	на	тргу	у	Атини	спалио	се	71-годишњи	пензио-
нер	Димитрус	Христулас	Био	је	то	повод	за	друге	протестe.	
Те	године	пензије	и	плате	су	смањене	за	18%,	a	повећани	по-
рези	за	52%.29	Повод	за	један	од	генералних	штрајкова	Грка	
био	је	закон	о	одласку	у	пензију	са		67	година	живота,	који	би	
се	постепено	применио	до	2040.	године.30

Штрајковали	су	и	јавно	протествовали	и	у	новим	чла-
ницама	ЕУ.	У	Пољској	 су	 незадовољни	 радници	из	 синди-
ката	Солидарност	ланцима	затворили	излазе	из	парламента,	
у	 којем	 су	 посланици	 донели	 одлуку	 о	 одласку	 пензију	 са	
67	година,	за	жене	до	2040,	а	за	мушкарце	до	2020.	године.	
Нешто	касније	 је	100	000	радника,	организованих	од	стра-
не	три	синдиката,	демонстрирало	против	власти	и	пензионе	

26	 Слободан	Комазец,	Слом финансијске империје и нова стратегија крупног 
капитала,		Београд,	2014,	стр.	33.

27	 „	Десетине	хиљада	Римљана	у	маршу	против	смањења	пензија“,	Курир,	16.12.	
2012,	 http://www.kurir.rs/desetine-hiljada-rimljana-u-marsu	 -protiv-smanjenja-
penzija-clanak-278270,	(приступљено	20/12/2012.)

28	 Европу	потресају	штрајкови,	РТС,	14.	05.	2005,	http://www.rts.rs/page/stories/
sr/story/10/Svet/61591/Evropu+potresaju+%C5%A1trajkovi.html?email=yes,	
(приступљено	15/05/2005.)

29	 Дејан	Мировић,	„Шта	је	ЕУ	донела	Грчкој“,	Нова српска политичка мисао,	
08.06.2014,	 http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/sta-je-eu-donela-grckoj.html, 
(приступљено	10/12/2014.)

30	 „	Нови	сукоби	у	Атини	после	сахране	пензионера	који	се	убио	због	оскудице“,		
Блиц,	07.	04,	2012,	http//www.blic.rs/Vesti/Svet/316173/Novi-sukobi-u-Atini-po-
sle-sahrane-penzionera-koji-se-ubio-zbog-oskudice,	 (приступљено11/04/2012.);	
„Генерални	штрајк	у	Грчкој“,	Б 92,	24.	06.	2005,	http://www.b92.net/info/vesti/
index.php?yyyy=2005&mm=06&dd=24&nav_category=78&nav_id=171274,	
(приступљено	15/08/2010.)
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реформе.31		Крајем	2011.	године	у	Румунији	је	протествовало	
5	000	војних	пензионера	због	смањења	пензија	за	50%.32	То-
ком	2013.	године		пензионери	демонстрирали	су	против	си-
ромаштва.	

Реформе здравства и система образовања

Суштина	 реформе	 здравствене	 и	 социјалне	 заштите	
током	светске	економске	кризе	се	своди	на	мања	издвајања	
из	 државног	 буџета,	 смањење	броја	 запослених	и	њихових	
зарада	и	приватизацију.	Према	подацима	ОЕЦД-а	од	2009.	до	
2011.	 године	 значајно	 су	 смањена	 потрошња	 у	 здравству,	 а	
појединац	у	томе	учествује	са	10%	у	најразвијенијим	земља-
ма	а	у	мање	развијеним	35%.33	Запослени	у	здравству	су	често	
подржавали	штрајкове	и	протесте	против	политике	штедње	
у	јавном	сектору,	губитка	радних	места,	смањења	пензија	и	
зарада.	Посебно	су	грађани	били	солидарни	у	презадуженим	
државама	света	(Аргентина,	Шпанија,	Португал,	Италија	и	
Грчка).	Приватизацији	здравствених	установа	све	више	су	се	
супростављали	и	грађани	у	развијеним	државама.

Први	корак	које	су	владе	предузимале	било	је	смањење	
зарада,	 радних	 места	 и	 здравствених	 установа.	 Томе	 су	 се	
запослени	 супростављали	 већ	 на	 саму	 најаву.	 У	Шпанији	
здравство	највише	зависи	од	локалних	самоуправа.	Због	пла-
на	да	се	смањи	број	запослених	за	75.000,	упосли	више	хо-
норарних	 радника	 и	 затвори	 више	 државних	 здравствених	
центара	 протествовало	 се	 више	 пута	 од	 новембра	 2012.	 до	
фебруара	2013.	године.	На	хиљаде	лекара,	медицинских	се-
стара	и	осталог	особља	протествовало	је	због	покушаја	при-

31	 „Читав	сат	гневни	радници	нису	пуштали	полјске	посланике	да	изађу“,	Блиц,	
11.05.	 2012,	 http://www.blic.rs/Vesti/Svet/323284/Citav-sat-gnevni-radnici-nisu-
pustali-poljske-poslanike-da-izadju,	(приступљено20/05/2012.);		„Више	од	100	
000	радника	дало	последње	упозорење	Влади	у	Варшави“,	Блиц,	14.	09.	2013,		
http://www.blic.rs/Vesti/Svet/405437/Vise-od-100000-radnika-dalo-poslednje-
upozorenje-Vladi-u-Varsavi.	(приступљено	21/10/2013.)

32	 „Румунија:Штрајк	војних	пензионера“, Б 92,	 25.11.2011,	http://www.b92.net/
biz/vesti/region.php?yyyy=2011&mm=01&dd=25&nav_id=488124,(ïðèñòóïšåíî	
26/11/2011.)

33	 Маринковић,	 	 Катарина	 (2013).	 ОЕЦД:	 Смањивање	 	 државних	 буџета	 уг-
розило	 здравствену	 потрошњу,	 Бизнис  и финансије,	 21.	 новембар.	 2013,	
http://bif.rs/2013/11/oecd-smanjivanje-drzavnih-budzeta-ugrozilo-zdravstvenu-
potrosnju/#sthash.1TuL8LbP.dpbs,	(приступљено	01/11./2014)
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ватизације	6	од	20	државних	болница,	и	10%	од	свих	домова	
здравља	 („Бели	талас“).	Са	њима	су	се	солидарисали	и	па-
цијенти.	 Једна	 од	парола	 била	 је	 следећа:“Смањење	буџета	
за	здравство	 је	злочин!“34.	Почетком	децембра	2012.	године	
чак	10.000	инвалида	је	демонстрирало	у	Мадриду	против	от-
пуштања	особа	које	се	брину	о	њима	и	укидање	центара	за	
инвалиде.35		У	Каталонији	је	неколико	месеци	пре	тога	била	
сасвим	укинута	социјална	помоћ.

У	Португалу	су	здравствени	радници	у	време	штрајко-
ва	радили	минимално	(хитне	службе),	а	у	за	време	штрајка	
су	отказивали	на	хиљаде	операција	и	прегледа.	Више	од	90%	
лекара	 у	 јавном	 сектору	 (или	 26	 000)	 је	 штрајковало	 због	
смањења	средстава	за	здравство.	Тако	је	било	и	у	јулу	2014.	
године.36		У	Француској	је	још	2009.	године	најављена	рефор-
ма,	којoм	би	se	угасилo	110	000	радних	места.	Против	полити-
ке	Николе	Саркозија	(Nicolas	Sarkozy)	и	тога	демонстрирало	
је	у	Паризу	десетине	хиљада	људи	средином	маја	2009.37	Кас-
није	је	било	још	масовних	протеста,	али	се	штедња	у	здрав-
ству	наставила.	У	Великој	Британији	је	крајем	2011.	године	
два	милиона	запослених	у	 јавним	службама	протествовало	
због	смањења	буџетских	средстава	и	реформи	истих.	После	
су	лекари	штрајковали	за	више	плате	и	боље	услове	рада,	али	
и	против	приватизације	ових	услуга.	Од	2008.	 до	2013.	 го-
дине	затворене	је	25	здравствених	установа.	Почетком	2013.	
године	у	Лондону	је	протествовало	више	од	25.000	грађана	
против	 затварања	дела	болнице.38	 	Незадовољни	реформом	

34	 „Шпанци	поново	протествовали	због	приватизације	дела	здравства“,	Блиц,	
14.	 01.	 2013,	 http://www.blic.rs/Vesti/Svet/362478/Spanci-ponovo-protestovali-
zbog-privatizacije-dela-zdravstva/ostavi-komentar,	(приступљено	23/01/2013.)

35	 Протест	 особа	 с	 инвалидитетом	 у	 Мадриду,	 Блиц,	 02.	 12,	 2012,	 http://
www.blic.rs/Vesti/Svet/356006/Protest-osoba-s-invaliditetom-u-Madridu,	
(приступљено	08/12/2012.)

36	 „Отказано	хиљаде	операција	у	Португалу	због	штрајка.,	 Блиц,	09.07.	2014,	
http://www.blic.rs/Vesti/Svet/479488/Otkazano-hiljade-operacija-u-Portugalu-
zbog-strajka,	(приступљено	10/07/2014.)

37	 	Европу	потресају	штрајкови,		РТС,	14.	05.	2005,	http://www.rts.rs/page/
stories/sr/story/10/Svet/61591/Evropu+potresaju+%C5%A1trajkovi.
html?email=yes,		(приступљено	01/	06/2009.)

38	 “Више	 од	 два	 милиона	 радника	 данас	 на	 улицама	 Британије”,	 24 sata,	
30.11.2011,	 http://arhiva.24sata.rs/vesti/ekonomija/vest/vise-od-dva-miliona-rad-
nika-danas-na-ulicama-britanije/20710.phtml,	(приступљено	05/12/2012.);	 

 „Око	 25	 000	 демонстраната	 на	 улицама	 Лондона	 због	 затварања	 дела	
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здравства	били	су	и	у	Италији,	Словачкој.	Немачкој,	Данској,	
Бугарској,	 Грчкој.	Македонији	 и	Мексику.	У	Аргентини	 се	
током	 генералног	 штрајка	 у	 априлу	 2014.	 године	 постави-
ло	 питање	 о	 проневери	 пара	 за	 здравство39	У	 Румунији	 су	
грађани	у	40	градова	демонстрирали	против	нацрта	закона	
о	смањењу	средстава	за	здравство	и	приватизацији	служби.40 
У	Немачкој	се	штрајковало	за	6,5	%	више	зараде,	а	у	Слова-
чкој	за	боље	услове	рада	и	веће	зараде	(за	300%).41	Посебно	
су	се	бунили	болнички	лекари,	од	којих	 је	трећина	 (крајем	
2011.	године)	или	2	000	лекара	дало	отказ.	У	другом	протесту	
отказ	на	посао	дало	је	403	лекара	и	140	анестезиолога.	То	је	
довело	 до	 ванредног	 стања	 у	 болницама	 и	 суспензије	 рада	
синдиката.42	 Највећи	 пораз	 доживели	 су	 болничари	 у	 	 Ке-
нији.	Тражили	су	веће	плате	и	боље	услове	рада,	а		добили	
су	отказ.43	Укратко,	запослени	у	здравству	су	најчешће	били	
међу	 демонстрантима	 против	 смањења	 средстава	 за	 јавне	
службе.	Смањење	средстава	за	образовање	и	његова	реформа	
били	су	повод	за	губитак	радних	места	и	бројне	штрајкове	и	
протесте	запослених.	ученика,	студената	и	грађана.44	Што	се	
криза	више	продубљивала	протести	су	били	чешћи	и	масов-
нији,	а	реакција	власти	све	бруталнија.	Најважнији	захтеви	
штрајкача	и	демонстраната	широм	света	били	су	различити.	

болнице“,	 	 	 Блиц,	 26.	 01.	 2013,	 http://www.blic.rs/Vesti/Svet/364647/Oko-
25000-demonstranata-na-ulicama-Londona-zbog-zatvaranja-dela-bolnice,	
(приступљено	28/01/2013.)

39	 	„Аргентина	паралисана	штрајком“,		Блиц,	10.		04,		2014,	http://www.blic.rs/
Vesti/Svet/457059/Argentina-paralisana-generalnim-strajkom (приступљено	
21/05/2014.)

40	 Петровић,	М.	 „Румунија	 изненада	 прокључала“,	 	Политика,  17.	 01.	 2012,	
http://www.politika.rs/rubrike/Svet/Rumunija-iznenada-prokljucala.sr.html,	
приступљено	18/01/2012.)

41 „Штрајк	20.000	државних	радника	у	Немачкој“,	  Блиц,	21.	03.	 	2012,	http://
www.blic.rs/Vesti/Svet/312902/Strajk-20000-drzavnih-radnika-u-Nemackoj,	
(приступљено	25/03/2013.)

42 „Масовни	 отказ	 лекара	 у	Словачкој,	 ванредно	 стање	 у	 болницама	 “,	РТВ,	
28.	 11.	 2011,	 http://www.rtv.rs/sr_lat/evropa/masovni-otkaz-lekara-u-slovackoj-
vanredno-stanje-u-bolnicama_286812.html,	(приступљено	30/11/2011.)

43	 „Кенијска	влада	отпустила	25.000	штрајкача“, 24 сата,	0	8.	03.	2012,	http://
arhiva.24sata.rs/vesti/svet/vest/u-keniji-otpusteno-25-000-bolnicarki-koje-su-
strajkovale/32008.phtml,	(приступљено	10/04/2012.)

44	 Новаковић,	 Нада,	 (2014),	 „	 Глобализација,	 глобализација	 образовања	 и	
Болоњска	 декларација“,	Теме,	 Универзитет	 у	Нишу,	Ниш,	 бр.	 1/2014,	 стр.	
290-294
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На	једној	страни	су	се	нашли	они	који	су	тражили	доследнију	
примену	реформи	образовања,	а	на	другој	противници	тих	
реформи.	Против	смањења	средстава	за	јавно	образовање	у	
Шпанији	је	демонстрирало	2011.	године	100.000	солидарних	
ђака,	наставника	и	родитеља.45	У	Чилеу	су	скоро	сваке	јесени		
студенти,	професори,	родитељи	и	грађани.	су	протествовали	
против	реформе	образовања,	а	залагали	се	за	бесплатно	об-
разовање.	У	јесен	2011.	године	широм	земље	било	је	600	000	
демонстраната,	у	мају	2012.	године	и	у	јесен	2013.	године	по	
100.000	студената.46	 	У	Мексику	су	свој	гнев	изразили	нас-
тавници	државних	школа.	Они	су	били	против	наметнутих	
услова	рада	и	реформе	образовања.	У	септембру	2013.	годи-
не	 	 су	 три	недеље	 камповали	на	 тргу	 у	Мексико	Ситију,	 а	
учитељи	су		нешто	после	блокирали	долазак	до	престонице.	
Током	2014.	године	било	је	и	масовних	студентских	протеста	
и	демонстрација	грађана	због	киднаповања	и	убиство	43	сту-
дента.47	У	Канади	је	током	2012.	године	трајао	„рат“	студена-
та	и	власти.	Повод	је	била	најава	раста	школарина.	Штрајко-
вало	је	око	165.000	студената	на	25	универзитета	у	покрајини	
Квебек,	 а	десетине	хиљада	 је	 са	 грађанима	демонстрирало	
улицама	Монетрала.	Њихов	 гнев	 био	 је	 уперен	 против	 не-
олибералног	капитализма,	а	тражили	су	бесплатно	образо-
вање.48	У	В.	Британији	је	протествовало	50.000	студената	и	

45	 „Maдрид:	100	000	на	протесту“,	Б 92,	 	22.	10.	2011,	http://www.b92.net/info/
vesti/index.php?yyyy=2011&mm=10&dd=22&nav_id=551637,	 (приступљено	
29/10/2012.)

46	 „Чиле:	Протест	студената	–	500	ухапшених,	14	повређених“,		Политика,	05	
.08.2011,		http://www.politika.rs/vesti/najnovije-vesti/Cile-protest-studenata-500-
uhapsenih-14-povredjenih.sr.html, приступљено	 10/08/2011.)	 	 (приступљено	
„У	Чилеу	(америчком	савезнику)	протестује	100.000	студената“,	Фронтал,	
09.	 05,	 2013,www.frontal.rs/index.php?option=btg_novosti&idnovost=33145, 
(приступљено	01/	06./2013.)

47	 „Хиљаде	наставника	 заузело	центар	Мексико	Ситија“,	  Блиц,	 13.	 09.	2013,	
http://www.blic.rs/Vesti/Svet/405318/Hiljade-nastavnika-zauzele-centar-
Meksiko-Sitija,	 (приступљено	 15/09/	 2013.);	 „Meксико:	Учитељи	 блокирали	
пут“,	 	 Новине новосадске,	 01.	 10.	 2013,	 http://novinenovosadske.rs/meksiko-
ucitelji-blokirali-put/,(приступљено,	 11/11/2013.),	 „Нереди	 у	 Мексику	 због	
нестанка	 студената“,	Мондо,	 13.	 10.	 2014,	 http://mondo.rs/a735976/Info/Svet/
Sukoba-policije-i-nastavnika-na-jugu-Meksika-zbog-nestalih-studenata.html,	
(приступљено	05/01/2015.)

48	 „Настављен	 	 студенстки	 протест	 у	Монтреалу,	 приведено	 400“,	Блиц,	 24.	
05.	2012,	http://www.blic.rs/Vesti/Svet/325075/Nastavljeni-studentski-protesti-u-
Montrealu-privedeno-400,	(приступљено				; 	„	Монтреал:	Студенти	голишави	
протествују	против	повећанња	школарина“,	24 сата,	12.	06..	2012,	 	 	http://
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професора	против	укидања	владиних	 стипендија,	 тростру-
ког	раста	школарина	и	за	40%	мањег	буџета	за	образовање.	
Земљом	је	завладало	насиље,	а	влада	је	усвојила	те	законе.49 
У	Италији	су	у	јесен	2012.	године	у	90	градова	студенти,	ђаци	
и	просветни	радници	демонстрирали	против	високих	такси,	
нижих	стипендија	и	мера	штедње	уопште.50	Протеста	је	било	
и	у	Данској,	где	је	2013.	године	против	реформе	образовања		
у	фебруару	2011.	демонстрирало	30.000	људи.51

Осврт	 на	 поменуте	 штрајкове	 радника	 и	 протесте	
грађана	широм	света	наводи	на	закључак	да	је	њихова	ефи-
касност	у	време	глобалне	економске	кризе	била	различита.	
Они	су	били	различити	по	броју	и	структури	учесника,	ду-
жини	трајања,	подршци	синдиката	и	грађанских	удружења	
и	сектору	у	којем	су	организовани.	Различит	је	био	и	степен	
солидарности	међу	штрајкачима	и	подршка	од	 стране	дру-
гих	 грађана.	 Медији	 су	 највише	 штитили	 интересе	 круп-
ног	капитала.	Моћ	послодаваца	је	долазила	до	изражаја	код	
доношења	нових	закона,	али	и	код	гашења	већ	покренутих	
штрајкова	 и	 јавних	протеста.	На	 почетку	 избијања	 светске	
кризе	штрајкови	и	протести	били	су	ефикаснији,	него	што	је	
то	случај	последњих	година.	Успешнији	су	били	штрајкачи	
у	развијенијим	капиталистичким	земљама,	него	у	презаду-
женим	земљама	и	онима	 	на	периферији	и	полупериферији	
капиталистичког	система.
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Nada G. Novakovic

CRISIS, STRIKES AND PROTESTS  
OF CITIZENS

Resume

The text provides a sociological  analysis of the charac-
teristics of workers’ strikes and protests during the global crisis. 
This is done for the period 2010-2014. years. It points to the mul-
tidimensionality crisis and necessary interdisciplinary approach 
in its research and resolution. The first part of work, I briefly re-
view the most important concepts of the global crisis, followed by 
a survey of strikes and public protests during its expansion and 
deepening.There are a multitude of approaches and understand-
ings of the causes, actors and consequences of the global crisis. 
Still no developed theory about the nature of the crisis, which 
could offer substantial and systemic solutions to overcome it. The 
author is more inclined to accept the view that the crisis is a prod-
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uct of the neoliberal model of capitalist globalization. At its cen-
ter are the interests of the global capitalist class, which through 
the crisis protect their interests. She burden of the crisis and its 
costs shifted to the middle and lower classes and strata. At the 
international level, the lowest pass countries and regions that are 
underdeveloped, dependent on the world’s centers of economic, 
political, military, and general social power. 

The central part of the paper deals with labor strikes, of-
ficials and other citizens protests on the occasion of the reform of 
these systems. One consequence of the crisis, a policy of “auster-
ity” is selective and unfair to employees and the rest of the popu-
lation. It protects the interests of capitalists at all levels. Most of 
the strikes and civil protests had for causes / reasons: 1.restric-
tive labor legislation that abolishes achieved economic, trade 
union and social rights,  3. mass layoffs of health, lower spend-
ing on health care and poorer quality of services. 5. “austerity 
policies”, which brought lower wages, pensions, social benefits, 
and the increase of taxes and benefits to employers. The conse-
quences of the above processes are the growth of economic and 
social inequality, poverty, unemployment and conflict. The text 
indicates the most important forms of resistance workers, civil 
servants and citizens mentioned reforms. Refers to the position of 
trade unions and the new social movements in the organization 
and conduct of strikes and public protests worldwide. Attention 
was focused on the developed capitalist countries of the world, 
but those that are in the south and the periphery of the EU. In this 
paper we analyze sociological, describe and explain the typical 
workers’ strikes, protests and demonstrations during the crisis in 
different countries. In this way indicates the dynamics, shapes, 
mass, and (in) efficiency of this resistance. This is particularly 
evident in the over-indebted countries with high unemployment, 
poverty and  social inequalities. In the EU as Greece, Spain and 
Portugal. So are detailed in the most typical strikes against labor 
market reforms and the dismantling of the so-called. “Welfare 
state”. Protests and strikes in the least developed countries in 
the world are in the background. There is dominated by classic 
poverty, while the “new” brings the global crisis. Among the new 
poor include, as a rule, employed in precarious, temporary jobs, 
low wages and flexible labor relations.Finally, the author con-
cludes that the strikes and protests in the reporting period were 
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ineffective. Their inefficiency is higher at the end of 2014 than at 
the beginning of the formation of the “second wave” of the crisis. 
The main cause is systemic in nature. The capitalist class in most 
developed countries has produced a crisis, managed, economic 
and social cost of shifting to less developed countries and lower 
classes and strata. Measures taken to resolve the crisis is acting 
as an “arsonist”, which can not be prevented numerous strikes 
and public protests impoverished and increasingly unemployed 
workers, members ертураof the middle strata  and other citizens
Keywords: world crises, strikes, protests, interests, capitalism, 

citizens.
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БОСНАПРОТИВСРБИЈЕ
ИМЕЂУНАРОДНИСУДПРАВДЕ

Сажетак

МуслиманскавладауСарајевује1993.годинеподнела
тужбупротивСавезнеРепубликеЈугославијепредМеђуна
роднимсудомправде.Тојебионајкомпликованијипроцесу
историјитогсуда.Првипутјеједнадржаватуженазаге
ноцид.СаставнидеоБоснеиХерцеговине,РепубликаСрпска
јебилапротивтетужбе.СРЈје1995.поднелаконтратужбу
противБиХ.Међутим,СРЈјепосле2000.годинеодустала
одконтинуитетасаСФРЈичланстваустатутуМСП,али
иодконтратужбе.Истовременосувођениисличниспорови
поводомтужбиСРЈпротивдесетНАТОдржава.Коначно,
пресудаиз2007.годинесенијеодносиланаЦрнуГоруибила
језасновананајурсидикцијиМСПкојасенијепризнавалау
случајевимаСРЈпротивдесетНАТОдржава.
Кључне речи: Савезна Република Југославија, међународно

јавноправо,Међународнисудправде,НАТО,Бо
снаиХерцеговина,dolusspecialis.

ГрађанскиратуБоснииХерцеговини1992-1995.јебио
једаноднајсложенијихинајкомпликованијихсукобаумо-
дерној историји. Током неколико година оружаних сукоба,
ратовали суСрбипротивмуслиманаиХрвата,муслимани
против Хрвата, муслимани против муслимана.1 Грађански

* доцентПравнoгфакултетаУниверзитетауПриштини–КосовскаМитровица.

1 ЈеленаГускова,Историјајугословенскекризе:(19902000),књига1,ИГАМ,
Београд, 2003, стр. 302-434. Више о овој теми Дијана Џонстон, Сулуди
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рат је 1995. годинепрерастао умеђународну војну агреси-
ју јер јеНАТОнапао положаје РепубликеСрпске.2 Такође,
токомрата јена странимуслиманскеармије  ратовалооко
10.000муџахединаизарапскихдржава.3Ратјепратилаине-
забележенамедијскапропагандапротивједнестране.Срби
суоптуживанидасуизвршилинеколикодесетинахиљада
силовања,геноцидидасуосноваликонцентрационелогоре.4
Бројмртвихјеувећаваннеколикопута.5Ситуацијуједодатно
компликоваоиполитичкисукобизмеђувластиуБеоградуи
онихнаПалама.Неколикомеђународнихмировнихплано-
вајеодбаченоодстраневластибосанскихСрбанаПалама
упркоспосредовањусрпских(чакигрчких)власти.Властиу
Београдусувеоманервозноиоштрореаговаленаоваквеод-
луке.Уведенесуудругојполовиниратасанкцијебосанским
Србима.Такође,одмаја1992.годинесуодстранеУНуведе-
неисанкцијеСавезнојРепублициЈугославијииакоонаније
ималаниједногвојниканатериторијиБиХ(заразликуодРе-
публикеХрватске).6Крајемратадолазиидовеликихборбиу
Сребреници(формалнозаштићенојзониУН)којесезаврша-
вајупобедомсрпскихснага.Муслиманскеснагеначелуса
НасеромОрићемсенаконтогаповлачекаТузли.Међутим,
збогдугогодишњихзлочинакојесуОрићевеснагевршиле
надцивилимаусрпскимселимауоколиниСребренице,7ула-
заксрпскихснагауовајградпратеимасовнастрељањаза-
робљенихмуслиманскихвојника.Коначно,грађанскиратсе

крсташи:Југославија,НАТОобманеЗапада,ИГАМ,Београд,2005,стр.238-
242.

2 Смиља Аврамов, Миленко Крећа, Међународно јавно право, Службени
гласник, Београд, 2008, стр. 602-606. Из поменуте дефиниције произилази
даагресијанеморанужнобитиизвршенавојнимсредствима.Ипак,уБиХ
се радило о класичном примеру војне агресије јер је НАТО бомбардовао
босанскеСрбе1995.године.

3 Мирослав Тохољ, Свети ратници и рат у Босни и Херцеговини, ИГАМ,
Београд,2001,стр.56.Упитањујеизјавабившегамеричкогминистраодбране
ВилијемаПерија.

4 ЗоранПетровић,Избрисатисрпскивирус,Чигоја,Београд,2002.
5 РичарадХолбрук,ПутуДејтон,ДанГраф,Београд,1998.већупредговору

помиње300.000убијенихљуди.
6 Утеоријимеђународногјавногправасесматраданикадаједнојдржавинису

уведенетакосвеобухватнесанкције.ВишеотомевидикодСмиљаАврамов,
МиленкоКрећа,Међународнојавноправо,Службенигласник,Београд,2008,
стр.116-120.

7 АлександарПавић,ЗабрањенаистинаоСребреници,Легенда,Чачак,2007.
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завршаваудецембру1995.Дејтонскимспоразумомнаконви-
шенедељнихпреговорауСАДнакојимасуучествоваледе-
легацијеСРЈ,РепубликеСрпске,БиХиРепубликеХрватске
(каоипредставницизападнихдржаваиРускеФедерације).
ДејтонскиспоразумјеформираоБиХкаодржавуподељену
надва ентитета,ФедерацијуБиХиРепубликуСрпску.Та-
кође,странесусеобавезаледаћесарађиватисановоустано-
вљенимМеђународнимсудомзабившуЈугославију.

Судскиспород19932000.

Упретходнонаведеномконтекстусложеногграђанског
рата,муслиманскевласти1993.подносеЗахтевзапокретање
судскогпоступкапротивСРЈугославије.Пресвега,Захтев
је био заснован наКонвенцији о геноциду из 1948. Захтев
се, у контекстумеђународног јавногправаимеђународног
кривичногправа,засниваоинанаводномкршењуодстране
СРЈЖеневскихконвенцијаиз1949.иПротоколаиз1977.као
иХашкихконвенцијаиз1907.,ПовељеУНиз1945.годинеи
Универзалне декларације ољудскимправимаиз 1948.Му-
слиманскавластјетражилаидасеукинеембаргонаоружје
иисплаћујурепарације,каоидаБеоградпрестанедапома-
жесвојимсународницимауБиХ.Интересантно,захтевније
поднеонекимуслиманскиправникизСарајевавећамерички
професорФренсисБојл.Годинуданакаснијејеподнетаиту-
жбапротивСРЈ,којајеусуштини,билапроширенаидопу-
њенаверзијаЗахтевазапокретањесудскогпоступка.Утим
поднесцимаСарајевасусечестонаводилиразнифалсифи-
катипопутоногдајеуБиХпогинулонеколикостотинахи-
љадаљудизасамогодинуиподанарата(250.000).Наводила
сусеиквазиисторијска‘’открића’’(којасучакиуусловима
ратнепропагандезвучаланеозбиљно),попутоногадајеИли-
јаГарашанинбиосрпскиправославнисвештениккојијехтео
својимНачертанијемдаразориОтоманскоцарство,узорну
мултитничкудржавуукојојсупоштованаљудскаправамно-
гопреУниверзалнедекларацијеУН.8ВластиуСарајевусу

8 Стенограми, Србија пред Међународним судом правде, Књига 1, Филип
Вишњић,Београд,2007,стр.13.(приредиодрРадославСтојановић).Проф.
др.РадославСтојановић јешефправногтимаСЦГпредМСП.Укњизисе
налазе веродостојни записници са усмене расправе која је у случају БиХ
против СРЈ одржана 2006. године. У другој књизи под истим насловом се
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тражилеидасеСРЈосудизанаводнигеноциднаКосову,као
идасеосуди(самоњимапознат)‘’геноцид’’надМађаримау
Војводинии‘’геноцид’’надмуслиманимауСРЈ.

Да би објасниле контрадикцију између свог става да
СРЈнијенаследницаСФРЈичланицаУНдокистовремено
тужетудржавупредсудомУН,властиизСарајевасутврди-
ледајеСкупштинаСРЈсвојом(иначеопштомиапстрактном)
декларацијомиз1992.године,наводно,преузеласвеуговоре
бившеСФРЈукључујућииКонвенцијуогеноцидуиз1948.

Ипак,МСП се у том периоду (1993.) задовољио само
доношењемПривременихмера, тачније захтевом странама
упоступкудаспречегеноциднатериторијиБиХ.АлиМСП
уПривремениммерамаотворенопризнајеиданијерешен
статусСРЈуУН.Године1996.МСПдоносиПресудуопрели-
минарнимприговоримаукојојтврдидаимајурисдикцијуу
споруБиХпротивСРЈ,иакопоново,признаједанијерешено
питањестатусаСРЈуУН.

У међувремену, СРЈ је поднела контратужбу против
БиХ1995.године.Уконтратужбисенаводедоказиозлочи-
нимамуџахедина/најамникаилистранацакојисубилинеле-
галниборциубосанскомратупомеђународномправу.Цити-
расерасистичка(иактуелнаирелевантнаутомтренуткуза
разликуодНачертанијаГарашанина)Исламскадекларација
Алије Изетбеговића.МСП је 1997. прихватио контраужбу.
СРЈјезатим1998.годинеподнеладодатнеанексеузконтра-
тужбу.Такође,СРЈјеусловилауспостављањедипломатских
односасаСарајевомрешавањемсудскогспора.Утомконтек-
стуактивнеодбранеСРЈ,српскичланпредседништваБиХје
именоваокозаступникаБиХпредМСП.Онјезатимписмом
из1999.годинеобавестиосуддаБиХодустајеодтужбепро-
тивСРЈ.Ипак,МСПјеодбациотајзахтев.

налази пресуда МСП у том случају, објављена почетком 2007. године као
и приложена издвојена мишљења судија из већа које је одлучивало у том
случају.Проф.дрРадосавСтојановићнаводидагајезазаступникапредМСП
именовао 2005. године тадашњиминистарСЦГВукДрашковић.Прењега
је ту дужност обављаоТиборВаради.Стојановић у предговору и детаљно
наводи зашто је ангажовао професора међународног права са Оксфорда
ИјанаБраунлијаипарискогадвокатаКсавиједеРуа.Такође,наводиидаје
козаступникбиосрпскидипломатаиправникСашаОбрадовић.Коначно,суд
је поделио расправу у два круга,  за излагање тужбе од 27.фебруара до 7.
марта 2006. и од 8. до 16. марта 2006. године за излагање одбране.СЦГ је
ималазавршнуречод2.мајадо9.маја2006.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 1/2015, год. XI vol. 22 стр. 115-126

119

Судскиспород20002006.

НаконпроменевластиуБеограду2000године,СРЈпо-
кушавадасебранинадругачијиначин.Одустајесеодкон-
тинуитетасаСФРЈвећуновембру2000.Београдједнострано
повлачитужбупротивБиХ2001.године.Овајгестдобрево-
љејепратилоиуспоставањедипломатскиходноса(исерија
извињењанајвишихдржавнихфункционераизБеограда).У
Сарајевујетоочигледнодоживљенокаоиспољавањеслабо-
стиипоступакпротивСРЈсенаставља(иакојеидаље,део
БиХ,РепубликаСрпска,билапротивтога).ЗатимСРЈ2001.
подносизахтевзаревизијуПресудеиз1996.годинекојомје
утврђенајурисдикцијаМСП.Захтевзаревизијујезаснован
начињеницидајеСРЈпримљенауУНтек2000.годинеито
каоновадржавакојасеодреклаконтинуитетасаСФРЈ.Тач-
није,2000.годинејеСРЈнаосновумолбеукојојсефактички
одреклаконтинуитетасаСФРЈ,примљенакаоновачланица
уУН. 9Дакле,из овеправнечињеницелогичнопроизила-
зидаСРЈнијемоглабититуженаодстранеБиХ1993.пред
МСПјерупериодуод1992-2000.нијебилачланицаУН.

У истом периоду СРЈ подноси и Инцијативу да Суд
exofficioпреиспитасвојујурисдикцијуупроцесуБиХпро-
тивСРЈ.Међутим,МСПодбијатеаргументеи2003.године
дозвољавадасенаставипоступакпротивдржавезакојује
утврђеноодстранеСБУНиГенералнескупштинеданије
била чланицаУНупериоду на који се односи тужба (Ин-
цијативудаСудexofficioпреиспитасвојујурисдикцијунад
ЈугославијомМСПрешаватекупресуди2007.).

Дакле, одбацујући Захтев за ревизију, МСП  је фак-
тичкитврдиодаучлањењеСРЈуУН2000.годиненијенова
чињеница(иданијеретроактивноделоваланаразјашњење
статусаСРЈуУНупериоду1992-2000).МСПјесамоуверено
тврдиоданијеважнодалијеСРЈбилачланицаУНисходно
томеСтатутаМСП,већ је важно (инепромењивокаонека
догма)оноштајеМСПодлучио1996.године.Дабиоправ-
даоовенеозбиљне тврдње (илиновоустановљенипринцип
покојемјеМСПизнадодлукаСБУНиГенералнескупшти-
не)МСПсепозваонаопштиправнипринцип,resjudicata.

9 МиленкоКрећа,Међународнојавноправо,Службенигласник,Београд,2012,
стр150-151.
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Дабиправнискандалбиојошвећи,МСП2004.доно-
си одлуку да одбаци тужбе СРЈ против 10 НАТО држава.
ОправдањејебилачињеницадајепослепријемаСРЈуУН
2000. годинепостало јасно даМСПније имаонадлежност
надСРЈупериоду1992-2000.

Године2006.ЦрнаГорасеодвајаодСрбијеитачиње-
ницадодатнокомпликујеспор.10Послеоваквеправне‘’при-
преме’’усменарасправапредМСПсеодржава2006. годи-
не.БиХименујеАлжирцаАхендаМахиуазаадхоксудију,
СРЈпрофесораМиленкаКрећу.СРЈпозива8сведока,БиХ3
сведока.ДабиситуaцијазаБеоградбилајошгора,српски
тимначелусапрофесоромРадетомСтојановићемчестона
неозбиљаниконфузанначиндоказујесвојетврдње.Напри-
мер, тврдиседа јеСФРЈбиламултиетничка земљаукојој
није биломржње, а ‘’доказ’’ за то је бионесметандолазак
немачкихтуристаналетовање(?!).Такође,неозбиљнојебило
исведочењесрпскихполитичараДрагољубаМићуновићаи
ДушанаМихајловића(којијечакговориоотомедајепред-
водиомладеизвиђачеуСрбији).

Ипак,највећа грешка јебилопозивањеМајклаРоуза,
бившегкомандантаУНПРОФОР-акаокључногсведокаод-
бране.ОнјеусвомсведочењутврдиодасуСрбипочинили
највишератнихзлочина,ауСребренициигеноцидизатоје
директнооптужиовластинаПалама.Посреднојеоптужиои
земљукојагајепозваладасведочизадиректнуумешаносту
ратуБиХ.Тачније,генерализНАТОдржавекојајезаједно
саСАДпредводилабомбардовањеРепубликеСрпске1995.и
СРЈ1999.године,изјавиојепредМСПследеће:‘’Војнеснаге
подкомандомгенералаМладићасупочиниленајвишерат-
нихзлочинаизверставаутомграђанскомрату...11Затимје
говориоонаводномангажовањуваздухопловстваСРЈуБиХ.
Неговпосредни‘’доказ’’затојебиласахранапилотауСРЈ:
‘’Београдникаданијеништатврдиозабомбардере,алипи-
лотисубилисахрањени-ималисувојнусахрану,барсамта-
кочуо-уЈугославији’’.Коначно,Роузјезакључиоуманиру

10 МилошКнежевић,Изневеренадржава:СрбијаиЦрнаГораувременуразлаза,
Институтзаполитичкестудије,Београд.2007.

11  Стенограми Србија пред Међународним судом правде, књига 2, Филип
Вишњић,Београд,2007,стр.403-423,(приредиодрРадославСтојановић).
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најбољегсведокаоптужбе:‘’РежимсаПалајепочиногено-
цид’’.

Овакавпотез(позивањебританскоггенерала)јепосеб-
нонесхватљивакосезнадајецивилнипредставник/савет-
никУНуБиХ(надређенРоузу)завремератабиоизРуси-
је (ВикторАндрејев).Онбисигурнодаоистинитијиисказ
одгенералаРоуза.Међутимсрпскаодбранаганијепозвала
дасведочипредМСПитешкојеобјаснититаквустратеги-
ју.ПослеоваквогсаморазарајућегпозивањагенералаРоуза
закључногсведокаодбране,нисумноговределиниправни
аргументиСашеОбрадовићаиНаташеФоно-Ивановић,екс-
ператаодбранекојисупрецизнодоказивалиданеможебити
речиогеноциду.ОнисуизнелиданамерабосанскихСрба
алиидругихстранауратунијебилауништењедругихет-
ничкихгрупавећразграничењеистварањесопственихдр-
жава.Изнели су и чињеницу да чак иМКСЈ није утврдио
посебнунамерунеопходнузагеноцид,dolusspecialis.Тако-
ђе,онисуоспорили,позивајућисенатумачењеКомисијеза
међународноправоУН,преширокотумачењебосанскестра-
недајеуништавањекултурнихиверскихобјекатаипреме-
штањестановништвагеноцид.Истицалисуутомконтексту
иразликуизмеђуиндивидуалнихзлочина,злочинапротив
човечености,ратнихзлочинасаједнестране,игеноцидаса
другестране(каозлочинанадзлочинима)закојијенеоподан
dolusspecialisрадиуништењазаштићенегрупе.Уконтексту
доказивањаданијебилоdolusspecialisа,наведенисудока-
зиолечењу13.500муслиманаиХрвата1993.уболницамау
БањаЛуци,осарадњисаФикретомАбдићемислично.Ко-
начно,одбранајепоставилаипитањеакојепостојалокодбо-
санскихСрбаdolusspecialis,заштогеноциднијеизвршену
Жепи,другојзаштићенојенклавиутомподручјукојајепала
урукеВРСуистомпериодукадиСребреница?12

Пресуда2007.

12 Исто,стр.695.
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Наосновусведока‘’одбране’’каоштојебиобритански
генералРоузипозивањанапресудуМеђународногкривич-
ногсуда забившуЈугославијууслучајуРадисаваКрстића
(укојојнијеутврђенdolusspecialisКрстићавећсамоњегово
обезбеђивањеаутобусазаевакуацијуљудиизСребреницеи
наводно учестовање у такозваном удруженом злочиначком
подухвату)13МСПјеСРЈпрогласиокривомзатоштоније
спречилагеноцидуСребреници.

ПресудауспоруБоснапротивСрбијеједонета26.фе-
бруара2007. године.Наоко160страницаМСПјевећином
гласовадонеоследећезаљкучке.14Одбацивањенадлежности
МСПуспоровимаСРЈпротивдесетНАТОдржава(затошто
СРЈнијебилачланицаУНтокомдеведесетих)важисамоза
тепроцесеинеможесеприменитинаслучајтужбеБиХпро-
тивСРЈ.СрбијајенаследилаконтинуитетСЦГалинијеод
СФРЈ.Изовеконтрадикцијесеизводиновајошнелогичнија.
НаЦрнуГорусенеодносипресудаМСПиакојеона1993.
такођетуженаодстранеБиХ.

ИзпресудепроизилазиидајеМСПсамсебидаопра-
водасудиогеноцидуиакотоникадапренијебиослучају
праксиовогсуда.ПовлачењеконтратужбеодстранеСРЈ је
учинилоирелеватнимипитање10.000муџахединауБосни.
Кадасерадиопитањудоказивања,најважније јеоно што
суизнелисведоциодбране(каоштојенаравно,МајклРоуз).

КадасерадиоСребреници,релевантнојеионоштоје
МКСЈутврдиоуслучајуКрстић,сматраМСП.Упркостоме,
штојечакиМКСЈутврдиодаје10.000до15.000муслиман-
скихборацапокушалопробој каТузли (дакле, почињен је
злочиннадњима,ратнимзаробљеницима,алитоспадапод
Женевску конвенцијуиз 1949. а неКонвенцију о геноциду
1948.)15ЗанемаренојеионоштојепредМСПизнеоВлади-
мирМилићевић,официрМУПСрбијекојијеизнеодоказеда
јенатериторијуСрбије(БајинуБашту)безикаквихпробле-
мапребеглооко450борацабригадеизЖепе.Тивојницису

13 ВидипресудуКрстићуназваничномсајтуМКСЈhttp://www.icty.org/
14 Стенограми  Србија пред Међународним судом правде, књига 2, Филип

Вишњић, Београд, 2007, стр. 17-185 (приредио др Радослав Стојановић).
ПресудаМСПпремасрпскомтексту.

15 МиленкоКрећа,Међународнојавноправо,Службенигласник,Београд,2012,
стр.792-821.ОЖеневскојконвенцијииратнимправилима.
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збирнутиидозвољноимједакаснијеодуузападнуЕвропу.16
МСПнијеузелауобзирчакнипризнање(донетоусагласно-
стисатужилаштвом)БиљанеПлавшићпредМКСЈукојем
онанегирапостојањегеноцидненамереилипланаруковод-
стваРепубликеСрпске.

МСПвећиномгласоваизносииданематериторијал-
ногорганичењазакривицуСРЈкадасерадиогеноциду.Или,
СРЈиаконијеучествовалауратууБиХ,можебитикриваза
геноцидутојдржави (?!). МСПсепозиваинадругепре-
судепредМКСЈ,чакинаоптужницеуслучајевимаукојим
ниједонесеначакнипрвостепенапресуда,каоштојепред-
метМилошевићилиМладић.МСПпреузимаодМКСЈине-
каквуформулацију‘’општеконтроле’’Београданадснагама
босанскихСрба,иако се таквадефиницијанепримењује у
међународномјавномправу.Тојеочигледнобилапоследица
чињеницедаМСПнеможедаутврди‘’потпунузависност’’
или‘’ефективнуконтролу’’штосеипризнајеупресуди.Ко-
начно,поштоМСПнеможедаутврдидајеСРЈподстицала
наводнигеноцидуСребреници,судсковећесеодлучуједа
осудиБеоград‘’збогнепоштовањаобавезеспречавањагено-
цида’’.Основни‘’докази’’заосудусуразговор(безсведока)
ВеслиКларк–МилошевићуДејтону,тј.верзијаамеричког
генерала коју нико осимњега не може да потврди. Други
‘’доказ’’занаводнукривицуСРЈјеизјаваминистраиностра-
нихпословаВукаДрашковићаиз2005.године.17

Против овакве пресуде су гласали само руски судија
Скотников,словачкиТомкаиадхоксудијаизСрбијеКрећа.
Рускисудијајеусвомиздвојеноммишљењуистакаодајеви-
шенегоконтрадикторнотврдитиданадлежностМСПније
постојалауслучајевимаСРЈпротив10државаајестеуслу-
чајуБиХпротивСРЈ.18Такође,СкотниковсматрадајеМСП
изградио‘’паралелнуреалност’’ипосебноистичедапресуда
МКСЈуслучајуКрстићнијеускладусаКонвенцијомоге-
ноцидујеркодКрстићанијеутврђенагеноциднанамераили
dolusspecialis

16 Стенограми Србија пред Међународним судом правде, књига 1,Филип
Вишњић,Београд,2007,стр.459.(приредиодрРадославСтојановић).

17 Стенограми Србија пред Међународним судом правде, књига 2, Филип
Вишњић,Београд,2007,стр.166-185.(приредиодрРадославСтојановић).

18 Исто,стр.287-299.
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Дакле,можесезакључитидасесрпскаодбранаидржа-
ваочигледнонисуснашлиуовомуникалномпроцесу.Они
супосле2000. годинеповукликонтратужбупротивБиХа
даништазаузвратнисудобили.Њиховглавнисведокодбра-
небританскигенералМајклРоузјенајтежеоптужиоуправо
земљу која га је позвала да сведочи. Такође, српскимини-
стариностранихпословајетоком2005.даваоизјавекојесу
билеједанодосновазадеопресудепротивСрбије.Истота-
ко,МСПсеупадљивопозиваонавишенегопроблематичне
пресудеирадМеђународногкривичногтрибуналазабившу
Југославију.Тајманирсрпскаодбрананијесмела(илихтела)
дакритикује.Посебнојетоћутањебилоочигледнокадасе
радилоопресудиуслучајуКрстић.Српскаодбрананијето
покушалаозбиљнодаоспорииакојерускисудијапредМСП
СкотниковупозориоуиздвојеноммишљењудајеМКСЈпре-
широко и неправилно тумачио Конвенцију о геноциду у
случајуКрстићидајеМСПуслучајуБоснапротивСрбије
створило‘’паралелнуреалност’’.Затосеможетврдитидаје
пресудауслучајуБоснапротивСрбијебилаполитичкимо-
тивисана.
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DejanMirovic

BOSNIAAGAINSTSERBIA
ANDINTERNATIONALCOURTOFJUSTICE

Resume

 CivilwarinBosniaandHerzegovinafrom1992to1995.
isoneofthemostcomplexandthemostcomplicatedinhistory.
Duringtheyearsofconflict,warwiththeSerbsagainstMuslims
andCroats,MuslimsagainstCroats,MuslimsagainstMuslims.
Thecivilwarin1995.grewintoaninternationalmilitaryaggres
sionasNATOattackedthepositionsof theRepublicofSrpska.
EquallycomplexanduniquewastheprocessbeforetheInternati
onalCourtofJusticeregardingthelawsuitfiledagainsttheFRY.
Specifically,inthesecondyearofthewar(1993).Muslimgovern
mentinSarajevohasfiledalawsuitagainsttheFederalRepublic
of Yugoslavia before the InternationalCourt of Justice. Itwas
themostcomplicatedprocessinthehistoryofthecourt.Thefirst
timeonestatesuedforgenocide.PartofBosniaandHerzegovi
na,theRepublicofSerbianwasagainstthislawsuit.FRYfileda
countersuitagainstBosniaandHerzegovina.FRY2000.dropped
fromthecontinuityofthemembershipoftheSFRYandtheStatute
oftheICJandalsofromthecountersuitagainstBosniaandHer
zegovina.Atthesametimecourtcontinueddisputesandlawsuits
regardingYugoslavia against tenNATO countries andCroatia
againstYugoslavia.Judgmentin2007.wasnotrelatedtoMon
tenegroanditwasbasedonthecompetenceofICJthatwasnot
recognizedinthecasesofYugoslaviaagainsttenNATOcountri
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es.Serbiandefenseandthestatehadǹ tfindthegoodwaytowork
inthisprocessafteryear2000.Theypulledacountersuitagainst
BiHand that theydidnotgetanything inreturn,maindefense
witnessBritishGeneralMichaelRoseclaimedthattheSrebere
nicawasgenocideand theSerbianMinisterofForeignAffairs
duringthe2005thmadestatementsthatwereapartofthebasis
forthejudgmentagainstSerbia.Also,ICJsarestrikinglycalled
formorethanaproblematicjudgmentandworkoftheInternatio
nalCriminalTribunalfortheformerYugoslavia.Itwasespecially
obviousthatreferencetothemorethanproblematicjudgmentin
theKrsticcase.IntheprocesstheSerbianarmygeneralconvic
tedofgenocideregardlesthefactthattherewasnocourtproven
factsthatestablishedgenocidalintent.Serbiandefensedidǹ ttry
todisputethat,althoughtheRussianjudgeattheICJSkotnikov
warned inhisdissentingopinion that the ICTY isoverlybroad
andimproperlyinterpretedConvetionofgenocideintheKrstic
case.
Keywords:FederalRepublicofYugoslavia,publicinternational

law,theInternationalCourtofJustice,NATO,Bo
sniaandHerzegovina,dolusspecialis.

 Овајрадјепримљен5.јануара2015.годинеаприхваћензаштампунаса-
станкуредакције28.априла2015.године.
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Са	же	так

Уовомрадуауторуказујенагенезупостепеногакту
елизовањахрватскогпитањанаконформирањаФедерације
БоснеиХерцеговинеуВашингтонутокоммарта1994.годи
неиДејтонскогспоразумакрајем1995. године.Наиме,по
себноупериодунакон2000.годинедолазидопорастанеза
довољствабх.Хрватаувезисањиховимстатусом,какона
нивоуентитетаФедерацијеБиХ,такоинанивоудржаве
БоснеиХерцеговине.Првобитносуовипредлозинаилазили
наоштруосудупредставникамеђународнезаједницеуБиХ,
алијепосле2007.годинеиусвајања„Крешевскедеклараци
је“,изакојесусталенајутицајнијестранкебх.Хрватаова
квостањепостепеноизмењено.

Утом смислу аутор приступа и анализи односа пре
свегаСједињенихАмеричкихДржаваиЕвропскеунијеувези
сапостојећимдвоентитетскимуставнимустројствомБо
снеиХерцеговине.Стимувезиуказујенаодређенепоступ
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непроменеуњиховомвиђењунаведеногпитања,тј.увези
саначеломдодатног(етно)федерализамаиформирањатзв.
трећег(хрватског)ентитета.
Кључнеречи:Хрвати,БоснаиХерцеговина,уставнерефор

ме, ентитети,ФедерацијаБоснеиХерцегови
не,федерализам,САД,Европскаунија.

Увод

Бо	сан	ско	хер	це	го	вач	ки	Хр	ва	ти	су	и	пре	ра	та	у	овој	зе
мљи	(1992–1995)	би	ли	нај	ма	ло	број	ни	ји	кон	сти	ту	тив	ни	на	род,	
а	пре	ма	не	зва	нич	ним	ре	зул	та	ти	ма	пр	вог	по	сле	рат	ног	по	пи	са	
ста	нов	ни	штва	(2013)	њи	хов	број	се	свео	на	око	553	000,	од
но	сно	око	14,6%	укуп	ног	ста	нов	ни	штва.1	Тре	ба	на	по	ме	ну	ти	
и	да	је	пре	ма	по	пи	су	из	1991.	го	ди	не	тај	број	из	но	сио	760	852	
(од	но	сно	17,38%).2	Овај	дра	сти	чан	пад	бро	ја	Хр	ва	та	у	Бо	сни	
и	Хер	це	го	ви	ни	усло	вљен	је	са	ви	ше	раз	ли	чи	тих	де	тер	ми	нан
ти.	Пр	ва	се	од	но	си	на	исе	ља	ва	ње	ве	ли	ког	бро	ја	Хр	ва	та	у	сво	ју	
ма	тич	ну	др	жа	ву	—	Ре	пу	бли	ку	Хр	ват	ску,	а	ко	ја	је	од	про	шле	
го	ди	не	и	чла	ни	ца	Европ	ске	уни	је.	Дру	ги	чи	ни	лац	се	од	но	си	
на	зна	чај	но	исе	ља	ва	ње	при	пад	ни	ка	овог	на	ро	да	из	Бо	сан	ске	
по	са	ви	не,	од	но	сно	оних	ње	них	де	ло	ва	ко	ји	су	на	кон	Деј	тон
ског	ми	ров	ног	спо	ра	зу	ма	(1995)	при	па	ли	Ре	пу	бли	ци	Срп	ској,	
као	и	из	ве	ли	ког	де	ла	цен	трал	не	Бо	сне,	где	до	ми	ни	ра	ју	Бо
шња	ци.	Ме	ђу	тим,	 сва	ка	ко	 нај	ва	жни	ји	 чи	ни	лац	 сма	њи	ва	ња	
бро	ја	бо	сан	ско	хер	це	го	вач	ких	Хр	ва	та	ти	че	се	њи	хо	вог	по	ло
жа	ја	у	ина	че	из	ра	зи	то	не	функ	ци	о	нал	ној	др	жа	ви	Бо	сни	и	Хер
це	го	ви	ни,	као	и	у	ње	ном	ве	ћем	ен	ти	е	ту	—	Фе	де	ра	ци	ји	Бо	сне	
и	Хер	це	го	ви	не.3	На	и	ме,	 за	хва	љу	ју	ћи	ин	си	сти	ра	њи	ма	по	нај
пре	Сје	ди	ње	них	Аме	рич	ких	Др	жа	ва,	18.	мар	та	1994.	го	ди	не	
је	 био	 за	кљу	чен	 „Ва	шинг	тон	ски	 спо	ра	зум“	из	ме	ђу	 до	 та	да	

1	 Видети	више	o	неформалним	резултатима	пописа	становништва	у	БиХ	(2013)	
у:	„U	BiH	živi	48,4	posto	Bošnjaka,	32,7	Srba	i	14,6	posto	Hrvata“,	Dnevniavaz,	
Sarajevo,	 3.	 septembar	 2014,	 Internet,	 http://www.avaz.ba/clanak/133681/ubih
zivi484postobosnjaka327srbai146postohrvata,	15/11/2014.

2	 „Nacionalni	sastav	stanovništva	:	rezultati	za	republiku	po	opštinama	i	naseljenim	
mjestima	1991“,	Državni	zavod	za	statistiku	Republike	BiH,	Sarajevo,	decembar/
prosinac	1993,	str.	4.

3	 Видети	 више	 у:	 Драган	 Ђукановић,	 „Хрватско	 питање	 у	 (пост)дејтонској	
Босни	и	Херцеговини”,	Новасрпскаполитичкамисао—анализе,	ИИЦ	„Нова	
српска	политичка	мисао”,	год.	III,	број	5–6,	Београд,	2007,	стр.	77–83.
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за	ра	ће	них	 стра	на,	 од	но	сно	 про	бо	шњач	ке	 Ар	ми	је	 Ре	пу	бли
ке	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	(АР	БиХ)	и	Хр	ват	ског	ви	је	ћа	об	ра	не	
(ХВО).4	На	рав	но,	 ја	сно	 је	да	су	на	сма	ње	ње	бро	ја	Хр	ва	та	у	
БиХ	ути	ца	ли	и	дру	ги	не	га	тив	ни	па	ра	ме	три	–	зна	ча	јан	број	
по	ги	ну	лих	у	ору	жа	ним	су	ко	би	ма	и	 сма	њен	при	род	ни	при
ра	штај.

На	овај	на	чин	пре	ста	ла	је	да	по	сто	ји	та	ко	зва	на	Хр	ват	ска	
Ре	пу	бли	ка	Хер	цег–Бо	сна,	ко	ја	је	би	ла	уста	но	вље	на	још	пред	
по	че	так	ра	та	кра	јем	1991.	го	ди	не	и	ко	ја	је	об	у	хва	та	ла	ве	ћин
ски	хр	ват	ска	под	руч	ја	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не.5	„Ва	шинг	тон	ски	
спо	ра	зум“	се	за	сни	вао	на	ус	по	ста	вља	њу	бо	шњач	кохр	ват	ске	
Фе	де	ра	ци	је	 БиХ,	 на	 те	ри	то	ри	ја	ма	 под	 кон	тро	лом	њи	хо	вих	
ору	жа	них	сна	га,	али	и	на	ус	по	ста	вља	њу	кон	фе	де	ра	ци	је	са	су
сед	ном	Ре	пу	бли	ком	Хр	ват	ском.6	Пред	ло	же	на	кон	фе	де	ра	ци	ја	
би	ла	 је	го	то	во	 је	ди	ни	на	чин	да	се	рат	ни	ли	де	ри	бх.	Хр	ва	та	
од	рек	ну	мак	си	ма	ли	стич	ких	ци	ље	ва	ве	за	них	за	сво	ју	те	ри	то
ри	јал	ну	ауто	но	ми	ју,	од	но	сно	до	та	да	шњу	ХР	Хер	цег–Бо	сну	и	
да	по	ступ	но,	на	кон	ду	жег	пе	ри	о	да,	при	хва	те	од	ре	ђе	не	ин	ге
рен	ци	је	цен	трал	них	вла	сти	у	Са	ра	је	ву.7	Та	ко	ђе,	„Ва	шинг	тон
ски	спо	ра	зум“	је	под	ра	зу	ме	вао	и	да	ће	те	ри	то	ри	је	на	ста	ње	не	
бх.	Ср	би	ма	би	ти	укљу	че	не	у	на	ве	де	ну	Фе	де	ра	ци	ју	БиХ,	ко	ја	
би	би	ла	са	чи	ње	на	од	кан	то	на/жу	па	ни	ја	 за	сно	ва	них	пре	вас

4	 “Washington	 Agreement“,	 Washington,	 March	 18,	 1994,	 Internet,	 http://
www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/
washagree_03011994.pdf,	12/11/2014.

5	 Током	 1991.	 године	 била	 је	 формирана	 тзв.	 Хрватска	 заједница	 Херцег–
Босна,	која	је	две	године	касније	проглашена	за	„републику“.	Видети:	Драган	
Ђукановић,	 „Вишеслојност	 кризе	 у	 Федерацији	 БиХ	 —	 међуетнички,	
политички	 и	 економски	 извори“,	 Нова	 српска	 политичка	 мисао,	 бр.	 3–4,	
Београд,	2012,	стр.	с.а.

6	 „Вашингтонски	 споразум“	 је	 садржао	 и	 ове	 документе:	 „Предлог	 Устава	
Федерације	 БиХ“,	 „Споразум	 којим	 се	 Републици	 Хрватској	 обезбеђује	
пролаз	преко	територије	Босне	и	Херцеговине	у	Неуму“,	„Споразум	којим	се	
обезбеђује	 приступ	 Јадранском	 мору	 кроз	 територију	 Републике	Хрватске“	
и	 „Прелиминарни	 споразум	 о	 успостављању	 конфедерације	 између	
Републике	Хрватске	и	Федерације	Босне	и	Херцеговине“.	Одређени	делови	
„Вашингтонског	 споразума“	 никада	 нису	 спроведени,	 а	 посебно	 одредбе	 о	
формирању	 конфедерације	 између	 Републике	 Хрватске	 и	 Федерације	 БиХ.	
Видети:	“Washington	Agreement“,	Washington,	March	18,	1994,	op.	cit.

7	 Централне	пробошњачке	власти	у	Сарајеву	нису	контролисале	територије	под	
надзором	Хрватског	вијећа	обране,	односно	тзв.	Хрватске	Републике	Херцег–
Босна	 од	 половине	 1992.	 до	 друге	 половине	 1994.	 године.	 Истовремено	
локално	 становништво	 и	 челници	 Хрвата	 у	 ХР	 ХБ	 дуго	 су	 пролонгирали	
успостављање	Федерације	БиХ.
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ход	но	на	до	ми	на	ци	ји	ет	нич	ког	прин	ци	па.8	Ме	ђу	тим,	ка	сни	ји	
ток	ми	ров	них	пре	го	во	ра	усло	вио	је	да	Фе	де	ра	ци	ја	БиХ,	по
ред	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске,	бу	де	тек	је	дан	од	два	ен	ти	те	та	сло	же
не	др	жа	ве	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не.9

Раз	два	ја	ње	из	ме	ђу	Хр	ва	та	 и	Бо	шња	ка,	 до	 ко	јег	 је	 до
шло	још	не	ко	ли	ко	ме	се	ци	по	из	би	ја	њу	ра	та	у	Бо	сни	и	Хер	це
го	ви	ни	1992.	го	ди	не	би	ло	је	пра	ће	но	и	број	ним	ме	ђу	соб	ним	
ору	жа	ним	су	ко	би	ма	и	то	пре	вас	ход	но	у	цен	трал	ним	де	ло	ви
ма	др	жа	ве.10	Та	ко	је	по	сте	пе	но	до	шло	и	до	„раз	два	ја	ња“	две
ју	те	ри	то	ри	ја	под	кон	тро	лом	Ар	ми	је	Ре	пу	бли	ке	БиХ,	ко	ја	је	
при	зна	ва	ла	власт	у	Са	ра	је	ву,	и	Хр	ват	ског	ви	је	ћа	об	ра	не.	Кра
јем	ав	гу	ста	1993.	го	ди	не	би	ла	је	про	гла	ше	на	и	тзв.	Хр	ват	ска	
Ре	пу	бли	ка	Хер	цег–Бо	сна,	а	што	је	у	од	ре	ђе	ној	ме	ри	би	ло	у	
скла	ду	са	та	да	ак	ту	ел	ним	оп	штим	на	че	ли	ма	не	у	спе	лог	ми
ров	ног	спо	ра	зу	ма	Овен–Стол	тен	берг.11	(Ви	де	ти	при	лог	бр.	1)	
Овај	је	план,	да	кле,	под	ра	зу	ме	вао	по	сто	ја	ње	три	ет	нич	ке	ре
пу	бли	ке	у	окви	ру	„Са	ве	за	Ре	пу	бли	ка	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не“,	
као	из	ра	зи	то	сло	же	не	и	у	од	ре	ђе	ној	ме	ри	кон	фе	де	рал	не	др
жа	ве.12	По	ред	на	ве	де	ног,	гра	до	ви	Са	ра	је	во	и	Мо	стар	би	би	ли	
под	по	себ	ном	упра	вом,	а	под	над	зо	ром	Ује	ди	ње	них	на	ци	ја	и	
Европ	ске	уни	је.	

8	 Цитат	 —	 „Одлуке	 о	 уставном	 статусу	 територије	 Републике	 Босне	 и	
Херцеговине	 са	 већинским	 српским	 становништвом	 биће	 донесете	 у	 току	
преговора	о	миру	на	Међународној	конференцији	о	бившој	Југославији.“	у:	
„Устав	Федерације	БиХ“,	члан	I.	Успостављање	Федертације,	став	2.	Службене	
новине	Федерације	БиХ,	Сарајево,	бр.	1/1994.

9	 Видети:	 „Устав	 Босне	 и	 Херцеговине“,	 члан	 I,	 став	 2.	 Анекс	 IV,	 Општег	
оквирног	 споразума	 за	 мир	 у	 Босни	 и	 Херцеговини,	 Дејтон,	 21.	 новембар	
1995.

10	 Наведени	оружани	сукоби	су	били	вођени	од	Стоца	и	Мостара	у	Херцеговини	
до	централних	делова	Босне.

11	 О	 Овен–Столтенберговом	 плану	 („Уставни споразум о Савезу Република
Босне и Херцеговине“)	 видети	 више	 у:	 Радомир	 Нешковић,	 Недовршена	
држава;	политички	систем	Босне	и	Херцеговине,	Friedrich	Ebert	Stiftung,	Бања	
Лука,	2013,	стр.	170–172.

12	 Здравко	Тодоровић,	„Рађање	Републике	Српске	—	мировни	планови	за	Босну	
и	Херцеговину	1992–1995“,	Нова	српска	политичка	мисао,	бр.	3–4,	Београд,	
2010,	стр.	29–44.
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При	лог	бр.	1:	Овен–Стол	тен	бер	гов	пред	лог	раз	гра	ни	че	ња	у	Бо	сни	и	
Хер	це	го	ви	ни	(1993)	и	ма	па	раз	гра	ни	че	ња	Фе	де	ра	ци	је	БиХ	и	Ре	пу	бли	ке	
Срп	ске	(Деј	тон	ски	спо	ра	зум,	1995)	са	про	це	ном	ет	нич	ког	са	ста	ва	БиХ	

(2009)

Извор: „Женевски преговори“, Интернет, http://www.vares.pp.se/
bobovac/boblist/broj124/124_16.htm, 15/11/2014. и карта БиХ са међуен
титетскимлинијамаиетничкимсаставом(процена2009. године)—
аутор:дрГоранНиколић,Интернет,http://blog.b92.net/text/11333/Etnic
kamapaBiH2009/15/11/2014.

Ипак,	 Сје	ди	ње	не	 Аме	рич	ке	 Др	жа	ве	 су	 по	ку	ша	ле	 да	
осна	же	бо	шњач	ке	и	хр	ват	ске	по	ли	тич	ке	чи	ни	о	це,	а	на	су	прот	
та	да	 вој	но	 из	ра	зи	то	 над	моћ	ни	јој	 срп	ској	 стра	ни	 у	 БиХ,	 те	
су	у	Пла	ну	Кон	такт	гру	пе	(1994),	а	на	кра	ју	и	у	„Деј	тон	ском	
ми	ров	ном	спо	ра	зу	му“	(1995)	по	др	жа	ле	кон	цепт	Фе	де	ра	ци	је	
Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не,	као	јед	ног	од	два	кон	сти	ту	тив	на	ен	ти
те	та.13

То	ком	про	те	кле	две	де	це	ни	је	 то	 је	иза	зва	ло	 ства	ра	ње	
усло	ва	за	го	то	во	по	све	одво	је	ни	жи	вот	Бо	шња	ка	и	Хр	ва	та	у	
Фе	де	ра	ци	ји	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не,	што	 је	оста	ло	еви	дент	но	
и	до	да	нас.	Град	Мо	стар	је	да	нас	је	дан	од	си	но	ни	ма	ду	бо	ке	
ет	нич	ке	по	де	ље	но	сти.	На	и	ме,	из	ме	ђу	бо	шњач	ког	и	хр	ват	ског	
де	ла	гра	да	Мо	ста	ра,	али	и	го	то	во	чи	та	ве	Фе	де	ра	ци	је	БиХ	све	
је	ду	бин	ски	и	су	штин	ски	ет	нич	ки	по	де	ље	но.14	Исто	 је	и	 са	

13	 Sead	Turčalo,	PolitičkoustavnarješenjazaBosnuiHercegovinu:odLisabonado
Daytona:geopolitičkenaracijeomirovnimsporazumimazaBosnuiHercegovinu
1992–1996,	Open	Society	Foundations,	Mediacentar,	Sarajevo,	2013,	str.	27–36.

14	 Покушаји	 међународне	 управе	 у	 БиХ	 да	 донесе	 статут	 јединственог	 града	
Мостара	 пропали	 су	 у	 више	 наврата	 током	 2004.	 године.	А	 овај	 је	 град	 уз	
Косовску	Митровицу,	која	је	подељена	између	Албанаца	и	Срба,	најизразитије	
етнички	подељен	град	на	Балкану.	Видети	у:	Драган	Ђукановић,	„Хрватско	
питање	 у	 (пост)дејтонској	 Босни	 и	 Херцеговини”,	Нова српска политичка
мисао—анализе,	op.	cit.,	стр.	77–78.
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про	свет	ним	си	сте	мом	у	Фе	де	ра	ци	ји	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	у	
ко	јој	по	сто	ји	са	свим	се	гре	га	ци	о	ни	прин	цип	„две	ју	шко	ла	под	
истим	кро	вом“,	од	но	сно	по	де	ље	но	сти	пре	вас	ход	но	основ	ног	
и	сред	њег	обра	зо	ва	ња.15

Постдејтонскистатусхрвата
уБоснииХерцеговини:

Латентнонезадовољство

Бо	сан	ско	хер	це	го	вач	ки	Хр	ва	ти	су	пре	и	на	кон	„Ва	шинг
тон	ског	спо	ра	зу	ма“	из	1994,	као	и	„Деј	тон	ског	спо	ра	зу	ма“	из	
1995.	го	ди	не	би	ли	по	де	ље	ни	ве	за	но	за	свој	ста	тус	уну	тар	ове	
не	ка	да	шње	 ју	го	сло	вен	ске	 ре	пу	бли	ке.	 На	и	ме,	 по	сто	ја	ле	 су	
две	во	де	ће	стру	је	ми	шље	ња	бо	сан	ско	хер	це	го	вач	ких	Хр	ва	та	у	
ве	зи	са	њи	хо	вим	ста	ту	сом	у	Фе	де	ра	ци	ји	БиХ	и	чи	та	вој	др	жа
ви	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни.	До	ми	нант	на	стру	ја	је	пре	вас	ход	но	
ве	за	на	за	Хр	ват	ску	де	мо	крат	ску	за	јед	ни	цу	Бо	сне	и	Хер	це	го
ви	не,	као	и	пар	ти	ју	ко	ја	је	на	ста	ла	ње	ним	рас	па	дом	—	Хр	ват
ску	де	мо	крат	ску	за	јед	ни	цу	1990.	У	ову	гру	пу	спа	да	и	не	ко
ли	ци	на	ма	њих	по	ли	тич	ких	пар	ти	ја	по	пут	Хр	ват	ске	стран	ка	
пра	ва	БиХ	и	Хр	ват	ске	кр	шћан	ско	де	мо	крат	ске	уни	је.	На	и	ме,	
на	ве	де	на	се	стру	ја	отво	ре	но	то	ком	про	те	кле	го	то	во	две	и	по	
де	це	ни	је	за	ла	га	ла	за	фе	де	ра	ли	за	ци	ју	др	жа	ве	Бо	сне	и	Хер	це
го	ви	не	 кроз	 ус	по	ста	вља	ње	 нај	ма	ње	 три	 ет	нич	ке	 те	ри	то	ри
јал	не	це	ли	не	у	овој	др	жа	ви.	Због	из	бе	га	ва	ња	по	ми	ња	ња	иде	је	
ве	за	не	за	фор	ми	ра	ње	тре	ћег,	од	но	сно	до	ми	нант	ног	хр	ват	ског	
ен	ти	те	та,	че	сто	су	се	по	ми	ња	ли	од	ре	ђе	ни	си	но	ни	ми	по	пут	
„сре	ди	шњег	ни	воа	вла	сти“,	„фе	де	рал	них	је	ди	ни	ца“,	„ре	ги	ја“	
и	сл.	Ме	ђу	на	род	на	за	јед	ни	ца,	а	пре	све	га	Сје	ди	ње	не	Аме	рич
ке	Др	жа	ве	и	Европ	ска	уни	ја,	оштро	се,	ме	ђу	тим,	про	ти	ви	ла	
би	ло	ка	квој	иде	ји	ре	ди	зај	ни	ра	ња	деј	тон	ског	дво	ен	ти	тет	ског	
устрој	ства	БиХ	то	ком	про	те	кле	и	по	чет	ком	ове	де	це	ни	је.

Дру	гу,	умно	го	ме	ма	ло	број	ни	ју	и	ма	ње	ути	цај	ну	гру	па
ци	ју	по	ли	тич	ких	чи	ни	ла	ца	Хр	ва	та	у	БиХ	пред	ста	вља	ла	је	до	
2007.	го	ди	не	ску	пи	на	оку	пље	на	око	Хр	ват	ске	се	љач	ке	стран
ке	 БиХ,	 Но	ве	 хр	ват	ске	 ини	ци	ја	ти	ве	 и	 не	ко	ли	ци	не	 дру	гих	
пар	ти	ја	са	се	ди	штем	у	Са	ра	је	ву	и	ко	је	има	ју	упо	ри	шта	у	по
је	ди	ним	хр	ват	ским	„ен	кла	ва	ма“	у	цен	трал	ној	Бо	сни	(Ви	тез,	
Ки	се	љак,	Ва	реш,	Жеп	че,	итд.).	Ове	пар	ти	је	има	ле	су	до	2007.	

15	 Ibidem.
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го	ди	не	у	осно	ви	из	ра	зи	то	бо	сан	ско	хер	це	го	вач	ку	ори	јен	та	ци
ју	 за	ла	жу	ћи	 се	 за	 ре	ди	зај	ни	ра	ње	 устрој	ства	 ове	 др	жа	ве	 на	
на	чин	да	се	она	до	дат	но	на	од	ре	ђе	ни	на	чин	цен	тра	ли	зу	је	и	
ин	сти	ту	ци	о	нал	но	оја	ча.	У	том	сми	слу	ове	су	пар	ти	је	у	то	ку	
про	те	кле	две	де	це	ни	је	би	ле	ра	до	ви	ђе	ни	парт	не	ри	до	ми	нант
но	 бо	шњач	ким	 по	ли	тич	ким	 пар	ти	ја	ма	 у	 Бо	сни	 и	Хер	це	го
ви	ни,	а	пре	све	га	Стран	ци	де	мо	крат	ске	ак	ци	је	и	Со	ци	јал	де
мо	крат	ској	пар	ти	ји	БиХ.	Пре	лом	ну	тач	ку	њи	хо	вог	про	грам
ског	 за	о	кре	та	пред	ста	вља	ло	 је	при	дру	жи	ва	ње	 „Кре	шев	ској	
де	кла	ра	ци	ји“,	ко	ју	су	21.	сеп	тем	бра	2007.	го	ди	не	пот	пи	са	ле	
го	то	во	све	ак	тив	не	по	ли	тич	ке	пар	ти	је	бх.	Хр	ва	та.16

Ме	ђу	тим,	пр	ви	по	сле	рат	ни	по	ку	шај	ства	ра	ња	тзв.	При
вре	ме	не	са	мо	у	пра	ве	Хр	ва	та	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни	је	про
пао	2001.	го	ди	не,	ка	да	је	за	хва	љу	ју	ћи	бр	зој	и	оштрој	ре	ак	ци	ји	
та	да	шњег	Ви	со	ког	пред	став	ни	ка	у	БиХ,	Вол	фган	га	Пе	три	ча	
(Wol	fgang	Pe	tritsch)	до	шло	до	сме	не	Ан	те	Је	ла	ви	ћа,	та	да	шњег	
пред	сед	ни	ка	ХДЗ	БиХ.	Шта	ви	ше,	исто	вре	ме	но	је	био	уки	нут	
и	Хр	ват	ски	на	род	ни	са	бор	БиХ	(НХС	БиХ),	као,	ка	ко	се	на
во	ди	ло,	 „пред	став	нич	ко	 те	ло“	на	ве	де	не	 са	мо	у	пра	ве	Хр	ва	та	
у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни.	Ме	ђу	тим,	Хр	ват	ски	на	род	ни	са	бор	
БиХ	је	на	од	ре	ђе	ни	на	чин	ус	пео	да	пре	жи	ви	и	да	се,	уз	пре
вас	ход	ну	по	др	шку	Хр	ват	ске	де	мо	крат	ске	за	јед	ни	це	БиХ,	као	
нај	ја	че	пар	ти	је	са	хр	ват	ским	пре	фик	сом,	осна	жи.	Он	је	у	ви
ше	на	вра	та	по	др	жао	на	че	ла	фе	де	ра	ли	за	ци	је	Бо	сне	и	Хер	це
го	ви	не,	кроз	оси	гу	ра	ва	ње	мо	гућ	но	сти	та	мо	шњим	Хр	ва	ти	ма	
да	осну	ју	сво	ју	фе	де	рал	ну	је	ди	ни	цу	са	вла	сти	том	ве	ћи	ном.

У	 на	ве	де	ном	 сми	слу	Хр	ват	ски	 на	род	ни	 са	бор	 БиХ	 је	
2011.	го	ди	не	у	пот	пу	но	сти	по	др	жао	и	„Кре	шев	ску	де	кла	ра
ци	ју“,	 ко	јом	 је	про	мо	ви	са	но	на	че	ло	 ет	но	фе	де	ра	ли	зма	у	Бо
сни	и	Хер	це	го	ви	ни.17	ХНС	је	та	ко	пред	ви	део	и	ор	га	ни	зо	ва	ње	
ви	ше	 фе	де	рал	них	 је	ди	ни	ца	 сло	же	не	 Бо	сне	 и	 Хер	це	го	ви	не,	
„од	ко	јих	би	нај	ма	ње	јед	на	би	ла	са	хр	ват	ском	ве	ћи	ном“18	Две	

16	 „Deklaracija	 o	 načelima	 Ustava	 BiH	 (‘Kreševska	 deklaracija’)“,	 Hrvatska	
demokratska	zajednica,	HDZ	1990,	Hrvatska	stranka	prava	BiH,	Narodna	stranka	
„Radom	 za	 boljitak“,	 Hrvatsko	 kršćanskodemokratska	 unija,	 Hrvatska	 seljačka	
stranka	 BiH,	 Kreševo,	 21.	 rujna	 2008.	 Internet,	 http://www.hdzbih.org/upload/
tbl_dokumenti/kresevska_deklaracija_165048.pdf,	12/11/2014.

17	 „Deklaracija	HNSa	BiH	sa	4.	zasjedanja“,	preambula,	alineja	2,	Hrvatski	narodni	
sabor	 BiH,	 Mostar,	 19.	 travnja	 2011,	 Internet,	 http://hnsbih.org/rezolucija/,	
15/11/2014.

18	 Ibidem,	8.
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го	ди	не	ка	сни	је,	ХНС	БиХ	је	6.	апри	ла	2013.	го	ди	не	у	Мо	ста
ру	усво	јио	но	ву	ре	зо	лу	ци	ју	у	ко	јој	је	под	ву	као	да	за	ла	же	за	
„мул	ти	на	ци	о	нал	ни	 фе	де	ра	ли	зам,“19	 од	но	сно	 „кон	со	ци	ја	циј
ско–фе	де	ра	ли	стич	ки	 мо	дел	 уну	тра	шњег	 уре	ђе	ња.“20	 У	 том	
кон	тек	сту	се	на	по	ми	ње	да	се	зах	те	ви	Хр	ва	та	у	Бо	сни	и	Хер
це	го	ви	ни	са	да	на	ла	зе	на	нај	ре	ал	ни	јим	по	зи	ци	ја	ма	и	то	из	ме
ђу	се	це	си	о	ни	стич	ких	на	сто	ја	ња	(Ре	пу	бли	ка	Срп	ска)	и	„хе	ге
мо	ни	стич	ко–уни	та	ри	стич	ког	 кон	цеп	та“,21	 ко	га	 ре	пре	зен	ту	је	
бо	шњач	ка	по	ли	тич	ка	ели	та.

То	ком	 2002.	 го	ди	не	 би	ла	 је	 уки	ну	та	 на	ци	о	нал	на	 екс
клу	зив	ност	два	бх.	ен	ти	те	та	—	Фе	де	ра	ци	је	БиХ	(бо	шњач	ко–
хр	ват	ска)	и	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске	(срп	ска).22	То	је	под	ра	зу	ме	ва	ло	
про	ме	не	нај	ви	ших	прав	них	ака	та	ен	ти	те	та	и	им	пле	мен	та	ци
ју	прин	ци	па	пу	не	„јед	на	ко	прав	но	сти“	сва	три	кон	сти	ту	тив	на	
на	ро	да	(Бо	шња	ка,	Ср	ба	и	Хр	ва	та)	на	чи	та	вој	те	ри	то	ри	ји	др
жа	ве	БиХ,	од	но	сно	у	ње	на	два	ен	ти	те	та.23	Ипак,	ка	да	са	гле
да	мо	овај	про	цес	го	то	во	три	на	ест	го	ди	на	ка	сни	је	ја	сно	је	да	
је	би	ла	реч	о	сим	бо	лич	ним	устав	ним	про	ме	на	ма,	а	ко	је	ни	су	
про	ме	ни	ле	ста	тус	не	до	ми	нант	них	на	ро	да	у	бх.	ен	ти	те	ти	ма.	
То	под	ра	зу	ме	ва	да	ни	је	уисти	ну	по	бољ	шан	ка	ко	ста	тус	Бо
шња	ка	и	Хр	ва	та	у	Ре	пу	бли	ци	Срп	ској,	та	ко	ни	по	ло	жај	Ср	ба	
у	Фе	де	ра	ци	ји	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не.

Не	ко	ли	ко	го	ди	на	ка	сни	је	Би	скуп	ска	кон	фе	рен	ци	ја	Ри
мо	ка	то	лич	ке	цр	кве	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни	је	у	ок	то	бру	2005.	
го	ди	не	пред	ло	жи	ла	но	во	устрој	ство	др	жа	ве	и	са	мим	тим	из
ме	њен	по	ло	жај	та	мо	шњих	Хр	ва	та.	Она	се	за	ло	жи	ла	за	фор
ми	ра	ње	че	ти	ри	фе	де	рал	не	је	ди	ни	це	(ре	ги	је)	у	ко	јој	ни	ти	је
дан	од	три	кон	сти	ту	тив	на	на	ро	да	не	ће	има	ти	из	ра	зи	ту	ве	ћи
ну	(пре	ко	40%).	Цен	три	на	ве	де	них	фе	де	рал	них	ре	ги	ја	би	ли	
би	у	Ба	ња	Лу	ци,	Ту	зли,	Мо	ста	ру	и	Са	ра	је	ву.24 

То	ком	 сеп	тем	бра	 2007.	 го	ди	не	 би	ла	 је	 усво	је	на	 и	 већ	
на	ве	де	на	„Кре	шев	ска	де	кла	ра	ци	ја“,	ко	ју	су	пот	пи	са	ле	го	то

19	 „Deklaracija	HNSa	BiH	sa	5.	zasjedanja“,	Hrvatski	narodni	sabor	BiH,	Mostar,	6.	
travnja	2013,	Internet,	http://hnsbih.org/deklaracijahnsabih/,	15/11/2014.

20 Ibidem.
21 Ibidem.
22	 Драган	 Ђукановић,	 „Босна	 и	 Херцеговина	—	 измене	 ентитетских	 устава”,	

Међународнаполитика,	год.	LIII,	бр.	1106,	април–јун,	стр.	16–18.
23 Ibidem.
24	 Видети:	 Драган	 Ђукановић,	 „Хрватско	 питање	 у	 (пост)дејтонској	 Босни	 и	

Херцеговини”,	Новасрпскаполитичкамисао—анализе,	op.	cit,	стр.	78.
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во	све	по	ли	тич	ке	пар	ти	је	Хр	ва	та	у	БиХ.	Она	 је	под	ра	зу	ме
ва	ла	 ус	по	ста	вља	ње	 „сре	ди	шњег	 ни	воа	 вла	сти“,25	 а	 ко	ји	 би	
по	ред	 ет	нич	ког	 би	ли	фор	ми	ра	ни	 и	 на	 осно	ву	 исто	риј	ских,	
са	о	бра	ћај	них,	 ге	о	граф	ских	 и	 дру	гих	 кри	те	ри	ју	ма.26	 Са	ра	је
во	би,	као	глав	ни	град	др	жа	ве	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не,	има	ло	
за	се	бан	ста	тус	уну	тар	ова	ко	сло	же	но	ор	га	ни	зо	ва	не	др	жа	ве.	
На	ве	де	ну	 де	кла	ра	ци	ју	 пот	пи	са	ле	 су	 Хр	ват	ска	 де	мо	крат	ска	
за	јед	ни	ца,	ХДЗ	1990,	На	род	на	стран	ка	„Ра	дом	за	бо	љи	так“,	
Хр	ват	ска	 кр	шћан	ско	де	мо	крат	ска	 уни	ја,	 Хр	ват	ска	 се	љач	ка	
стран	ка	БиХ	и	Хр	ват	ска	стран	ка	пра	ва	БиХ.	Ово	је	био	пр	ви	
пут	да	све	ре	ле	вант	не	по	ли	тич	ке	пар	ти	је	Хр	ва	та	у	Бо	сни	и	
Хер	це	го	ви	ни	на	сту	пе	јед	но	гла	сно	и	да	се,	без	об	зи	ра	на	ра
ни	је	раз	ли	ке	ко	је	су	ме	ђу	њи	ма	по	сто	ја	ле,	за	у	зму	за	via	fac	ti	
фе	де	ра	ли	за	ци	ју	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не.

Хр	ват	ска	се	љач	ка	стран	ка	БиХ	и	Но	ва	хр	ват	ска	ини	ци
ја	ти	ва	су	то	ком	2009.	го	ди	не,	а	на	кон	по	ме	ну	тог	вид	ног	по
ли	тич	ког	за	о	кре	та	две	го	ди	не	ра	ни	је,	пред	ста	ви	ле	свој	план	
за	ре	гу	ли	са	ње	ста	ту	са	Хр	ва	та	и	то	кроз	уво	ђе	ње	фе	де	рал	них	
је	ди	ни	ца	или	„ре	ги	ја	као	са	мо	у	пра	во–ад	ми	ни	стра	тив	них	је
ди	ни	ца“.27	По	но	во	је	као	и	у	„Кре	шев	ској	де	кла	ра	ци	ји“	на	по
ме	ну	то	да	ет	нич	ки	прин	цип	не	би	био	је	ди	ни	и	до	ми	нант	ни	
за	фор	ми	ра	ње	фе	де	рал	них	је	ди	ни	ца/ре	ги	ја,	али	је	по	но	вљен	
сли	чан	став	ко	ји	 је	че	ти	ри	го	ди	не	ра	ни	је	из	не	ла	Би	скуп	ска	
кон	фе	рен	ци	ја	 Ри	мо	ка	то	лич	ке	 цр	кве	 да	 ни	ти	 јед	на	 ет	нич	ка	
за	јед	ни	ца	у	овим	 је	ди	ни	ца	ма	не	би	тре	ба	ла	има	ти	ви	ше	од	
40%,	 а	 ни	ма	ње	 од	 20%	 „пред	став	ни	ка	 у	 те	ли	ма	 вла	сти“.28 
Исто	вре	ме	но	је	ука	за	но	и	да	Бо	сан	ска	по	са	ви	на	у	окви	ру	др
жа	ве	БиХ	тре	ба	да	има	ста	тус	јед	не	од	фе	де	рал	них	је	ди	ни
ца/ре	ги	ја.29	Ова	се	област	да	нас	на	ла	зи	ве	ћим	де	лом	у	са	ста
ву	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске.	Сли	чан	по	ло	жај	би	по	овом	пред	ло	гу	
ХСС	БиХ	и	НХИ	има	ли	и	хр	ват	ски	де	ло	ви	Цен	трал	не	Бо	сне	
на	ста	ње	ни	Хр	ва	ти	ма.	

25	 „Deklaracija	o	načelima	Ustava	BiH	(‘Kreševska	deklaracija’)“,	op.	cit.
26	 Ibidem.
27	 „Prijedlozi	ustavnih	reformi	HSS–NHI“,	I,	stav	1,	Hrvatska	seljačka	stranka–Nova	

hrvatska	inicijativa,	Sarajevo,	24.	oktobar	2009,	Internet,	http://ustavnareforma.ba/
files/articles/20091024/235/bs.%20HSSNHI,%2024.10.2009..pdf,	15/11/2014.

28	 Ibidem,	I,	stav	2	i	4.
29	 Ibidem.	Анекс	исте	 декларације	—	„Deklaracija	HSS–NHI	o	Bosanskoj	 posa

vini“.	
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На	кон	оп	штих	из	бо	ри	ма	одр	жа	них	2006.	и	2010.	го	ди	не	
до	шло	је	до	еви	дент	ног	пре	гла	са	ва	ња	Хр	ва	та	ка	да	је	у	пи	та
њу	из	бор	чла	на	Пред	сед	ни	штва	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не.	На	и	ме,	
Жељ	ко	Ком	шић,	кан	ди	дат	про	бо	шњач	ке	Со	ци	јал	де	мо	крат
ске	 пар	ти	је	 Бо	сне	 и	Хер	це	го	ви	не	 је	 два	 пу	та,	 за	хва	љу	ју	ћи	
од	ре	ђе	ним	не	до	ста	ци	ма	из	бор	ног	си	сте	ма	зе	мље,	иза	бран	за	
хр	ват	ског	чла	на	Пред	сед	ни	штва	БиХ	и	то	за	хва	љу	ју	ћи	гла
со	ви	ма	до	би	је	ним	углав	ном	у	бо	шњач	ким	сре	ди	на	ма.	Та	ко
ђе,	на	кон	из	бо	ра	одр	жа	них	2010.	го	ди	не	Хр	ват	ска	де	мо	крат
ска	за	јед	ни	ца	и	Хр	ват	ска	де	мо	крат	ска	за	јед	ни	ца	1990.	би	ле	
су	ис	кљу	че	не	из	вла	сти	на	ни	воу	Фе	де	ра	ци	је	Бо	сне	и	Хер
це	го	ви	не	и	 то	 за	хва	љу	ју	ћи	уче	шћу	при	лич	но	мар	ги	нал	них	
пар	ти	ја	по	пут	Хр	ват	ске	стран	ке	пра	ва	БиХ	и	На	род	не	стран
ке	„Ра	дом	за	бо	љи	так“.30	И	у	ка	сни	јем	вре	мен	ском	раз	до	бљу	
до	ми	нант	ни	 по	ли	тич	ки	 чи	ни	о	ци	 бх.	 Хр	ва	та	 су	 за	го	ва	ра	ли	
кон	цепт	из	ме	не	устав	ног	устрој	ства	др	жа	ве,	а	Дра	ган	Чо	вић,	
ду	го	го	ди	шњи	ли	дер	Хр	ват	ске	де	мо	крат	ске	за	јед	ни	це	БиХ	и	
не	дав	но	иза	бра	ни	члан	Пред	сед	ни	штва	БиХ	је	твр	дио	да	је	
Фе	де	ра	ци	ја	БиХ	одав	но	„кли	нич	ки	мр	тва.“31

То	ком	 ју	ла	 2010.	 го	ди	не	 Хр	ват	ска	 де	мо	крат	ска	 за	јед
ни	ца	1990.	и	Хр	ват	ска	де	мо	крат	ска	за	јед	ни	ца	БиХ	нај	пре	су	
одво	је	но	 пред	ста	ви	ле	 сво	је	 ини	ци	ја	ти	ве	 за	 ре	ор	га	ни	за	ци	ју	
Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не.	У	пред	ло	гу	ХДЗ	1990.	од	1.	ју	ла	2010.	
го	ди	не	се	ис	ти	че	да	је	фе	де	ра	ли	зам	нај	по	вољ	ни	ји	устав	ни	ок
вир	за	Бо	сну	и	Хер	це	го	ви	ну	као	ет	нич	ки	из	ра	зи	то	сло	же	ну	
др	жа	ву.32	У	том	кон	тек	сту	је	би	ло	пред	ло	же	но	и	фор	ми	ра	ње	
„не	ма	ње	од	три“	федералнe	јединицe	уну	тар	Бо	сне	и	Хер	це
го	ви	не.33	У	при	бли	жно	слич	ном	то	ну	су	и	пред	ло	зи	Хр	ват	ске	
де	мо	крат	ске	за	јед	ни	це	БиХ	од	14.	ју	ла	2010.	го	ди	не.34	На	и	ме	

30	 Драган	 Ђукановић	 и	 Милован	 Јовановић,	 „Криза	 у	 Федерацији	 Босне	 и	
Херцеговине	—	 између	 грађанског	 бунта	 и	 ревизије	 политичког	 система“,	
Култура	полиса,	бр.	24,	Нови	Сад,	2014,	стр.	59–80.

31	 „Федерација	БиХ	клинички	мртва“,	РТВ	БН,	Бијељина,	11.	јул	2013,	Интернет:	
http://www.rtvbn.com/13655/federacijabihklinickimrtva,	15/11/2014.

32	 „Prijedlozi	 ustavnih	 reformi	 za	 Bosni	 i	 Hercegovinu“,	 HDZ	 1990,	 Mostar,	 1.	
jul	 2010,	 Internet,	 http://ustavnareforma.ba/files/articles/20100701/206/bs.%20
HDZ%201990,%2001.07.2010..pdf,	15/11/2014.

33	 Ibidem,	Federalnejedinice,	stav	2.	
34	 „Prijedlozi	 ustavnih	 reformi“,	 Hrvatska	 demokratska	 zajednica,	 Mostar,	 14.	 jul	

2010,	 Internet,	 http://ustavnareforma.ba/files/articles/20100714/233/bs.%20
HDZ%20BiH,%2014.07.2010..pdf,	14/11/2014.
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они	се	за	сни	ва	ју	на	ус	по	ста	вља	њу	„че	ти	ри	те	ри	то	ри	јал	не	је
ди	ни	це“,35	што	 умно	го	ме	 под	се	ћа	 на	 ра	ни	је	 из	не	те	 ста	во	ве	
хр	ват	ских	пар	ти	ја	у	„Кре	шев	ској	де	кла	ра	ци	ји“.	

Обе	до	ми	нан	те	хр	ват	ске	пар	ти	је	у	БиХ	—	ХДЗ	и	ХДЗ	
1990.	—	су,	ме	ђу	тим,	 12.	 де	цем	бра	исте	 го	ди	не	по	сти	гле	и	
за	јед	нич	ки	 спо	ра	зум	 о	 устав	ним	 про	ме	на	ма.36	 У	 ње	му	 су	
под	ву	че	на	на	че	ла	ко	ја	су	2007.	из	не	та	у	„Кре	шев	ској	де	кла
ра	ци	ји“,	као	и	ну	жност	„уте	ме	ље	ња	фе	де	рал	не	је	ди	ни	це	са	
хр	ват	ском	ве	ћи	ном“37	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни.	Бо	шњач	ки	по
ли	тич	ки	ли	де	ри	из	ри	чи	то	су	про	тив	фор	ми	ра	ња	но	вих	ет
нич	ки	за	сно	ва	них	фе	де	рал	них	је	ди	ни	ца	или	те	ри	то	ри	јал	них	
ауто	но	ми	ја	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни.38	Тре	ба,	ипак,	ис	та	ћи	да	
је	иде	ја	о	фор	ми	ра	њу	та	ко	зва	ног	тре	ћег	ен	ти	те	та	ве	о	ма	бли
ска	ру	ко	вод	ству	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске,	а	по	себ	но	Ми	ло	ра	ду	До
ди	ку,	ње	ном	ак	ту	ел	ном	пред	сед	ни	ку.39	У	том	сми	слу	он	че	сто	
по	др	жа	ва	 зах	те	ве	ХДЗ	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	и	ње	ног	пред
сед	ни	ка	Дра	га	на	Чо	ви	ћа,	а	у	ве	зи	са	ре	фор	мом	Фе	де	ра	ци	је	
БиХ	и	на	вље	ном	но	вом	фе	де	ра	ли	за	ци	јом	овог	ен	ти	те	та,	што	
би	тре	ба	ло	ре	зул	ти	ра	ти	и	фор	ми	ра	њем	тзв.	хр	ват	ског	ен	ти
те	та.40	Са	дру	ге	стра	не,	од	ре	ђе	ни	ра	ди	кал	ни	ји	кру	го	ви	у	до
ми	нант	ним	по	ли	тич	ким	пар	ти	ја	ма	Хр	ва	та	у	БиХ	(а	пре	све	га	
у	ХДЗ	 и	ХДЗ	 1990.)	 сма	тра	ју	 да	 но	ви,	 тј.	 бу	ду	ћи	 хр	ват	ски	
ен	ти	тет	тре	ба	да	се	про	сти	ре	и	на	од	ре	ђе	не	де	ло	ве	да	на	шње	
Ре	пу	бли	ке	Срп	ске,	од	но	сно	пре	све	га	у	обла	сти	Бо	сан	ске	по
са	ви	не.41

35	 Ibidem,	NačelaUstava,	stav	III.	
36	 „Sporazum“,	 HDZ,	 HDZ	 1990,	 Mostar,	 12.	 decembar	 2010,	 Internet,	 http://

www.hdzbih.org/upload/tbl_dokumenti/sporazum_covic_ljubic_164658.pdf,	
14/11/2014.

37	 Ibidem,	članak	1	—	„Načela	reforme	Ustava	BiH“,	stav	2.	
38	 „Hrvati	neće	dobiti	treći	entitet“,	LivnoOnline,	Livno,	31.	oktobar	2014,	Internet,	

http://www.livnoonline.com/bih/4289izetbegovichrvatinecedobititrecientitet,	
15/11/2014.;	„Presude	u	Haagu:	111	godina	zatvora	hrvatskoj	šestorci!“,	Večernji
list,	Zagreb,	29.	maj	2013,	Internet,	http://www.vecernji.hr/svijet/presudeuhaagu
111godinazatvorahrvatskojsestorci561180,	15/11/2014.

39	 „Додик	за	формирање	трећег	ентитета“,	РТВ	Војводине,	Нови	Сад,	8.	август	
2014,	 Интернет,	 http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/dodikzaformiranjetreceg
entitetaubih_509227.html,	12/11/2014.

40	 Ibidem.
41	 „Koplja	 se	 lome	 na	 Posavini	 i	 granicama	 hrvatskog	 entiteta“,	 Ljubuski.info,	

Ljubuški,	16.	novembar	2010,	Internet,	http://ljubuski.net/4963kopljaselomena
posaviniigranicamahrvatskogentiteta,	15/11/2014.



ДраганЂукановић ОБРИСИНАСТАНКАТРЕЋЕГ...

138

Ре	зул	та	ти	 не	дав	но	 одр	жа	них	 из	бо	ра	 у	 Бо	сни	 и	 Хер
це	го	ви	ни	 (12.	 ок	то	бар	2014.	 го	ди	не)	по	ка	зу	ју	да	 су	по	бе	ди
ле	по	но	во	исте	по	ли	тич	ке	оп	ци	је,	 а	 без	на	ђе	 ве	за	но	 за	 ка	ко	
уну	тра	шње	 при	ли	ке	 у	 зе	мљи,	 та	ко	 и	 за	 евро	а	тлант	ске	 ин
те	гра	ци	је	се	на	ста	вља.42	То	су	у	бо	шњач	ком	би	рач	ком	те	лу	
Стран	ка	де	мо	крат	ске	ак	ци	је,	као	и	Са	вез	за	бо	љу	бу	дућ	ност	
БиХ	Фа	хру	ди	на	Ра	дон	чи	ћа.	ХДЗ	БиХ	је	пак	три	јум	фо	вао	у	
хр	ват	ским	 сре	ди	на	ма	Фе	де	ра	ци	је	 БиХ,	 док	 је	 не	што	ма	њи	
број	гла	со	ва	осво	ји	ла	Хр	ват	ска	де	мо	крат	ска	за	јед	ни	ца	1990.43 
У	Ре	пу	бли	ци	Срп	ској	из	бор	ни	ре	зул	та	ти	су	би	ли	до	ста	не
из	ве	сни	ји	 због	 го	то	во	ве	о	ма	при	бли	жних	ре	зул	та	та	Са	ве	за	
не	за	ви	сних	со	ци	јал	де	мо	кра	та	и	Срп	ске	де	мо	крат	ске	стран	ке	
и	ње	них	ко	а	ли	ци	о	них	парт	не	ра.

 Међународназаједницаи„трећи“ентитет
уБиХ:СтавовиСАДиЕУ

До	са	да	шњи,	ина	че	без	у	спе	шни,	по	ку	ша	ји	из	ме	не	„деј
тон	ског“	Уста	ва	 Бо	сне	 и	Хер	це	го	ви	не	 (1995),	 а	 од	 ко	јих	 су	
сва	ка	ко	 нај	зна	чај	ни	ји	 „април	ски	 па	кет“	 устав	них	 про	ме	на	
из	 2006.	 го	ди	не	 и	 тзв.	Дру	ги	 бут	мир	ски	 па	кет	 (2009)	 ни	су	
усво	је	ни	за	хва	љу	ју	ћи	из	ра	зи	то	раз	ли	чи	том	схва	та	њу	бу	ду	ће	
струк	ту	ре	ове	зе	мље,	а	ко	ја	се	ис	ка	зу	је	у	про	гра	ми	ма	и	де	ло
ва	њи	ма	 до	ми	нант	них	 углав	ном	мо	но	ет	нич	ких	 по	ли	тич	ких	
пар	ти	ја.44	Оба	на	ве	де	на	по	ку	ша	ја	из	ме	не	Уста	ва	БиХ,	а	ко	ја	
су	би	ла	по	др	жа	на	од	стра	не	Сје	ди	ње	них	Аме	рич	ких	Др	жа	ва	
и	Европ	ске	уни	је	ни	су	пред	ви	ђа	ла	из	ме	ну	по	сто	је	ће	дво	ен
ти	тет	ске	струк	ту	ре	др	жа	ве	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не.	На	про	тив,	
во	де	ћи	циљ	ових	по	ку	ша	ја	ре	фор	ми	је	био	да	се	ин	сти	ту	ци
о	нал	но	оја	ча	ју	ка	па	ци	те	ти	др	жав	них	ор	га	на	вла	сти,	би	ло	да	
се	по	је	ди	на	овла	шће	ња	са	ен	ти	тет	ског	ни	воа	пре	не	су	на	ни

42	 Видети	 Интернет	 презентацију	 Централне	 изборне	 комисије	 Босне	 и	
Херцеговине	—http://www.izbori.ba/Default.aspx?Lang=3.

43	 Хрватска	 демократска	 заједница	 БиХ	 је	 на	 општим	 изборима	 2014.	 године	
наступила	заједно	са	Хрватском	сељачком	странком	БиХ,	Хрватском	странком	
права	 др	 Анте	 Старчевић,	 Хрватском	 странком	 права	 Херцег–Босне	 и	
Хрватском	кршћанскодемократском	унијом.

44	 „Амандмани	 на	 Устав	 Босне	 и	 Херцеговине	 (‘априлски	 пакет’)“,	 Сарајево,	
24.	март	2006.	и	„Уставни	амандмани“,	Бутмир,	Сарајево,	3.	новембар	2009.	
Интегрално	објављено	у:	Брано	Миљуш,	Драган	Ђукановић,	Добросуседски	
односи	 у	 светлу	 српскобосанскохерцеговачког	 питања,	 Институт	 за	
међународну	политику	и	привреду,	Београд,	2011,	стр.	241–284.
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во	др	жа	ве	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	или	да	се	по	де	ле	из	ме	ђу	два	
на	ве	де	на	ни	воа	вла	сти	(али	углав	ном	на	уштрб	ен	ти	те	та).45

Сје	ди	ње	не	Аме	рич	ке	Др	жа	ве	и	Европ	ска	уни	ја	су	го	во
то	пу	не	две	де	це	ни	је	до	след	но	би	ле	про	тив	би	ло	ка	квог	по
ме	на	иде	је	да	се	офор	ми	„тре	ћи“,	ет	нич	ко	хр	ват	ски	ен	ти	тет	у	
Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни.	Шта	ви	ше,	чи	ни	ло	се	у	пе	ри	о	ду	на	кон	
2000.	го	ди	не	по	сте	пе	но	до	ћи	до	но	вих	иде	ја	ко	је	би	под	ра
зу	ме	ва	ле	чак	и	уки	да	ње	по	сто	је	ће	дво	ен	ти	тет	ске	струк	ту	ре	
Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не.46

Као	 и	 увек	 то	ком	 тра	ја	ња	 ју	го	сло	вен	ских	 су	ко	ба	 (од	
1991.	до	2001.	го	ди	не),	ме	ђу	на	род	на	за	јед	ни	ца	је,	пре	или	ка
сни	је,	при	зна	ва	ла	до	ми	на	ци	ју	та	ко	зва	ног	ет	нич	ког	на	че	ла.47 
За	то	се	и	у	на	ред	ном	пе	ри	о	ду	мо	же	оче	ки	ва	ти	да	ће	ме	ђу	на
род	на	за	јед	ни	ца,	од	но	сно	САД	и	ЕУ,	по	сте	пе	но	при	хва	ти	ти	
чи	ње	ни	цу	да	на	кон	1994.	го	ди	не	по	сто	ји	„ре	ал	ност“	да	Фе	де
ра	ци	ја	БиХ,	као	је	дан	од	ен	ти	те	та	ове	сло	же	не	др	жа	ве,	ни	је	
ни	ми	ни	мал	но	функ	ци	о	нал	на.	Сто	га	ће	се	за	пра	во	кре	ну	ти	
пу	тем	до	дат	не	фе	де	ра	ли	за	ци	је	зе	мље,	чи	ји	је	го	то	во	не	из	о
ста	ван	еле	мент	упра	во	фор	ми	ра	ње	но	ве	хр	ват	ске	те	ри	то	ри
јал	не	је	ди	ни	це.

Фе	де	ра	ци	ја	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не,	као	аран	жман	за	кљу
чен	из	ме	ђу	нај	број	ни	јег	и	нај	ма	ло	број	ни	јег	кон	сти	ту	тив	ног	
на	ро	да	 у	 БиХ	 (Бо	шња	ка	 и	Хр	ва	та),	 по	ка	зао	 се	 као	 не	де	ло
тво	ран	 и	 као	 из	вор	 стал	них	 на	ци	о	нал	них	фру	стра	ци	ја	 пре	
све	га	код	бх.	Хр	ва	та.	У	том	сми	слу	и	зва	нич	ни	За	греб,	чи	ја	
је	уло	га	на	За	пад	ном	Бал	ка	ну	сва	ка	ко	оја	ча	ла	на	кон	ула	ска	
Хр	ват	ске	у	Европ	ску	уни	ју	по	ло	ви	ном	2013.	го	ди	не	за	го	ва	ра	
пре	о	бли	ко	ва	ње	устав	не	струк	ту	ре	БиХ	а	у	ци	љу	оства	ри	ва
ња	истин	ске	јед	на	ко	прав	но	сти	Хр	ва	та	са	та	мо	шњим	Бо	шња
ци	ма	и	Ср	би	ма.48 

45	 „Уставни	амандмани“,	op.	cit.,	члан	III,	1.	Надлежности	институција	Босне	и	
Херцеговине,	2.	Надлежности	ентитета	и	2	бис	—	Подијељене	надлежности.

46	 Видети	 више	 у:	 Драган	 Ђукановић,	 „Измене	 уставног	 устројства	 Босне	 и	
Херцеговине	—	иницијативе	и	могућности“	,Међународнипроблеми,	година	
LVI	,	број	2–3,	Београд,	2004,	стр.	313–324.

47	 Наведено	 је	 било	 евидентно	 током	 решавања	 кризе	 у	 Словенији	 (1991),	
Хрватској	(1991–1995),	Босни	и	Херцеговини	(1992–1995),	на	Косову	(1998–
1999),	али	и	у	Македонији	(2001).

48	 „Josipović:	 Hrvati	 u	 BiH	 se	 ne	 osjećaju	 ravnopravnim“,	 14.	 novembar	 2014.	
Internet,	 http://www.cdm.me/svijet/region/josipovichrvatiseneosjecaju
ravnopravnimubih,	15/11/2014.
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Се	дам	ме	се	ци	по	сле	ула	ска	Хр	ват	ске	у	Европ	ску	уни
ју	Европ	ски	 пар	ла	мент	 је	 6.	фе	бру	а	ра	 2014.	 го	ди	не	 усво	јио	
по	себ	ну	ре	зо	лу	ци	ју	о	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни.49	На	и	ме,	у	овом	
до	ку	мен	ту	је	на	гла	ше	но	да	је	за	Бо	сну	и	Хер	це	го	ви	ну	фе	де
ра	ли	зам	нај	бо	љи	еле	мент	ње	не	одр	жи	во	сти.	Ова	ре	зо	лу	ци	ја,	
бит	но	је	ис	та	ћи,	од	ба	цу	је	ка	ко	ко	нач	ну	ди	со	лу	ци	ју	БиХ,	та	ко	
и	ње	ну	 до	дат	ну	 цен	тра	ли	за	ци	ју,	 тј.	 уни	та	ри	за	ци	ју.	 За	то	 се	
на	гла	ша	ва	да	је	„бит	но	сле	ди	ти	на	че	ла	фе	де	ра	ли	зма	и	ле	ги
тим	ног	пред	ста	вља	ња	ка	ко	би	се	оси	гу	рао	пут	Бoсне	и	Хер
це	го	ви	не	у	Европ	ску	уни	ју.“50

Упра	во	 за	хва	љу	ју	ћи	 на	ве	де	ној	 ре	че	ни	ци	 Ре	зо	лу	ци	је	
Европ	ског	пар	ла	мен	та	о	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни	чи	ни	ло	се	да	
је	до	шло	до	про	ме	не	до	са	да	шњег	кур	са	Европ	ске	уни	је	пре
ма	овој	зе	мљи	и	на	пу	шта	ња	из	ри	чи	тог	ста	ва	да	је	нео	п	ход	но	
до	дат	но	 осна	жи	ти	 цен	трал	не	 струк	ту	ре	 вла	сти	 у	Са	ра	је	ву.	
Ка	да	се	узме	у	об	зир	из	ра	зи	то	сло	же	на	бо	сан	ско	хер	це	го	вач
ка	ре	ал	ност	ја	сно	је	да	је	реч	о	ет	но	фе	де	ра	ли	зму.	

То	ком	 2013.	 го	ди	не	 би	ла	 је	 фор	ми	ра	на	 по	себ	на	 Екс
перт	ска	 гру	па	 ко	ја	 је	 пред	ло	жи	ла	 про	ме	не	Уста	ва	Фе	де	ра
ци	је	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не,	а	на	ини	ци	ја	ти	ву	Ам	ба	са	де	САД	
у	 Са	ра	је	ву	 и	 та	да	шњег	 ам	ба	са	до	ра	 Па	три	ка	Му	на	 (Pa	trick	
Moon).	Та	ко	је	31.	ма	ја	2013.	го	ди	не	у	Са	ра	је	ву	био	пред	ста
вљен	до	ку	мент	„Пре	по	ру	ке	за	про	мје	ну	Уста	ва	Фе	де	ра	ци	је	
БиХ“.51	Ова	је	ини	ци	ја	ти	ва,	ме	ђу	тим,	би	ла	са	мо	сим	бо	лич	ног	
ка	рак	те	ра	јер	се	по	ка	за	ло	да	ни	је	ну	ди	ла	су	штин	ске	из	ме	не	
у	Фе	де	ра	ци	ји	БиХ,	укљу	чу	ју	ћи	и	број,	те	струк	ту	ру	ре	ди	зај
ни	ра	них	 „ка	нот	на/жу	па	ни	ја/ре	ги	ја.“52	 Исто	вре	ме	но,	 ини	ци
ја	ти	ва	 је	на	и	шла	и	на	про	ти	вље	ње	„оба“	ХДЗа,	а	Стран	ка	
де	мо	крат	ске	ак	ци	је	БиХ	ни	ка	да	се	ни	је	ни	је	из	ја	сни	ла	о	овом	
пред	ло	гу.	На	кон	пре	зен	та	ци	је	устав	не	ини	ци	ја	ти	ве	у	Пред
став	нич	ком	до	му	Пар	ла	мен	та	Фе	де	ра	ци	је	БиХ	24.	ју	на	2013.	
го	ди	не,	она	је	би	ла	упу	ће	на	Устав	ној	ко	ми	си	ји,	ко	ја,	у	ме	ђу

49	 „Rezolucija	Europskog	parlamenta	od	6.	veljače	2014.	o	izvješću	o	napretku	Bosne	
i	Hercegovine	 za	 2013.“,	Br.	 2013/2884(RSP),	 Evropski	 parlament,	 Strazbur,	 6.	
februar	2014,	Internet,	http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//
EP//TEXT+TA+P7TA20140102+0+DOC+XML+V0//HR,	12/11/2015.

50	 Ibidem,	Opća	razmatranja,	stav	2.
51	 „Nacrt	preporuka	za	izmjene	Ustava	Federacije	Bosne	i	Hercegovine“,	Sarajevo,	

15.	maj	 2014,	 Internet,	 http://www.dw.de/popups/pdf/26372826/nacrtpreporuka
zaizmjeneustavafbih.pdf,	11/11/2014.

52	 Ibidem,	I	UspostavljanjeFederacije,	5.	
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вре	ме	ну	ни	је	има	ла	зна	чај	ни	је	ре	зул	та	те	у	ње	ном	спро	во	ђе
њу.

Ве	о	ма	 ути	цај	на	 бри	сел	ска	Ме	ђу	на	род	на	 кри	зна	 гру	па	
(In	ter	na	ti	o	nal	Cri	sis	Gro	up	—	ICG),	ина	че	пре	ма	по	је	ди	ним	из
во	ри	ма	из	ра	зи	то	бли	ска	нај	у	ти	цај	ни	јим	кру	го	ви	ма	аме	рич	ке	
ад	ми	ни	стра	ци	је,	 је	у	свом	из	ве	шта	ју	под	на	сло	вом	„Бу	дућ
ност	Бо	сне“,53	а	ко	ји	је	био	пред	ста	вљен	10.	ју	ла	2014.	го	ди	не,	
на	од	ре	ђе	ни	је	на	чин	по	др	жа	ла	иде	ју	за	фор	ми	ра	њем	но	вог,	
од	но	сно	хр	ват	ског	ен	ти	те	та.54	На	и	ме,	у	на	ве	де	ном	из	ве	шта
ју	се	на	по	ми	ње	да	Бо	сна	и	Хер	це	го	ви	на	мо	же	би	ти	мо	дер	на	
фе	де	рал	на	др	жа	ва,	а	по	угле	ду	на	број	не	при	ме	ре	европ	ских	
сло	же	них	др	жа	ва.55	Оста	ци	не	ка	да	шње	Хер	цег–Бо	сне,	ис	так
ну	то	је	у	из	ве	шта	ју,	и	да	ље	по	сто	је	(нпр.	„Елек	тро	при	вре	да	
ХЗ	ХБ“,	Хр	ват	ске	по	ште,	HT	Ero	net,	итд.),	а	„но	ви	ен	ти	тет“	
би	мо	гао	 об	у	хва	та	ти	 за	пад	не	 де	ло	ве	Хер	це	гов	не,	 Бо	сан	ску	
по	са	ви	ну	и	ма	ње	хр	ват	ске	ен	кла	ве	у	цен	трал	ној	Бо	сни.56

Да	кле,	у	на	ред	ном	раз	до	бљу	мо	же	се	оче	ки	ва	ти	и	бла	ги	
за	о	крет	Сје	ди	ње	них	Аме	рич	ких	Др	жа	ва	 пре	ма	 та	ко	зва	ном	
хр	ват	ском	 пи	та	њу	 у	 Фе	де	ра	ци	ји	 БиХ.	 Аме	рич	ка	 ад	ми	ни
стра	ци	ја	 се	 су	о	чи	ла	 са	 су	штин	ском	бло	ка	дом	устав	них	ре
фор	ми	у	Фе	де	ра	ци	ји	БиХ,	чак	и	на	кон	што	је	то	ком	2013.	го
ди	не	пре	у	зе	ла,	пре	ко	сво	је	ам	ба	са	де	у	Са	ра	је	ву,	не	по	сред	ну	
ини	ци	ја	ти	ву	да	се	кон	сти	ту	тив	ни	акт	овог	ен	ти	те	та	из	ме	ни.	

Аме	рич	ка	кон	гре	смен	ка	Џе	нис	Хан	(Ja	ni	ce	Hanh)	је	31.	
ју	ла	2014.	го	ди	не	пред	ло	жи	ла	„Ре	зо	лу	ци	ју	број	705.“	у	ко	јој	је	
ука	за	ла	на	ста	ње	у	БиХ,	са	по	себ	ним	ак	цен	том	на	стал	но,	ка

53	 “Bosnia’s	Future”,	Report	No.	232,	International	Crisis	Group,	Bruselles,	14	July	
2014,	 Internet,	 http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/balkans/bosnia
herzegovina/232bosniasfuture.pdf,	15/11/2014.

54	 Ibidem,	У	овом	се	извештају	тврди	да	би	решење,	како	се	наводи,	„Гордијевог	
чвора“	уставних	реформи	у	Босни	и	Херцеговини	управо	могло	бити	везано	
за	формирање	два	ентитета	на	територији	данашње	Федерације	БиХ.	Цитат	
—	„Нема	ничега	погрешног	у	вези	са	хрватским	ентитетом.	Овај	ентитет	би	
могао	 да	 реши	 бројне	 проблеме:	 не	 би	 било	 више	 потребе	 за	 кантонима	 и	
односи	између	државе	и	њених	ентитета,	као	и	између	ентитета	и	општина,	
могли	би	бити	конзистентни	у	читавој	Босни.”

55	 Ibidem,	p.	37.
56	 Ibidem,	 p.	 37.	 Видети	 и	 анализу	 мостарског	 Института	 за	 друштвено

политичка	истраживања	у	којој	 се	указује	на	промену	односа	Међународне	
кризне	групе	према	Босни	и	Херцеговини	у	бројним	извештајима	који	су	били	
објављени	од	2000.	године	до	данас.	У:	„Tri	 federalne	 jedinice	za	 tri	političke	
zajednice	—	izlazna	strategija	Međunarodne	krizne	grupe	(ICG)	iz	BiH“,	Mostar,	
28.	srpanj	2014,	Internet,	http://www.idpi.ba/icg/,	15/11/2014.
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ко	се	на	во	ди,	„сма	њи	ва	ње“	пра	ва	та	мо	шњих	Хр	ва	та.57	Та	ко	ђе,	
у	ре	зо	лу	ци	ји	се	ис	ти	че	да	иако	се	еви	дент	но	сма	њу	је	број	бх.	
Хр	ва	та	то	не	сме	да	ути	че	на	па	ра	лел	но	ума	ње	ње	њи	хо	вих	
пра	ва.	Ме	ђу	тим,	у	ре	зо	лу	ци	ји	ни	је	по	зва	но	на	уки	да	ње	или	
пре	ком	по	зи	ци	ју	Фе	де	ра	ци	је	БиХ,	већ	на	ну	жност	по	сти	за	ња	
ње	не	пу	не	функ	ци	о	нал	но	сти.58	У	том	сми	слу	пред	ло	же	но	је	
и	да	пред	сед	ник	САД	име	ну	је	по	себ	ног	ди	рект	ног	иза	сла	ни
ка	за	Бо	сну	и	Хер	це	го	ви	ну,	ко	ји	би	на	те	ре	ну	де	ло	вао	за	јед
но	са	Кан	це	ла	ри	јом	Ви	со	ког	пред	став	ни	ка,	и	пред	ста	ви	ци	ма	
Европ	ске	уни	је	и	Се	вер	но	а	тлант	ског	са	ве	за.59	У	том	сми	слу	
по	себ	ни	иза	сла	ник	пред	сед	ни	ка	САД	би	са	ра	ђи	вао	и	са	по
ли	тич	ким	ли	де	ри	ма	уну	тар	др	жа	ве	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не,	као	
и	ру	ко	вод	стви	ма	су	сед	них	др	жа	ва	—	Хр	ват	ске	и	Ср	би	је.60

За	кљу	чак
	 Фе	де	ра	ци	ја	 Бо	сне	 и	 Хер	це	го	ви	не,	 као	 пр	ви	 ус	пе	ли	

ми	ров	ни	про	јект	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни	то	ком	ору	жа	них	су
ко	ба	во	де	них	од	1992.	до	1995.	го	ди	не,	а	на	стао	на	ин	си	сти
ра	ње	Сје	ди	ње	них	Аме	рич	ких	Др	жа	ва	1994.	го	ди	не	ус	пео	је	
да	за	у	ста	ви	ору	жа	не	су	ко	бе	из	ме	ђу	Бо	шња	ка	и	Хр	ва	та.	Ипак,	
и	по	ред	чи	ње	ни	це	да	по	сто	ји	пу	не	две	де	це	ни	је	Фе	де	ра	ци	ја	
БиХ	ни	је	аде	кват	но	ре	ши	ла	пи	та	ње	од	но	са	два	та	мо	шња	до
ми	нант	на	на	ро	да.	Кон	сти	ту	и	са	ње	Фе	де	ра	ци	је	БиХ	ни	је	ус
пе	ло	да	ума	њи	све	уоч	љи	ви	ју	ет	нич	ку	дис	тан	цу	из	ме	ђу	два	
го	то	во	у	пот	пу	но	сти	по	дво	је	на	де	ла	дру	штва	(бо	шњач	ког	и	
хр	ват	ског),	што	се	мо	же	при	ме	ти	ти	го	то	во	у	свим	сфе	ра	ма	
жи	во	та.

	 Исто	вре	ме	но,	по	сто	је	ћа	дво	ен	ти	тет	ска	струк	ту	ра	Бо
сне	и	Хер	це	го	ви	не	не	ко	ре	спон	ди	ра	са	по	сто	ја	њем	кон	цеп	та	
три	кон	сти	ту	тив	на	на	ро	да	у	овој	зе	мљи	—	Бо	шња	ка,	Хр	ва	та	

57	 “Resolution	No.	705“,	House	of	Representatives,	 the	US	Congress,	Washington,	
July	 31,	 2014,	 Internet,	 https://www.govtrack.us/congress/bills/113/hres705/text,	
15/11/2014.

58	 Ibidem,	point	10.
59	 Ibidem,	point	12.
60	 Ibidem,	point	 12.	Видети	и:	Marija	Arnautović,	 „Novi	 američki	 izaslanik	 (ni)je	

rješenje“,	RadioSlobodnaEvropa—Balkanski servis,	 Prag,	 12.	 avgust/kolovoz	
2014,	 Internet,	 http://www.slobodnaevropa.org/content/noviamerickiizaslanik
nijerjesenje/26527315.html,	12/11/2014.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 1/2015, год. XI vol. 22 стр. 127-150

143

и	Ср	ба.	Тре	ба	ујед	но	и	на	по	ме	ну	ти	не	ко	ли	ко	ве	о	ма	бит	них	
за	кљу	ча	ка:

1.	по	сто	ји	не	дво	сми	слен	кон	сен	зус	свих	нај	зна	чај	ни	јих	
и	ак	тив	них	по	ли	тич	ких	пар	ти	ја	Хр	ва	та	у	Бо	сни	и	Хер	це	го
ви	ни	 о	 нео	п	ход	но	сти	фор	ми	ра	ња	 по	себ	не	 ет	нич	ке	 те	ри	то
ри	јал	не	ауто	но	ми	је.	Он	се	ни	ка	ко	не	мо	же	пре	не	брег	ну	ти	и	
за	о	би	ћи	као	ре	ле	вант	на	чи	ње	ни	ца	ве	за	на	за	ре	ди	зај	ни	ра	ње	
по	сто	је	ћег	уре	ђе	ња	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не;

2.	пот	пу	ни	не	ста	нак	струк	ту	ра	тзв.	Хр	ват	ске	Ре	пу	бли
ке	Хер	цег–Бо	сне	на	кон	фор	ми	ра	ња	Фе	де	ра	ци	је	Бо	сне	и	Хер
це	го	ви	не	1994.	го	ди	не	ни	ка	да	ни	је	за	вр	шен.61	И	да	нас,	а	ка	ко	
у	по	след	њем	из	ве	шта	ју	о	БиХ	на	по	ми	ње	и	Ме	ђу	на	род	на	кри
зна	 гру	па,	 де	лу	ју	 одво	је	ни	по	штан	ски	и	 елек	тро	при	вред	ни	
си	сте	ми,	ако	и	опе	ра	те	ри	мо	бил	не	те	ле	фо	ни	је	на	те	ри	то	ри
ји	Фе	де	ра	ци	је	БиХ.	Слич	но	је	и	са	дво	ет	нич	ким	обра	зов	ним	
си	сте	мом	 у	 Фе	де	ра	ци	ји	 БиХ.	 Хр	ват	ски	 по	ли	тич	ки	 ли	де	ри	
већ	ду	жи	низ	го	ди	на	ука	зу	ју	на	не	рав	но	прав	ни	ста	тус	у	сфе
ри	ин	фор	ми	ра	ња	јер	не	по	сто	ји	хр	ват	ски	ра	диоте	ле	ви	зиј	ски	
јав	ни	еми	тер	у	БиХ.	Иако	је	још	по	чет	ком	2013.	го	ди	не	у	Са
ве	ту	ми	ни	ста	ра	БиХ	био	пред	ло	жен	по	се	бан	 за	кон	ко	ји	би	
ре	гу	ли	сао	ову	ма	те	ри	ју	ни	шта	по	том	пи	та	њу	ни	је	учи	ње	но;

3.	је	ди	ни	зна	чај	ни	ји	от	пор	фор	ми	ра	њу	тре	ћег	ен	ти	те	та	
мо	же	се	оче	ки	ва	ти	од	бо	шњач	ких	по	ли	тич	ких	пар	ти	ја	(пре	
све	га	Стран	ке	де	мо	крат	ске	ак	ци	је),	ко	је	су	из	ра	зи	то	про	тив	
фор	ми	ра	ња	хр	ват	ске	те	ри	то	ри	јал	не	је	ди	ни	це,	сма	тра	ју	ћи	да	
би	она	пред	ста	вља	ла	кон	ти	ну	и	тет,	са	ка	ко	че	сто	на	во	де,	„зло
чи	нач	ком“	Хер	цег–Бо	сном	и	de	 fac	to	увод	у	крај	бо	сан	ско
хер	це	го	вач	ке	др	жав	но	сти.	Та	ко	ђе,	не	по	сто	је	истин	ске	же	ље	
бо	шњач	ке	ели	те	да	се	са	пред	став	ни	ци	ма	бх.	Хр	ва	та	от	поч	ну	
до	го	во	ри	о	бу	дућ	но	сти	Фе	де	ра	ци	је	БиХ.	Ви	ше	го	ди	шња	кри
за	Фе	де	ра	ци	је	БиХ,	а	по	себ	но	на	кон	2010.	го	ди	не,	и	по	ку	ша	ји	
да	се	она	пре	ва	зи	ђе	кроз	устав	не	ре	фор	ме	то	ком	2013.	го	ди	не	
ни	су	да	ли	ни	ка	кве	ре	зул	та	те.	Због	то	га	овај	аран	жман	тре	ба	
да	бу	де	пре	и	спи	тан	и	ка	ко	би	се	из	на	шле	мо	гућ	но	сти	до	го	во

61	 Видети	 извештај	 о	 укидању	 Херцег–Босне	 објављен	 две	 и	 по	 године	 по	
формирању	Федерације	БиХ	—	Sejad	Luckin,	 „Nestanak	Herceg–Bosne:	Fed
eracija	 progutala	 banovinu“,	AIMPress,	 Sarajevo,	 25.	 decembar	 1996,	 Internet,	
http://www.aimpress.ch/dyn/pubs/archive/data/199612/61226003pubssar.htm,	
15/11/2014.
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ра	два	нај	број	ни	ја	на	ро	да	(Бо	шња	ка	и	Хр	ва	та),	а	у	ци	љу	ства
ра	ња	функ	ци	о	нал	них	окви	ра	ме	ђу	ет	нич	ке	ко	ег	зи	стен	ци	је;

4.	 евен	ту	ал	но	 фор	ми	ра	ње	 хр	ват	ске	 је	ди	ни	це	 у	 Бо	сни	
и	Хер	це	го	ви	ни	мо	ра	 би	ти	 у	 скла	ду	 са	ме	ђу	на	род	ном	 ре	гу
ла	тив	ном	људ	ских	пра	ва,	а	по	себ	но	у	скла	ду	са	Европ	ском	
кон	вен	ци	јом	о	људ	ским	пра	ви	ма,	али	и	де	лом	Уста	ва	БиХ,	
ко	ји	са	др	жи	ка	та	лог	људ	ских	пра	ва.	Та	ко	ђе,	ње	но	евен	ту	ал
но	осни	ва	ње	тре	ба	ло	би	да	спре	чи	даљ	ње	сма	ње	ње	бро	ја	Хр
ва	та	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни	и	да	до	дат	но	оја	ча	на	че	ло	њи	хо
ве	кон	сти	ту	тив	но	сти;

5.	Сје	ди	ње	не	Аме	рич	ке	Др	жа	ве	и	Европ	ска	уни	ја,	као	
(пре)до	ми	нант	ни	чи	ни	о	ци	на	За	пад	ном	Бал	ка	ну,	али	и	у	Бо
сни	и	Хер	це	го	ви	ни,	у	до	са	да	шњој	су	прак	си	увек	при	зна	ва	ле	
до	ми	на	ци	ју	(мо	но)ет	нич	ког	прин	ци	па.	Са	свим	је	мо	гу	ће	оче
ки	ва	ти	да	ће	то	би	ти	и	слу	чај	у	бу	ду	ћем	де	фи	ни	са	њу	од	но	са	
из	ме	ђу	Хр	ва	та	и	Бо	шња	ка	у	Фе	де	ра	ци	ји	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви
не,	ко	ја	по	ред,	 та	ко	ђе	не	у	спе	шно	дво	ет	нич	ки	струк	ту	ри	ра
не	Ма	ке	до	ни	је,62	пред	ста	вља	из	у	зе	так	на	За	пад	ном	Бал	ка	ну.	
На	и	ме,	у	ре	ги	о	ну	до	ми	ни	ра	ју	мо	но	ет	нич	ки	за	сно	ва	не	по	ли
тич	ке	за	јед	ни	це.	

Мо	же	се	убу	ду	ће	оче	ки	ва	ти	да	ће	се,	на	од	ре	ђе	ни	на	чин,	
на	ста	ви	ти	не	ја	сан	курс	Европ	ске	уни	је	пре	ма	бо	сан	ско	хер	це
го	вач	ким	ли	де	ри	ма	и	стал	но	по	на	вља	ње	обе	ћа	ња	о	убр	за	ном	
европ	ском	пу	ту,	ко	ја	код	та	мо	шњих	ет	но	по	ли	тич	ких	ели	та	и	
не	на	и	ла	зе	на	зна	чај	ни	је	ре	ак	ци	је.	У	том	сми	слу	са	свим	је	ве
ро	ва	тан	и	крах	ак	ту	ел	не	бри	тан	ско–не	мач	ке	ини	ци	ја	ти	ве	о	
Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни	и	не	у	спех	од	бло	ки	ра	ња	и	убр	за	ња	про
це	са	ње	них	европ	ских	ин	те	гра	ци	ја.63	Ипак,	ја	сна	на	по	ме	на	да	
Европ	ска	уни	ја	по	др	жа	ва	фе	де	ра	ли	зам	у	Бо	сни	и	Хер	це	го
ви	ни,	што	 је	 и	 по	ме	ну	то	 у	 фе	бру	ар	ској	 ре	зо	лу	ци	ји	 Европ
ског	пар	ла	мен	та64	о	овој	др	жа	ви,	ипак,	мо	же	ути	ца	ти	на	то	

62	 Република	 Македонија	 је	 захваљујући	 „Охридском	 споразуму“	 (13.	 август	
2001),	 који	 је	 потписан	 на	 инсистирање	 САД	 и	 ЕУ,	 фактички	 двоетничка	
(македонско–албанска)	 држава.	 Видети:	 „Framework	Agreement“,	 Ohrid,	 13	
August	 2001,	 Internet,	 http://www.ucd.ie/ibis/filestore/Ohrid%20Framework%20
Agreement.pdf,	15/11/2014.

63	 „Ексклузивно:	Британско–немачка	иницијатива	у	Аспену“,	Политика,	Београд,	
6.	 новембар	 2014,	 Интернет,	 http://www.politika.rs/rubrike/ostalikomentari/
EKSKLUZIVNOBritanskonemackainicijativauAspenu.lt.html,	15/02/2015.

64	 „Rezolucija	Europskog	parlamenta	od	6.	veljače	2014.	o	izvješću	o	napretku	Bosne	
i	Hercegovine	za	2013.“,	br.	2013/2884(RSP),	op.	cit.
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да	се	за	јед	но	са	Сје	ди	ње	ним	Аме	рич	ким	Др	жа	ва	ма	от	поч	не	
са	про	це	сом	те	мељ	них	ре	фор	ми	по	сто	је	ће	дво	ен	ти	тет	ске	и	
пре	ла	зак	на	тро	ен	ти	тет	ску	струк	ту	ру.	Ово	би	у	осно	ви	под
ра	зу	ме	ва	ло	и	фор	ми	ра	ње	хр	ват	ске	те	ри	то	ри	јал	не	фе	де	рал	не	
је	ди	ни	це	уну	тар	по	сто	је	ће	Фе	де	ра	ци	је	БиХ.

6.	увек	ка	да	се	ана	ли	зи	ра	ста	ње	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви
ни	тре	ба	се	освр	ну	ти	и	на	од	нос	ње	них	су	се	да,	а	пре	све	га	
Хр	ват	ске	и	Ср	би	је	пре	ма	та	мо	шњим	при	ли	ка	ма	и	ак	те	ри	ма.	
Хр	ват	ска	је	ула	ском	у	Европ	ску	уни	ју	про	те	кле	го	ди	не	ус	пе
ла	да	оја	ча	вла	сти	ту	спољ	но	по	ли	тич	ку	уло	гу	и	на	тај	на	чин	
мо	же	ути	ца	ти	да	се	по	ло	жај	бх.	Хр	ва	та	из	ме	ни	кроз	стал	не	
и	но	ве	при	ти	ске	Уни	је	пре	ма	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни.	Та	ко	ђе,	
тре	ба	има	ти	на	уму	и	да	она	то	ко	ри	сти	ка	ко	пре	ма	БиХ,	та	ко	
и	пре	ма	су	сед	ној	Ср	би	ји.	

Хр	ват	ска	ће	за	си	гур	но	ин	си	сти	ра	ти	на	(ет	но)фе	де	ра	ли
за	ци	ји	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не,	где	мо	же	про	на	ћи	и	са	ве	зни	ке	
ме	ђу	евро	пар	ла	мен	тар	ци	ма	из	сва	ка	ко	нај	у	ти	цај	ни	је	др	жа	ве	
Уни	је	—	Са	ве	зне	Ре	пу	бли	ке	Не	мач	ке.	

Та	ко	ђе,	тре	ба	ис	та	ћи	да	се	су	сед	на	Ср	би	ја	се	не	би	про
ти	ви	ла	евен	ту	ал	ном	фор	ми	ра	њу	хр	ват	ске	те	ри	то	ри	јал	не	је
ди	ни	це	у	БиХ,	уко	ли	ко	би	она	би	ла	„плод“	до	го	во	ра	та	мо
шњих	ет	но	на	ци	о	нал	них	ли	де	ра,	те	уко	ли	ко	би	са	тим	би	ла	
са	гла	сна	и	Европ	ска	уни	ја.	Овај	став	Ср	би	је	у		кон	ти	ну	и	те	ту	
из	но	се	пред	став	ни	ци	вла	сти	у	Бе	о	гра	ду	од	2000.	го	ди	не.65 
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DraganĐukanović

GRADUALGENESISOFTHETHIRD(CROA
TIAN)ENTITYINBOSNIA–HERZEGOVINA:
ATTITUDESOFLOCALPOLITICALACTORS,

THEUSANDEU

Re	su	me

ThegenesisofsocalledCroatianissueaftertheformation
of theFederationofBosniaandHerzegovina inWashington in
March1994andtheDaytonPeaceAgreementinlate1995isvery
importantproblemof thecontemporary interethnicrelations in
BosniaandHerzegovina.Intheperiodafter1995,andsuspension
ofthesocalledCroatianRepublicofHerzeg–Bosniaandallat
temptsandeffortsforformationCroatianethnicterritorialauto
nomyispredominantlyblockedbytheUnitedStatesofAmerica
andtheEuropeanUnion.Thereis,also,anobviousdecreaseof
CroatsinBosniaandHerzegovinaaccordinglastcensus(2013)
andnear200000lessthen1991,i.e.beforethecivilwarinthis
formerYugoslavrepublic.

BosnianCroatsarenotsatisfiedwiththeirownstatusboth
attheleveloftheentityoftheFederationofBiH,andthelevelof
stateofBosniaandHerzegovina.That’sthereasonwhyalmostall
ofCroatianpoliticalpartiesanditselitesinBosniaandHerze
govinahavecompleteconsensusabouttheformationofthenew
territorialentityafter2007,andtheadoptionof“KreševoDec
laration”.IntheforthcomingperiodtheU.S.A.andtheEuropean
Unionwillgraduallychangeitsopinionsaboutthepossibilityfor
theformationofthenew(third)entityinBosniaandHerzegovina.
Ontheotherhand,therearenoreasonstoexpectthattheexisting
twoentityconstitutionalstructureofBosniaandHerzegovinain
thefuturewillsurvive.So,that’smeansthattheimplementation
oftheprincipleof(ethno)federalismatthelevelofthestateofBo
sniaandHerzegovinaandtheformationofthesocalledthird(or
Croatian)entityisrealisticscenarioforthiscountry.
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Сажетак

У раду се посматра стални успон билатералних ру-
ско-иранских односа (и њихова стратешка димензија) који 
су у сталном успону од краја Хладног рата, а нарочито од 
почетка 21. века. Узимајући у обзир историјат међусобних 
односа у преходним вековима између две империје чије су са-
времене наследнице Руска федерација и Исламска република 
Иран, те њихово историјско приближавање које у задњим 
деценијама прераста у партнерство, па и савезништво, на 
све то се гледа из призме њиховог геополитичког положаја 
и теорија класичне геополитике, а у светлу комплексне са-
радње о оквиру савремених међународних процеса који воде 
ка мултиполаризму. У пресеку геополитичког фактора и ре-
ал-политичког прагматизма, као и значајног степена поду-
дарности националних интереса у дугорочној перспективи, 
надаље се прати како геополитика надвладава историјско 
наслеђе и доводи до повећања стратешке сарадње са својим 
циљевима и досадашњим учинцима. 
Кључне речи: геополитика, Русија, Иран, стратешка са-

дадња, мултиполаризам  
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Већ	више	од	двадесет	година,	а	посебно	од	почетка	21.	
века,	 руско-ирански	 односи	 су	 у	 сталном	 успону	 творећи	
међусобну	 спољнополитичку	 усклађеност,	 посебно	 у	 вези	
са	најважнијим,	горућим	проблемима	са	којим	су	се	обе	др-
жаве	у	овом	периоду	суочавале.	Степен	унапређења	њихове	
сарадње	 и	 координација	 у	 спољнополитичком	 наступању,	
упркос	 размимоилажењу	 у	 приступима	 решавању	 поједи-
них	питања	од	другостепеног	значаја,	велики	број	експерата	
за	међународне	односе	је	довело	до	закључка	да	се	ради	„о	
дубљем,	геостратешком	партнерству	између	ове	две	земље.“1 
Рад	прати	успон	обих	билатералних	односа	Русије	и	Ирана,	
узимајући	у	обзир	њихов	историјат	у	претходним	вековима	
провучен	кроз	призму	њиховог	геополитичког	положаја	и	те-
орија	класичне	геополитике,	а	у	светлу	комплексне	сарадње	о	
оквиру	савремених	међународних	процеса	који	воде	ка	мул-
типоларизму,	махом	из	угла	реал-политичког	прагматизма.

Односи	између	Русије	и	Ирана	у	прошлости	ни	изблиза	
нису	били	такви	какви	су	сада.	Више	од	два	века,	Русија	је	
представљала	 важно	 тежиште	 иранске	 спољне	 политике	 –	
често	као	империјални,	колонијални	завојевач,	понекад	као	
погодни	 а	 понекад	 као	 „изнуђени“,	 невољни	 савезник	про-
тив	 других	 колонијалних	 сила-заједничких	 непријатеља,	
али	 никада	 до	 тада	 -	 дугорочни,	 стратешки	 савезник	 са	
којим	 постоји	 дубинско	 подударање	 виђења	 и	 интереса	 по	
читавом	 низу	 озбиљних,	 прворазредних	 питања.	 „Иако	 су	
обе	земље	кроз	овај	период	искусиле	шири	спектар	облика	
владавине	–	од	царског	самодржавља	и	стаљиновог	тотали-
таризма	до	оријенталног	деспотизма	и	исламске	теократије	
у	Ирану	 –	фокус	 у	међудржавним	односима	 је	 остао	изне-
нађујуће	константан.	Модерност,2	 геополитичка	хегемонија	
и	енергија	представљала	су	три	основна	елемента	у	руском	
дугом,	компликованом	односу	са	Ираном.“3	Савремено	стра-

1	 Katz	N.	Mark,	 “Russian	 -	 Iranian	Relations	 in	 the	Putin	Era“,	Middle	Eastern	
Studies	 11/2009,	 стр.	 69.	 http://www2.gwu.edu/~ieresgwu/assets/docs/
demokratizatsiya%20archive/10-1_Katz.PDF,	приступљено	12.01.2015.

2	 Западни	мислиоци,	у	првом	реду	Исаија	Берлин,	сматрали	су	да	је	модер-
ност	са	 својим	пратећим	формама	већ	више	векова	основни	изазов	 за	обе	
земље,	и	Русију	и	Персију	(Иран)	који	су	на	њега	претежно	одговарали	на	
„немодерне“	начине	–	претварајући	модерне	идеје	у	миленаристичке,	рели-
гиозне	визије	и	аутократске	видове	власти.	

3	 Milani	 Abas,	 „Russia and Iran: An anti-western Alliance“,	 Current	 History,	
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тешко	побољшање	односа	између	ове	две	државе	у	практич-
но	свим	сегментима	често	се	тумачи	географском	блискошћу	
(а	 посредно	 и	 –	 геополитичком	 блискошћу)	 и	 историјским	
факторима.	Међутим,	тачније	би	било	рећи	да	се	ово	јачање	
на	основу	савремене	геополитичке	блискости	развијало	на-
супрот	историјском	наслеђу	међусобних	односа,	који	су	били	
све	само	не	једноставни	и	добросуседски.

Кад геополитика надјачава  
историјско наслеђе

За	разлику	од	Русије	као	централне,	осовинске	земље	
евроазијског	Хартланда	која	је	тек	у	периоду	након	Хладног	
рата	од	позиције	суперсиле	спала	на	ранг	између	регионал-
не	 силе	 и	 велике	 силе,	 Иран	 (некад	Персија)	 већ	 вековима	
представља	регионалну	силу	на	простору	Средњег	Истока/
западне	Азије.	Смештен	као	кључна,	и	културно	и	стратеш-
ки	доминантна	земља	овог	простора,	Иран	је	у	ширем,	кон-
тиненталном	геополитичко	виђењу	и	централна,	„тежишна	
земља“	 средишњег	 дела	 блискоисточног	 Римланда	 (обода	
континента)	између	Средоземља,	односно	Блиског	Истока	и	
индијског	потконтинента.	Управо	такав	правац	простирања,	
(исток-запад,	 односно	 северо-исток	 и	 југо-запад)	 на	 иран-
ској	висоравни	као	широј	физичко-географској	целини	(што	
заузима	далеко	највећи	део	простора	„историјске	Персије“)	
има	и	доста	појединих	„ситнијих“	географских	датости	које	
она	 обухвата.	 Планински	 масиви,	 са	 особинама	 стратешке	
препреке	и	изолације,	вековима	су	утицали	на	политичку	и	
економску	историју	ових	простора,	нарочито	по	питању	на-
сељености	и	комуникације	између	неколико	котлина	и	пла-
тоа	 на	 којима	 су	 настали	 главни	 урбани	 и	 пољопривредни	
центри	древне	Персије.	Иако	ова,	по	својој	природи	изразито	
континентална	земља	средњоисточног	дела	Римланда,	изла-
зи	чак	на	три	мора	(на	северу	на	Каспијско	море,	на	југу	на	
Персијски	залив	и	залив	Оман),	због	контроле	мореуза	Ор-
музда	 и	 отвореног	мора	 (Арапско	море),	 које	 већ	 вековима	
контролишу	што	суседи,	што	спољне,	велике	поморске	силе,	
Иран	 готово	 да	 у	 потпуности	 дели	 судбину	 других	 конти-

Volume:	106,	Issue:	702,	Octobar	2007,	стр.	328.
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ненталних,	„landlocked	countries“	-	дакле	оних	које	не	могу	да	
слободно	и	у	пуној	мери		допру	до	отвореног	мора.

Овако	 позициониран,	 ирански	 геополитички	 простор	
као	 једна	 значајна	 „громада“	 на	 средњем	 делу	 Римланда,	
знатно	 је	ослоњен	на	своје	залеђе,	на	евроазијско	„срце	ко-
пна“,	 на	 континенталну	унутрашност.	У	културно-цивили-
зацијском	смислу,	Иран	је	несумњиво	снажно	утицао,	и	даље	
утиче,	на	један	шири	круг	чији	обим	улази	дубље	у	копно,	на	
просторе	средњеазијског	дела	Хартланда	(простор	Кавказа,	
Авганистан,	Таџикистан,	једним	делом	и	Туркменистан)	где	
је	ова	регионална	сила	умела	да	пројектује	и	своје	не	само	
духовне	и	културне,	већ	и	економске	те	геополитичке	ути-
цаје.4	Па	ипак,	главни		смер	његовог	геополитичког	утицаја	
био	је,	како	историја	показује,	константо	усмерен	на	запад,	
на	Блиски	исток	-	ка	Месопотамији	и,	даље,	преко	простора	
Сирије,	пут	Средоземља,	а	другим	делом	на	југоисток	и	ис-
ток	–	према	Авганистану,	Пакистану	и	индијском	потконти-
ненту.	

Службени	 спољнополитички	 контакти	 између	 Руске	
империје	 и	Персијског	 царства	 датирају	 од	 1592.	 године,	 у	
временима	владавине	династија	Романових	и	Сафавида.	Први	
значајнији	конфликт	десио	се	половином	17.	века	(1650-1653)	
када	је	Русија	успела	да	потисне	персијске	Сафавиде	са	савер-
ног	Какваза.	Уследиле	су	сталне	чарке	на	овом	простору	које	
су	 колонизовани	 козаци	 предвођени	 знаменитим	 атаманом	
Стењком	Разином	изазивали	са	Персијанцима,	 а	 који	 су	 се	
у	више	наврата	завршавали	руским	упадима	на	северну,	ка-
спијску	обалу	царства	Сафавида.	Са	стабилизовањем	„фрон-
тијера“	на	кавкаској	прегради,	уследиле	су	деценије	сарадње,	
успона	трговине	и	прекограничне	миграције	становништва	
између	два	царства.	Тако	 је	било	све	до	времена	владавине	
Петра	I	Великог	који	је	покренуо	нови	талас	руског	експанзи-
онизма	на	југ,	према	топлим	морима.	Изабравши	Астрахан	за	
главно	пристаниште	своје	ратне	флоте,	Петар	је	у	рату	са	ос-
лабљеним	Сафавидима	(Руско-персијски	рат	1722-1723)	био	
успешан,	ширећи	руску	моћ	на	већи	део	Кавказа,	а	у	једном	
краћем	периоду	и	на	северни	део	данашњег	Ирана.	Споразум	
са	персијским	посланством	покушао	је	озаконити	ова	руска	

4	 Детаљније	видети	у:	Потежица	Оливер,	Древна	Персија,	Филип	Вишњић,	
Београд,	2005.
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освајања	(Дербент,	Баку,	Гилан,	Манзандред	и	Астарбарад),	
која	су,	након	притиска	других	великих	европских	сила,	била	
анулирана,	па	је	Русија	била	приморана	да	се	1732.	повуче	са	
новоосвојених	простора.	Све	то	се	подударило	са	временом	
пада	династије	Сафавида	у	Персији	и	успоном	Надира	Шаха.	
Али,	ни	његова	династија	неће	бити	дугог	века,	па	ће	је	већ	
половином	18.	столећа	наследити	династија	Кајарида.	За	вре-
ме	 ове	 династије	 јужни	 део	Персије	 биће	 предмет	 сталног	
надметања	западних	колонијалних	сила,	док	ће	северни	пре-
дели	остати	незаштићени	пред	руском	експанзијом.

Завршетак	18.	и	почетак	19.	века	био	је	најбурнији	пе-
риод	историје	руско-иранског	сукобљавања.	Руско-персијски	
рат	1804-1813	довео	је	до	потпуног	пораза	Персије	која	је	из-
губила	контролу	над	Грузијом,	Абхазијом,	Мингрелијом,	Да-
гестаном	и	већим	делом	Азербејџана.	Принуђена	да	потпише	
Гулистански	мировни	споразум	12.	октобра	1813.	године	она-
ко	како	га	је	диктирала	Русија	као	сила	победница,	Персија	је	
признала	не	само	губитак	значајних	територија	већ	и	изгуби-
ла	право	да	држи	флоту	на	Каспијском	мору,	као	и	да	гради	
базе	на	приобаљу	и	острвима.	Огорчена	због	садржине	ми-
ровног	споразума,	Персија	је	чекала	прилику	за	реваншизам.	
Она	 се	 појавила	 већ	 1826.	 године	 када	 је	Персија	 започела	
нову	војну	кампању	против	Русије.	Но,	и	она	се	1828.	године	
завршила	 потпуном	 руском	 победом.	 По	 мировном	 спора-
зуму	закљученом	10.	фебруара	1828.	године	у	Туркменкају,	
Русији	 је	 признато	припајање	Ериванског	и	Накичеванског	
каната,	а	граница	је	померена	са	реке	Астаре	на	Аракс.“5

Успостављени	 мир	 потрајао	 је	 цело	 наредно	 столеће.	
Међутим,	и	у	том	периоду	Персија	је	константно	бивала	ув-
лачена	у	надметање	великих	сила	на	простору	Блиског	Ис-
тока	и	Средње	Азије	-	Русије	и	Велике	Британије,	које	су	се	
утркивале	да,	што	утицајима	-	што	директним	колонијалним	
запоседањем,	„попуне“	геополитички	простор	између	руских	
степа	и	британске	управе	над	Индијом.6	Тек	ће	пропаст	Руске	
империје	и	Октобарска	револуција	поново	затрести	и	прос-
торе	Персије,	 на	 које	 су	 се	 прелили	 револуционарни	 тала-
си	и	створили	прво	краткотрајну	Персијску	социјалистичку	

5	 Гајић	Александар,	Нова	велика	игра,	НСПМ,	Београд,	2010,	стр.	52.
6	 О	 томе	 опширније	 видети	 код	 Hopkirk	 Peter,	 The Great Game,	 Kodansha	

International,	New	York,	1994.	



Александар Саша Гајић ГЕОСТРАТЕШКИ ОКВИРИ ...

158

совјетску	 републику,	 а	 после	 тога	 	 и	 Републику	Махабад,	
очајнички	покушај	бољшевика	да	створе	комунистичку	др-
жаву	на	 простору	Ирана.	Након	што	 је,	 у	 првом	реду	 због	
британског	 парирања,	 утицај	 Совјета	 на	 простору	 Персије	
нагло	почео	да	слаби,	нова	власт	у	Кремљу	склопиће	са	Техе-
раном	у	фебруару	1921.	 године	 „Споразум	о	 сарадњи“	који		
је	укључивао	и	право	слободне	пловидбе	Каспијским	морем	
које	је,	дуги	низ	деценија	пре	тога,	био	главни	предмет	међу-
собног	спотицања.	Међуратни	период	који	је	уследио	био	је	
раздобље	у	коме	су	се	смењивали	успони	и	падови	у	односи-
ма	две	земље.	Током	тридесетих	година,	Персија	се	дистан-
цирала	од	Совјетског	Савеза	и	почела	приближавати	Хитле-
ровој	Немачкој,	тј.	„Силама	Осовине“.	Ово	је	довело	до	тога	
да	 су	 Совјетски	 Савез	 и	 Британија,	 потпуно	 игноришући	
прокалмацију	неутралности	Ирана	(1940.	године	Персија	 је	
променила	своје	име	и	Иран),	заједнички	извршили	инвазију	
и	 окупирали	 ову	 земљу	 1941.	 године,	 поделивши	 је	 на	 три	
окупационе	зоне.		

По	завршетку	Другог	Светског	рата,	Британија	и	Аме-
риканци	 су	 евакуисали	 своје	 трупе	 из	 јужне	 и	 централне	
окупационе	зоне,	док	су	Совјети	још	неко	време	покушавали	
да	учврсте	своју	контролу	над	северним	Ираном,	стварајући	
на	њеном	простору	аутономне	републике	Азербејџан	и	Ма-
хабад.	Њих	је	централна	влада	у	Техрану	одлучно	„демонти-
рала“	након	повлачења	Совјета	из	северне	окупационе	зоне,	
1946.	године.	Убрзо	потом,	Иран	је	почео	да	добија	војну	по-
моћ	од	САД	која	 је	потрајала	пуне	две	деценије	(1957-1969)	
током	 којих	 је	 ова	 држава	 потпуно	 потпала	 под	 амерички	
утицај.	Иран	је	на	тај	начин	био	претворен	у	један	од	угао-
них	камена	антикомунистичког	блока	на	простору	средњег	
дела	Римланда	преко	које	је	таласократска	суперсила	врши-
ла	своју	хладноратовску	стратегију	обуздавања	(containment	
policy).	Ту	улогу	је,	уместо	донедавног	положаја	пуког	коло-
нијалног	објекта,	пратио	и	снажни	покушај	не	само	западне	
политичке	контроле	(чему	је	еклактантан	пример	био	рушење	
Мосадекове	 владе	 од	 стране	 војске	 уз	 помоћ	 обавештајних	
структуре	САД),	већ	и	стремљења	у	правцу	систематске	„за-
падњачке	модернизације“	која	је	довела	до	дубље	унутрашње	
друштвене	 поларизације.	 Неуспех	 „позападњачења“	 земље	
оставио	је	не	само	без	довољно	унутрашње	подршке	режим	
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шах	Резе	Пахлавија,	 већ	 га	 суочио	и	 са	жестоким	отпором	
и	међу	иранским	левичарима	и	међу	исламистима.	Народни	
преврат	1979.	године	докрајчио	 је	дубоко	уздрману	шахову	
власт	и	довео	на	његово	место	утицајног	ајтолаха	Хомеинија.	
Он	је,	спроводећи	„исламску	револуцију“,	претворио	Иран	у	
Исламску	републику.	

Мада	 је	Совјетски	Савез	 био	 прва	 земља	 која	 је	 при-
знала	 новоустановљену	Исламску	 републику	 (већ	 у	фебру-
ару	1979.),	међусобни	односи	нису	се	развијали	у	по	Кремљ	
жељеном	правцу.	Фрагилну	револуционарну	власт	у	Техера-
ну	 плашила	 је	 подршка	Москве	 својим	 домаћим	 идеолош-
ким	противницима	(Тудех-комунистичкој	партији	и	другим	
левим	организацијама)	које	су,	у	очима	исламских	теократа,	
биле	само	тактички	савезник	у	рушењу	прозападног	шаховог	
режима.	Иран	 је,	 поред	 тога,	 тешко	 трпео	 од	 сталног	 при-
лива	избеглица	из	Авганистана	(њих	преко	2	милиона)	кога	
је	 изазвала	 тамошња	 совјетска	интервенција.	Совјете	 је,	 са	
друге	стране,	плашило	да	се	Хомеинијева	исламистичка	иде-
ологија	не	прелије	на	совјетске	републике	настањене	мусли-
манима.	Остајући	тако	без	довољно	маневарског	простора	за	
побољшање	 билатералних	 односа,	 Совјети	 су	 се	 окренули	
Садаму	 Хусеину	 и	 његовом	 секуларном,	 баасистичком	 ре-
жиму	са	којим	је	Иран	убрзо	ушао	у	крвави	ратни	конфликт	
(1980-1988).	

Савремени Руско-Ирански односи  
и основни циљеви стратешке сарадње

У	 периоду	 након	 распада	 Совјетског	 Савеза	 јасно	 су	
приметне	две	фазе	у	руско-иранским	односима.	Прва,	фаза	
поправљања	 нарушених	 односа	 и	њиховог	 сталног	 побољ-
шања,	и	друго	фаза	стратешког	партнерства.	Неколико	до-
гађаја	 представљало	 је	 предуслове	 за	 наступање	 фазе	 по-
прављања	 односа	 између	Москве	 и	 Техерана:	 1988.	 године	
завршен	 је	 иранско-ирачки	 рат;	 Хомеини	 је	 умро	 наредне	
1989.	 године,	 када	 се,	 у	 суседном	Авганистану,	 одиграло	и	
повлачење	совјетских	трупа.	Годину	дана	касније	комунизам	
широм	„Источног	блока“	је	доживео	колапс.	

Руско-иранска	сарадња	је	започета	стидљиво,	на	пољу	
војне	сарадње	и	енергетике:	Москва	је	прво	почела	да	продаје	
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контигенте	 оружја	 Техерану	 и	 обећала	 да	 ће	 јој,	 са	 својим	
стручњацима,	помоћи	да	заврши	изградњу	нуклеарног	реак-
тора	у	Бушеру.	Техеран	се,	заузврат,	одлучио	да	престане	да	
извози	исламистичку	идеологију	на	северне,	пост-совјетске	
просторе	(пошто	се	сам	СССР	распао	крајем	1991.	године)7.	
Највећи	део	последње	деценије	20.	века	обе	земље	су,	зајед-
нички	и	кооридинисано,	улагале	значајне	напоре	да	се	окон-
ча	крвави	грађански	рат	у	Таџкистану8	(1992-1997)	у	корист	
савеза	 умерних,	 демократско-исламистичких	 покрета	 са	
пост-комунистима	у	 овој	 земљи.9	Такође,	 обе	 земље	 су	 ко-
ординирано	наступале	у	пацификацији	ратних	подручја	на	
Закавказју	које	су	букнули	током	`90-тих,	након	распада	СС-
СР-а.10

Друга	 фаза	 у	 побољшању	 билатералних	 односа	 две	
земље	која	их	 је	одвела	у	правцу	стратешке	сарадње	поду-
дарила	 се	 са	 политичким	 успоном	 Владимира	 Путина,	 у	
његовим	прво	премијерским	 (1999),	 а	потом	и	првим	пред-
седничким	мандатом	(2000-2004)11.		У	ствари,	Путин	је	само	
у	 пуну	 оперативност	 ставио	 спољнополитичку	 стратегију	
Русије	(ткз.	„Примаковљеву	доктрину“)12	на	простору	Евро-
азије	која	је	формално	била	усвојена	неколико	година	раније,	
Као	резултат,	 председник	Мохамед	Хатами	 је	 2001.	 године	
дошао	 је	 у	 званичну	 посету	 Кремљу.13	 Ствари	 су	 изгледа-
ле	 још	повољније	када	 је	2005.	 године	 за	новог	председни-
ка	Ирана	изабрана	Махмуд	Ахмединеџад	са	својим	тврдим	

7	 Robert	O.	Freedman“,	Russian	–	Iran	Relations	in	1990s“,	Meria	Journal,	
Vol.	4,	No.	2,	June	2000,	стр.	3-7.	

8	 Видети:	Петровић	Драган,	Геополитика	постсовјетског	простора,	Прометеј,	
Нови	Сад,	2008,	стр.	116.	

9	 Elaheh	Koolaee,	„Russia	Role	and	Influences	in	Tajikistan“,	Economic–Political,	
Ettelaat,	No.	119	–	120,	August	–	September	1997,	стр.	96	–	103.

10	 Више	 код:	 Петровић	 Драган,	 Анђелковић	 Драгомир,	 Николић	 Горан,	
Геополитика	Закавказја,	ИМПП.	Београд,	2010,	стр.	313-360.

11	 Видети:	 Белобров	 Ю.Я.,	 Володин	 А.Г.,	 Козырев	 Н.И.,	 Ланкин	 Е.В.,	
Сажин	 В.И.,	 Юртаев	 В.И.,	 СОВРЕМЕННЫЕ	 РОССИЙСКО-ИРАНСКИЕ	
ОТНОШЕНИЯ:	 ВЫЗОВЫ	 И	 ВОЗМОЖНОСТИ,	 Российский	 совет	 по	
международным	 делам,	 Москва,	 2014.	 http://russiancouncil.ru/common/
upload/WP14Russia-Iran.pdf	Приступљено	03.05.2015.

12	 Cohen	 Ariel,	 “The	 ‘Primakov	 Doctrine’:	 Russia’s	 Zero-Sum	 Game	 with	 the	
United	States,”	Heritage	Foundation	F.Y.I.No.	167,	December	15,	1997.

13	 	Детаљно	код	Katz	N.	Mark,	“Russian	-	Iranian	Relations	in	the	Putin	Era”	http://
www2.gwu.edu/~ieresgwu/assets/docs/demokratizatsiya%20archive/10-1_Katz.
PDF,	приступљено	15.01.2015.
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анти-западним	ставовима.	Како	је	Техеран	био	под	снажним	
западним	притисцима	да	обустави	свој	нуклеарни	програм,	
Путинова	 администрација	 изашла	 је	 са	 читавом	 палетом	
предлога	и	посредовања	како	би	се	„нуклеарна	криза“	раз-
решила	у	својим	мирнодопским	размерама.	Иако	је	у	својим	
напорима	имала	 само	ограничени	успех,	Русија	 је	 од	2006.	
године	на	дипломатском	пољу	била	главни	заштитник	Ирана	
у	органима	УН,	где	је	успела	или	да	стопира	или	да	ублажи	
читав	низ	резолуција	инспирисаних	од	старне	западних	сила	
које	су	прописиввале	увођење	нових,	додатних	санкција	про-
тив	Ирана.	Управо	са	оваквим	зацртаним	циљевама,	Русија	
је	одиграла	и	изузетно	значајну	улогу	у	преговорима	П5+1	
(пет	сталних	чланица	УН	и	Немачке)	са	Ираном	везаним	за	
њен	цивилни	нуклеарни	програм,	који	је	започет	још	2006.	
године,		а	који	је	2.	априла		2015.	довео	до	закључења	„Нацр-
та	о	нуклеарном	договору“	преговарача	П5+1	са	Ираном	по	
коме	се	Техеран	обавезао	да	прихвати	значајне	рестрикције	у	
развијању	сопственог	нуклеарног	програма	за	цивилне	сврхе	
у	најмање	наредних	десет	година,	као	и	да	прихвати	надзор	
страних	посматрача	у	вези	са	спровођењем	овог	споразума,	
чији	детаљи	треба	да	буду	прецизирани	до	краја	 јуна	2015.	
године14.

Главне	 узроке	 постепеног	 приближавања	 и	 раста	 са-
радње	 у	 правцу	 стратешког	 савезништва	 током	 претходне	
две	 деценије	 између	 Москве	 и	 Техерана	 није	 тешко	 иден-
тификовати.	 Поред	 геополитичког	 положаја	 и	 различитих,	
међусобно	 у	 највећој	 мери	 несупростављених	 интересних	
пројекција,	једнако	је	важно,	ако	не	и	важније,	то	што	су	по-
литичке	елите	обе	државе	уочиле	да	обе	државе	имају	прак-
тично	исте	ривале,	као	и	да	се	суочавају	са	истим	или	слич-
ним	претњама.		

Русији	 је	партнерство	било	потребно	из	низа	разлога:	
као	средство	примиравања	исламистичке	претње	на	Кавка-

14	 Видети:	William	J.	Broad	and	Sergio	Pecanha).	„A	Simple	Guide	to	the	Nuclear	
Negotiations	 With	 Iran“.	 New	 York	 Times.	 02.04.2015.	 http://www.nytimes.
com/interactive/2015/03/31/world/middleeast/simple-guide-nuclear-talks-iran-
us.html?_r=0,	Gearan	Anne,	Warrick	 Jobby,	 „World	powers	 reach	nuclear	 deal	
with	 Iran	 to	 freeze	 its	 nuclear	 program“,	Washington	 Post,	 24.11.2014. 	 http://
www.washingtonpost.com/world/national-security/kerry-in-geneva-raising-
hopes-for-historic-nuclear-deal-with-iran/2013/11/23/53e7bfe6-5430-11e3-9fe0-
fd2ca728e67c_story.html	приступљено		03.05.	2015.
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зу	и	Средњој	Азији;	као	начин	задобијања	поузданог	савез-
ника	на	простору	Блиског	и	Средњег	истока,	где	би	се	она,	
када	довољно	ојача,	могла	вратити	у	респектабилнијем	сми-
слу;	као	повољни	и	економски	и	војни	и	енергетски	партнер,	
чиме	би	се	оснажила	и	руска	привреда	која	је	од	1999.	године,	
након	што	 је	„додирнула	дно“,	у	снажном	успону,	а	што	 је	
све	омогућавало	да	се	као	држава	унутрашње	консолидује,	
ојача	прво	себе	а	онда	и	своје	стратешке,	виталне	интересе	
на	простору	„ближег	суседства“	-	постсовјетском	простору15.	
Истовремено,	 Русија	 се	 на	 овај	 начин	 позиционирала	 као	
кредибилни	балансер	у	односима	Запада	са	Ираном	као	из-
олованом,	из	западне	перспективе	„одметничком	државом“,	
бивајући	посредник	који	спречава	да	кризни	односи	између	
Ирана	и	Запада	ексалирају	у	опасном	правцу	који	би	се	могао	
драстично	осетити	на	ширем	азијском	простору.	Чисто	еко-
номски	гледано,	Иран	представља	значајно	тржиште	за	руску	
производњу,	нарочито	за	машинску	индустрију.	Како	су	обе	
земље	 богате	 енергентима,	 постоји	 јак	 обострани	 интерес	
за	изградњом	транспортних	рута,	нафтовода	и	гасовода	пут	
светских	тржишта.

Са	 друге	 стране	 гледајући,	 продубљенији	 партнерски	
односи	Ирану	су	отварали	неопходан	простор	 за	поступну	
реализацију	својих	виталних	циљева:	изласка	из	међунаро-
дне	изолације	коју	су	јој	наметнуле	САД	са	својим	савезни-
цима.	Потреба	за	геостратешком	сигурношћу	на	северу	Ира-
на	(стабилизација	пост-совјетских	држава	Кавказа	и	Средње	
Азије)		омогућава	овој	земљи	да	преусмери	своје	главне	ак-
тивности	на	за	њу	историјски	и	геополитички	важније	пра-
вце	–	на	запад	и	југ.	Ту	су,	затим,	и	циљеви	везани	за	значајно	
побољшавање	 економских	 односа	 на	 северним	 границама	
Ирана;	минимизирање	утицаја	сунитских	секти	у	окружењу,	
пре	свега	вахабита	из	Пакистана	и	Садијске	Арабије	на	ши-
итско	становиштво	ових	простора,	понајпре	у	Авганистану	
(шиитски	 Хазари);	 налажење	 ослонца	 у	 Русији	 ради	 ства-
рања	равнотеже	са	регионалним	силама	из	непосредног	ок-
ружења	 (највише	 са	 Турском),	 као	 и	 амортизација	 утицаја	
Саудијске	Арабије	и	Пакистана	који	могу	да	наруше	успоста-

15	 Mohiaddin	Mesbahi,	„Russian	Foreign	Policy	and	Security	in	Central	Asia	and	
the	Caucasus“,	Central	Asia	Survey,	No.	12,	1993,	стр.	210-215.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 1/2015, год. XI vol. 22 стр. 153-171

163

вљену	равнотежу;	такође,	преко	сарадње	са	Русијом	отвара	
се	могућност	побољшавања	укупних	односа	са	ЕУ,	Кином	и	
Јапаном.16
Збирно	узевши,	интересно	стратешко	прелапање	довело	је	до	
сарадње	две	државе	на	реализацији	изведених	конкретнијих	
циљева:	остваривању	ширења	обострано	уносне	међусобне	
трговине	 између	њих	 као	 и	 са	 другим	 земљама	 у	 региону,	
унутар	 Средње	 Азије	 и	 Кавказа;	 заједничког	 решавања	
постојећих	 регионалних	 и	 међуетничких	 конфликата	 те	
превенција	 избијања	 нових;	 спречавање	 да	 се	 обе	 земље,	
имајући	 у	 виду	 специфичне	 ситуације	 сваке	 од	 њих	
поједничано,	 нађу	 у	 конфликтној	 ситуацији;	 борбе	 против	
шверца	 наркотика;	 решавање	 проблема	 избеглица	 са	 ратом	
захваћених	 простора	 и	 уклањање	 узрока	 неконтролисане	
миграције	 која	 доприноси	 регионалној	 нестабилности;	
обезбеђивању	ефективног	коришћења	природних	ресурса	у	
регији,	укључујући	и	она	испод	Каспијског	мора;	претварање	
свог	регионалног	окружења	у	комуникациону	мрежу	која	ће	
обема	државама	бити	најбољи	гарант	за	контакте	са	остатком	
света	и	неометано	кретање	добара	и	људи.	

Видови и учинци Руско-Иранске сарадње

Руско-иранска	 стратешка	 сарадња	 се	 очитује	на	 свим	
главним	 пољима:	 на	 геополитичком	 (геостратешком),	 на	
пољу	енергетике,	у	решавању	међународно	правих	спорова,	
у	војно-техничкој	и	економској	сарадњи.	Збирно	узевши,	за	
Русију	стратешка	сарадња	са	Ираном	представља	позитивну	
чињеницу	у	блискоисточној	и	каспијској	(кавкаској	и	средње-
азијској	политици),	где	Иран,	са	својом	геополитичком	пози-
цијом	регионалне	силе	у	средњем	делу	евроазијског	Римлан-
да,	континенталној	сили	у	„срцу	копна“	служи	као	упоришна	
зона,	 изолатор,	 „бафер“17	 и	 од	 повезивања	 територије	 Рим-
ланда	у	таласократским	стратегијама	њеног	запоседања,	ок-
руживања	те	стезања,	а	напослетку	–	и	евентуалног	продора	
у	дубину	континенталне	масе.	Одржавање	оваквог	савезника	

16	 	Према	Гајић	Александар,	Нова	велика	игра,	НСПМ,	Београд,	2009,	стр.	149.
17 	Ово	примећује	и	Фридман	у		Freedman	Robert	O,	Policy	Brief,	Middle	

East	Institute.12	June	2003.	
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„на	површини“	и	његово	оснаживање	те	заштита,	истовре-
мено	 је	 добар	 улог	 у	 погађању	 са	 таласократском	 силом	 и	
њеним	регионалним	сателитима,	по	принципу	„мини-макс“	
политике.	

Иран	 из	 свега	 тога	 извлачи	 сигурну	 корист:	 са	 јаким	
северним	залеђем,	чији	је	„меки	трбух“	заштитио	од	и	по	обе	
стране	 дестабилишућих	 утицаја,	Иран	може	 да	 игра	 улогу	
велике	 регионалне	 силе	 тамо	 где	 јој	 је	 то	 приоритетније	 –	
на	Блиском	истоку:	да	тамо	извози	своју	идеологију,	штити	
себи	етнички,	културно	и	верски	блиско	становништво	и	ре-
ализује	своје	интересне	пројекције.	Изложен	реакцијама	због	
вођења	прилично	екслузивне	спољне	политике	на	западу	и	у	
мањој	мери	 југоистоку,	руско	савезништво	спречава	изола-
цију	и	геостатешко	окружење	Ирана	које	је	у	једном	тренут-
ку	(када	су	америчке	трупе	биле	размештене	и	у	Ираку,	на	
западу	(уз	турско-азерско	савезништво),	и	у	Авганистану,	на	
истоку,	уз	пристутво	у	неким	базама	у	Киргизији	и	Узбекис-
тану)	претило	да	је	стави	у	ту	позицију.	Са	руском	дипломат-
ском	(пре	свега	у	инситуцијама	УН)	и	војном	помоћи,	Иран	
је	био	у	стању	да	на	простору	Сирије	заустави	геополитичку	
прекомпозицију	 „великог	Блиског	 истока“	 у	 сунитском	из-
вођењу	а	под	плаштом	револуционарног	„арапског	пролећа“	
и	да	тако	спасе	Башар	Ал	Асадову	власт	у	Дамаску.	Све	то	
тешко	би	било	изводиво	без	руске	промоћи.	

Наравно,	стратешко	партнерство	између	две	земље	има	
и	своја	ограничења.	Иако	оно	отвара	већи	маневарски	прос-
тор	 обема	 државама	 на	 просторима	 за	 реализацију	 својих	
стратешких	приоритета	(Ирану	на	Блиском	истоку,	а	Русији	
на	постсовјеском	„блиском	суседству“),	савезничка	подршка	
у	виду	благонаклоног	„држања	леђа“	и	начелне	помоћи	њихо-
вим	једностраним	акцијама	уз	одржавање	и	унапређење	свих	
постојећих	видова	сарадње,	често	није	довољна	да		пресудно	
утиче	да	се	реше	крупне	кризне	и	конфликтне	ситуације	у	
које	могу	бити	уплетене	свака	од	њих	појединачно.	Тако	ни	
тешка	ситуација	везана	за	актуелну	украјинску	кризу	и	тамо-
шњи	грађански	рат	који	изазвао	готово	хладноратовски	став	
САД	и	ЕУ	уз	пратеће	санкције	према	Русији,	не	може	бити	
пресудно	 превазиђен	 само	 иранском	 благонаклоношћу	 ка	
руској	позицији,	нити	јачом	економском	сарадњом	у	услови-
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ма	када	се	обе	земље	налазе	под	зидовима	санкција	(додуше	
различитог	степена).	

Исто	важи	и	за	Иран.	У	случају	да	САД	са	својим	са-
везницима	при	некој	драматичној	кризној	ситуацији	запрете	
да	 ће	 да	изврше	 ваздушне	 војне	 ударе	на	Иран	или	чак	 да	
изврше	ограничену	копнену	интервенцију	широког	спектра,	
Русија	ће	стати	уз	Иран	на	међународно-правном	пољу	и	ин-
тервенцију	задржати	на	ванправном	простору.	Блокираће	ве-
том	све	резолуције	у	СБ	УН,	помоћи	Ирану	у	опскрби	новим,	
савременијим	моделима	оружја,	нарочито	везаним	за	проти-
ваздушну	одбрану,	послати	 своје	 војне	 стручњаке	итд,	 али	
неће	бити	спремна	да	због	свог	савезника	оде	даље	од	тога	и	
директно	се	укључи	у	оружани	конфликт	или	неки	други	вид	
спољнополитичке	и	војне	авантуре.						

На	 другим,	 ужим	 пољима	 стратешке	 сарадње	 ства-
ри	стоје	повољније.	Понајмање,	додуше,	по	питању	регули-
сања	 правног	 статуса	 Каспијског	 мора	 и	његове	 поделе	 на	
националне	секторе	који	би	омогућили	пуну	експлоатацију	
подморја.	Иран	је	вољан	да	подржи	Русију	да	ова	добије	што	
већи	део	северног	дела	овог	мора,	под	условом	да,	на	рачун	
Азербејџана	и	Туркменистана,	он	на	тај	начин	себи	обезбеди	
што	већи	јужни	део	мора,	пожељно	у	„идеалном“	проценту	
од	20%.	

По	питању	енергетске	сарадње,	очигледна	је	енергетско	
подударање	 интереса	 у	 „Новој	 великој	 игри“	 за	 транспорт	
енергената	са	Каспијског	подруча,	тј.	спречавање	изградње	
онакве	мреже	нових	цевовода	који	би	обе	земље	заобишао	и	
искључио	из	енергетске	експлоатације	овог	ресурсно	богатог	
постсовјетског	подручја,	 те	изградња	нове	мреже	за	 транс-
порт	енергената	где	би	ове	земље	задржале	старе	позиције	и	
стекле	утицај	и	над	додатним,	новим	коридорима	којима	гас	
и	нафта	иду	на	светско	тржиште.	Конкретно,	то	значи	да	тре-
ба	поспешити	да	цевоводи	из	Туркменистана	„крену	на	југ	
кроз	Иран	(а	не	преко	Авганистана	за	Пакистан),	као	и	да	це-
воводи	из	Русије	преко	Јерменије	стигну	до	северног	Ирана	и	
прикључе	се	на	постојећи	ирански	цевовод.“18	Олакшавајућа	
околност	у	 свему	овоме	 је	што	су	 за	комуникационо-енер-
гетско	повезивање	потребна	сразмерно	мала	средства:	неоп-

18	 	Гајић	Александар,	Нова	велика	игра,	НСПМ,	Београд,	2009,	стр.	150.
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ходно	је	изградити	цевоводе	од	туркменистанске	границе	до	
иранских	градова	Шахруд	и	Семнан,	а	одатле	на	северозапад,	
до	Табриза,	где	би	се	он	надовезао	на	већ	постојећи	ирански	
цевовод	који,	правцем	север-југ,	иде	све	до	Персијског	зали-
ва.	

Русија	и	Иран	су	прве	две	земље	на	свету	по	утврђеним	
количинама	природног	гаса	(Русија	23,4%	а	Иран	16/).	Они	
траже	начине	да	искористе	ове	резерве	за	заједничку	добро-
бит,	 развијајући	 једну	широку	 стратегију	 зарад	 учешћа	 на	
светском	енергетском	тржишу.	Још	2001.	 	Русија	и	Иран	су	
установили	„Форум	земаља	извозница	гаса“	који	окупља	13	
водећих	произвођача	гаса	са	намером	да	репрезентује	и	про-
мовише	њихов	заједнички	интерес.19	Поред	тога,	руски	енер-
гетски	гиганти	„Гаспром“	и	„Лукоил“	су	важни	инвеститори	
(“joint	ventures”)	у	постојеће	иранске	гасне	пројекте,		а	веома	
су	 заинтересовани	 и	 за	 изградњу	 нафтовода	 између	Ирана	
и	Индије.	 „Гаспром“	активно	учествује	у	развоју	ескпоата-
ције	2-3	додатна	налазишта	на	Јужном	Парсу	(са	учешћем	од	
30%),20	највећем	познатом	светском	лежишту	гаса	(процењује	
се	на	око	450	трилиона	кубних	метара	гаса),	као	и	на	раду	
око	лежишта	Северни	Киш	(треће	по	величини	иранско	на-
лазиште	гаса	са	66	трилиона	кубних	метара).	Конзорцијум	је	
већ	саградио	две	„offshore”	платформе	са	десет	бушотина	и	
две	подводне	цеви	за	транспорт	гаса	које	су	дуге	100	киломе-
тара.	Русија	гради	велико	складиште	гаса	и	рафинерију	у	Јер-
менији	која	се	у	потпуности	уклапа	у	геоенергетске	пројек-
ције	 руско-иранске	 стратешке	 сарадње.	 Истим	 правцима	
развијају	се	и	пратећи	инфраструктурни	пројекти,	изградња	
великих	 комуникационих	 коридора.	 Из	 Туркменистана	 је	
према	Ирану	већ	отворен	жељезнички	правац	Масхад-Сар-
каш	и	деоница	Саркаш-Тајан.	Када	се	још	реновирају	путни	
правци	између	Бафка	и	Бандар	Абаса,	Каспијско	подручје	ће	
бити	солидно	повезано	са	Персијским	заливом.	Развија	се	и	
кооперација	у	нафтној	индустрији,	обзиром	да	је	Иран	дру-

19	 Macalister	 Terry,	 “Russia,	 Iran	 and	Qatar	Announce	Cartel	 That	Will	Control	
60%	of	World‟s	Gas	Supplies,”	The Guardian,	October	22,	2008.	као	и	Tomberg	
Igor	 R.,	 “Iran	 in	 the	 European	 Gas	Market:	 Russian	 Point	 of	 View,”	 Institute 
Français des Relations Internationales (Ifri),	October	2009,	http://www.ifri.org/
files/Energie/Tomberg.pdf.	приступљено	12.01.2015.

20	 “Iran,	Russia	to	Form	Joint	Energy	Venture,”	Tehran Times,	December	1,	2009.
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га	 светска	 сила	 са	 10,9%	укупних	 светских	 резерви	нафте.	
Гаспром	је	веома	заинтересован	да	узме	учешће	у	експлоата-
цији	поља	Азадеган,	највећег	иранског	нафтног	лежишта.21 

Видови	 војно-техничке	 сарадње	 су	 у	 констатном,	 де-
ценијском	 успону,	 и	 Иранци	 сматрају	 да	 могу	 да	 постану	
стални	партнери	Руској	федерацији	на	овом	пољу,	преоријен-
тишући	 своју	 целокупну	 армију	 на	 руске	 стандарде	 и	 сис-
теме.	За	 сада	 је	Иран,	после	Кине	и	Индије,	највећи	купац	
руског	наоружања.	Поред	велике	количине	конвенционалног	
оружја	у	питању	је	и	продаја	различитих	напредних	проти-
ваздушних	система	који	су	неопходни	за	иранске	одбрамбе-
не	потребе	(пре	свих	унапређена	верзије	система	С	-300	(ПМ	
1)	са	дометом	од	150	км,	као	и	ракетни	систем	ТОР	М1,	затим	
противтенковско	оружје	РПГ	29)22,	као	и	значајно	присуство	
руских	војних	саветника	што	помажу	модернизацијским	на-
порима	иранских	оружаних	снага.23	Обим	годишњег	извоза	
оружја	износио	је	2012.	око	1,8	милијарди	долара,	а	програм	
војне	сарадње	предвиђа	обим	продатог	наоружања	Ирану	од	
најмање	1	милијарду	долара	у	наредних	две	деценије.24 

Најконтраверзније	 је	поље	нуклеарне	кооперације	Ру-
сије	са	Ираном	што	изазива	многе	зебње	на	Западу.	Русија	
категорички	 одбија	 своју	 умешаност	 у	 проузводњу	 нукле-
арних	 балистичких	 пројектила	 за	 Иран,	 признајући	 своје	
учешће	само	у	пројекту	изградње	нуклеарне	електране	у	Бу-
шеру	за	мирнодопску	производњу	електричне	енергије	преко	
потребне	иранским	енергетским	капацитетима.	 	Овај	зајед-
нички	пројект,	започет	још	1992.	године,	вреди	1,2	милијарде	
долара	и	запошљава	око	20	хиљада	руских	стручњака25.

У	 значајном	 је	 порасту	 обим	 међусобне	 трговинске	
размене	и	економска	сарадња	уопште.	Две	земље	су	потпи-
сале	читав	низ	споразума	о	дугорочној	економској	сарадњи	

21	 “Iran,	Russia‟s	Gazprom	Sign	Energy	Cooperation	Deal,”	AFP,	July	13,	2008.
22	 Voronova-Abrams	Marina,	 „Russià s	 Uneasy	Relationship	with	 Iran“,	 Security	

and	 Sustainability	 Program	 Global	 Green	 USA„	March	 30,	 2010,	 http://www.
globalgreen.org/docs/publication-171-1.pdf,	приступљено	13.01.2015.

23	 Blank	Stephen,“Russian’s	Return	to	Middle	East	Diplomacy“,	Orbis,Vol.	90.No.	4,	
fall	1996,	стр.	518	–	17.

24 Видети Михайлов Вячеслав,	 „Россия	 –	 Иран:	 Перспективы	 военно-
технического	сотрудничества“,	Новости	ВПК,	20.04.2014.

25	 „On	Trade-Economic	Cooperation	with	the	Islamic	Republic	of	Iran,	Background	
Information,”	March	2,	2009,	at	www.mid.ru.		приступљено	13.01.2015.
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на	најширој	основи,	и	многи	руски	региони	и	градови	на	ос-
нову	њих	граде	своје	пословне	односе	у	Ирану.26	У	ту	сврху	
је	основан	и	„Руско-ирански	пословни	савет“,	под	окриљем	
„Руске	трговинске	и	индустријске	коморе“	који	врши	коор-
динацију	свих	видова	економске	сарадње.	Русија	је	седми	по	
величини	 трговински	партнер	Ирана	и	 око	6%	све	 увезене	
робе	 у	Ирану	потиче	из	Русије.	У	 време	првог	 удара	 свет-
ске	кризе	билатерална	трговина	између	две	земље	повећана	
је	на	3,7	милијарди	долара	годишње,	са	тенденцијом	даљег	
сталног	 раста.27	 Током	пословних	преговора	 тимова	из	 обе	
земље,	 предложена	 је	 реализација	 130	 нових	 економских	
пројеката	укупне	вредности	од	преко	100	милијарди	долара,	
а	који	би	подигли	обим	размењене	робе	са	3,7-4	милијарде	
на	200	милијарди	током	наредних	десет	година.28	За	сада	ру-
ска	 пољопривреда,	 екстрактивна	 сировинска	 индустрија	 и	
транспортни	сектор	имају	највише	добити	од	извоза	робе	за	
Иран.	Ту	у	првом	реду	спадају:	метали,	пшеница,	дрва,	ка-
миони	и	летелице.	Први	ирански	сателит,	Сина	1,	саграђен	
је	уз	учешће	Русије	и	лансиран	из	центра	Плесецк	у	северној	
Русији	још	октобра	2005.	године,	У	плану	је	изградња	и	но-
вих	комерцијалних	сателита	на	основу	иранске	поруџбине29.	

Исти	 је	 случај	 и	 са	 укупним	 дометима	 њихове	 стра-
тешке	 сарадње.	 Геополитичка	 позиција	 две	 земље	 и	 поду-
дарање	њихових	 виталних	интереса	 усмерава	их	 ка	 даљем	
продубљивању	савезништва	које	у	наредном	периоду	може	
да	буде	јаче.	Добре	намере	и	искреност	на	обе	стране	постоје,	
постоје	 приметни	 резултати	 -	 и	 спољнополитички,	 и	 енер-
гетски,	и	трговински,	али	постоје	и	значајна	објективна	огра-
ничења,	првенствено	она	 везана	 за	 безбедносну	 сферу	која	
се,	пре	свега	тичу	укупних	оноса	у	савременој	глобалној	по-
литици	и	геополитици.	Упркос	заједничим	претњама,	наиме,	

26	 “On	Trade-Economic	Cooperation	with	the	Islamic	Republic	of	Iran,	Background	
Information,”	March	2,	2009,	www.mid.ru.	приступљено	13.01.2015.

27 Voronova-Abrams	 Marina,	 „Russià s	 Uneasy	 Relationship	 with	 Iran“,	
Security	and	Sustainability	Program	Global	Green	USA	,March	30,	2010,	
http://www.globalgreen.org/docs/publication-171-1.pdf,	 приступљено	
13.01.2015.

28	 Исто.
29	 Nikolai	 Terekhov,	 “Russia	 and	 Iran	 are	 Negotiating	 the	 Launching	 of	

Zokhre	 Satellite,”	 January	 27,	 2005,	 RIA Novosti,	 http://www.rian.ru/
science/20050127/8029218.html	приступљено	13.01.2015.
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не	постоји	довољан	интерес	за	обавезујући	договор	о	одбрам-
беној	и	војној	сарадњи	након	кога	би	тек	партнерски	односи	
постали	стратешки	савез	у	пуном	смислу	те	речи.	И	поред	
добрих	дипломатских	односа,	спољнополитичких	контаката	
те	координације	у	наступању	кризних	ситуација	на	највишем	
нивоу,	 не	 постоји	 јаснији	 интерес	 за	 интитуционализацију	
ових	видова	сарадње,	као	ни	за	развијање	заједничких	вој-
них	пројеката	попут	улагања	у	војну	индустрији,	заједнич-
ких	војних	маневара	и	свега	оног	што	чини	стратешки	савез	
у	пуном	капацитету.	
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GEOSTRATEGICAL FRAMEWORK  
OF RUSSIAN-IRANIAN RELATIONS

Resume

 This paper observes constant upsurge of bilateral Russian-
Iranian relations and their strategic dimension since the end of 
Cold War, and especially since the beginning of 21. century.  Lev-
el of their foreign policies increased cooperation and coordina-
tion led many International relation experts to the conclusion that 
deeper, geo-strategic partnership between two states, is taking 
place. 

Russian-Iranian relations were, throughout history, not 
even close as theỳ re now. By taking into consideration the his-
tory of mutual relations in few last centuries between two Em-
pires whose contemporary inheritors are Russian Federation and 
Islamic Republic of Iran, this Paper gives intersection of their ri-
valries in that period; then, it points out at their historical conver-
gence which, in few last decades, evolves into partnership, even 
alliance. All of that is observed through their geopolitical loca-
tion and classical geopolitics theory, and, also, through the net-
work of complex cooperation inside contemporary international 
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processes that are leading to the multipolarism, which are de-
tected in several phases of mutual convergence and cooperation 
increasment. While Russia was seen as central, “axis” country 
of Eurasian Heartland and continental telurocratic Power on the 
global scope, Iran (former Persia) represent regional Power in 
the Middle East/West Asia for many centuries. Placed as key, cul-
turally and strategically dominant country of this region, Iran, in 
wider, continental geopolitical perspective has been seen as cen-
tral, “pivotal land” of that central part of near-eastern Rimland  
between Mediterranean/Near East and Indian subcontinent.  

In the intersection of geopolitical factor, real-politics prag-
matism and the significant level of accordance of their national 
interests in long term perspective, this work shows how geopoli-
tics overcomes “historical heritage” and leads to the increas-
ment of strategic cooperation. It also shows how this convergence 
has affected political elites attitudes and their mutual conclusions 
that both countries have same rivals (other geopolitical Great 
Powers, with opposite geopolitical interests and projections, that 
are pushing their smaller neighbours into confrontation with one 
or both of these countries) and that both of them are confronting 
with same or similar threats.

Final part of the paper reveals effects and perspectives of 
Russian-Iranian strategic cooperation on all their main levels: 
geopolitical (geostrategic), geo-energetic, international confict 
resolution, in the fields of military-technological and economic 
cooperation. The paper recognizes that geopolitical position 
of two countries and accordance of their national interests led 
them to the further improvement of their alliance that can be even 
stronger in the coming period. Good intentions and sincerity pre-
vails in their contacts, as considerable results in many fields, es-
pecially in the foreign policy, energetic cooperation and in the 
field of commerce. There are, also, some considerable limitations 
- mostly in their security cooperation, that is under the strong 
influence of wider global political and geopolitical processes. 
Keywords: geopolitics, Russia, Iran, strategic cooperation, mul-

tipolarism.
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Сажетак

Овај лингвистички осврт се заснива на истраживању 
обављеном у сврху израде докторске дисертације, на корпу-
су јавних дебата остварених на отвореним скупштинским 
заседањима Парламента Републике Србије. Обухваћени су 
периоди пре и после усваjaња важећег Пословника о раду као 
и представници свих парламентарних странака.1 На основу 
анализираног материјала може се, између осталог, закљу-
чити да је аргументациони дискурс основ свих скупштин-
ских дебата и да се, као такав, јавља у неколико типова и 
подтипова, овисно о броју и врсти коришћених аргумената, 
као и то да се кроз процес аргументације износе различити 
типови мишљења и стајалишта, који се огледају кроз две 
димензије .

*	 магистар	 филолошких	 наука,	 Филолошки	 факултет	 Универзитета	 у	
Београду.	

**	 Докторска	дисертација	(у	изради)	Војиновић-Костић,	Јелена:	Лингвистичке	
карактеристике	 језика	 јавних	 политичких	 дебата,	 Филолошки	 факултет,	
Универзитет	у	Београду.ри	о	ду	2011−2014.	Ру	ко	во	ди	лац	про	јек	та	је	проф.	др	
Мом	чи	ло	Ми	ли	но	вић.

1	 	Период:	октобар	2007-август	2009.



Јелена М. Војиновић-Костић ПОЛИТИЧКА ДЕБАТА ...

174

Кључне речи: агрументација, дебата, стајалиште, миш
љење, аргумент, јавни језик, аргументациони 
дикурс, јавна политичка дебата.

Аргументациона теорија

Аргументациона	 теорија	 је	 интердисциплинарна	 об-
ласт	научног	рада	која	се	бави	проучавањем	аргументације	
тј.	аргументационог	процеса	и	аргуменaта,	као	њихових	ос-
новних	делова.																																																																																																							

Циљ	 аргументационе	 активности,	 или	 аргументацио-
ног	процеса,	је	убеђивање	опонента	у	исправност	говорнико-
вог	стајалишта	или	изношењe	рационалне	критике	опоненто-
вог	стајалишта.	Овакав	приступ	аргументацији	се,	донекле,	
разликује	од	свакодневног.	Често,	у	разговорном	језику,	али	
не	само	у	њему,	 сусрећемо	термин	дебата,	уместо	термина	
аргументација.	У	овом	раду	та	два	термина	ће	се	употребља-
вати	 равноправно	 јер	 	 аргументациона	 теорија	 не	 оперише	
термином	дебата	и	уместо	њега,	као	синоним,	употребљава	
термин	аргументација.	Теорија	аргументације	се	развила	ос-
лањајући	се	на	основне	принципе	античке	реторике,	који	и	
дан	 данас	 представљају	њену	 базу.2	 Термин	 аргументација	
први	пут	сусрећемо	још	у	латинским	списима,	где	уосталом	
проналазимо	и	још	неке	термине	са	којима	се,	као	основним,	
и	 данас,	 ова	 теорија	 служи.	 Теорија	 аргументације,	 оваква	
какву	је	данас	познајемо,	је	утемељена	на	грчким	и	римским	
беседама.	Овде	треба	указати	на	чињеницу,	да	би	смо	избе-
гли	 забуну,	 да	 реторика,	 било	да	 говоримо	о	модерној	 или	
класичној,	није	исто	што	и	теорија	аргументације.	Узрок	ове	
забуне	су	термини	које	деле	реторика	и	теорија	аргумента-
ције,	 али	 и	 филозофија	 и	 право.	 Теорија	 аргументације	 је	
релативно	млада	 интердисциплинарана	 област,	 која	 је,	 као	
таква,	предмет	интересовања	истраживача	различитих	про-
фила,	почев	од	лингвиста,	филозофа,	правника	и	сл.	На	на-
шим	просторима	готово	и	да	нема	ниједан	озбиљан	научни	
рад	који	се	бави	овом	теоријом,	а	да	се	заснива	на	језичком	
корпусу	српског	 језика.	Слична	ситуација	 је	у	 готово	свим	

2	 Припрема	 говора	 у	Антици	 подразумевала	 је	 неколико	фаза:	 избор	 теме,	
грађење	става	према	теми	или	проблему,	постављање	циља	и	прикупљање	
материјала	 за	 поткрепљивање	 аргумената,	 грађење	 концепта,	 утврђивање	
делова	које	је	потребно	научити	напамет.
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источно-европским	земљама,	вероватно	као	последица	дуге	
владавине	 комунистичког	 политичког	 уређења,	 за	 разлику	
од	западно-европских	земаља,	као	и	САД-а	и	Аустралије,	где	
проучавање	аргументационе	теорије	имa	врло	важно	место.

Термин	аргументација	упућује	и	на	процес	и	на	произ-
вод.	У	овом	раду	ћемо	покушати	направити	разлику	између	
аргументационог	процеса	и	аргументације	као	већ	изграђене	
целине	тј.	производа.

Аргументација	се	састоји	од	својих	делова:	аргумената	
и	претпоставки	(пресупозиција)	који	су	база	агрументацио-
ног	дискурса.	Развој	било	каквог	аргументационог	дискурса	
је	могућ	само,	и	једино	тамо,	где	постоји	потреба,	или	жеља,	
за	 проблематизовањем	 захтева	 важења.	Анализа	 овог	 типа	
дискурса	се	може	свести	на	анализу	аргументације	као	так-
ве,	 јер	она	има	за	свој	крајњи	циљ	превазилажење	разлика	
у	 иницијалним	 стајалиштима,	 мишљењима,	 или	 наметање	
сопственог	 мишљења	 као	 јединог	 исправног.	 Иницијална	
мишљења,	стајалишта,	се	јављају	у	првој	фази	развоја	дис-
курса.	Они	се	на	самом	почетку	постављају	као	спорни	и	њих	
је,	као	такве,	потребно	у	даљем	току	аргументационог	дис-
курса	доказати,	или	оповргнути.	Аргументација	 је	својевр-
стан	 процес	 реконструкције	 важећих,	 постављених,	 стаја-
лишта.	У	даљем	развоју	дискурса	они	се	подупиру	новим	ис-
казима	тј.	аргументима.	Процесу	агрументације	 (испуњења	
захтева)	је	пут	којим	говорник	прелази	од	стајалишта	(про-
блематизовања	исказа)	до	ратификације	исказа	или	захтева,	
као	крајњег	циља	процеса.	Аргументација	је,	дакле,	плански	
развијан	дискурс	чије	основно	оружје	на	путу	до	циља	пред-
стављају	аргументи.	

Аргументација	може	да	 садржи	 један	или	више	 аргу-
мената	 (треба	 нагласити	 да	 сваки	 исказ	 није	 аргумент)	 па	
је	 на	 основу	 тога	можемо	поделити	на	две	 врсте:	 скраћену	
и	развијену.	Скраћена	агрументација	је	концизна,	кратка,	и	
састоји	 се	 од	 малог	 броја	 аргумената.	 Сложена	 аргумента-
ција	 је	 комплекснија	и	 састоји	 се	од	читавог	низа,	 блокова	
аргумената.

Сложеност	структуре	аргументације	је	условила	и	поја-
ву	 различитих	 схема	 за	 њено	 представљање.	 Већина	 њих	
своје	исходиште	налази	у	реторици	Цицерона	и	Аристотела.	
Данас	су	широко	прихваћене	две,	у	многоме	различите,	схе-
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ме.	Познатија	од	њих	је	Толуминова3	схема	која	подразумева:	
исходиште,	конклузију,	оправдање,	подупирање,	квалифика-
торе,	посебне	услове.	Друга	схема	се	заснива	на	само	једном	
аргументу,	закључку	и	пресупозицији.

Аргументација,	као	и	свака	друга	комуникација,	може	
бити:	приватна	и	јавна.	Приватна	је	неформална,	или	дели-
мично	институциализована.	Јавна	је	она	која	је	у	потпуности	
институциализована	и	формална.

Према	броју	учесника	у	аргументационом	процесу	ар-
гументација	 се	 јавља	као	индивидуална	и	колективна.	Ин-
дивидуална	је	она	у	којој,	као	аргументатор,	учествује	само	
једна	 особа.	 Ова,	 монолошка	 аргументација,	 подразумева	
да	само	један	говорник	износи	аргументе.	За	разлику	од	ин-
дивидуалне	 аргументације	 колективна	 аргументација	 даје	
могућност,	односно	укључује,	два	или	више	аргументатора.	
Више	говорника	кроз	ову,	назовимо	је	дијалошку,	аргумента-
цију	износи,	брани	и	заступа,	одређене	аргументе.

Уколико	 би	 смо	 упоредили	 степен	 прихваћености	 тј.	
степен	превазилажења	разлика	у	иницијалним	стајалишти-
ма	учесника	у	процесу	 аргументације,	 лако	би	 смо	уочили	
да	је	он	већи	код	колективне	аргументације,	те	је	стога	она	
чешћи	избор	аргументатора.

Колективна	арагументација	се	јавља	у	своја	два,	дијаме-
трално	супротна,	 вида:	 антагонистичком	и	кооперативном.	
Антагонистичка	аргументација	 је	она	коју	често	сусрећемо	
у	нашем	политичком	животу	и	која	се	заснива	на	супроста-
вљању,	по	сваку	цену	и	без	обзира	на	ваљаност	презентова-
них	 контра	 аргумената.	 Оваква	 аргументација	 ретко	 бива	
успешна	тј.	ретко	доведе	до	превазилажења	разлика	у	стаја-
лиштима	и	ратификације	почетног	аргумента.	4

Насупрот	 ове	 аргументације	 је	 кооперативна,	 која	 се	
често	претвори	у	неку	врсту	не-аргументације	и	која	се	ма-
нифестује	 кроз	 брзо	и	 лако	прихватање	 стајалишта	 супро-
тне	стране.	Права	аргументација	је	негде	између	ова	два	типа	
јер	садржи	елементе	и	једне	и	друге.	Аргументација	се,	као	
таква,	састоји	од	једног	или	више	аргумената,	комплексних	

3	 Toulmin,	 Stephen ”The uses of argument”,	 	 Cambridge	 University	 Press,	
Cambridge,	1959.

4	 Антагонистички	тип	аргументације	ја	најчешћи	на	нашој	јавној	политичкој	
сцени.
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исказа.	Да	би	постигли	циљ	аргументације	они	морају	бити	
оправдани,	кохерентни,	координирани,	добро	дефинисани	и	
међусобно	повезани.	Они	морају	бити	реалан,	поткрепљив,	
одговор	на	контра	аргумент.	Међу	њима	је	поребно	успоста-
вити	хијерархију	коју	успешан	аргументатор	гради	од	првог	
аргумента	у	којем,	по	правилу,	износи	став	било	да	се	ради	о	
личном	или	колективном	(нпр.	политичке	партије	коју	засту-
па)	па	све	до	завршног	у	којем	успоставља	неку	врсту	закључ-
ка	тј.	разрешења	супростављених	почетних	стајалишта.	Ако	
се	тај	процес	води	добро	и	у	складу	са	правилима	и	нормама	
он	ће	бити	успешан	тј.	доћи	ће	до	разјашњења	супроставље-
них	ставова	и	аргументација	ће	постићи	свој	примарни	циљ.

За	 успешност	 аргументације	 је	 од	 велике	 важности	
и	контекст	у	којем	се	она	одвија,	као	и	претпостваке,	мада	
и	 једно	и	друго,	колико	могу	да	помогну	толико	могу	и	да	
одмогну	аргументациони	процес,	па	чак	и	да	га	угрозе.	Пре-
тпоставке,	као	и	слепе	пеге	аргументације,	су	те	које	могу	да	
избришу	разлике	између	оног	што	 се	и	оног	чиме	 се	 аргу-
ментује,	често	су	узрок	појаве	неспоразума	у	самом	процесу	
аргументације.	Да	би	се	избегао	неспоразум	оваквог	типа	те-
оретичари	уводе	схематско	приказивање	аргументације.5

Различита	друштвена	уређења,	 различити	нивои	раз-
воја	 демократије,	 различите	 културе	 и	 традиције	 рађају	 и	
различит	 однос	 према	 аргументацији	 као	 начину	 размене	
мишљења,	 искустава	 и	 ставова.	 У	 тоталитарним	 друшт-
вима,	на	пример,	у	којима	 је,	као	таквим,	могућ	само	 један	
политички	 приступ,	 успешност	 аргументације	 зависи	 од	
социјалне	моћи	говорника	а	не	од	изговорених	аргумената.	
Неслобода	 говора	подразумева	и	неслободу	 аргументације.	
У	таквим	друштвима	је	степен	слободе	јавног,	а	понекад,	и	
приватног	 аргументовања	 сведен	 на	 минимум.	 Насупрот	
оваким	друштвеним	уређењима	она	друштва	у	којима	је	де-
мократија	 развијена,	 потенцирају	 аргументацију	 као	начин	
комуникације	 међу	 политичарима	 на	 нивоу	 јавних	 дебата.	
Очигледно	 је	 да	 припадници	 различитих	 политичких	 пар-
тија	 код	 нас	 имају	 специфичне	 начине	 дебатовања	 што	 је	
последица	унутар	партијских	обука	за	јавне	наступе.	Имају	

5	 Emeren	 van,	 Frans	 Hendrik	 et	 al.,“ Argumentation: Analysis, Evaluation, 
Presentation”,	Lawrence	Erlbaum	associates,	London,	2002.		  
Garssen,	Bart	” Argument Schemes. In F.H. van Eemeren (Ed.) Crucial concepts 
in argumentation theory”	Amsterdam	University	Press,	Amsterdam,	2001.
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донекле	изграђене	аутономне,	посебне,	препознатљиве,	јавне	
наступе,	дебате	и	аргументационе	циклусе.	Добри	познавао-
ци	политичке	сцене	ће	без	већих	тешкоћа	и	са	великим	сте-
пеном	тачности	моћи	политички	идентификовати	учеснике	у	
јавним	дебатама	према	начину	дебатовања,	избора	језичких	
средстава	итд.	Несумљиво	је	и	то	да	на	аргументацију	утиче	
и	 степен	 и	 врста	 образовања,	 искуство,	 нарочито	 у	 избору	
језичких	средстава	која	се	употребљавају	у	изградњи	аргу-
ментације.	

Медијски	 јавни	 наступ,	 аргументи,	 избор	 језичких	
средстава	ће	бити	другачији	него	што	ће	бити	на	неком	уну-
тар	страначком	наступу,	те	тако	можемо	говорити	о	споља-
шњем	и	унутрашњем	идиому.

Било	како	било,	аргументација,	је	сет	премиса	(претпо-
ставки),	закључака	и	веровања.	Они	као	такви	граде	разли-
чите	врсте	међусобних	односа,	који	учесницима	у	аргумен-
тационом	процесу	омогућавају	детерминисање	претпостав-
ки,	експозицију	схеме	аргумената,	анализу	структуре	аргу-
ментације,	 евалуацију	 значаја	 аргумената,	 детекцију	 лажи	
итд.	Аргументација	због	тога	пати	и	од	различитих	дефеката	
па	су,	да	би	се	то	избегло,	успостављене	норме	тј.	поред	де-
скриптивне	димензије	аргументације	(за	нотацију)	она	има	и	
своју	нормативну	димензију.

Нормативна	димензија	је	лакше	уочљива	на	нивоу	пи-
сане	него	на	нивоу	оралне	аргументације,	због	природе	са-
мог	 медијума.	 У	 писаној	 аргументацији	 једна	 особа	 или	 у	
своје	име	или	у	име	групе,	гради	аргументацију	и	строго	је	
дефинише	 и	 контролише.	Орална	 аргументација,	 већином,	
укључује	две	или	више	особа	које	у	живом	разговору,	било	
да	 је	 вођен	 од	 стране	 нпр.	 телевизијског	 водитеља	 или	 не,	
граде	аргументацију	и	заједно	сносе	одговорност	за	њену	ус-
пешност	или	неуспешност.

Да	 би	 аргументација	 била	 добро	 изграђена	 и	 самим	
тим	успешна	мора	бити	и	добро	припремљена.	При	припре-
ми	дебате	често	се	унапред	не	зна	која	ће	стајалишта	друга	
страна	заступати	и	у	ком	правцу	ће	се	дебата	развијати,	те	се	
због	тога	препоручује	да	се	не	фокусирамо	само	на	сопствена	
стајалишта	и	њихову	одбрану	 већ	и	 да	 размислимо	о	 томе	
шта	можемо	очекивати	од	супростављене	стране.	Добра	при-
према	нам	омогућава	фокусирање	на	могућу	одбрану	стаја-
лишта.	У	сврху	добре	припреме	треба	се	упознати	са	темом,	
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одмерити	за	и	против	аргументе,	изабрати	страну	коју	ћемо	
заступати,	предвидети	позицију	коју	ће	саговорник	заузети.6

Интерес	свих	учесника	у	дебати	требао	би	да	буде	ис-
крено	превазилажење	разлика	у	мишљењима.	Они	су	већи-
ном	ти,	који	одређују	правац	и	циљ	целог	процеса.	Да	би	пре-
дупредили	неспоразуме	учесници	у	дебати	морају	настојати	
да	што	 јасније	интерпретирају	реченице	супротне	стране	а	
да	своје	што	јасније	презентују.	Ово	је	од	нарочитог	значаја	
у	фази	конфронтације,	јер	забуне	у	њој	могу	да	резултирају	
коначним	неслагањем.	Да	не	би	дошло	до	забуне	потребно	је	
бити	прецизан	и	обезбедити	да	се	учесници	у	дебати	слажу	
око	 дефинисања	 основних	појмова	 којима	 се	 оперише	нпр.	
Не	допустиво	је	да	једна	страна	инсистира	на	одређеној	де-
финицији	 само	 зато	што	 јој	 то	обезбеђује	бољу	позицију	у	
дебати.	Права	 дебата	може	 да	 се	 развије	 само	 ако	 се	 јасно	
поставе	стајалишта	и	дефинишу	мишљења.	Поред	овог	наве-
деног	мора	се	повести	рачуна	и	о	томе	да:

-	 сваки	елемент	у	дебати	буде	релевантан	по	питању	
теме	 и	 времена	 тј.	 нема	 сврхе	 говорити	 о	 пробле-
му	пре	него	што	 је	он	квалификован	или	износити	
информације	после	доношења	одлуке,

-	 jе	добро	и	избегавати	отварање	превише	тема	у	исто	
време,	јер	дискусија	у	том	случају	може	постати	ха-
отична.	 Најбоље	 је	 почети	 са	 једном	 темом.	 Сами	
учесници	би	 требало	да	 	 себе	 ограниче	по	питању	
броја	тема	које	ће	отворити,

-	 је	 за	 функцију	 сваког	 елемента	 у	 дебати	 потребно	
прецизирати	његову	улогу	нпр.	не	треба	одговарати	
на	нешто	на	шта	је	већ	одговорено	и	сл.,

-	 се	 дебата	мора	довести	до	неког	 закључка	 тј.	мора	
бити	потпуно	јасно	да	ли	је	дошло	до	превазилажења	
разлика	у	мишљењу,	и	ако	није	које	су	консеквенце	
тог	резултата.

Са	 становишта	 модерне	 теорије	 аргументације7	 да	 би	
аргументација	била	добра	(успешна)	морамо	да	следимо	нека	

6	 Модерна	 реторика	 препоручује	 говорницима	 да	 њихов	 говор,	 био	
импровизован	 или	 не,	 мора	 да	 садржи:	 концепт,	 пример,	 поенту	 и	
аргументацију.

7	 Dijk	van,	Teun	Adrianus	” Text and context of parliamentary debates CrossCul-
tural Perspectiveson Parliamentary Discourse”. Paul	 Bayley	 (Ed.)	 Benjamins,	
Amsterdam,	2004.	 	 	 	 	 	  
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упутства.	Аргументацију	треба	почети	са	уводом,	којим	го-
ворник	побуђују	пажњу	аудиторијума	и	који	зато	треба	бити	
интересантан,	интригантан,	да	би	привукао	пажњу.	Ово	се	
може	 постићи	 на	 различите	 начине	 нпр.	 алудирајући	 на	
конкретно	дешавање,	постављајући	конкретна	питања,	која	
су	важна	за	аудиторијум,	и	при	томе	водећи	рачуна	о	томе	
да	се	обезбеде	јасне	везе	између	стајалишта	и	аргументације	
која	следи.	Потом	се	износе	потребне	информације	и	започ-
иње	се	са	аргументацијом.	На	самом	крају	говорник	понавља	
своје	стајалиште	и,	евентуално,	сумира	најважније	аргумен-
те.	

Ако	 говорник	 очекује	 јак	 отпор	 његовом	 стајалишту	
онда	 би	 било	 паметно	 прво	 поменути	 аргументе	 и	 водити	
тако	аудиторијум,	корак	по	корак,	према	коначном	закључ-
ку.	Ако	се	планира	дугачак	говор,	увод	може	бити	закључен	
кратким	прегледом	оног	што	следи.	У	току	самог	процеса	ар-
гументације	говорник	износи	аргументе	и	контра	арументе,	
обично	да	би	дестабилизовао	опонентово	стајалиште.	Када	
се	 брани	 стајалиште	 потребно	 је	 изнети	 аргументе	 који	 се	
сматрају	најјачим	на	почетку	или	на	крају	говора.	Закључак	
је	 онај	 део	 аргументационог	 процеса	 који	 мора	 да	 покупи	
најважније	поене	публике	те	стога	мора	бити	јасан,	ефектан,	
атрактиван	 и	 добро	 повезан	 са	 уводним	 делом.	 Цео	 говор	
мора	 бити	 занимљив,	 пријатан	 али	 не	 превише	 формалан.	
Опасност	од	превеликог	формализма	 је	већа	у	писаним	ар-
гументацијама	па	се	стога	препоручује	читање	наглас	овак-
вих	текстова.	Исто	тако	неискусни	говорници	би	требало	да	
добро	 припреме,	 скицирају,	 говор.	 Требало	 би	 написати	 и	
увежбати	цео	 увод,	 анализирати	 главне	 елементе	 (да	 се	 не	
би	удаљио	у	току	говoра	од	основног	стајалишта).	Говор,	у	
крајњој	линији,	може	бити	и	колокивијалан	али	под	условом	
да	је	граматички	коректан.	Аргуметациона	теорија	препору-
чује	да:

-	 реченице	буду	кратке	и	концизне,
-	 компликоване	 и	 неразумљиве	 речи	 буду	 замењене	

уобичајеним	и	разумљивим,
-	 се	избегавају	пасивни	облици	глагола,
-	 се	илуструју	апстрактне	идеје	или	да	се	генерализују	

са	конкретним	примерима,

Eemeren	van,	Frans	Hendrik	et	at., ” Fundamentals of argumentation: Theory”, 
Lawrence	Erlbaum	Associates,	Mahwah,	1996.
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-	 се	обратите,	повремно,	директно	публици,
-	 јасно	упутите	на	цитат,	ако	га	наводите,
-	 дајете	 јасне	сигнале	када	сте	у	аргументу	и	да	при	

томе	поновите	битне	ставке,
-	 мешате	реченичке	структуре,
-	 не	најављујете	више	од	оног	што	ћете	презентовати,
-	 не	понављајте	како	још	имате	много	тога	да	кажете,	

али	да	немате	довољно	времена	и	сл.,
-	 избегавате	 давање	 увода	 пре	 увода	 нпр.	 “Пре	 него	

што	почнем	желим	да	кажем...”	и	сл.,
-	 избегавате	 изношење	 импресија	 о	 недовољној	

припремљености,	 незаинтересованости	 за	 тему	 и	
сл.,

-	 не	будете	критични	према	публици	или	пресажети	
или	преобимни	нпр.	не	објашњавајте	ствари	које	сви	
знају	“За	оне	који	не	знају...	“	и	сл.,

-	 не	 будете	 превише	 скромни	 па	 да	 се	 беспотребно	
извињавате	 нпр.	 “Нажалост	 не	 знам	 много	 о	 томе	
али...	“	или	“Знам	да	то	није	толико	важно	али...	“	и	
сл.,

-	 не	 износите	 аргументе	 после	 закључка	 нпр.	 “У	
закључку	ове	дискусије	сам	рекао...“	и	сл.,

-	 не	завршавaјте	закључак	изненада	нпр.	“Па,	толико	
о	томе...”	или	“Знам	да	то	није	толико	важно	али...”	и	
сл.

Све	у	свему,	за	неку	аргументацију,	ма	колико	она	била	
добра	у	писаном	облику	(ако	га	има),	најодговорнији	је	онај	
ко	је	презентује.	И	најбољи	говор	поквари	лош	презентатор	
или	лоша	презентација.

		Разлике	у	мишљењима,	као	што	смо	већ	видели,	су	ос-
нова	сваке	аргументације.	Они	су	повод	и	разлог	укрштања	
аргумената.	Мишљења	износи	појединац	у	своје	име	или	име	
социјалне	групе,	партије,	чији	је	припадник	и	чије	идеје	за-
ступа.	Сведоци	смо	да	говорници	понекад	кажу	:	“Ово	је	моје	
лично	мишљење...”	и	сл.	када	изговарају	мишљења,	ставове	
за	које	немају	јасно	дефинисан	став	социјалне	групe.	Разлике	
у	мишљењима	могу	бити	и	експлицитне	и	имплицитне.	8

8	 Emeren	 van,	 Frans	 Hendrik	 et	 al.,	 “ Argumentation: Analysis, Evaluation, 
Presentation”,	Lawrence	Erlbaum	associates,	London,	2002.
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Експлицитне	разлике	у	мишљењима	су	оне	које	су	јас-
но	 уочљиве	 за	 разлику	 од	имплицитних	 које	 су	прикриве-
не	 у	 некој	 врсти	 привидног	 слагања	 са	 саговорником.	 Код	
експлицитног	 неслагања	 износи	 се	 апсолутно	 неслагање	 и	
у	 потпуности	 се	 одбацује	 стајалиште	 изнето	 од	 стране	 са-
говорника.	 Код	 имплицитног	 неслагања	 страна	 која	 друга	
износи	своје	стајалиште	тј.	не	слаже	са	са	већ	изнетим	стаја-
лиштем	саговорника,	то	чини	кроз	сумњу	или	несигурност	
у	исправност	онога	што	је	саговорник	изнео	као	своје	ини-
цијално	 стајалиште.	 Разлике	 у	мишљењима	 се	 јаљају	 онда	
када	се	стране,	које	учествују	у	комуникативном	процесу,	не	
сложе	или	не	сложе	у	потпуности,	са	почетним	стајалишти-
ма	које	је	изнела	једна	од	њих	и	онда	долази	до	отпочињања	
аргументационог	процеса	који	се	 завршава	онда	када	 једна	
од	страна	прихвати	стајалиште.	С	друге	стране	постоји	и	мо-
гућност	да	говорник,	који	први	износи	стајалиште,	искаже	и	
сам	могућност	да	његово	стајалиште	буде	тешко	прихваћено	
а	са	циљем	да	аргумент,	који	очекује	да	да	његов	саговорник,	
ослаби.

Почетна	 тј.	 иницијална	 стајалишта	 у	 својој	 суштини	
могу	бити:	позитивна,	негативна	или	неутрална.	На	грађење	
неког	 од	 ових	 типова	 стајалишта	 директно	 утичу	 претпо-
ставке	на	којима	се	базирају.	Негативне	претпоставке	доводе	
до	стајалишта	са	негативним	предзнаком,	позитивне	претпо-
ставке	доводе	до	стајалишта	са	позитивним	предзнаком	и	не-
утралне	претпоставке	доводе	до	неутралног	стајалишта.

Из	овог	произилази	и	да	претпоставке,	које	могу	бити	
само	опис	чињеница	и	догађаја,	судова	или	препорука,	могу	
имати	позитиван,	негативан	или	неутралан	предзнак,	којих	
је	у	нашем	политичком	животу	најмање.	9

Понекад	је	тешко	уочити	разлику	између	негативног	и	
неутралног	стајалишта	јер	опрезно	формулисано	негативно	
стајалиште	може	изгледати	као	изражавање	сумње	или	као	
неутрално	стајалиште.	Претпоставке	варирају	од	теме,	ситу-
ације,	саговорника	и	самог	аудиторијума	којима	се	говорни-
ци	обраћају.	Не	могу	бити	пласиране	свим	грађанима,	само	
неким	или	неким	социјалним	групама	нпр.	председник	Вла-

9	 Emeren	 van,	 Frans	 Hendrik	 et	 al.,	 “ Argumentation: Analysis, Evaluation, 
Presentation”,	Lawrence	Erlbaum	associates,	London,	2002.
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де	може	неке	претпоставке	пласирати	само	члановима	Владе	
а	не	свим	грађанима.	Као	што	 једна	претпоставка	може	да	
утиче	на	формирање	стајалишта	исто	тако	у	основи	 једног	
стајалишта	може	бити	више	претпоставки	повезаних	везни-
цима	и,	или,	али.	

Снажне	претпоставке	су	у	основи	снажних	стајалишта.	
Снажно	стајалиште	се	манифестује	кроз	потпуну	убеђеност	
аргументатора	у	оно	што	говори.	Слабо	стајалиште	се	мани-
фестује	кроз	сугестију.	Циљ	је	постићи	да	се	сугестија	пре-
веде	у	убеђеност.	У	сваком	случају,	за	успех	једног	од	учес-
ника	аргументационог	процеса	битна	је	и	снага	иницијалног	
стајалишта	и	претпоставки	на	којима	се	оно	базира.

Један	од	проблема	који	се	јављају	је	и	тај	како	разлико-
вати	стајалиште	од	сумње.	Ту	на	сцену	ступају	фразе.	Наиме,	
неке	фразе	омогућавају	учесницима	у	дебати	да	експлицитно	
укажу	на	своје	стајалиште	као	што	су:	Мој	став	је...Ми	смо	
на	стајалишту...Ми	смо	мишљења	да...Став	моје	странке	је...	
итд.	

Исто	 тако	 постоје	 неке	 фразе	 које	 непогрешиво	 ука-
зују	 на	 то	 да	 је	 негде	 у	 реченици	 садржано	 стајалиште:	 Ја	
мислим...Ако	мене	питате...Ја	сам	уверена	да...	и	сл.	Неке	од	
фраза	које	сугеришу	које	је	стајалиште	а	ако	оно	није	јасно	
истакнуто	су:	Онако	како	ја	видим	ствари...Другим	речима...
Добра	идеја	је...Укратко...	и	сл.	

Разлике	 у	 мишљењима	 се	 јављају	 у	 неколико	 форми	
од	којих	 је	основна	она	коју	називамо	 једноструком	или	не	
помешаном	и	која	се	јавља,	често,	у	спрези	са	сумњом.	Ова	
форма	разлика	у	мишљењу	се	завршава	усвајањем	једног	од	
мишљења.	У	оваквим	разликама	 једна	 страна	износи	 своје	
стајалиште	и	оно	бива	или	прихваћено	или	одбачено	од	стра-
не	 саговорника.	 Насупрот	 овоме	 су	 вишеструке	 разлике	 у	
мишљењима	или	помешане	које,	често,	воде	усвајању	неког	
компромисног	решења.	У	њима	се,	у	ствари,	усвајају	супро-
тна	стајалишта	кроз	уважавање	исте	претпоставке.	Један	од	
учесника	у	аргументационом	процесу	износи	стајалиште	док	
га	други	одбацује,	и	то	често	кроз	усвајање	негативног	стаја-
лишта,	уместо	изражавања	сумње	изражава	супротно	стаја-
лиште.	

Разлике	у	мишљењима	могу	да	остану	само	на	нивоу	
основних	или	да	се	у	току	аргументациног	процеса	развију	у	
тзв.	субординиране.	У	првој	реченици	се	износи	основна	раз-
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лика	у	мишљењима	а	потом	се,	кроз	развој	дебате,	придодају	
нове	разлике	и	ставови.	При	развоју	субординираних	разли-
ка	дешава	се	да	се	неки	ставови	појављују,	уз	веће	или	мање	
модификације,	више	пута	а	са	циљем	усавршавања	оригина-
ла	тј.	основне	разлике	нпр.:	“Срби	су	добри	политичари.	Ја	
мислим	да	се	већина	Срба	добро	сналази	у	политици.	Могу	
да	Вам	појасним	зашто	то	мислим...”	и	сл.

		За	анализу	аргументациног	дискурса	најбољи	је	кри-
тички	дискурс,	који	има	за	циљ	разрешење	разлика	детер-
минисањем	која	од	њих	завршава	као	прихваћена	а	која	не.	
Критички	дискурс	пролази	кроз	четири	нивоа:

-	 ниво	конфронтације,
-	 ниво	отварања,
-	 ниво	аргументовања,
-	 ниво	закључивања.
На	 конфронтационом	 нивоу	 стране	 које	 учествују	 у	

дискусији	представљају	своја	стајалишта.
На	нивоу	отварања	стране	у	дискусији	покушавају	да	

разреше	 ситуацију	 и	 да	 превазиђу	 постојеће	 разлике.	 На	
овом	нивоу	заузимају	положаје	антагонисте	и	протагонисте.	
Протагониста	износи	своје	стајалиште	које	антагониста	ос-
порава,	напада.

На	нивоу	отварања	стране	које	учествују	у	дискусији	
покушавају	да	разреше	или	превазиђу	успостављене	разли-
ке.	На	овом	нивоу	они	заузимају	улоге	антагонисте	и	прота-
гонисте.	Антагониста,	као	онај	учесник	у	аргументационом	
дискурсу	који	напада,	оспорава,	стајалиште	изнето	од	стране	
протагонисте,	који	је	био	у	прилици	да	први	презентује	своје	
иницијално	стајалиште.

На	 аргументационом	 нивоу	 протагониста	 и	 антаго-
ниста	бране	своје	позиције	и	ставове.	Одбрана	се	врши	ваља-
ним	аргументима	а	са	циљем	да	се	пољуља	или	ослаби	стаја-
лиште	изнето	од	стране	саговорника,	или	бар	да	се	отклоне	
сумње.	Многи	сматрају	да	се	на	овом	нивоу	води	права	аргу-
ментација.

На	 нивоу	 закључивања	 обе	 стране	 одмеравају	 степен	
удаљености	мишљења	и	стајалишта	које	заступају	и	у	којем	
степену	се	та	удаљеност	повећава	или	смањује.

Наравно,	резултат	аргументационог	процеса	или	дебате	
не	мора	бити	разрешење,	или	бар	не	потпуно.	На	крају	диску-
сије	може	да	дође	до	разрешења	и	смиривања	ситуације	и	то	
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без	неког	одбијања	или	прихватања.	Смиривање	неслагања	
подразумева	одлагање	разрешења.	Оваквом	излазу	се	обич-
но	прибегава	када	аргументација	достигне	неки	ниво	кога	би	
смо	могли	назвати	и	нецивилизованим	као	што	је	заплаши-
вање,	вређање,	омаловажавање	и	сл.10

		Да	би	аргументациони	процес	био	успешан	саговорни-
ци	би	требало	да	се	држе	основних	принципа	комуникације	
и	услова	коректности.	

Неки	од	најважних	принципа	комуникације	су:
-	 буди	јасан,
-	 буди	искрен,
-	 буди	успешан,
-	 држи	се	теме,
Буди	јасан-је	принцип	који	нам	говори	да	будемо	што	

јаснији,	да	оно	што	кажемо	буде	разумљиво	саговорницима	
или	аудиторијуму	којем	је	упућено.	У	оквиру	овог	принципа	
говорник	настоји	да	осигура	да	ће	 га	 саговорник	разумети	
на	прави	начин.	Уколико	се	оглушимо	о	овај	принцип	саго-
ворник	ће,	можда,	добити	другачији	сигнал	о	нашим	правим	
намерама	и	стајалишту.

Буди	искрен-је	принцип	који	захтева	од	говорника	ис-
креност	као	предуслов	да	добије	прави	одговор.	Чим	се	овај	
принцип	не	поштује	нарушава	се	и	сам	аргументациони	про-
цес	 и	 доводи	 се	 у	 велики	 ризик	могућност	 превазилажења	
разлика	у	мишљењима.

Буди	успешан-је	принцип	који	нам	препоручује	 да	 се	
у	говору	водимо	постављеним	циљем	тј.	да	не	будемо	реду-
дантни.

Држи	се	теме-је	принцип	који	је	надређен	претходним	
и	који	их	повезује	у	једну	целину.11

Нарушавање	ових	принципа	доводи	у	питање	истини-
тост	оног	што	говорник	изговара,	заступа,	и	на	неки	начин	
онемогућава	адекватну	имплицитну	комуникацију.

Услови	коректности,	основни,	које	мора	испунити	ар-
гументациони	процес,	уколико	се	жели	да	буде	успешан,	су:

-	 припремни	услови,
-	 услови	одговорности.

10 Pupovac,	Milorad	”Politička komunikacija: Prolegomena teoriji političke 
komunikacije”,	Avgust	Cesarec,	Zagreb,	1990.

11	 Pupovac,	 Milorad	 ”Politička komunikacija: Prolegomena teoriji političke 
komunikacije”,	Avgust	Cesarec,	Zagreb,	1990.
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Припремни	услови	су	испуњени	уколико	говорник	гра-
ди	своју	аргументацију	на	битним	а	не	на	небитним	аргумен-
тима.	Говорници	морају	веровати	један	другом	да	би	дошло	
до	 успешног	 разрешења	 целог	 процеса.	Ако	 ови	 услови	 не	
буду	остварени	смањује	се	и	вероватноћа	успешности	аргу-
ментације.	У	сваком	случају,	уколико	говорник	жели	да	буде	
озбиљно	схваћен	он	треба	да	испуни	ове	услове	иначе	може	
да	створи	погрешну	или	нежељену	слику	о	себи	или	о	онима	
у	чије	име	наступа.

Услови	одговорности	су	они	који	подразумевају	да	сте	у	
стању	да	свог	саговорника	убедите	у	исправност	вашег	стаја-
лишта	и	то	својом	искреношћу.	Ови	услови	подразумевају	да	
говорник	верује	да	је	његово	стајалиште	прихватљиво,	да	су	
његови	аргументи	прихватљиви.

Говорник,	који	полази	од	ових	принципа	у	процесу	ар-
гументације	очекује	да	и	његов	саговорник	то	чини.	Проблем	
у	комуникацији	настаје	онда	када	неко	од	учесника	у	аргу-
ментационом	 процесу	 прекрши	 неки	 од	 претходно	 наведе-
них	принципа	а	да	при	томе	не	направи	никакав	наговештај	
да	то	чини.	Његов	саговорник	тада	неће	ни	претпоставити	да	
он	кроз	нејасноћу,	неискреност,	бесмисленост	и	сл.	нарушава	
цео	аргументациони	процес,	већ	ће	покушати	да	његову	ар-
гументацију	интерпретира	јасно,	недвосмислено	и	у	складу	
са	усвојеним	принципима.	Овакво	кршење	принципа,	иако	
не	мора	бити	увек	са	намером,	је	тешко	уочљиво.

		Аргументација	се	јавља	у	два	основна	типа	и	неколико	
подтипова.12

	Основни	типови	аргументације	су:
-	 једнострука	
-	 комплексна	(вишеструка	комплексна,	субординира-

на	комплексна	и	координирана	комплексна).13

Једнострука	аргументација	се	састоји	од	само	једног	ар-
гумента.	У	најједноставнијим	случајевим	одбрана	се	састоји	
од	само	једног	аргумента,	у	експлицитном	облику,	и	од	две	
премисе.	нпр.	П:	“Господин	Петровић	је	заслужио	да	га	сме-
не	јер	није	радио	добро”.

12	 	 Emeren	 van,	 Frans	 Hendrik	 et	 al.,	 “ Argumentation: Analysis, Evaluation, 
Presentation”,	Lawrence	Erlbaum	associates,	London,	2002.

13 
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Стајалиште:	господин	Петровић	је	заслужио	да	га	сме-
не.

Аргумент:	није	радио	добро.
Комплексни	 типови	 аргументације	 се	 састоје	 од	 два	

или	више	аргумената.	
	Нпр.	П:“Никако	нисте	могли	да	ме	видите	у	Парламен-

ту	тог	дана	зато	што	није	било	седнице	а	ни	ја	нисам	био	у	
Београду	“.

Стајалиште:	никако	нисте	могли	да	ме	видите	у	Парла-
менту	тога	дана.

Први	аргумент:	зато	што	није	било	седнице.
Други	аргумент:	ни	ја	нисам	био	у	Београду	.
Сви	типови	аргументације	се	могу	и	схематски	прика-

зати.	
Наравно,	 у	 пракси	 аргументације	 нису	 једноставне	 и	

лаке	за	идентификовање.	Аргументи	су	међусобно	повезани	
на	различите	начине.	

Међу	њима	 постоје	 различите	 везе	 почев	 од	 симпто-
матских,	аналогних	до	узрочно-последичних.	Тако	у	теорији	
аргументације	сусрећемо	симптоматске,	аналогне	и	узрочно-
последичне	аргументације	у	којим	се	односи	међу	аргумен-
тима	заснивају	на	некој	од	горе	наведних	веза.

Теорија	аргументације	говори	и	о	правилима	добре	ар-
гументације	и	њиховим	нарушавањима.	У	овом	раду	ћемо	се	
само	кратко	осврнути	на	њих.

Може	се	говoрити	о	десет	правила	аргументације:14
-	 правило	слободе,
-	 правило	избегавња	и	пребацивања	доказивања,
-	 правило	стајалишта,
-	 правило	релевантности,
-	 правило	неизречене	претпоставке,
-	 правило	почетне	тачке,
-	 правило	аргументационе	схеме,
-	 правило	валидности,
-	 правило	затварања,
-	 правило	употребе.

14 	 Eemeren	 van,	 Frans	 Hendrik	 &	 Grootendorst,	 Rob	 “Argumentation, 
communication, and fallacies. A pragmadialectical perspective” 
Hillsdale	NJ,	Erlbaum,1992.
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Правило	 слободе	 је	 примарно	 правило.	 Саговорници	
морају	 допустити	 један	 другом	 слободу	 изношења	 стаја-
лишта,	 аргумената,	 и	 то	 без	 било	 каквог	притиска	на	 лич-
ност	саговорника..

Правило	избегавања	и	пребацивања	доказивања	се	сво-
ди	на	то	да	свака	страна	на	почетку	аргументационог	проце-
са	износи	иницијално	стајалиште	и	потом	приступа	његовој	
одбрани.

Правило	стајалишта	подразумева	да	страна	која	напада	
мора	свој	напад	усмерити	на	стајалишта	која	су	истакнута	од	
стране	саговорника.

Правило	релевантности	се	своди	на	то	да	учесници	у	
аргументационом	 процесу	 могу	 своје	 стајалиште	 бранити	
релевантним	аргументима.

Правило	 неизречене	 претпоставке	 се	 своди	 на	 то	 да	
учесници	у	аргументационом	процесу	не	могу	нешто	пред-
ставити	као	претпоставку	која	је	остала	имплицитна	или	не-
изречена.

Правило	почетне	тачке	подразумева	да	учесници	у	ар-
гументационом	 процесу	 не	 смеју	 лажно	 презентовати	 пре-
тпоставку.

Правило	аргументационе	схеме	се	заснива	на	томе	да	
аргументација	мора	бити	прецизно	схематски	формулисана.

Правило	валидности	указује	на	то	да	резоновање	у	ар-
гументацији	 мора	 бити	 логички	 исправно	 или	 да	 постане	
такво.

Правило	затварања	нам	указује	да	се	аргументациони	
процес	мора	привести,	на	овај	или	онај	начин,	крају.	Ако	је	
одбрана	била	успешна	као	резултат	се	мора	појавити	и	при-
хватање	стајалишта.

Правило	 употребе	 нам	препоручује	 употребу	 недвос-
мислених	реченица	како	не	би	довели	у	заблуду	саговорника	
и	тако	ослабили	његову	аргументацију.

Свако	од	горе	наведних	правила	може	бити	вишестру-
ко	нарушавано	у	оквиру	једног	аргументационог	процеса.	У	
класичној	реторици	она	су	позната	под	називом	фалације.	О	
њима,	због	њихове	комплексности	и	разноврстости,	ће	бити	
речи	неком	другом	приликом.
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Jelena M. VojinovicKostic

THE POLITICAL DEBATE IN THE LIGHT 
OF THE ARGUMENTATIVE   THEORY  
LINGUISTIC REVIEW OF THE PUBLIC 

DEBATE LANGUAGE 

Resume

Argumentation theory is a multidiscipline which takes its 
part in linguistics, law, rhetoric etc. There is no big and signifi-
cant research on this subject in our country neither in our neigh-
borhood. Western European researchers, being very interested 
in this theory, gave us significant research papers. In this paper 
we can see some base terminus and definitions. We have ana-
lyzed some language materials and made some conclusions. Ar-
gumentation is the main discourse of debates in our Parliament. 
If we want to make a good argument we must be wellprepared. 
Good argumentation needs a solid initial opinion. The main aim 
of each argumentation process is to defend the initial opinion 
(which can be our own or that of our social group, or political 
party). If we are a protagonist, the first one to put the argument 
on the table, we have only one aim – and that is to convince the 
antagonist that our opinion is only correct. There are some tips 
for good argumentation which leads us to win. If they want to 
avoid misunderstanding, both sides must consider some rules for 
good argumentation. We have seen that there are different types 
and subtypes of argumentation process. The type of argumenta-
tion depends on the number of arguments presented and also the 
prepositions. Arguments can be linked in different ways. We can 
make an argumentation scheme to avoid a misunderstanding. To 
be successful, oral argumentation needs a good orator and also 
a good interpretation. Due to its type, text argumentation is the 
simplest and more formal. If you are not an experienced orator 
the best choice is to write down some kind of concept to avoid 
big deviations from the main topic of argumentation. Therefore, 
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an argumentation, in it̀ s base, is a critical discourse  and so we 
must take this approach to it.
Keywords: argumentation, debates, position, opinion, argument, 

public language, argumentative discourse, public 
political debate.
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РАЗ	МЕ	НА	МИ	ШЉЕ	ЊА	 
УМЕ	СТО	ОБ	РА	ЧУ	НА

ПонављамсамсебидаосимовеАвлије
имаидругогидругачијегсвијета,

даовонијесве,инијезаувијек.
Итрудимседатонезаборавим

идаостанемкодтемисли.
Иво	Ан	дрић,	Проклетаавлија

Не	ко	ли	ко	да	на	пре	ис	те	ка	ро	ка	ко	ји	је	од	ре	дио	ор	га	ни
за	тор	рас	пра	ве	у	Ака	де	ми	ји	еко	ном	ских	на	у	ка	(АЕН)	по	слао	
сам	текст	(Неолиберализам–економсканеефикасностузсо
цијалну неодговорност и моралну неосетљивост),	 а	 за	тим	
сам	 ор	га	ни	за	то	ру	 15.12.2014.	 го	ди	не	 елек	трон	ском	 по	штом	
упу	тио	сле	де	ћи	до	пис:	Данас јепоследњидандаседоста
верадовизанашмартовскискуп,пабихВасзамолиодами
(каоиосталимауторима–позванимучесницима)наредних
данапроследитесвеприспелетекстове.	

Са	че	као	сам	не	ко	ли	ко	да	на	и	он	да	(18.12.2014)	у	те	ле
фон	ском	раз	го	во	ру	од	се	кре	та	ра	Пред	сед	ни	штва	ко	ле	ге	Ми
ли	ја	Ми	ха	и	ло	вић	до	био	ин	фор	ма	ци	ју	да	је,	по	ред	мо	га,	при
спео	са	мо	текст	ко	ле	ге	Не	бој	ша	Ка	ти	ћа,	а	да	ко	ле	га	Љу	бо	мир	
Ма	џар	до	те	ру	је	свој	текст	ко	ји	ће	на	ред	них	да	на	би	ти	го	тов.	
У	уто	рак,	23.12.2014.	го	ди	не	из	АЕН	до	био	сам	(елек	трон	ском	
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по	штом	упу	ће	но	и	оста	лим	 	по	зва	ним	уче	сни	ци	ма	ску	па	у	
АЕН)1	 	три	тек	ста	(Ма	џар,	Ду	ша	нић	и	Ка	тић	–	по	ре	до	сле
ду	при	спе	ћа,	ка	ко	сто	ји	у	про	прат	ном	до	пи	су	ко	ле	ге	Ма	џа	ра,	
пред	сед	ни	ка	АЕН).	Не	ко	ли	ко	са	ти	по	сле	то	га	сти	же	и	пи	смо	
ко	ле	ге	Ка	ти	ћа	(про	сле	ђе	но	ор	га	ни	за	то	ру	и	оста	лим		уче	сни
ци	ма	ску	па),	ко	је	за	слу	жу	је	да	бу	де	пре	не	то	у	це	ли	ни.2

1	 Колико	 сам	 обавештен	 позив	 да	 напишу	 реферате	 и	 учествују	 у	 расправи	
добило	је	(и	сви	су	прихватили)	нас	14	–	по	седам	присталица	и	противника	
неолиберализма.

2	 Поштована	 господо,	 у	 позиву	 за	 научни	 скуп	 Либералне и комунитарне
опције у институционалној изградњи и економској политици,	 фиксирали	
сте	два	датума.	До	30тог	септембар	2014.	године	је	требало	доставити	на
слове	текстова,	а	до	15тог	децембра	је	требало	доставити	радове	за	скуп.	
Имали	сте	и	коректну	идеју	да	све	буде	организовано	тако,	“да	избегнемо	да	
неки	учесници,	у	односу	на	друге,	имају	последњу	реч”.	Претпостављам	да	
је	идеја	била	да	сви	предамо	и	сви	читамо	текстове	у	исто	време.	

	 Данас	сазнајем	да	су	у	року	приспела	само	три	рада,	а	да	је	рок	за	предају	
радова	продужен	до	краја	јануара.	Било	би	за	очекивати	да	аутори	који	нису	
могли	предати	радове	на	време	о	томе	обавесте	организатора,	а	да	органи
затор	о	 томе	обавести	све	учеснике	скупа.	Претпостављам	да	би	логична	
последица	била	да	сви	радови	буду	предати	у	том	новом	року.	Овако,	о	поме
рању	рока	за	предају	рада	сазнајем	тек	пошто	сам	вам	доставио	свој	текст,	а	
недељу	дана	касније	упутио	и	писмо	и	замолио	да	ми	доставите	пријављене	
радове.	То	 је	недопустиво,	то	 је	неколегијално	и	то	 је	одраз	непоштовања	
према	онима	који	су	ваш	скуп	озбиљно	и	одговорно	схватили.	

	 Свој	 текст	 сам	 писао,	 својом	 кривицом,	 у	 великој	 временској	 оскудици	 и	
предао	сам	га	у	року	који	сте	тражили.	Како	то	обично	бива,	зафалила	су	
два	дана	да	текст	поправим	и	стилски	дотерам.	Иако	сам	био	незадовољан	
резултатом,	из	поштовања	према	АЕНу	послао	сам	текст	строго	се	држећи	
рока.	(При	томе,	обзиром	да	ће	скуп	бити	у	марту,	а	да	ћу	ја	у	Србију	доћи	
око	Васкрса,	велика	је	вероватноћа	да	на	скупу	нећу	учествовати,	јер	би	то	
подразумевало	да	се	излажем	додатним	трошковима	путовања.)

	 Када	сам	добио	позив	за	учешће	на	Вашем	скупу,	мој	први	инстинкт	је	био	
да	урадим	исто	што	је	урадио	и	господин	Душанић	–	да	не	прихватим	су
жавање	теме	на	већ	класично	либерално	–	антилиберално	идеолошко	ма
нихејство,	те	да	се	бавим	емпиријом.	(Економска	мисао	и	пракса	су	много	
шири	од	суженог	простора	у	коме	се	домаће	дебате	крећу,	а	емпирија	је	једи
ни	ваљани	тест	исправности	теорија.)	Поново,	из	поштовања	према	органи
затору	и	другим	учесницима	скупа,	одлучио	сам	да	се	строго	држим	теме.	

	 Сада,	читајући	рад	господина	Маџара,	мени	се	учинило	да	тај	рад	није	писан	
за	овај	скуп,	нити	да	је	непосредно	везан	за	тему,	како	је	тема	формулиса
на.	Узгред,	и	уз	дужно	поштовање	према	господину	Маџару,	он	ипак	није	
Крлежа.	Можда	је	боље	да	сачекамо	да	будући	(економски)	Ласић	напише	
анализу	сукоба	на	економској	левици	и	десници.	

	 Надам	се	да	ћете	ово	моје	писмо	разумети	како	сам	га	и	написао,	као	израз	
разочарења	 у	 елементарне	 стандарде	 који	 владају	 на	 српској	 (економској)	
интелектуалној	сцени.

	 Свако	добро,	Небојша	Катић.
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***

Ко	ле	га	 Ма	џар	 је	 за	 пред	ло	же	ну	 расправу о либерал
нимикомунитарнимопцијамауинституционалнојизград
њииекономскојполитици3	до	ста	вио	не	у	о	би	ча	је	но	оп	ши	ран	
текст4 (Мојобрачунсњима−на	слов	позајмљенодКрлеже). 
По	сле	стр	пљи	вог	чи	та	ња	тек	ста	ко	ле	ге	Ма	џа	ра,остајемуве
ре	ни	ји	да	сам	ис	прав	но	по	сту	пио	не	при	хва	та	ју	ћи	да	бу	дем	
уву	чен	 у	 вир	ту	ел	ну	 рас	пра	ву	 (у	 ко	јој	 ће	мо	 се	 над	ме	та	ти	 у	
мо	де	ли	ра	њу	 ап	стракт	них	кон	струк	ци	ја,	 ко	је	 се	 ем	пи	риј	ски	
не	до	ка	зу	ју,	од	но	сно	не	пот	кре	пљу	ју	чи	ње	ни	ца	ма5	и	где	ће	
сва	ко	твр	ди	ти	да	је	у	пра	ву)не	го	сам	се	опре	де	лио	да	ем	пи
риј	ски	−на	осно	ву	зва	нич	них	ста	ти	стич	ких	по	да	та	ка	−	по

3	 Да	 би	 лакше	 полемисао	 са	 неистомишљеницима	 колега	 Маџар	 у	 старту	
искривљено	 дефинише	 и	 сам	 појам	 комунитаризма,	 па	 тврди	 да	 је	
комунитаризам генерички термин за све поменуте варијанте (као	што	 су	
социјализам,	 националсоцијализам	 или	 фашизам) тоталитаристичког
организовања	(стр.	45).	Међутим,	у	српској	википедији	пише:	комунитаризам	
је	филозофија	или	систем	веровања	који	сматра	да	је	индивидуална	слобода	
могућа	 само	 у	 контексту	 снажне	 и	 уједињене	 заједнице	 и	 да	 се	 она	 може	
обезбедити	 само	 одговорном	 локалном	 влашћу	 која	 влада	 у	 складу	 са	
вредностима	заједнице,	а	у	хрватској	енциклопедији		(што	је	сигурно	колеги	
Маџару	 прихватљивије)	 пише:	 комунитаризам	 (engl. communitarism, od
community<franc.communité<lat.communitas:	заједница),	теоријска	струја	у	
сувременој	социологији	и	политологији	која	заговара	успоставу	демократске	
политике	 заједничкога	 добра	 и	 ублажавање	 и	 надилажење	 превладавајуће	
либералне	политике	индивидуалних	права.

4	 У	тексту		(написаном	на	331	страници)	колега	Маџар	износи		своје	већ	познате	ставо
ве	и	даје,	како	пише,		широку	лепезу	примедби	на	ставове	четворице	угледнијих	
антилиберала	(стр.	238)	где	највише	простора	посвећује	управо	колеги	Катићу	
(24	стране)	и	мени	(25	страна).	У	исто	време,		текстови	колеге	Катића	и	мој	
имају	мање	страна	од	оних	које	колега	Маџар	посвећује	само	изношењу	ши
роке	лепезе	примедби	на	наше	ставове.	Поред	тога,	додатно	ће	нам	посветити	
и	по	три	странице	на	крају	текста	у	поглављу	–	Мој	обрачун	с	њима:	раш
чишћавање	рачуна	као	завршни	потез.

5	 На	првој	расправи	у	АЕН	посвећеној	неолиберализму	(јун	2011)	у	свом	тексту	
сам	скренуо	пажњу	да	неолиберали	немају	навику	да	своје	тезе	поткрепљују	
чињеницама,	те	тада	написао	да	ме	они	подсећају	на	Хегела	(на	кога	се	колега	
Љубомир	Маџар	позива	и	у	свом	раду	–	Авет	неолиберализма,	који	је	написао	
за	овај	скуп	–	па	после	 једне	своје	тврдње,	пише:	но,иХегелбисесаовим
ентузијастичносагласио)када	му	је	указивано	да	су	неке	његове	апстрактне	
теорије	у	стварности	демантоване.	Конкретно,	Хегелова	теорија	(о	броју	пла
нета	који	је	он	„доказао“	својом	филозофском	теоријом)	била	је	у	раскораку	
са	стварношћу	и	на	примедбу	да	чињенице	неумољиво	доказују	како	његове	
тврдње	нису	тачне,	знаменити	филозоф	је	одговорио:	Тим	горе	по	чињенице.
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ка	жем	рас	ко	рак	из	ме	ђу	нео	ли	бе	рал	не	те	о	ри	је	и	ре	зул	та	та	ко	ји	се	
по	сти	жу	у	прак	си	на	ба	зи	еко	ном	ске	по	ли	ти	ке	ко	ја	је	за	сно	ва	на	на	
њој.	На	жа	лост,		у	на	став	ку	ћу	мо	ра	ти	крат	ко	да	ре	а	гу	јем	на	текст	
ко	ле	ге	Ма	џа	ра	и	та	ко,	ипак,	бу	дем	уву	чен	у	вир	ту	ел	ну	рас	пра	ву	
ко	ју	сам	же	лео	да	из	бег	нем.

Вир	ту	ел	на	рас	пра	ва	до	зво	ља	ва	да	се	ба	ви	мо	ин	те	лек
ту	ал	ном	 акро	ба	ти	ком	 где	 је	мо	гу	ће	 сва	шта	 да	 твр	ди	мо,	 па	
чак	че	сто	и	скочимосебиууста.	На	по	чет	ку	основ	ног	тек	ста	
(пр	ва	фу	сно	та)	на	вео	сам	је	дан	та	кав	при	мер	из	тек	ста	ко	ле	ге	
Ма	џа	ра	са	ра	ни	је	рас	пра	ве	у	АЕН,	а	са	да	ћу	то	илу	стро	ва	ти	
и	при	ме	ром	из	ње	го	вог	но	вог	тек	ста.

Пр	во	ко	ле	га	Ма	џар	пи	ше:	ауторовогтекста(је)усво
јимдавниммладимгодинама бионаистим,иличактврђим,
позицијаманегоданашњиантилиберали,сакојимсеовдепо
лемише,алидајесапротицањемвременаиучењемекономи
јесистематскииконтинуираноеволуираоусмислуприхва
тањалибералногпогледанапривредуидруштвоуцелини. 
Такосеиоформилочврстоуверењеопозитивнојкорелацији
измеђупрофесионалнеекономскекултуреистепенаукоме
сеприхватајуигајелибералнеидеје	(стр.	144145).6 

Не	што	 ка	сни	је	 ко	ле	га	 Ма	џар	 на	во	ди	 ка	ко	 поклони
ци антилиберала радо истичу случајеве неких нобеловаца
и сличних професионалних величина који су (као) промени
листране.Билисунаводновеликипоборницитржишта,а
ондасу,сагледавшисвојуједностраност,начинилистручни
saltomortale,окренулилистипотпуносепребацилинаону
супротну страну,	 те	ис	ти	че	да	тонедоказује ништанего
могућучињеницуданамјеиусветскимразмерамадеостру
кепрофесионално,амождаипсихички,нестабилан.Прави
људи,амождаиправинаучници,бићедасепрепознајупо
томештостабилноостајуприсвојимубеђењимаикадгло

6	 Међутим,	 било	 би	 интересантно	 знати	 када	 је	 колега	 Маџар	 напустио	
позиције	 које	 је	 у	младости	 заступао.Из	његове	 биографије	на	 сајту	Алфа	
универзитета	 (бивши	 Универзитет	 Браћа	 Карић,	 на	 коме	 је	 колега	 Маџар	
био	 ректор)	 сазнајемо	 да	 је	 1988.	 године	 био	 члан	 Комисије	 за	 реформу	
привредног	система	(члан	њеног	координационог	одбора	и	руководилац	групе	
за	планирање),	а	од	19891990.	године	члан	Већа	економских	саветника	при	
Савезном	извршном	већу		(влади)	у	СФРЈ,	те	Савезни	министар	за	привреду	у	
СРЈ	(19921993).	Тада	је	колега	Маџар	већ	био	у	шестој	деценији	живота,	а	то	
би	се	тешко	могло	назвати	младим	годинама	–	како	пише	колега	Маџар.
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балниидругиекономскитрендовиузмутоккојије(задати
период)поискуственупроверутихуверењанеповољан	(стр.	
151152).	

Ко	ли	ко	 овај	 оп	ши	ран	 текст	 има	 до	дир	них	 та	ча	ка	 са	 ре	ал
но	шћу	од	лич	но	илу	стру	је	и	мо	то	(епи	граф)	ра	да	(Људиоскудног
знањаникаданећебитизалибералносхватањесвета, јер
утаквомсветусепролазипорезултатима,анепремади
пломи, припадности клану или  послушности	 –	 Ми	ро	слав	
Про	ко	пи	је	вић)		за	ко	ји	се	ко	ле	га	Ма	џар	опре	де	лио	сма	тра	ју	ћи	да	
са	жи	ма	су	шти	ну	оно	га	што	је	ста	ло	на	331	стра	ну	тек	ста,		и	у	ко	ме	
се,	ка	ко	сам	твр	ди,		јаснооцртавајугубитнициусветукојиби
биоустројеннаначелималиберализма;изцитатасетако
ђејасновидизаштоћепротивсветаструктурираногуду
хулиберализмабитимногинашисавременици,укључујућии
онесакојиматакожустрополемишемо	(стр.	214).

Оста	ви	мо	 са	да	 по	 стра	ни	 ма	нир	 на	 ко	ји	 на	ше	 ко	ле	ге	
нео	ли	бе	ра	ли	во	де	по	ле	ми	ку	(ко	не	ми	сли	као	они	ауто	мат	ски	
су	људиоскудногзнања)и	по	гле	дај	мо	на	кон	крет	ном	при	ме
ру	нас	че	тво	ри	це	–	ко	ле	ге	Ка	ти	ћа	и	ме	не	(са	јед	не	стра	не),	те	
на	ших	опо	не	на	та	(нео)ли	бе	ра	ла	ко	ле	га	Ма	џа	ра	и	Про	ко	пи	је
ви	ћа	(са	дру	ге	стра	не)	–	ко	ли	ко	су	њи	хо	ве	тврд	ње	ар	гу	мен	то
ва	не	и	има	ју	до	дир	них	та	ча	ка	са	ре	ал	но	шћу.	

Би	ће	да	су	они,	а	не	ми	са	ку	пи	ли	мно	го	ви	ше	ди	пло	ма	
(уз	то	и	сер	ти	фи	ка	та	са	кур	се	ве	при	обу	ка	ма	у	ино	стран	ству),	
они	а	не	ми	при	па	да	ју	и	на	ла	зе	се	на	че	лу	ра	зних	удру	же	ња,	
те	на	ро	чи	то	моћ	них	и	ути	цај	них	не	вла	ди	них	ор	га	ни	за	ци	ја,	
они	а	не	ми	би	ли	су	у	са	вет	нич	ким	и	ми	ни	стар	ским	ка	би	не
ти	ма	(у	овом	али	и	у	ХХ	ве	ку),7	они	(и	при	пад	ни	ци	њи	хо	вог	
иде	о	ло	шког	кла	на)	а	не	ми	ура	ди	ли	су	про	грам	еко	ном	ских	
ре	фор	ми	(ко	ји	је	био	при	хва	ћен	од	но	вих	вла	сти	по	сле	пе	то	ок	то
бар	ског	пре	вра	та	–	2000.	го	ди	не)8		и	од	та	да	до	да	нас	се	на	ла	зе	на	

7	 Само	од	17	иницијалних	чланова	Г	17,	половина	економиста	из	Србије	је	за
узимала	 важне	министарске	положаје.	Подсетимо	 се	 ко	 је	 чинио	ову	 групу	
експерата	 (како	су	се	и	сами	називали)	из	Србије,	Црне	Горе	и	дијаспоре	–	
Љубомир	Маџар,	Млађан	Динкић,	Веселин	Вукотић,	Михаил	Арандаренко,	
Стојан	Бабић,	Жељко	Богетић,	Бојан	Димитријевић,	Петар	Ивановић,	Милан	
Ковачевић,	 Јелица	 Минић,	 Бранко	 Милановић,	 Милић	 Миловановић,	 Ми
хаило	Николић,	 Јован	Ранковић,	Душко	Шушњар,	Душан	Вујовић	и	Бошко	
Живковић.	

8	 Видети	књигу:	Група	аутора	–	Г	17,	Програм	радикалних	економских	реформи	у	СР	
Југославији,	Радио					Б	92,	Београд,	1997.	
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кључ	ним	еко	ном	ским	ме	сти	ма	у	вла	сти	(у	то	вре	ме	до	ла	зи	и	до	
убр	за	ног	уру	ша	ва	ња	срп	ске	при	вре	де	и	др	жа	ве).9 

С	дру	ге	стра	не,	би	ће	да	су	не	ки	од	нас	а	не	они	због	(не)
по	слу	шно	сти	би	ли	за	тва	ра	ни	и	из	ба	ци	ва	ни	са	по	сла,	али	и	
би	ли	спрем	ни	да	се	до	ка	зу	ју	и	у	свету којије устројенна
начелималиберализмаи	та	мо	би	ли	до	бит	ни	ци	(и	то	ве	ли	ки,	
чак	и	по	ме	ри	ли	ма	ко	ја	ва	же	у	томсвету),	а	не	губитници.

Нео	ли	бе	ра	ли	те	шко	мо	гу	да	схва	те	да	по	сто	је	и	љу	ди	
ко	ји	 се	 не	 ру	ко	во	де,	 пр	вен	стве	но,	 се	бич	ним	 лич	ним	 ин	те
ре	си	ма	 не	го	 прет	по	ста	вља	ју	 оп	ште	 до	бро	 лич	ној	 ко	ри	сти,	
те	мо	гу	да	по	диг	ну	глас	про	тив	устројстаосвета	ко	ји	им	
од	го	ва	ра	и	у	ко	ме	су	они	до	бит	ни	ци,	а	не	губитници.	Но	во		
устројстаосвета	ко	ји	за	го	ва	ра	ју	нео	ли	бе	ра	ли	(и	ко	је	све	ви
ше	спро	во	де	у	жи	вот)	ме	ни	лич	но	од	го	ва	ра,	али	сам	про	тив	
ње	га	јер	оно	по	ред	уског	кру	га	до	бит	ни	ка	(ко	јем	и	сам	при	па
дам),	у	исто	времe,	огром	ну	ве	ћи	ну	љу	ди	чи	ни	гу	бит	ни	ци	ма	
(ме	ђу	ко	ји	ма	и	мо	је	ро	ђа	ке,	ку	мо	ве,	при	ја	те	ље,	ком	ши	је),	и	то	
гу	бит	ни	ци	ма	ко	ји	ма	је	угро	жен	оп	ста	нак	и	ко	ји	су	до	ве	де	ни	
до	оча	ја	и	без	на	ђа.	

То	ни	је	при	хва	тљи	во	не	 са	мо	са	мо	рал	ног	не	го	ни	са	
еко	ном	ског	ста	но	ви	шта.	При	ве	ћој	не	јед	на	ко	сти	у	рас	по	де	ли	
и	кон	цен	тра	ци	ји	бо	гат	ства	у	уском	кру	гу	љу	ди,	ма	ња	је	тра
жња	за	ро	бом	и	услу	га	ма,	што	не	ми	нов	но	во	ди	успо	ра	ва	њу	

9	 Неколико	 дана	 после	 петооктобарског	 преврата	 (2000)	 написао	 сам	 и	 објавио	
ауторске	 публицистичке	 текстове	 („Рецепт	 за	 колонијалне	 земље“,	 Данас,	
30.10.2000,	те	„Да	ли	су	нам	потребне	радикалне	 економске	 реформе“,	Данас,	
08.11.2000)	 критички	интониране	према	економском	програму	нових	власти	
–	Програм	радикалних	 економских	реформи	у	СРЈ	–	написан	од	 аутора	Г	 17,	
те	два	опширна	стручна	економска	текста	на	исту	тему	који	су	објављени	
у	 угледном	 	 економском	 часопису	 Финансије	 –	 јануарскофебруарски	 и	
мартовскоаприлски	двоброји	из	2001.	године.	

	 Три	година	после	колега	Маџар	ће	на	саветовању	Научног	друштва	еконо
миста	покушати	да	објасни	и	оправда	своје	и	одсуство	критике	наше	еко
номске	академске	јавности	(видети	у	часопису:	Економски	анали,	12/03):	У
последњих пар година, од октобарског преврата2000. наовамо, критика
јенекакозамрла.Тоједобримделомиразумљиво.Читавихдесетгодина
смоприжељкивалирадикалнеполитичкеидруштвенепроменеизазивали
демократскеснагеукојимајеиширајавноствиделачиниоцецивилизацијс
кееманципације.Најзадседогодиоитајдугоижељночеканиполитички
преокрет;последњастваркојасеутаквомсплетуоколностимоглајавити
каоидејаипоривјестенекаквакритикаонихукојесмогодинамаполагали
свенаде.
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сто	пе	при	вред	ног	ра	ста	и	за	по	шља	ва	ња.10	Ка	да	не	јед	на	ко	сти	
до	стиг	ну	кри	тич	не	тач	ке,	до	ла	зи	и	до	озбиљ	них	еко	ном	ских	
кри	за	и	ни	је	слу	чај	но	да	је	у	го	ди	на	ма	пред	из	би	ја	ње	ве	ли
ких	кри	за	(1928.	и	2008.	–	пр	во	у	САД,	а	он	да	се	ши	ри	ла	и	на	
оста	ли	свет)	јед	на	че	твр	ти	на	укуп	ног	до	хот	ка	САД	од	ла	зи	ла	
у	ру	ке	са	мо	1%	нај	бо	га	ти	јих.	

***

Пр	во	је	ко	ле	га	Ма	џар	дао	широкулепезупримедбина
ставовечетворицеугледнијихантилиберала,а	за	тим	у	по
гла	вљу	(Мојобрачунсњима:рашчишћавањерачунакаоза
вршнипотез)	обра	зла	же	че	ти	ри	круп	не	ства	ри	 где	по	сто	ји	
не	сла	га	ња	из	ме	ђу	нас	дво	ји	це.	Пре	не	го	се	освр	нем	на	сва	ку	
од	те	че	ти	ри	круп	на	не	сла	га	ња	же	лим	да	ис	так	нем	да	са	ко
ле	гом	Ма	џа	рем	ни	је	ла	ко	по	ле	ми	са	ти	јер	он	не	кри	ти	ку	је	мо
је	ста	во	ве	не	го	соп	стве	не	им	пре	си	је	о	њи	ма.	Кре	ни	мо	ре	дом.

Прво неслагање.	 Ко	ле	га	Ма	џар	 (стр.	 324)	 пи	ше:	Прва
пријатељскараспраукојуморамдасеупустимодносисена
његово(Душанићево)уверењеивишекратноизнесенутврд
њудапривреде (мањевише) свих земаљарастуобимоми,
истовременоимождајошивише,усложености(тојепо
стулатпротивкоганемамштадаприметим),алиидана
поредосатимбрзорастепотребазадржавниминтервен
ционизмом(ато јеисказкомесеоштросупротстављам).
Из начина на који онформулише свој закључак о растућој
потребизадржавноминтервенцијом(Душанић2013,фусно
та31)јаснопроизлазидаонмислинауправљањеиконтролу
огромнихсистема,наначиненакојивелике(а,уосталом,и
мале)компанијепотребујууправљање(management)иразвој
ноусмеравање.Блоковилитературекојасеможесматрати
истинскинаучномсадржеригорознедоказеједнепоставке
којајетачносупротнаодоногаштотврдиДушанић.Најпо
узданијиинајекономичнијиначинразјашњавањаоветврдње
је позивањенамонументалнодело једнакомонументалног
ствараоцаХајека.Основнаидејајеједноставнаиакоједо
казсложенији.

10	 О	томе	детаљније	у	књизи:	Јован	Б.	Душанић,	Економија	постмодерне,	Бео
град,	2014.	
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Мо	ја	фу	сно	та	на	 ко	ју	 се	по	зи	ва	 ко	ле	га	Ма	џар11	 гла	си: 
Кадаговоримоооптималномбалансуизмеђутржиштаи
државе у регулисању и усмеравању привредних кретања и
развојатреба имати у виду да он није непромењен и није
истиусвимвременима,ауистомвременуразличит је за
појединеземље.Поправилу,какопривредниживотпоста
јесложенијиулогадржавепостајезначајнија.Уданашњим
условима то условљава веома брзи процеси глобализације,
забрињавајућиеколошкипроблеми,економијомкојајесвеви
шезаснованананаучнимистраживањима,алииглобална
економскакриза.

Коментар. Чи	та	ју	ћи	ову	пријатељскураспру,	ка	ко	је	на
зи	ва	ко	ле	га	Ма	џар,	као	да	чи	там	„нео	бо	ри	ве	до	ка	зе“	из	зва
нич	ног	ко	му	ни	стич	ког	до	ку	мен	та	(другарскогвијећа)	од	пре	
три	де	це	ни	је	на	осно	ву	ко	јих	сам	„стр	пан“	у	за	твор,	а	за	тим	и	
из	ба	чен	са	по	сла	на	Еко	ном	ском	фа	кул	те	ту	у	Ба	ња	лу	ци.	

Ко	ле	га	Ма	џар	и	не	по	ку	ша	ва	да	оспо	ри	мој	став	 због	
че	га,	поправилу,какопривредниживотпостајесложенији
улогадржавепостајезначајнија,не	гослич	но	не	ка	да	ко	му
ни	стич	ким	 „нео	бо	ри	вим	 до	ка	зи	ма“	 (врло вјероватно, да је
ЈованДушанићуразговорупојединеизјавесаопштаваота
кодасунекомодслушалацаостављалепризвукдасерадио
дјеловањусапозицијакојесустранетемељнимопределењи
манашегдруштва,изчегасеизвлачизакључак...)	са	да	ко	ле	га	
Ма	џар	пи	ше:	изначинанакојионформулишесвојзакључак
... јаснопроизлазидаонмисли...	Ма	да	то	из	мо	га	тек	ста	не	
про	из	ла	зи,	по	го	то	во	не	ја	сно.	

Ко	ле	га	Ма	џар	 за	тим	 сво	ју	 прет	по	став	ку	 о	 то	ме	шта
произлазидајамислим	узи	ма	као	мо	ју	тврдњу	и	бе	за	пе	ла
ци	о	но	кон	ста	ту	је	да		блоковилитературекојасеможесма
тратиистинскинаучномсадржеригорознедоказеједнепо
ставкекојајетачносупротнаодоногаштотврдиДушанић. 
Ра	ди	се	на	и	ме	о	истом	ти	пу	ри	го	ро	зно	сти	до	ка	за	као	и	код	
ко	му	ни	ста	ка	да	су	твр	ди	ли	дајеСлужбадржавнебезбјед
ности,пратећидјеловањеЈованаДушанићаод1979до1985.
годиненаписалаИнформацију,којауказујенањеговодјело
вањесапозицијасрпскогнационализмаиграђанскедеснице.
ДругарсковијећеполазиодтогадајеИнформацијатачна.	

11	 Јован	 Б.	 Душанић,	 „Доларска	 алхемија	 и	 прокажена	 држава“, часопис	
Економског	факултета	у	Београду	–	Економске	идеје	и	прака,	бр.	910/13.
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Као	не	ка	да	у	слу	ча	ју	ко	му	ни	ста	са	да	 	нео	ли	бе	ра	ли	ма	
мо	ра	мо	да	по	ве	ру	је	мо	да	су	њи	хо	ве	тврд	ње	тач	не	–	без	до	ка
зи	ва	ња	по	ком	кри	те	ри	ју	му	су	ти	до	ка	зи	ри	го	ро	зни	и	из	но
ше	ња	ем	пи	риј	ских	до	ка	за	те	ри	го	ро	зно	сти	–	са	мо	због	то	га	
што	нео	ли	бе	ра	ли	са	да	(као	не	ка	да	Слу	жба	др	жав	не	без	бед
но	сти)	та	ко	твр	де.	Са	ми	их	пи	шу	и	о	њи	ма	по	том	су	де	као	
ри	го	ро	зним.12

Другонеслагање.Ко	ле	га	Ма	џар	пи	ше	(стр.	325):	Друга
крупнастваркојаморадасепокренесаДушанићем јесте
његоватврдњада једоларприхваћенкаомеђународна ва
лутасиломитакорећибруталномпринудом(2013,с.13141,
нарочитос.132).Тојепосвепогрешноилишенобилокакве
логичкеоснове.Једноставнајеистинаданикаквавалутане
можедабуденаметнутанадругебилокаквомсилом.

По	гле	дај	мо	шта	тач	но	пи	ше	у	мо	ме	тек	сту:	Из(Другог
светског)ратасуСАДизашлекаохегемонистичкасиланавој
ном,политичкомиекономскомпољуибилеустањудаодлу
чујућеутичунакреирањепослератногустројствасветапрема
сопствениминтересима... Наконференцијиуамеричкомместу
БретонВудс1944.године,донетајеодлукаооснивањуММФаи
Међународнебанкезаобновуиразвој.Америчканационалнанов
чанајединица,долар,постаојесветскиновац,аАмеричкацен
тралнабанка гарантовалајеконвертибилностдолараузлато. 

Ко	мен	тар.	И	ов	де	исти	ма	нир	во	ђе	ња	по	ле	ми	ке.	На	мо	је	под	се	ћа
ње	да	су	САД	из	Дру	гог	свет	ског	ра	та		изашлекаохегемонистичка
силанавојном,политичкомиекономскомпољуибилеустању
даодлучујућеутичунакреирањепослератногустројствасвета,
ко	ле	га	Ма	џар	ис	чи	та	ва	као	мо	ју	тврдњудаједоларприхваћен
каомеђународнавалутасиломитакорећибруталномпри
нудом,тре	ти	ра	ју	ћи	топосвепогрешноилишенобилокакве
логичкеоснове.

12	 Подсетио	 бих	 колегу	 Маџара	 на	 Вагнеров	 закон	 (који	 је	 формулисао	
познати	њемачки	економиста	Адолф	Вагнер	–	AdolphWagner	–	18351917)	о	
дугорочном	расту	 државних	 расхода	 који	 је	 проузрокован	 како	 економским	
(научнотехнички	прогрес	и	као	последица	тога	повећано	државно	издвајање	
за	 научна	 истраживања	 итд.)	 разлозима,	 тако	 и	 социјалнополитичким	
(пензионо	осигурање	и	помоћ	становништву	због	елементарних	катастрофа	
итд)	 и	 историјским	 (државе	 прибегавају	 дефицитном	 финансирању	 и	
задужују	се	те	долази	до	пораста	расхода	којим	се	сервисира	државни	дуг	итд)	
разлозима.	Историјско	искуство		показује	да	се	у	дужем	временском	периоду,	
овај	 закон	 потврђује,	 мада	 у	 краћим	 временским	 периодима	 јавни	 расходи	
могу	да	стагнирају	и	чак	да	се	смањују.
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За	раз	ли	ку	од	дру	гих	ве	ли	ких	и	моћ	них	др	жа	ва	 	ко	је	
су	из	Дру	гог	свет	ског	ра	та	иза	шле	као	по	ра	же	не	и	ра	зо	ре	не	
(Не	мач	ка,	Ја	пан)	или	еко	ном	ски	ис	цр	пље	не	(СССР,	В.	Бри	та
ни	ја,	Фран	цу	ска)	је	ди	но	су	САД	крај	ра	та	до	че	ка	ле	са	знат	но	
оја	ча	ном	еко	но	ми	јом13	и	као	је	ди	на	ну	кле	ар	на	вој	на	си	ла.	У	
та	квој	 си	ту	а	ци	ји	САД	ни	су	ни	мо	ра	ле	 да	 при	бе	га	ва	ју	 бру
тал	ној	при	ну	ди	(јер	су	сви	би	ли	све	сни	ње	не	мо	ћи)	да	би	у	
Бре	тон	Вуд	су	ње	на	на	ци	о	нал	на	нов	ча	на	је	ди	ни	ца	–	до	лар	био	
уста	но	вљен	и	као	свет	ска	ва	лу	та.	То	је	учи	ње	но	упр	кос	нео
др	жи	во	сти	бре	тон	вуд	ског	ре	ше	ња	(по	ко	ме	ће	аме	рич	ки	до
лар	би	ти	свет	ска	ва	лу	та,	а	у	исто	вре	ме	ће	САД	га	ран	то	ва	ти	
кон	вер	ти	бил	ност	 до	ла	ра	 за	 зла	то).14	Про	тив	 та	квог	 ре	ше	ња	
је	био	и	Кејнз	(пред	во	дио	де	ле	га	ци	ју	В.	Бри	та	ни	је	у	Бре	тон
вуд	су)	 ко	ји	 је	 пред	ла	гао	 уво	ђе	ње	 но	ва	 је	дин	стве	на	 свет	ска	
ва	лу	та	–	банкор,	а	СССР	је	од	био	да	ра	ти	фи	ку	је	до	ку	мен	те	
Бре	тон	вуд	ске	кон	фе	рен	ци	је.

Трећенеслагање.Ко	ле	га	Ма	џар	пи	ше	(стр.	325):	Даље
велико подручје неслагања (међу многима!) између профе

13	 САД	су	једина	земља	која	је	из	Другог	светског	рата	изашла	са	снажном,	чак	
и	унапређеном	економијом.	Удео	САД	у	светској	индустријској	производњи	
је	 1947.	 године	 износио	 62%,	 у	 односу	 на	 42%	 из	 1938.	 док	 су	 у	 укупном	
извозу	 капиталистичких	 земаља	 САД	 оствариле раст са 14% (у 1938) на
32,5%.Националнидруштвенипроизвод јепорастаоготово2,5пута,док је
60милионаљуди1948.ималопосао,уодносуна47милионаизпредратне,
1939.године.	(А.	Милошевић	и	Д.	Живојиновић,	Ми	у	долар	(не)	верујемо	–	
последице	смањења	глобалне	улоге	долара	по	укупну	моћ	САД	–	http://www.
fpn.bg.ac.rs/wpcontent/uploads/5)

14	 То	је	такозвана	Трифиновадилема	(TriffinDilemma)	–	названа	по	белгијском	
економисти	и	професору	на	Универзитету	Јејл,	Роберту	Трифину	(19111993).	
С	 једна	 стране,	 емисија	 долара	 треба	 да	 има	 златно	покриће	 и	 омогућава	
несметану	 конвертибилност	 долара	 у	 злато,	 а	 са	 друге	 стране	 емисија	
долара	мора	да	буде	довољна	да	се	обезбеди	све	већу	међународну	трговину,	
без	 обзира	 да	 ли	 емитовани	 долари	 имају	 златно	 покриће.	 Претерана	
емисија	долара	(без	златног	покрића)	подрива	поверење	у	долар	и	он	губи	на	
вредности.	

	 На	крају	су	САД	1971.	године	једностране	укинуле	конвертибилност	долара	
у	злато.	Непосредно	пре	тога	за	 један	амерички	долар	се	добијало	око	4,3	
швајцарска	франка	или	око	360	 јапанских	 јена,	а	данас	се	за	долар	добија	
0,87	швајцарских	франка,	те	око	115	 јапанских	 јена.	Од	тога	што	 је	долар	
светска	валута	САД	имају	огромне	користи	и	не	морају	да	брину	о	дуго
рочно	значајном	паду	вредности	долара,	огромном	буџетском	дефициту	и	
дефициту	 текућег	 биланса.	 За	 разлику	од	других	држава,	 ту	привилегију	
(управо	захваљујући	чињеници	да	је	долар	светска	резервна	валута)	имају	
само	САД.	О	томе	сам	детаљно	писао	у	књизи	Доларска	алхемија	и	казино	
економија	(2009).
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сораДушанића(2013,сс.14754)именејестетумачењеки
неског развојног чуда.Он је убеђен да јето чудо изазвано
активностимадржаве.	У	на	став	ку	тек	ста	ко	ле	га	Ма	џар	из
но	си	сво	је	об	ја	шње	ње	кинескогразвојногчуда:	Кинајеосло
бодиласвојнарод,можесерећинатаковеличанственначин
даможеда се окарактерише као нечувен и невиђен. То је
кључнаставкауновијојкинескојисторијибезкојечудоне
можедасеобјасни.

На	 стра	ни	149	мо	га	 тек	ста	пи	ше:	Свеове земље	 (ко	је	
су	у	ду	гом	пе	ри	о	ду	има	ле	из	у	зет	но	ви	со	ке	сто	пе	при	вред	ног	
ра	ста	 –	 Ки	на,	 Ја	пан,	 Ју	жна	Ко	ре	ја,	 Тај	ван,	Хонг	конг,	 Син
га	пур...) при модернизацији својих привреда примењивале
сутакозваниазијскимодел,акомесунарочитосвојствени
следећифактори:стратегијаразвојазасновананаизвозно
оријентисанојиндустријскојполитици,изузетновисокниво
штедњеиинвестирања,тепоетапностипрагматичност
уреформисањупривреде.Поредтога,свењихкарактерише
сличантрадиционалнисистемвредностииодсустводемо
кратије.

Ко	мен	тар.	Ов	де	ко	ле	га	Ма	џар	не	до	во	ди	у	пи	та	ње	мо	је	об	ја	шње
ње	ази	јат	ског	мо	де	ла	мо	дер	ни	за	ци	је	ко	ји	 је	у	прак	си	по	ка	зао	од	лич	не	
ре	зул	та	те.	Чи	ње	ни	ца	 да	 је	мо	дер	ни	за	ци	ја	 ових	 зе	ма	ља	ди	ри	го	ва	на	 од	
стра	не	др	жа	ве	не	зна	чи	не	га	ци	ју	тр	жи	шта,	не	го	ње	го	ву	афир	ма	ци	ју	уз	
по	моћ	сна	жне	др	жав	не	раз	вој	не	по	ли	ти	ке.

За	тим,	ко	ле	га	Ма	џар	пи	ше	(стр.	326):	Душанићјеоду
шевљен кинеским вредносним опредељењима и њима при
писује великидеоразвојног успеха (2013, с. 151).Иовдеон,
једноставноречено,греши.Његовогледиште јеодвећуско
да бимогао ваљано да разуме значај вредности. Говорећи
ентузијастичноокинескимплеменитимдруштвенимвред
ностима...Душанићевпогледјеопетпревишеузак–изгледа
дајетогенеричкакарактеристикааналитичараизтабора
антилиберала–онзаборављастраховитесвирепостиизвр
шенетокомВеликогскоканапредитокомКултурнереволу
ције,кадсумилиониневинихизгубилиживоте;итојебило
учињеноодстранеистог (поДушанићуплеменитог)кине
скогнарода.

Обра	зла	жу	ћи	пр	во	основ	не	ка	рак	те	ри	сти	ке	та	ко	зва	ног	
азиј	ског	мо	де	ла	 раз	во	ја,	 освр	нуо	 сам	 се	и	на	њи	хов	 тра	ди
ци	о	нал	ни	си	стем	вред	но	сти.		По	гле	дај	мо	део	тек	ста	из	ко	га	
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је	 ко	ле	га	Ма	џар	 за	кљу	чио	да	 сам одушевљени	да	 го	во	рим
ентузијастично	о	ки	не	ским	племенитим	дру	штве	ним	вред
но	сти	ма.	Поредтогаштосусвеисточноазијскеземљеима
лесличнустратегијуекономскогразвоја,брзомпривредном
успонупогодоваојеињиховтрадиционалнисистемвредно
стичији се корени налазе у конфучијанству, а кога карак
теришетрудољубивост,штедљивост,правичност,спрем
ностнажртвовање,анарочитоизраженколективизами
хијерархијска структура друштва где постоји приоритет
општихнадиндивидуалниминтересима.Колективнасвест
о националном интересу и колективна спремност нажр
твовање за његово остварење супротстављени су запад
ном (протестантском) систему вредности у основу кога
јепремисаонеприкосновенимправимачовекакојанемогу
бити отуђена од појединца ни под којим условима, чак ни
заостваривање билокаквихвишихопштихинтереса,на
пример дугорочно одрживог високог привредног раста и
животногстандарда,тесоцијалнестабилности.Изприо
ритетаопштихнадиндивидуалниминтересимапроистиче
и принцип компромиса (неопходан како би се достигли ви
шиопштициљеви),толерантностпремаразнимоблицима
друштвеногуређења,уважавањеалтернатива,потребаза
експерименталисањем, схватањеда заопстанакиопшти
напредак(нације,цивилизације)нетребаробоватибилоко
јимидеолошким„измима“.

Ко	мен	тар.	На	во	де	ћи	 сми	ре	но	 и	 ра	ци	о	нал	но	 тра	ди	ци	о	нал	ни	 си
стем	вред	но	сти	азиј	ских	зе	ма	ља	ко	је	су	има	ле	успе	шну	стра	те	ги	ју	раз
во	ја,	ко	ле	га	Ма	џар	твр	ди	да	самодушевљени	да	го	во	риментузи
јастично	о	ки	не	ским	племенитим друштвенимвредности
ма,	те	да	за	бо	ра	вљам	страховитесвирепостиизвршенето
комВеликогскоканапредитокомКултурнереволуције,кад
сумилиониневинихизгубилиживоте;итојебилоучињено
одстранеистог(поДушанићуплеменитог)кинескогнарода.

Шта	на	ово	ре	ћи?	Ка	да	бих	по	ле	ми	сао	на	на	чин	ка	ко	
то	чи	ни	ко	ле	га	Ма	џар	ре	као	бих	ка	ко	је	он	одушевљени	да	
го	во	риентузијастично	о	аме	рич	ким	племенитим	дру	штве
ним	вред	но	сти	ма,	те	да	за	бо	ра	вља	страховитесвирепости
извршененадИндијанцимаицрнцима,кадсумилиониневи
нихизгубилиживоте;итојебилоучињеноодстранеистог
(поМаџаруплеменитог)америчкогнарода.	Али	ка	кве	то	ве
зе	има	са	еко	ном	ским	успо	ном	Ки	не	или	САД?
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Четврто неслагање.	 	И	 на	 кра	ју,	 ко	ле	га	Ма	џар	 пи	ше	
(стр.	326):	Самопарречиовојсцизакојусамтокомнеких15
годинадоказиваодабитребалодасераспустиидефини
тивноуклонинаорганизованихуманначин.Иуовојствари
Душанићделислабостииневичносттаборакомеприпада...
ИзгледадајепрофесорДушанићспремандагабранидомаћа
армија;каоу једномпопуларномвицу,мојставједамене
брани–хвалалепо.Кадбиседекларисалакаоземљабезар
мије,Србијабизадобилапоприличанпрестижимеђународ
нопризнање.СанеоспоривомдуховитошћуДушанићцити
растарународнупословицу:оникојинехранесвојувојску,
хранићетуђу;мојодговорје:акониједнаодњих–нашаили
туђа–нијеодбилокаквекористи,ниједнанетребадабуде
нихрањена.

Ко	мен	тар:	No	com	ment!	Ов	де	је	све	ја	сно	и	сва	ки	до	дат	ни	ко
мен	тар	је	су	ви	шан,	а	ве	ро	ват	но	бих	због	ње	га	био	од	нео	ли	бе	ра	ла	по
но	во	про	гла	шен	политичкинекоректним,	као	што	су	ме	у	сво	је	вре	ме	
ко	му	ни	сти	про	гла	си	ли	моралнополитичкинеподобним.15

На	кра	ју,	же	лео	бих	да	ис	так	нем	да	сам	за	хва	лан	ко	ле	ги	Ма
џа	ру	на	ја	сно	из	не	том	ста	ву	(у	ње	го	вом	ра	ду)	да	еко	ном	ска	
кри	за	ипак	по	сто	ји	го	ди	на	ма,	још	увек	тра	је	и	не	на	зи	ре	јој	
се	 крај16	 (компоновани су и примењени познати пакети од

15	 Уместо	коментара	само	неколико	здраворазумских	питања.	Која	се	то	неоли
берална		држава	(САД,	Велика	Британија...),	одрекла	војске?	Како	то	да	САД,	
које	проповедају	и	другима	намећу	неолиберализам,	има	највећи	(незабеле
жен	до	сада	у	светској	историји)	војни	буџет	–	већи	од	војних	буџета	свих	
осталих	 земаља	 узетих	 заједно?	 По	 којим	 је	 то	 неолибералним	 аксиомима	
могуће	да	Пентагон	(новцем	из	државног	буџета)	буде	највећи	послодавац	на	
свету?	

16	 На	једној	од	наших	расправа	у	АЕН	(јун	2011)	на	моју	констатацију	да	је	вре
ме	најбољи	судија,	а	пракса	најбољи	верификатор	исправности	различитих	те
оријских	ставова,	те	чињеницу	да	је	данас	историјска	пракса	(колапс	постсо
цијалистичких	привреда	које	су	се	у	вођењу	економске	политике	придржавале	
Вашингтонског	консензуса,	а	потом	и	светска	економска	криза)	ставила	тачку	
на	теоријске	спорове	о	неолиберализму,	одговор	је	био	да	су	неке	од	постсо
цијалистичких	земаља	имале	само	мале	пролазне	потешкоће	и	да	се	брзо	опо
рављају	(колега	Борис	Беговић),данема	говора	о	било	каквој,	а	поготово	не	о	
великој	светској	економској	кризи,	него	се	ту	ради	о	уобичајеној	рецесији	(ко
лега	Бошко	Мијатовић),тедајетобезначајна	епизода	које	се	за	годинудве	
нећемо	ни	сећати	(као	фијаска	који	смо	имали	с	набавком	вакцина	за	свињски	
грип	–	како	је	то	лепо	илустровала	колегиница	Даница	Поповић).	Поред	тога,	
колегиница	Поповић	је	тада	нагласила	како	су	економија	и	социјална	одговор
ност	неспојиви,	те	да	економија	не	познаје	категорије	правичности	и	морала.	
(http://www.nspm.rs/ekonomskapolitika/neprolaznavremenasamojedneknjige.
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по78 хиљадамилијардидолара,аочекиванакраткорочна
и брза побољшања су изостала, док за дужу перспективу
нидоданданасније јаснодали је,узсватадопинговања
привреде, осигуран поуздан излазак из кризе − стр.	 98),	 те	
да	нео	ли	бе	ра	ли	зам	ипак	по	сто	ји17	 (на	во	де	ћи	и	раз	ло	ге	 због	
че	га	тре	ба	даселиберализамусвојимсавременимобогаће
нимверзијаманазовенеолиберализмом −стр.	146).	На	дам	се	
да	због	то	га	не	ће	има	ти	не	при	јат	но	сти	од	стра	не	соп	стве	ног	
иде	о	ло	шког	кла	на,	пре	све	га,	са	рад	ни	ка	широкоафирмиса
ног(ка	ко	то	твр	ди	ко	ле	га	Ма	џар)	истраживачкогЦентра за
либералнодемократскестудије–	ко	ле	ги	ни	це	Да	ни	це	По	по
вић,	те	ко	ле	га	Бо	шка	Ми	ја	то	ви	ћа	и	Бо	ри	са	Бе	го	ви	ћа	(сви	су	
та	ко	ђе	по	зва	ни	на	мар	тов	ску	рас	пра	ву	у	АЕН,	али	још	ни	су	
до	ста	ви	ли	сво	је	тек	сто	ве).

***

Ис	ти	чу	ћи	да	сам	му	заистадрагпријатељ	(стр.	278)	и	
да	ме	доживљавакаодрагуимногостранопозитивнулич
ност	(стр.	228),	ко	ле	га	Ма	џар	са	пра	вом	кон	ста	ту	је:	сакарак
теристикамакојенаспрофесионалнодефинишуиразграни
чавају,насдвојицасмотоликоудаљенидаприпадамораз
личитимгалаксијама(стр.202),те	кадјевећречоукусима,
проф. Душанићија„галактички“смоудаљени	 (стр.	224).	
Ов	де	сам	у	пот	пу	но	сти	са	гла	сан	са	ко	ле	гом	Ма	џа	рем.	Про
фе	си	о	нал	на	раз	ли	ка	ме	ђу	на	ма	је	ло	гич	на	има	ју	ћи	у	ви	ду	да	
ми	раз	ли	чи	то	схва	та	мо	ди	сци	пли	ну	ко	јом	се	ба	ви	мо	–	еко	но
ми	ју	–	ја	у	ње	ном	из	вор	ном	зна	че	њу,	а	ко	ле	га	Ма	џар	(и	оста
ли	нео	ли	бе	ра	ли)	под	еко	но	ми	јом	под	ра	зу	ме	ва	ју	оно	што	је	у	
су	шти	ни	хре	ма	ти	сти	ка.			

Под	се	ти	мо	се	да	је	на	зив	економијау	на	уч	ну	упо	тре
бу	увео	Ксе	но	фонт	 (430–354	го	ди	не	п.н.е),	а	ко	ји	у	пре	во	ду	

html?alphabet=l)
17	 Колега	Бошко	Мијатовић	ће	на	расправи	у	АЕН	(видети:	Зборник:	Глобална	

криза	и	економска	наука,	март	2012)	бити	изричит:	Да	изнесем	своје	мишљење	
о	теми	скупа:	неолиберализам	не	постоји.	Ради	се	о	појму,	односно	етикети,	
коју	су	смислили	противници	либерализма.	Он	се	користи	као	дисквалифика
ција	коју	противници	либерализма	упућују	не	само	радикалним	либералима,	
већ	и	свим	осталима,	наглашавајући	да	под	удар	оптужбе	о	неолиберализму	не	
потпадају	данас	само	либерали,	већ	комплетна	доминантна	струја	политичког	
и	економског	мишљења	у	свету.
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с	грч	ког	(oikos	–	ку	ћа,		nomos–	за	кон)	зна	чи	упра	вља	ње	до
ма	ћин	ством.	Ари	сто	тел	(384–322	го	ди	не	п.	н.	е.)	је	на	пра	вио	
ја	сну	по	де	лу		из	ме	ђу	еко	но	ми	је	и	хре	ма	ти	сти	ке	(chrema	–	но
вац,	има	ње,	ствар,	nomos–	за	кон)	ко	ја	у	пре	во	ду	с	грч	ког	зна
чи	упра	вља	ње	нов	цем,	тач	ни	је	ве	шти	на	сти	ца	ња	бо	гат	ства.	
Уво	ђе	њем	но	вог	тер	ми	на	Ари	сто	тел	је	же	лео	да	из	вр	ши	раз
гра	ни	че	ње	не	ких	ви	до	ва	де	лат	но	сти	ко	ји	се	прин	ци	пи	јал	но	
раз	ли	ку	ју	од	еко	но	ми	је.

Еко	но	ми	ја	 пред	ста	вља	 де	лат	ност	 ко	ја	 је	 по	ве	за	на	 са	
ства	ра	њем	–	про	из	вод	њом	бо	гат	ства	(ро	бе	и	услу	га)	усме	ре
на	на	за	до	во	ља	ва	ње	жи	вот	но	нео	п	ход	них	људ	ских	по	тре	ба	–	
и	ори	јен	ти	са	на	на	оп	ште	дру	штве	но	ко	ри	сна	ре	ше	ња	у	ин	те
ре	су	ве	ћи	не	гра	ђа	на.	С	дру	ге	стра	не,	хре	ма	ти	сти	ка	је	по	ве	за
на	с	пре	ра	спо	де	лом	бо	гат	ства	с	ци	љем	кор	по	ра	тив	нолич	ног	
бо	га	ће	ња	уже	гру	пе	гра	ђа	на	и	она	се	у	древ	ним	вре	ме	ни	ма	
на	зи	ва	ла	ли	хвар	ство,	то	јест	зе	ле	на	штво.	Ари	сто	тел	је	ис	ти
цао	да	за	љу	де	ко	ји	су	по	шли	пу	тем	хре	ма	ти	сти	ке	згр	та	ње	
бо	гат	ства	по	ста	је	бес	ко	нач	но	и	ту	не	по	сто	је	ни	ка	кве	гра	ни
це.	Он	је	у	скло	но	сти	не	ких	љу	ди	ка	згр	та	њу	бо	гат	ства	ви	део	
ре	ал	ну	опа	сност	за	дру	штво	и	упо	зо	ра	вао	да	хре	ма	ти	сти	ка	
мо	же	до	ве	сти	до	му	та	ци	је	це	лог	дру	штва.

На	жа	лост,	до	те	му	та	ци	је	је	до	шло.	Ма	да	је	и	у	ан	тич
ко	вре	ме	по	ред	еко	но	ми	је	(ре	ал	на	при	вред	на	де	лат	ност),	по
сто	ја	ла	и	хре	ма	ти	сти	ка	(шпе	ку	ла	тив	на	де	лат	ност	ко	ја	је	би	ла	
спо	ре	дан	и	бе	зна	ча	јан	део	при	вре	де),	вре	ме	ном	се	шпе	ку	ла
тив	ност	пре	тво	ри	ла	из	пе	ри	фер	не	у	основ	ну	ка	рак	те	ри	сти	ку	
тр	жи	шта.18	Да	нас	има	мо	(пре	све	га,	у	нај	ра	зви	је	ни	јим	зе	мља
ма	За	па	да)	мо	дел	шпе	ку	ла	тив	ног	или	ка	зи	но	ка	пи	та	ли	зма	у	
ко	јем	до	ла	зи	до	све	ве	ће	до	ми	на	ци	је	шпе	ку	ла	тив	не	 (вир	ту
ел	не)	 над	 ре	ал	ном	 при	вре	дом.	 Са	да	 фак	тич	ки	 по	сто	је	 две	
па	ра	лел	не	при	вре	де,	јед	на	–	ре	ал	на	ко	ја	ства	ра	про	из	во	де	и	
услу	ге	 и	 дру	га	 –	 вир	ту	ел	на	 ко	ја	 ствара	 но	вац	 бер	зан	ским	
шпе	ку	ла	ци	ја	ма.19

18	 Џ.	М.	Кејнз	је	(у	књизи:	Општа	теорија	запослености,	камате	и	новца)	упозо
равао	да	шпекулације	не	подразумевају	нужно	велику	штету	ако	су	споредан	
и	безначајан	део	привредне	активности	(ако	остану	мехурићи	на	постојаном	
потоку	предузетништва),	али	су	веома	штетне	када	су	предоминантне	(када	
подузетништво	постаје	мехурић	у	вртлогу	шпекулација).	

19	 Видети	детаљније	у	књизи:	Јован	Б.	Душанић,	Економија	постмодерне,	Бео
град,	2014.



ЈованБ.Душанић РАЗМЕНАМИШЉЕЊАУМЕСТООБРАЧУНА

210

Ме	ђу	тим,	вир	ту	ел	на	не	мо	же	да	по	сто	ји	без	ре	ал	не	при
вре	де,	јер	она	од	ње	жи	ви,	од	но	сно	на	њој	упра	во	и	па	ра	зи
ти	ра.	Ула	га	ња	у	вир	ту	ал	ну	при	вре	ду	ни	су	и	не	мо	гу	да	бу	ду	
мо	то	ри	ра	ста	и	не	обез	бе	ђу	ју	ста	би	лан	и	ду	го	роч	но	одр	жив	
еко	ном	ски	раст	јер	се	у	њој	не	ства	ра	но	ва	не	го	иси	са	ва	вред
но	сти	из	ре	ал	не	при	вре	де.	Та	ко	бо	га	ти	фи	нан	сиј	ским	шпе	ку
ла	ци	ја	ма	успе	ва	ју	да	за	се	бе	при	гра	бе	ве	ћи	део	на	ци	о	нал	ног	
ко	ла	ча,	иако	се	тим	шпе	ку	ла	ци	ја	ма	исто	вре	ме	но	не	уве	ћа	ва	
тај	ко	лач.

Да	нас	jе	и	те	о	риј	ски	мајнстрим	ка	да	се	го	во	ри	о	са	вре
ме	ној	еко	но	ми	ји	у	су	шти	ни	хре	ма	ти	сти	ка,	а	не	еко	но	ми	ја	у	
ње	ном	из	вор	ном	зна	че	њу.	Ари	сто	тел	је	у	свом	по	зна	том	де
лу	Политика	пи	сао	да	се	хре	ма	ти	сти	ка	че	сто	прихватакао
економијаалионатонијејерјехрематистикаусмеренана
експлоатацијуизањурадилихварствокојеје,изпознатих
разлога,одвратно.	За	еко	но	ми	ју	је	ве	о	ма	ва	жан	мо	рал	ко	ји	
вла	да	у	дру	штву.	

По	што	су	нам	по	ла	зне	по	зи	ци	је	„галактички“удаљене,	
ка	ко	то	пи	ше	ко	ле	га	Ма	џар,	он	да	је	ло	гич	но	да	су	нам	та	кви	
и	уку	си.	Та	ко	на	при	мер,	ко	ле	ги	Ма	џа	ру	(ча	со	пис	Економске
идејеипрака	број	910/13,	стра	на	22)	не	ма	ни	шта	про	тив	што	
су	примањапојединацаубанкама(важиизадругефинан
сијскеинституцијекаоштосуфондови,осигуравајућеком
паније,ревизорскекуће...)басносовновелика	јер	су	она	неми
новнаиготовоочигледнапоследица	чи	ње	ни	це	да	добрубан
кунечинесвизапосленинегоњенонајужеуправљачкојезгро,
честоједанјединичовек.Пословниуспех,паисамопстанак
банкезависидословноодтогадалићемоћидаседочепаи
задржитаквеврхунскекадрове,течаробњакефинансијских
операцијаиврлокрупнихпратећихтрансакција.

Ме	ђу	тим, чаробњаци финансијских операција	 има	ју	
басносовна примања,	 чак	 и	 ка	да	 из	о	ста	је	пословни успех	 и	
банканеопстане.	LehmanBrothersје	бан	кро	ти	ра	ла	2008.	го
ди	не,	а	Ри	чард	Фулд	–	пр	ви	чо	век	ове	бан	ке,	за	ра	дио	је	500	
ми	ли	о	на	до	ла	ра	(ори	јен	та	ци	је	ра	ди	–	то	ли	ко	из	но	си	уку	пан	
го	ди	шњи	вој	ни	бу	џет	Ср	би	је)	у	2007.	го	ди	ни	ко	ја	је	прет	хо
ди	ла	кра	ху	LehmanBrothers.

За	раз	ли	ку	од	ко	ле	ге	Ма	џа	ра,	сма	трам	да	ве	ли	ке	не	јед
на	ко	сти	у	рас	по	де	ли,	те	ве	ли	ке	кон	цен	тра	ци	је	бо	гат	ства	код	
уског	сло	ја	љу	ди	(у	основ	ном	тек	сту	–	фу	сно	та	12	–	сам	већ	
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на	во	дио	 по	да	так	 да	 85	 нај	бо	га	ти	јих	љу	ди	 на	 све	ту	 по	се	ду
је	бо	гат	ства	јед	на	ко	оном	ко	је	има	и	3,5	ми	ли	јар	де	нај	си	ро
ма	шни	јих	љу	ди	–	ви	ше	од	по	ло	ви	не	свет	ског	ста	нов	ни	штва)	
ни	су	 –	 не	 са	мо	мо	рал	но	 не	го	 и	 еко	ном	ски	 –	 при	хва	тљи	ви,	
јер	не	ма	ду	го	роч	но	одр	жи	вог	ста	бил	ног	раз	во	ја	дру	штва	у	
ко	јем	пре	о	вла	ђу	ју	за	ко	ни	ко	ји	ни	су	за	сно	ва	ни	на	мо	ра	лу.	То	
се	од	но	си	и	на	еко	ном	ске	за	ко	не	ко	ји,	на	при	мер,	омо	гу	ћа	ва
ју	енорм	но	бо	га	ће	ње	уског	кру	га	нај	бо	га	ти	јих	и	исто	вре	ме	но	
бе	ду	ма	се	љу	ди	ко	ји	жи	ве	у	усло	ви	ма	не	до	стој	них	чо	ве	ка.20 

Ко	ле	гу	Ма	џа	ра	по	зна	јем	још	од	мо	јих	сту	дент	ских	да
на	 (по	чет	ком	70их	 го	ди	на	ХХ	ве	ка)	 ка	да	 је	 он	био	до	цент	
на	 Еко	ном	ском	фа	кул	те	ту	 у	 Бе	о	гра	ду	 и	 пре	да	вао	 нам	 (ма
кро	е	ко	ном	ско)	пла	ни	ра	ње.	Од	та	да	це	ним	ње	го	ву	еру	ди	ци
ју	и	по	све	ће	ност	по	слу.	Ка	сни	је	смо	се	на	ра	зним	струч	ним	
ску	по	ви	ма	и	бли	же	упо	зна	ли	и	из	ме	ђу	нас	је	увек	по	сто	јао	
јед	на	ле	па	људ	ска	ко	му	ни	ка	ци	ја,	ма	да	нам	се	про	фе	си	о	нал	ни	
по	гле	ди	 су	штин	ски	 раз	ли	ку	ју.	 Са	 ве	ли	ким	 ин	те	ре	со	ва	њем	
чи	там		ње	го	ве	тек	сто	ве	у	ко	ји	ма	се	мо	же	на	ћи	до	ста	јед	но
став	них	и	до	па	дљи	вим	иде	ја.	Ме	ђу	тим,	про	блем	је	нај	че	шће	
у	то	ме	што,	ка	ко	то	пи	ше	ко	ле	га	Ма	џар,	по	зи	ва	ју	ћи	намону
менталнодело једнакомонументалногствараоцаХајека:21

20	 Раније	сам	већ	писао:	Мислимдајенашапрофесионална,алипресвегаиљуд
скаобавезаданазлоинеправдунепристајемоисњимасенемиримо,теда	
их	непрестаноразоткривамоијавноогољавамо.Противзлаинеправдетреба
себорити,незатодабисеонипобедили(увекћеихбити,увећојилимањој
мери)него,пресвега,збогтогадаонинебипобедиличовекаунама.	(Видети	
предговор	у	књизи:	Јован	Б.	Душанић,	Критика	неолиберализма	и	транзиције,	
Загреб,	2013)

21 Последњих	 деценија	 наши	 мејнстрим	 економисти	 –	 неолиберали	 стално	
се	 позивају	 на	 монументална	 дела	 два	 монументална	 ствараоца	 –	 Карла	
Попера	и	Фридриха	Хајека.	Када	сам	био	студент	и	нешто	касније	тадашњи	
мејнстрим	економисти	–	комунисти	су	се	такође	позивали	на	монументална	
дела	 два	 монументална	 ствараоца	 –	 Карла	 Маркса	 и	 Фридриха	 Енгелса.	
Тако	да	је	ево	већ	седам	деценија	наши	мејнстрим	економисти	имају	своја	
два	 идола	Карла	 и	Фридриха	 (раније	Маркса	 и	 Енгелса,	 а	 сада	Попера	 и	
Хајека)	у	чијим		монументалним		делима	налазе	беспоговорне	одговоре	на	
сва	питања	(или	како	пише	колега	Маџар	–	најпоузданије	и	најекономичније	
начине	разјашњавања)	и	сви	ми	који	њихова	идеје	доводимо	у	сумњу	смо	
људи	оскудног	знања.	Узгред,	подсетимо	се	да	је	Карл	Попер	у	младости	био	
комуниста.

	 На	нашим	ранијим	расправама	у	АЕН	(2012)	рекао	сам	(тада	другим	пово
дом	и	из	сасвим	других	разлога)	да	 је	неолиберализам,	пре	свега	идеоло
гија,	као	што	је	то	био	и	комунизам.	Због	тога	не	треба	да	нас	чуди	да	су	
многи	 садашњи	најватренији	 неолиберали	 бивши	 комунисти	 или	њихови	
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основна идеја је једноставна иако је доказ сложенији –	 и	
до	дао	бих,	по	пра	ви	лу,	не	мо	гућ	 јер	та	кве	иде	је	су	плод	ап
стракт	них	кон	струк	ци	ја	ко	је	има	ју	ма	ло	за	јед	нич	ког	са	ре	ал
ним	ста	њем	ства	ри	(за	сни	ва	ју	се	на	по	жељ	ним	прет	по	став
ка	ма,	а	не	ствар	ним	чи	ње	ни	ца	ма).

Ми	слим	да	смо	у	до	са	да	шњим	рас	пра	ва	ма	ко	ле	га	Ма
џар	и	ја	ја	сно	из	ло	жи	ли	сво	је	по	зи	ци	је,	оста	ли	при	њи	ма,	а	
вре	ме	(и	мо	жда	не	ки	бу	ду	ћи	објек	тив	ни	кри	ти	ча	ри)	ће	про
су	ђи	ва	ти	ко	је	од	нас	био	у	пра	ву.	

***

Сре	ди	ном	2015.	го	ди	не,	ако	Бог	да,	пу	ним	65	го	ди	на	и	
по	сле	ове	рас	пра	ве	пла	ни	рам	да	пре	ста	нем	са	ак	тив	ним	уче
шћем	 на	 на	шим	 тра	ди	ци	о	нал	ним	 рас	пра	ва	ма	 у	Ака	де	ми	ји	
еко	ном	ских	 на	у	ка	 и	 На	уч	ном	 дру	штву	 еко	но	ми	ста.	Же	лео	
бих	да	се	ин	тен	зив	ни	је	по	све	тим	за	вр	шет	ку	књи	ге	(ни	је	ве
за	на	за	еко	но	ми	ју)	ко	ју	сам	ра	ни	је	за	по	чео,	а	ко	ја	ће	из	и	ски
ва	ти	ви	ше	го	ди	шњи	рад.	

У	 по	след	њем	 до	пи	су	 (23.12.2014)	 ко	ле	га	Ма	џар	 нас	 је	
оба	ве	стио	ка	ко	је	по	стиг	нут	до	го	вор	да	на	ши	ра	до	ви	(са	ове	
рас	пра	ве)	бу	ду	об	ја	вље	ни	у	спе	ци	јал	ном	бро	ју	ча	со	пи	са	Еко
ном	ског	фа	кул	те	та	у	Бе	о	гра	ду	–	Економскеидејеипракса,
те	оче	ку	јем	да	овај	мој	рад	бу	де	об	ја	вљен	у	це	ли	ни		–	основ
ни	текст	(ко	ји	сам	до	ста	вио	на	вре	ме	у	де	цем	бру)	и	овај	пос
тскрипт	(до	пи	сан	у	про	ду	же	ном	ро	ку	ко	ји	је	на	кнад	но	од
ре	ђен).	

биолошки	потомци	који	су	једноставно	само	језик	једноумља	прекодирали	
са	комунистичких	на	неолибералне	догме.	Тако	су	ме	комунисти	(пре	три	
деценије)	званично	оптужили	да	сам	десничар	и	да	сам	против	комунизма	и	
самоуправљања,	а	на	расправи	у	АЕН	(Зборник:	Глобална	криза	и	економ
ска	наука,	март	2012),	те	у	полемици	са	мном	у	суботњем	Културном	додатку	
листа	Политика	(августсептембар	2012),	моје	колеге	неолиберали	тврде	да	
сам	левичар	и	да	сам	против	капитализма	и	глобализације.

 Овај	рад	 је	примљен	16.	фебруара	2015.	године	а	прихваћен	за	штампу	на	
састанку	редакције	28.	априла	2015.	године.
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СР	БИ	ЈИ	ЈЕ	ПО	ТРЕ	БАН	КУЛ	ТУРНИ	РАТ	 
У	КО	МЕ	БИ	ПР	ВА	 

И	ТРЕ	ЋА	СРБИЈА	ПО	БЕ	ДИ	ЛЕ	ДРУ	ГУ

- Дру ги део -

Шта си ро ма ше ном на ро ду за сво је па ре, у сво јој зе мљи – не, 
да кле, зе мљи ко ја је по сед кул тур ња ка – да је „културa”? Ни је 
уоп ште по треб но да огро ман про це нат тог ства ра ла штва ома-
ло ва жа ва ју ће на зо ве мо дру го ср би јан ским ки чем; оно је, са свим 
си гур но, у ве ли кој ме ри ме ди о кри тет но, де ри ва тив но – јад но.

По ли ти ки но фа во ри зо ва ње ста во ва  
и љу ди Дру ге Ср би је

Ру	бри	ка	 „Кул	ту	ра”	По ли ти ке и	њен	 „Кул	тур	ни	 до	да
так”	на	ла	зе	сва	ки	на	чин	да	хва	ле	и	про	мо	ви	шу	дру	го	ср	би
јан	ске	кул	тур	не	по	ду	хва	те,	без	об	зи	ра	на	њи	хо	ву	објек	тив
ну	вред	ност:	ва	жно	је	др	жа	ти	их	у	жи	жи	јав	но	сти,	да	ти	њи
хо	вим	ауто	ри	ма	про	стор	за	са	мо	ек	спре	си	ју	и	по	мо	ћи	им	да	
оства	ре	фи	нан	сиј	ски	успех.	Не	ко	ли	ко	при	ме	ра,	од	мно	штва	
мо	гу	ћих,	сле	ди.

Це	ла	пр	ва	стра	на	„Кул	тур	ног	до	дат	ка” за	13.	 јул	2013.	
до	де	ље	на	 је	 Вла	ди	сла	ву	 Ба	ја	цу	 за	 ква	зифи	ло	зоф	скосо	ци
о	ло	шку	ана	ли	зу	ем	па	ти	је,	Weltschmerz-а	и	„арап	ског	про	ле



ВладимирЈ.Конечни СРБИЈИЈЕПОТРЕБАНКУЛТУРНИРАТ...

214

ћа”.1	Чи	та	лац	тра	жи	раз	лог	за	овај	ди	ле	тант	ски	текст	–	и	на
ла	зи	га	на	стр.	2,	од	ко	је	је	по	ло	ви	на	та	ко	ђе	да	та	Ба	ја	цу.	Њу	он	
ве	што	ко	ри	сти	да	ре	кла	ми	ра		пре	вод	свог	ро	ма	на	Ха мам Бал-
ка ни ја	на	арап	ски.	Ка	ква	ка	му	фла	жа	у	ре	жи	ји	По ли ти ки ног 
„Кул	тур	ног	до	дат	ка”. И	то	ни	је	све.	Са	мо	два	да	на	ка	сни	је,	
15.	ју	ла,	у	ру	бри	ци	„Кул	ту	ра”	По ли ти ке, Ба	јац	по	но	во	до	би	ја	
про	ми	нент	ну	тре	ћи	ну	стра	ни	це,	овог	пу	та	као	глав	ни	уред
ник	из	да	вач	ке	ку	ће	„Ге	о	по	е	ти	ка”,	не	би	ли	ре	кла	ми	рао	ње	на	
из	да	ња.2	Све	 ово,	 бла	го	 ре	че	но,	 ни	је	 про	фе	си	о	нал	но	 пре	ма	
Ба	ја	цо	вим	кон	ку	рен	ти	ма,	дру	гим	при	ват	ним	из	да	ва	чи	ма	ко
ји	не	до	би	ја	ју	ни	при	бли	жно	та	кав	про	стор	и	по	др	шку	По ли-
ти ке.	

„Кул	тур	ни	до	да	так” је	та	ко	ђе	дао	зна	ча	јан	про	стор	са
мо	ре	кла	ми	ра	њу	дру	го	ср	би	јан	ског	есте	ти	ча	ра	Ми	о	дра	га	Ми
шка	Шу	ва	ко	ви	ћа,	ко	је	је	про	вид	но	ка	му	фли	ра	но	као	при	каз	
че	тво	ро	ра	зред	не	ин	ста	ла	ци	је	Ма	ри	је	ле	Цве	тић.3

Пре	све	га,	есте	тич	ка	„те	о	ри	ја”	го	спо	ђе	Цве	тић	ни	је	на
у	ка	 већ	 псе	у	до	на	уч	но	шар	ла	тан	ство.	 Дру	го,	 са	ма	 ин	ста	ла
ци	ја	 је	би	ла	бле	да,	не	ин	вен	тив	на	ко	пи	ја	на	сто	ти	не	та	квих	
у	САД	и	ра	зним	европ	ским	зе	мља	ма	то	ком	по	след	њих	три
де	сет	го	ди	на.	Ин	ста	ла	ци	ја	је	без	умет	нич	ке	вред	но	сти,	што	
опет	го	во	ри	о	ком	пе	тен	ци	ји	љу	ди	ко	ји	во	де	га	ле	ри	ју	Кул	тур
ног	цен	тра	Бе	о	гра	да.	Тре	ће,	сам	Шу	ва	ко	ви	ћев	при	каз	је	пун	
кон	тра	дик	тор	но	сти	и	ба	нал	но	сти	и	без	вред	нан	је	као	по	ку
шај	умет	нич	коесте	тич	ке	кри	ти	ке.

У	 (нео	д	го	во	ре	ном)	 пи	сму	 Ве	сни	 Ро	га	но	вић	 10.	 ју	ла	
2013,	на	пи	сао	сам:	„Ми	слим	да	би	„До	да	так”	тре	ба	ло	да	уве
де	ре	цен	зи	је	за	умет	нич	ку	и	дру	гу	кри	ти	ку,	где	ре	цен	зен	ти	
не	би	при	па	да	ли	кла	но	ви	ма	и	не	би	по	сту	па	ли	по	прин	ци	пу	
„ја	те	би	–	ти	ме	ни”.	Го	спо	дин	Шу	ва	ко	вић	би	раз	ми	слио	да	ли	
да	по	ша	ље	„До	дат	ку” ова	кав	ме	ди	о	кри	тет	ни	при	каз,	кад	би	
знао	да	ће	би	ти	про	сле	ђен	објек	тив	ним,	струч	ним	ре	цен	зен
ти	ма.	Ова	ко	се	сва	ко	ја	ка	ма	гла	про	да	је	у	„До	дат	ку”,	у	ра	зним	
до	ме	ни	ма	умет	но	сти	и	кул	ту	ре.	…	Још	не	што	о	Шу	ва	ко	ви
ће	вом	при	ка	зу.	Ту	сам	ин	ста	ла	ци	ју	ви	део,	 али	 је	она	окон

1	 В.	Бајац,	„Од	светског	бола	до	емпатије:	нова	масовност”,	„Културни	додатак”		
Политике,	13.	јул	2013,	стр.	12.

2	 М.	Вулићевић,	„Четири	нове	књиге	у	„Геопоетици”,	15.	јул	2013,	стр.	10.
3	 Миодраг	Шуваковић,	„Собе	за	лутке”,	„Културни	додатак”	Политике,	6.	 јул	

2013,	стр.	67.	Видети	такође	фусноту	12.
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ча	на	пре	из	ве	сног	вре	ме	на.	А	при	каз	је	об	ја	вљен	тек	6.	ју	ла,	
уве	ли	ко	по	сле	за	тва	ра	ња	из	ло	жбе.	То	са	мо	по	се	би	зна	чи	да	
се	ра	ди	о	ре	кла	ми	ра	њу	ауто	ра	при	ка	за	и	ауто	ра	из	ло	жбе,	а	не	
о	ин	спи	ри	са	њу	чи	та	ла	ца	По ли ти ке	да	из	ло	жбу	по	гле	да	ју	и	
са	ми,	ни	ти	као	во	дич	кроз	њу.	У	ова	квој	си	ту	а	ци	ји,	при	каз	је	
тре	ба	ло	да	бу	де	по	слат	у	не	ки	струч	ни	ча	со	пис,	а	не	у	днев	не	
но	ви	не.	Али	у	ча	со	пи	су	би	ре	цен	зи	је	би	ле	не	по	вољ	не.	А	По-
ли ти ка	–	е	ту	Шу	ва	ко	вић	има	отво	ре	на	вра	та	без	об	зи	ра	шта	
на	пи	ше	и	да	ли	тај	текст	слу	жи	чи	та	о	ци	ма.”

Ру	бри	ка	„Кул	ту	ра”	увек	на	ја	вљу	је,	при	ка	зу	је	и	за	штит
нич	ки	обра	ћа	па	жњу	на	дру	го	ср	би	јан	ске	по	зо	ри	шне	ре	ди	те
ље	 од	 ко	јих	 с	 пра	вом	 оче	ку	је	 де	струк	тив	ну	 де	кон	струк	ци
ју	 не	чег	 срп	скотра	ди	ци	о	нал	ног	 или	 „па	три	јар	хал	ног”	 или	
„ре	тро	град	ног”	–	без	об	зи	ра	у	ко	јој	ме	ри	је	њи	хов	про	је	кат	
си	ћу	шан	или	ис	под	про	се	ка.	То	 се	де	си	ло	и	 са	 „аутор	ском	
пред	ста	вом”	 у	 омла	дин	ском	 по	зо	ри	шту	 „Да	дов”	 Ко	ка	на	
Мла	де	но	ви	ћа	–	„Slu	ča	je	vi/Lost	in	Ser	bia”.	Тај	на	слов	По ли ти-
ки на по	зо	ри	шна	са	рад	ни	ца	Бор	ка	Г.	Тре	бје	ша	нин	ве	ли	ко	ду
шно	на	зи	ва	„ин	три	гант	ним”.4		(Део	на	сло	ва,	„Slu	ča	je	vi”,	је	у	
ори	ги	на	лу	на	пи	сан	ла	ти	ни	цом;	ваљ	да	би	Мла	де	но	ви	ћу	ћи
ри	ли	ца	су	ви	ше	„од	у	да	ра	ла”	од	ен	гле	ског	у	остат	ку	на	сло	ва.)

Де	при	ми	ра	ју	ће,	 из	ра	зи	то	 не	га	тив	не,	 оце	не	 Ср	би	је	 и	
жи	во	та	 у	њој	 од	 стра	не	 „кул	тур	ња	ка“	 су	 увек	до	бро	до	шле	
у	ру	бри	ци	„Кул	ту	ра”,	чак	и	кад	је	ја	сно	да	се	ра	ди	о	„те	ра	њу	
во	де	на	сво	ју	во	де	ни	цу”.	У	(нео	д	го	во	ре	ном)	пи	сму	Ве	сни	Ро
га	но	вић	17.	ју	ла	2013,	на	пи	сао	сам:	„Стил	Бор	ке Тре	бје	ша	нин 
је	да	ам	би	ци	о	зним	дру	го	ср	би	јан	ка	ма	да	про	стор	и	ла	ка	пи
та	ња	ка	ко	би	оне	да	ле	сво	је	не	у	ке	со	ци	о	ло	шке	и	по	ли	тич	ке	
оце	не	о	ста	њу	у	зе	мљи.	Сми	сао	је	на	рав	но	да	се	њи	ма	лич	но	
да	ви	ше	нов	ца	и	да	је	баш	њи	хо	ва	пред	ста	ва	стра	шно	ва	жна. 
Та	ко,	ре	ци	мо,	у	не	дав	ној	‘Кул	ту	ри’,	јед	на	мла	да	ре	ди	тељ	ка,	
Ива	Ми	ло	ше	вић	(ко	ја	се	усу	ђу	је	да	ре	жи	ра	Го	го	ља,	Го	го	ља!),	
е	та	же	на	са	мо	у	ве	ре	но	из	ја	вљу	је:	‘Жи	ви	мо	у	др	жа	ви,	у	дру
штву	ко	је	 је	збир	не	ха	ја…’ и	он	да	на	ста	вља	о	па	ду	де	це	са	
вр	те	шке	у	Со	ко	ба	њи	и	ка	ко	 та	 тра	ге	ди	ја	не	ка	ко	оправ	да	ва	
по	став	ку	‘Ре	ви	зо	ра’	баш	са	да,	на	рав	но	у	ње	ној	ре	жи	ји.5 Ова	

4	 Б.Г.Т.,	„Ауторска	представа	Кокана	Младеновића	у	‘Дадову’”,	Политика,	27.	
децембар	2013,	стр.	12.

5	 Борка	Г.	Требјешанин,	„Србији	је	‘Ревизор’	преко	потребан”,	Политика,	3.	јун	
2013,	стр.	14.
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‘со	ци	о	ло	шки	ња’	из	гле	да	ни	је	са	зна	ла	да	се	го	то	во	истог	да	на	
део	ве	ли	ког	мо	ста	сру	шио	се	вер	но	од	Си	је	тла	у	др	жа	ви	Ва
шинг	тон,	с	по	сле	ди	цом	да	су	се	број	ни	ауто	мо	би	ли	сур	ва	ли	
у	ле	де	ну	во	ду.	Но	ва	жно	је	ба	ца	ти	др	вље	и	ка	ме	ње	на	Ср	би
ју	из	мр	зи	тељ	ске	са	мо	ва	жно	сти	ком	би	но	ва	не	са	ко	ри	сто	љу
бљем.”6

Та	ко	у	сво	јим	пред	ста	ва	ма	про	шле	је	се	ни	(„Ко	шта	на”,	
Дра	ма	на	срп	ском	је	зи	ку	На	род	ног	по	зо	ри	шта	у	Су	бо	ти	ци,	
ок	то	бар	 2013;	 три	ло	ги	ја	 „Pas	sport”,	 су	бо	тич	ко	 по	зо	ри	ште	
„Де	же	Ко	сто	ла	њи”	на	 сце	ни	Би	теф	 те	а	тра,	 де	цем	бар	2013),	
ре	ди	тељ	Ан	драш	Ур	бан	во	ди	ха	о	тич	ни	и	ви	о	лент	ни	кул	тур
ни	рат	про	тив	све	га	срп	ског	и	тра	ди	ци	о	нал	ног.	Ту	су	звер	ски	
људ	ски	од	но	си,	зло	ста	вља	ње	же	на,	дис	кри	ми	на	ци	ја	Ро	ма	и	
дру	гих	ма	њи	на	од	ве	ћи	не,	зло	пра	во	сла	вље,	ми	то	ви	и	ар	хе
ти	по	ви.	Све	то	 је	пред	ста	вље	но	ур	ла	њем,	пу	же	њем,	уда	ра
њем,	ски	ча	њем,	го	ло	ти	њом	и	ва	ља	њем	у	мле	ве	ној	па	при	ци	
и	из	ну	три	ца	ма.	У	том	ар	то	ов	ском	бру	тал	ном	бе	сми	слу,	у	по
мод	ном	„пост	драм	ском	по	зо	ри	шту”,	је	и	јеф	ти	на	ди	дак	ти	ка,	
у	 ви	ду	 об	ја	вљи	ва	ња,	 уз	 пред	ста	ву	 „Ко	шта	не”,	 од	ло	ма	ка	из	
Уни	вер	зал	не	де	кла	ра	ци	је	о	људ	ским	пра	ви	ма	и	За	ко	на	о	за
бра	ни	дис	кри	ми	на	ци	је	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је.	Ур	бан	не	ми	лосд	но	
екс	пло	а	ти	ше	све	те	ме	као	прет	ње	гле	да	о	ци	ма,	а	екс	пло	а	ти	ше	
и	глу	ми	це	–	уз	бри	жни	став	о	за	шти	ти	же	на	од	зло	ста	вља	ња	
и	сек	спло	а	та	ци	је.

По ли ти ки на по	зо	ри	шна	 кри	ти	чар	ка	Ана	Та	сић	 је	 об
ја	ви	ла	ве	о	ма	по	зи	тив	не	при	ка	зе	ових	пред	ста	ва.7	Из	при	ка
за	„Ко	шта	не”:	„У	пред	ста	ви	су	бес	ком	про	ми	сно	из	о	штре	ни	
мо	ти	ви	 дис	кри	ми	на	ци	је,	 ма	ни	пу	ла	ци	је	 ре	ли	ги	јом,	 без	об
зир	не	сек	су	ал	не	екс	пло	а	та	ци	је	жен	ског	те	ла…	А	зло	се	чи
ни	у	окру	же	њу	тра	ди	ци	о	нал	них,	(ква	зи)ре	ли	ги	јом	про	же	тих	
оби	ча	ја,	 чи	ме	 се	 нај	ди	рект	ни	је	 упу	ћу	је	 кри	ти	ка	 дво	лич	но
сти	ду	бо	ко	уко	ре	ње	них	у	на	шем	си	сте	му	вред	но	сти…Ур	ба
но	ва	‘Ко	шта	на’	 је	гла	сан	си	ров	крик	про	тив	…дру	штве	них	
не	прав	ди”.

6	 Ана	Тасић	је	објавила	приказ	‘Ревизора’	Иве	Милошевић,	„Тражи	се	капетан	
брода”,	Политика,	6.	јун	2013,	стр.	12.	Приказ	је	веома	негативан,	што	ме	је	
зачудило,	јер	се	веома	ретко	слажем	са	судовима	и	оценама	Ане	Тасић.	Можда	
би	се	с	мало	ироније	могло	закључити	да	Ива	Милошевић	није	у	свом	интер
вјуу	била	довољно	негативна	о	стању	српског	друштва.

7	 Ана	 Тасић,	 „Ограничено	 друштво,	 безгранично	 позориште”,	 Политика,	 16.	
децембар	2013,	стр.	11;	„Коштанин	крик	против	неправди”,	Политика,	26.	де
цембар	2013.
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Ко	мен	та	тор/ка	 у	 елек	трон	ском	 из	да	њу	 По ли ти-
ке,	 по	 име	ну	 „na	ka	ra	da	 u	 po	zo	ri	sti	ma”	 на	пи	сао/на	пи	са	ла	
је	 (25/12/2013	 23:23):	 „Naj	ve	ca	 ne	prav	da	 su	 ova	kve	 na	ka	rad	ne	
‘pred	sta	ve’	gde	se	ra	zno	ra	zni	slu	ca	je	vi	za	psi	hi	ja	tri	ju	ogle	da	ju	bi
lo	kao	re	zi	se	ri	ili	glum	ci.	Od	de	la	na	se	knji	zev	no	sti	dr	sko	se	usu
dju	ju	da	za	rad	in	te	re	sa	per	verz	ne	ma	nji	ne	iz	vr	cu	po	ru	ku	sa	mog	
knji	zev	nog	de	la.	Tra	gi	ko	mic	no!!!”	А	ко	мен	та	тор/ка	„Pla	nin	ski	
čo	vek”	(26/12/2013	17:10)	ве	ли:	„Za	što	ne	sa	zna	smo	zbog	če	ga	
je	pred	sta	va	‘Ko	šta	na’	bi	la	pre	ki	nu	ta	po	la	sa	ta…	Ja	sam	je	dan	od	
tih,	ko	ji	iz	re	vol	ta	usta	ne	i	na	pu	sti	po	zo	ri	šte.	Za	što	bi	me	ne	bi	lo	
sra	mo	ta,	 tim	mo	jim	či	nom	 tre	ba	da	 se	 sti	de	 ti	 ko	ji	 su	po	sta	vi	li	
pred	sta	vu	sa	ko	je	iz	re	vol	ta	iz	la	ze	gle	da	o	ci”.

 Дру го срби јан ско по ли ти кант ство  
као те а тро ло ги ја

У	јед	ном	огле	ду	о	Ан	дри	ће	вим	ро	ма	ни	ма,	Слав	ко	Гор
дић	 пи	ше:	 „Ту	ма	че	ње	 књи	жев	ног	 де	ла	 би	ва	 по	не	кад	 осве
та	ума	над	умет	но	шћу”.8	Упра	во	то	се	од	но	си	на	ма	те	ри	ју	у	
овом	одељ	ку,	с	тим	да	је	„ум”	че	сто	све	ден	на	по	ли	тич	ке	кал
ку	ла	ци	је,	„осве	та”	на	су	ро	ве	об	ра	чу	не	пе	ром,	а	„умет	ност”	
на	по	зо	ри	ште	дру	ге	по	ло	ви	не	2013.	у	Ср	би	ји.	У	прет	ход	ним	
одељ	ци	ма,	по	зо	ри	шна	кри	ти	ка	у	По ли ти ци је	че	сто	по	ми	ња
на,	али	са	да	ћу	се	кон	цен	три	са	ти	на	не	ко	ли	ко	ин	тен	зив	них	
де	ба	та,	ко	је	су	се	све	про	те	за	ле	у	ви	ше	бро	је	ва	„Кул	тур	ног	
до	дат	ка”,	и	с	при	ло	зи	ма	ко	ји	су	би	ли	на	то	пље	ни	„сум	пор	ном	
ки	се	ли	ном”.	Ове	по	ле	ми	ке	се	од	но	се	на	срж	кул	тур	ног	ра	та	
у	Ср	би	ји.	

У	пр	вој	де	ба	ти	су	се	су	ко	би	ли	оп	ште	при	сут	ни	дру	го
ср	би	јан	ски	те	а	тро	лог	Иван	Ме	де	ни	ца	и	Се	ли	мир	Ра	ду	ло	вић,	
ди	рек	тор	Сте	ри	ји	ног	по	зор	ја.	По	че	ло	је	са	Ме	де	ни	чи	ним	на
па	дом	на	„кул	тур	ну	по	ли	ти	ку	ко	ју	(пред	ста	ва	‘Кон	стан	тин’)	
оли	ча	ва”	и,	по	Ра	ду	ло	ви	ћу,	же	љом	„да	се	обла	те	љу	ди	ко	ји	
по	ку	ша	ва	ју	да	срп	ску	кул	ту	ру	из	ву	ку	из	раз	ва	ли	на”.9	Ра	ду
ло	вић	је	до	дао	да	Ме	де	ни	ца	не	раз	у	ме	„кон стан ти нов ску па
ра	диг	му	у	срп	ској	 (и	хри	шћан	ској)	кул	ту	ри.	У	свом	тек	сту	

8	 Славко	Гордић,	„Огледи	о	Иви	Андрићу”,	Академска	књига,	Нови	Сад,	2013.
9	 Иван	Меденица,	 „Шта	 је	Константин	Србима?”,	 „Културни	додатак”	Поли

тике,	23.	март	2013,	стр	3;	Селимир	Радуловић,	„Чворовић	Ивана	Меденице”,	
„Културни	додатак”	Политике,	6.	јул	2013,	стр	5.
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не	де	љу	 да	на	 ка	сни	је,	Ме	де	ни	ца	 оп	ту	жу	је	 Ра	ду	ло	ви	ћа	 да	 је	
пе	сник	без	„по	зо	ри	шних	ре	фе	рен	ци”	и	да	је	про	фи	ти	рао	де
ве	де	стих	пу	тем	сво	је	„по	ли	тич	ке	оп	ци	је”.10

У	ме	ђу	вре	ме	ну,	с	два	Ме	ди	ни	чи	на	тек	ста	у	„До	дат	ку” 
у	 ју	ну	2013,	по	че	ла	 је	 још	јед	на,	из	у	зет	но	ру	жна	по	ле	ми	ка,	
овог	пу	та	за	то	што	је	Ме	де	ни	ца	остра	шће	но	на	пао	жи	ри	58.	
Сте	ри	ји	ног	по	зор	ја,	јер	ње	го	ва	два	иде	о	ло	шка	парт	не	ра	или	
пу	ле	на	(Га леб у	ре	жи	ји	То	ми	ја	Ја	не	жи	ча	и	Оте ло у	ре	жи	ји	
Ми	ло	ша	Ло	ли	ћа)	ни	су	до	би	ли	на	гра	де	ко	је	би	им	он	ваљ	да	
обез	бе	дио	(прет	по	ста	вљам	у	вре	ме	кад	је	био	умет	нич	ки	ди
рек	тор	По	зор	ја).11	У	сво	јој	жу	строј	ре	пли	ци	(у	већ	ци	ти	ра	ном	
тек	сту	у	„До	дат	ку” за	6.	јул)	на	Ме	ди	ни	чи	но	„Ми	ни	ра	ње	нај
бо	љих”,	Ра	ду	ло	вић	је	(чи	ње	нич	но	тач	но)	оп	ту	жио	Ме	де	ни	цу	
да	по	и	сто	ве	ћу	је	По	зор	је	са	„на ци о на ли стич ком ре то ри ком”	
(ориг.	кур	зив)	и	да	се	со	ли	да	ри	ше	са	„они	ма	ко	ји	има	ју	оба
ве	зу	да	обла	те...	Еми	ра	Ку	сту	ри	цу”	(Ку	сту	ри	ца	је	го	во	рио	на	
отва	ра	њу	По	зор	ја).	Ра	ду	ло	вић	је	до	дао	да	се	Ме	де	ни	ца	„ле
ги	ти	ми	ше	као	та	шти...	сва	дљи	вац,	а	не	као	по	у	зда	ни	ту	мач	
срп	ског	по	зо	ри	шног	зна	ка”	и	да	се	по	на	ша	„на	ни	воу	сит	них	
до	ја	ва	ко	је	су,	по	на	ло	гу	ло	кал	них	иде	о	ло	шких	фа	на	ти	ка,	пи
са	не	у	вре	ме	ну	твр	дог...	ко	му	ни	зма”.	

У	„До	дат	ку” за	6.	ју	ли,	об	ја	вље	но	је	и	пи	смо	ре	ди	тељ	ке	
Ци	са	не	Му	ру	сид	зе,	чла	ни	це	жи	ри	ја	По	зор	ја.12	Онa	пра	вил	но	
ука	зу	је	да	је	Ме	де	ни	чи	на	те	за	о	„раз	град	њи	ре	ди	тељ	ског	те
а	тра”	по	зајм	ље	на	од	Вла	ди	ми	ра	Не	ми	ро	вичДан	чен	ка,	а	по
том	ре	зо	но	ва	но	кри	ти	ку	је	Ја	не	жи	чев	на	ме	тљив	и	агре	си	ван	
при	ступ	Че	хо	вље	вом	суп	тил	ном	Га ле бу (ре	ди	тељ	уче	ству	је	
на	 сце	ни,	шу	ти	ра	 глум	ца,	 ло	ми	 сто	ли	цу). На	 јед	ном ме	сту	
Му	ру	сид	зе	 ка	же:	 „А	по	што	 је	 сто	ли	ца	 срп	ска,	ма	жда	 је	 то	
ши	фро	ван	европ	ски	про	тест	про	тив	срп	ског	на	ци	о	на	ли	зма!	
...	Мо	ра	се	ре	ћи:	по	пут	бри	сел	ског	ку	ри	ра	Јел	ка	Ка	ци	на,	То

10	 И.	Меденица,	„Рестаурацијски	кадрови	не	баш	рестаурацијске	владе”,	„Кул
турни	додатак”	Политике,	13.	јул	2013,	стр	4.

11	 И.	Меденица,	”Разградња	редитељског	театра”,	„Културни	додатак”	Полити
ке,	 15.	 јун	 2013;	И.	Меденица,	 „Минирање	 најбољих”,	 „Културни	 додатак”	
Политике,	22.	јун	2013.

12	 Цисана	 Мурусидзе,	 „Ко	 минира	 и	 ко	 разграђује”,	 „Културни	 додатак”	
Политике,	 6.	 јул	 2013,	 стр.	 5.	 Предраг	 Ејдус	 је	 председавао	 петочланом	
жирију	 у	 коме	 је	 бар	 једна	 особа,	 Драгана	 Бошковић,	 позната	 по	 својим	
другосрбијанским	наклоностима.
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ми	Ја	не	жич	нам	ов	де,	већ	ду	же	вре	ме	про	да	је	сво	ју	ма	глу	с	
Тро мо сто вља!”	(ориг.	кур	зив).

У	сле	де	ћем	До	дат	ку,	за	13.	 ју	ли	2013,	дру	го	ср	би	јан	ска	
еки	па	 са	ста	вље	на	 од	 че	ти	ри	 му	шкар	ца	 и	 јед	не	же	не	 об	ру
ши	ла	се	на	Ци	са	ну	Му	ру	сид	зе.	По	ред	Ме	де	ни	це,	ко	ји	се	ба
вио	и	Ра	ду	ло	ви	ћем	у	већ	по	ме	ну	том	члан	ку	 („Ре	ста	у	ра	циј
ски	ка	дро	ви...”),	ту	су	и	Алек	сан	дар	Ми	ло	са	вље	вић	(управ
ник	Срп	ског	на	род	ног	по	зо	ри	шта),	Бо	рис	Иса	ко	вић	(глу	мац,	
про	фе	сор	на	Ака	де	ми	ји	умет	но	сти	у	Но	вом	Са	ду	и	ди	рек	тор	
Дра	ме	СНПа),	Иван	Ми	лен	ко	вић	(фи	ло	зоф	и	уред	ник	Тре
ћег	про	гра	ма	Ра	дио	Бе	о	гра	да)	и	Та	тја	на	Ман	дић	Ри	го	нат	(ре
ди	тељ	ка	из	Бе	о	гра	да).13	Ква	ли	тет	ових	ре	пли	ка	је	уни	форм	но	
ве	о	ма	лош.	Ми	ло	са	вље	вић	охо	ло	др	жи	Му	ру	сид	зе	по	лу	ко
рект	не	лек	ци	је	о	Ста	ни	слав	ском	и	не	раз	у	ме	пра	во	зна	че	ње	
пој	ма	 „пси	хо	дра	ма”.	Иса	ко	вић	 се	 на	ив	но	 ди	ви	 Ја	не	жи	чу	 (с	
ус	клич	ни	ком	 у	 на	сло	ву,	 као	што	 ваљ	да	 при	ли	чи	 про	фе	со
ру	на	Ака	де	ми	ји	умет	но	сти).	Ми	лен	ко	вић	је	увре	дљив	пре
ма	Му	ру	сид	зе	и	чи	тав	текст	би	му	бо	љи	или	пра	ви	фи	ло	зоф	
рас	крин	као	као	се	ри	ју	не	ло	гич	но	сти. А	ту	је	и	ве	о	ма	узру	ја
на	Ман	дић	Ри	го	нат	(са	чак	три	ус	клич	ни	ка	у	на	сло	ву).	Овој	
за	пе	ну	ша	ној	осо	би	у	ко	жном	ка	пу	ту	 (пар	ти	ја	 зо	ве!)	 је	да	то	
ви	ше	од	по	ло	ви	не	стра	ни	це	„Кул	тур	ног	до	дат	ка” да	се	око
ми	на	Му	ру	сид	зе	о	ње	ном	„кул	ту	ро	ра	си	зму”	(у	ко	јој	шко	ли	
се	тај	по	јам	и	„на	ра	тив”	ко	ји	иде	уз	ње	га	учи?)	и	да	за	кљу	чи	
да	„пра	ста	ри	ин	стинкт	кр	ви	шу	шти,	тут	њи	 (у)	ре	че	ни	ца	ма	
(Му	ру	сид	зе)”.

У	ра	ни	је	по	ме	ну	том	(нео	д	го	во	ре	ном)	пи	сму	Ве	сни	Ро
га	но	вић	од	17.	 ју	ла	2013,	на	пи	сао	сам	и	сле	де	ће:	„Пи	шем	и	
због	скан	да	ло	зних	тек	сто	ва	пе	то	чла	не	кли	ке	ко	јој	сте	да	ли	
две	 пу	не	 стра	ни	це	 (4	 и	 5)	 у	 „До	дат	ку”	 од	 13.	 ју	ла.	То	ли	ки	
про	стор	зна	чи	одо	бра	ва	ње.	Не	мој	те	ре	ћи	да	је	Ва	ша	ду	жност	
да	об	ја	ви	те	шта	Вам	се	по	ну	ди.	Мно	ги	ин	те	лек	ту	ал	ци	у	Бе	о
гра	ду	су	ми	ре	кли	да	то	ни	ка	ко	ни	је	Ва	ша	прак	са.	Ви	па	жљи
во	ода	би	ра	те	и	об	ја	вљу	је	те	шта	Вам	по	ли	тич	ки	ле	жи.	Ка	ко	

13	 А.	Милосављевић,	„Лелек	поломљене	столице”,	„Културни	додатак”	Полити
ке,	13.	јул	2013,	стр.	4;	Б.	Исаковић,	„Никаквог	насиља	није	било!”,	„Култур
ни	додатак”	Политике,13.	јул	2013,	стр.	4;	И.	Миленковић,	„Мртвозорнички	
приступ	култури”,	„Културни	додатак”	Политике,	13.	јул	2013,	стр.	5;	Т.	Ман
дић	 Ригонат,	 „Куку	Тодоре!!!”,	 „Културни	 додатак”	Политике,	 13.	 јул	 2013,	
стр.	5.	
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сте	до	пу	сти	ли	да	се	ова	кав	линч	не	ко	га,	би	ло	ко	га,	до	го	ди	на	
стра	ни	ца	а	ма	ко	је	Ви	уре	ђу	је	те?	Би	ло	би	бо	ље	да	сте	по	зва	ли	
го	спо	ди	на	 Ја	не	жи	ча	да	од	го	во	ри	 (он	би	се	др	жао	ре	ди	тељ
ства,	Че	хо	ва	и	Га ле ба,	и	чи	та	о	ци	би	мо	жда	не	што	не	у	чи	ли),		
и	Ме	де	ни	цу,	као	дру	гог	‘на	пад	ну	тог’,	с	тим	да	му	до	де	ли	те	
фик	сни	број	ре	чи,	уз	на	по	ме	ну	да	не	по	ми	ње	по	ли	ти	ча	ре	и	да	
не	зву	чи	као	Жда	нов.”

Сар	ка	стич	на	 при	мед	ба	 о	 Ме	де	ни	чи	ној	 жда	нов	шти	ни	
ни	је	про	из	вољ	на	и	од	но	си	се	на	ње	гов	већ	ци	ти	ра	ни	чла	нак	
од	13.	ју	ла	(„Ре	ста	у	ра	циј	ски	ка	дро	ви	не	баш	ре	ста	у	ра	циј	ске	
вла	де”)	у	ко	ме	се	он,	ап	сурд	но,	обра	ћа	во	де	ћим	по	ли	ти	ча	ри
ма	у	Ср	би	ји	и	са	мо	ва	жно	са	ве	ту	је:	„Ве	ру	јем	да	је	ЕУ	из	ву	кла	
по	у	ку	 из	ма	ђар	ског	 слу	ча	ја,	 ка	да	 је	 вла	да	Вик	то	ра	Ор	ба	на	
за	по	че	ла	сво	ју	ан	ти	е	вроп	ску	аген	ду	упра	во	у	кул	ту	ри…	То	га	
ће	мо	ра	ти	да	по	ста	ну	све	сни	и	пре	ми	јер	Иви	ца	Да	чић	и	пр
ви	пот	пред	сед	ник	вла	де	Алек	сан	дар	Ву	чић,	те	да	се	на	вре
ме…	осло бо де ре тро град них ста во ва и ка дро ва у кул ту ри” 
(мој	кур	зив). Пре	те	ћи	ЕУба	ти	ном,	Ме	де	ни	ца	би	да	кле	да	се	
вла	да	ра	то	си	ља	ње	го	вих	не	ис	то	ми	шље	ни	ка,	да	се	за	тру	сви	
они	ко	ји	не	це	не	ње	гов	лик,	ста	во	ве	и	по	ли	ти	кант	ство;	то	би	
укљу	чи	ло	и	ме	не,	јер	сам	још	2010.	го	ди	не	об	ја	вио	чла	нак	ко
ји	је	био	ве	о	ма	кри	ти	чан	о	Ме	ди	ни	чи	ном	те	а	тро	ло	шком	зна
њу,	 есте	ти	ци,	мо	ти	ви	ма	и	по	ли	тич	ким	ста	во	ви	ма,	 а	 та	ко	ђе	
и	о	ква	ли	те	ту,	прак	си	и	сум	њи	вим	вред	но	сти	ма	„Кул	тур	ног	
до	дат	ка” По ли ти ке.14

Ни	шта	ма	ње	же	сто	ка	и	пу	на	ви	три	о	ла	би	ла	 је	де	ба	та	
у	 че	ти	ри	 бро	ја	 „До	дат	ка” у	 де	цем	бру	 2013.	 и	 ја	ну	а	ру	 2014.	
ко	ја	се	ти	ца	ла	пе	сме	Та мо да ле ко. Њу	су	пе	ва	ли	сви	глум	ци,	
у	 вој	ним	 уни	фор	ма	ма,	 по	ста	вље	ни	 као	 хор,	 на	 кра	ју	 пред
ста	ве	 „Срп	ска	 три	ло	ги	ја”	 на	 сце	ни	 На	род	ног	 по	зо	ри	шта	 у	
Бе	о	гра	ду,	у	ре	жи	ји	Сла	вен	ка	Са	ле	то	ви	ћа. Пред	ста	ва	је	јед	на	
адап	ти	ра	на	епи	зо	да	из	ро	ма	на	Сте	ва	на	Ја	ко	вље	ви	ћа,	ко	ја	се	
са	сто	ји	од	 ју	ри	ша	срп	ских	во	ји	ка	на	бу	гар	ски	ров	у	Пр	вом	
свет	ском	ра	ту	(као	и	од	вре	ме	на	у	но	ћи	пре	ју	ри	ша).	

Жуч	ну	по	ле	ми	ку	је	за	пра	во	по	че	ла	По ли ти ки на Ана	Та
сић	сво	јим	освр	том	на	пред	ста	ву	у	ру	бри	ци	„Кул	ту	ра”	(„Псе
у	до	па	три	от	ски	шунд	по	но	во	на	па	да”,	25.	но	вем	бар	2013).	У	
освр	ту	је	до	слов	но	на	пи	са	ла:	„	По	ред	то	га	што	је	ова	‘Срп	ска	

14	 Владимир	Ј.	Конечни,	„Примери	подворништва	српске	култур(ологиј)е	према	
идеализованом	Западу”,	Нова	српска	политичка	мисао,	17.	мај	2010.
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три	ло	ги	ја’	стил	ски	пот	пу	но	ана	хро	на	и	умет	нич	ки	без	вред
на,	она	је	дру	штве	но	опа	сна	јер	рас	пи	ру	је	остра	шће	но	сти	ко
ји	ма	је	по	ли	тич	ки	ла	ко	ма	ни	пу	ли	са	ти”.	Ово	је	би	ло	су	ви	ше	
чак	и	за	Ме	де	ни	цу	(или	му	се	учи	ни	ло	не	кон	струк	тив	но	за	
„за	јед	нич	ку	ствар”),	па	је	об	ја	вио	чла	нак	у	„До	дат	ку” (7.	де
цем	бар) у	ко	ме	је	та	ко	ђе	оце	нио	пред	ста	ву	као	ло	шу	и,	на	ро
чи	то,	на	чин	на	ко	ји	се	пе	сма	Та мо да ле ко ко	ри	сти	у	њој,	али	
је	ус	пут,	по	кро	ви	тељ	ски,	дао	пац	ке	Ани	Та	сић.15	У	сле	де	ћем	
„До	дат	ку” (14.	де	цем	бар),	по	ли	тич	ки	но	ви	нар	Жељ	ко	Цви	ја
но	вић	је	„ис	пра	шио“	Ану	Та	сић	и	ефект	но	по	био	Ме	де	ни	чи
не	иде	о	ло	шке,	а	то	бо	же	те	а	тро	ло	шке,	ар	гу	мен	те.16

У	 „До	дат	ку” за	 21.	 де	цем	бар,	 Вла	ди	мир	 Кец	ма	но	вић	
је	ло	гич	но	на	пи	сао	да	по	што	 је	 „по	ли	тич	ки	но	ви	нар	Жељ
ко	Цви	ја	но	вић	 до	но	гу	 по	ту	као	по	зо	ри	шне	 кри	ти	ча	ре	Ану	
Та	сић	и	Ива	на	Ме	де	ни	цу,	(то	са	мо	по	се	би)	го	во	ри	да	њи	хо
ве	кри	ти	ке	ни	су	би	ле	струч	не	не	го	по	ли	тич	ке	при	ро	де”.17	Но	
у	истом	бро	ју,	Ме	де	ни	ци	је	опет	дат	ве	ли	ки	про	стор	ко	ји	је	
он	ис	ко	ри	стио	за	го	ми	лу	ко	мич	них	псе	у	доте	о	рет	ских	ар	гу
ме	на	та,	по	пут	овог:	„Те	ко	ви	на	је	са	вре	ме	не	за	пад	не	ци	ви	ли
за	ци	је	да	се	иден	ти	те	ти	по	сма	тра	ју	де	кон	струк	циј	ски,	а	не	
есен	ци	ја	ли	стич	ки”.18	 У	 сле	де	ћем	 „До	дат	ку” (28.	 де	цем	бар),	
Цви	ја	но	вић	је	по	но	во	убе	дљи	во	сру	шио	Ме	де	ни	чи	не	дру	го
ср	би	јан	ске	пре	тен	зи	је.19	А	Ана	Та	сић	 је	до	би	ла	при	ли	ку	да	
на	зо	ве	Ме	де	ни	чин	 ко	мен	тар	 о	 свом	 освр	ту	 „не	у	ку	сним”	 и	
„знат	но	под	му	кли	јим	од	Цви	ја	но	ви	ће	вог	и	Кец	ма	но	ви	ће	вог	
члан	ка”,	а	са	мог	Ме	де	ни	цу	„пер	фид	ним”.	И	још	га	је	оп	ту
жи	ла	да	же	ли	„да	се	бе	пре	по	ру	чи	за	по	зо	ри	шног	кри	ти	ча	ра	
По ли ти ке”	 (уме	сто	ње).20	Да	кле,	ве	о	ма	бр	зо	су	се	отво	ри	ле	
зја	пе	ће	пу	ко	ти	не	у	дру	го	ср	би	јан	ском	окло	пу	–	што	ни	је	чуд

15	 И.	Меденица,	„У	сенци	Великог	рата”,	„Културни	додатак”	Политике, 7.	де
цембар	2013.

16	 Жељко	Цвијановић,	„У	сенци	Великог	Брата”,	„Културни	додатак”	Политике,	
14.	децембар	2013.

17	 В.	Кецмановић,	„Ни	рат	ни	брат”,	„Културни	додатак”	Политике, 21.	децембар	
2013,	стр.	6.

18	 И.	Меденица,	„‘Родољупцима’	више	смета	сећање	на	злоупотребе,	него	оне	
саме”,	„Културни	додатак”	Политике, 21.	децембар	2013,	стр.	6.

19	 Ж.	 Цвијановић,	 „И	 јогин,	 и	 комесар,	 по	 Кестлеру”,	 „Културни	 додатак”	
Политике,	28.	децембар	2013,	стр.	6.

20	 А.	Тасић,	„И	рат	и	брат”,	„Културни	додатак”	Политике,	28.	децембар	2013,	
стр.	6.
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но	 јер	увек	 је	би	ло	 ја	сно	да	 се	ра	ди	о	ка	ри	је	ри	зму	и	ко	ри
сто	љу	бљу	(ов	де	и	о	љу	тој	су	је	ти),	а	не	о	искре	ним	и	до	бро	
ин	фор	ми	са	ним	убе	ђе	њи	ма.

Ме	ђу	тим,	 оно	што	 у	 „До	дат	ку” за	 28.	 де	цем	бар	 2013.	
ни је об	ја	вље	но	је	чла	нак	ко	ји	сам	по	слао	По ли ти ци (Љи	ља	ни	
Смај	ло	вић	и	Ве	сни	Ро	га	но	вић) 	већ	22.	де	цем	бра	као	кри	тич
ки	ко	мен	тар	о	Ме	де	ни	чи	ном	тек	сту	од	21.	де	цем	бра	(„‘Ро	до
љуп	ци	ма’…”).	Од	ло	мак	из	мог	ко	мен	та	ра	сле	ди:	„Не	схва	та	
Иван	Ме	де	ни	ца	–	 јер	уме	сто	да	бу	де	аутен	тич	ни	и	спон	та
ни	 чо	век	 по	зо	ри	шта,	 он	 је	 иде	о	ло	ги	зи	ра	ни	 те	а	тро	лог	 –	 да	
сва	ка	по	зо	ри	шна	пред	ста	ва	ни	је	ду	жна	да	ко	ри	сти	по	мод	на	
сцен	ска	ре	ше	ња	и	да	је	при	хва	тљи	во,	по	го	то	ву	у	пред	ста	ви	
у	на	ци	о	нал	ном	те	а	тру,	да	од	ре	ђе	на	сце	на	бу	де	ре	жи	ра	на	као	
емо	тив	нопа	три	от	ски	 гест.	 Објек	тив	ном	 и	ма	ње	 ри	гид	ном	
гле	да	о	цу	‘Срп	ске	три	ло	ги	је’	не	сме	та	ју	фрон	тал	но	рас	по	ре
ђе	ни	глум	ци,	чак	и	у	‘скул	пу	рал	ним	по	за	ма’,	од	ко	јих	су	не
ки	у	за	вр	шној	сце	ни	‘уста	ли	из	мр	твих’	да	из	ду	би	не	ду	ше	
пе	ва	ју	Та мо да ле ко. Јер	 до	бро	по	зо	ри	ште	 уме	и	 тре	ба,	 бар	
по	не	кад,	да	мак	си	мал	ном	иден	ти	фи	ка	ци	јом	пу	бли	ке	са	из	во
ђа	чи	ма	до	при	не	се	емо	ци	о	нал	ној	ка	тар	зи	у	ме	ри	у	ко	јој	филм,	
на	при	мер,	то	те	шко	мо	же.

Ни	ти	ће	нор	ма	лан,	па	три	от	ски	на	стро	јен,	гле	да	лац	(ка
кви	чи	не	огром	ну	ве	ћи	ну	у	чи	та	вом	све	ту,	укљу	чу	ју	ћи	ЕУ)	
до	пу	сти	ти	Ме	де	ни	ци	да	га	дог	мат	ски	убе	ди	да	 је	истин	ска	
‘те	ко	ви	на	са	вре	ме	не	за	пад	не	ци	ви	ли	за	ци	је...	да	се	иден	ти	те
ти	по	сма	тра	ју	де	кон	струк	циј	ски’,	те	да	он	за	то	мо	ра, да	би	
по	ло	жио	 ис	пит	 код	Ме	де	ни	це,	 да	 до	жи	вља	ва	 срп	ско	 Ви	до	
кроз	‘сло	је	ве’	и	‘тра	го	ве’	до	га	ђа	ња	де	ве	де	се	тих	го	ди	на	про
шлог	ве	ка.

Пр	во,	 ти	 су	 сло	је	ви	 да	ле	ко	 ком	пли	ко	ва	ни	ји	 не	го	што	
Ме	де	ни	ца	уви	ђа,	јер	је	из	гле	да	за	сле	пљен	Ср	би	ма	на	мет	ну
том	 ‘де	кон	та	ми	на	ци	јом’	 од	 стра	не	 ЕУ,	НА	ТОа	 и	 су	ро	га	та	
пу	тем	јед	но	стра	не	‘еду	ка	ци	је’.	Објек	тив	ни	гле	да	лац	мо	же	да	
уз	вик	не,	‘не	ка	љај	ми	Крф	и	Кај	мак	ча	лан,	јер	сло	је	ви	де	ве	де
се	тих	укљу	чу	ју	и	Бра	ту	нац	и	бо	шњач	ке	по	гро	ме	у	срп	ским	
се	ли	ма	око	Сре	бре	ни	це	док	је	би	ла	за	шти	ће	на	ен	кла	ва	и	че
ле	бић	ки	ло	гор	и	не	бро	је	не	дру	ге	стра	хо	те	ко	ји	ма	су	Ср	би	би
ли	из	ло	же	ни	у	Хр	ват	ској,	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни,	и	Ко	со	ву!’

Дру	го,	 де	кон	струк	ци	ја	 је	 оли	ња	ли	 ква	зите	о	рет	ски	
при	ступ,	сва	ка	ко	не	оп	ште	при	хва	ћен,	чак	и	кад	је	у	ру	ка	ма	



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 1/2015, год. XI vol. 22 стр. 213-227

223

нај	со	фи	сти	ци	ра	ни	јих	свет	ских	екс	по	не	на	та,	а	ка	мо	ли	у	при
зем	ној,	мр	зи	тељ	ској	упо	тре	би	при	ла	го	ђе	ној	Ср	би	ји.

Тре	ће,	Ме	де	ни	чи	но	аро	гант	но	од	ба	ци	ва	ње	дру	гих	по
гле	да	и	по	ми	ња	ње	 ‘по	зи	ти	ви	стич	ких	 за	блу	да’	у	 тре	ти	ра	њу	
кла	сич	них	де	ла	пред	ста	вља	сво	је	вр	сни	про	блем	про	јек	ци	је,	
јер	из	гле	да	да	упра	во	Ме	де	ни	ца	ми	сли	да	те	о	рет	ска	кри	тич
ка	раз	ма	тра	ња	и	иде	о	ло	шки	обо	је	на	раз	гла	ба	ња	има	ју	ста	тус	
‘по	зи	ти	ви	стич	ке’	на	у	ке	ви	со	ког	ни	воа	ко	ја	је	у	ста	њу	да	не
што	де	фи	ни	тив	но	до	ка	же	или	по	би	је	–	но	‘де	кон	струк	ци	ја’	
ни	је	фи	зи	ка!

Че	твр	то,	са	мо	је	дан	при	мер,	не	у	пот	пу	но	сти	ана	ло	ги
чан,	 али	у	оп	штим,	 свет	ским	ди	мен	зи	ја	ма	 ва	жан,	 да	ни	ка
кви	по	то	њи	‘тра	го	ви’	не	кр	ње	пра	ве	вред	но	сти:		Хи	тле	ро	ва	
фа	сци	ни	ра	ност	му	зи	ком	Ри	хар	да	Ваг	не	ра	и	ње	но	при	па	ја	ње	
на	ци	стич	кој	ари	јев	ској	иде	о	ло	ги	ји	је	до	ве	ла	до	за	бра	не	из	во
ђе	ња	Ваг	не	ро	ве	му	зи	ке	са	мо	у	Изра	е	лу,	а	и	та	мо	су	чу	ве	ни	
му	зи	ча	ри	 је	вреј	ског	 по	ре	кла	 по	зна	ти	 бе	о	град	ској	 пу	бли	ци	
ур	ги	ра	ли	да	Кне	сет	про	ме	ни	од	лу	ку.”

Чи	та	о	ци	 мо	гу	 са	ми	 да	 за	кљу	че	 за	што	 овај	 мој	 текст	
ни	је	об	ја	вљен;	 али	 ево	шта	о	дру	го	ср	би	јан	ском	бе	стид	ном	
ућут	ки	ва	њу	дру	гих	пи	ше	Жељ	ко	Цви	ја	но	вић	у	„До	дат	ку” за	
11.	 ја	ну	ар	 2014:	 „(Не	кон	зи	стен	тан)	 од	нос	 пре	ма	 еле	мен	тар
ној	ло	ги	ци	мо	гућ	је	са	мо	у	ни	чим	на	ру	ше	ном	мо	но	ло	гу.	За	то	
је	ва	жно	ис	кљу	чи	ти	из	јав	ног	про	сто	ра	сва	ку	кон	ку	рент	ску	
иде	ју,	 сва	ки	 ре	ме	ти	лач	ки	 глас	 Дру	гог”.21	 У	 истом	 члан	ку,	
Цви	ја	но	вић	је	још	јед	ном	по	био	Ме	де	ни	чи	не	ис	тро	ше	не	ква
зиар	гу	мен	те	 (овог	 пу	та	 Ме	де	ни	ца	 је	 не	у	бе	дљи	во	 при	звао	
у	по	моћ	ар	хи	де	кон	струк	ци	о	ни	сту,	Жа	ка	Де	ри	ду),	 за	 ко	је	 је	
Ме	де	ни	ца	 опет	 до	био	 ве	ли	ки	 про	стор	 прет	ход	не	 не	де	ље	 у	
„До	дат	ку” (4.	 ја	ну	ар	 2014).22	Не	ки	љу	ди,	 на	 сво	ју	ште	ту,	 не	
уви	ђа	ју	кад	тре	ба	да	за	ћу	те.	Је	дан	од	раз	ло	га	је	да	их	им	пли
цит	но	охра	бру	ју	три	уред	ни	це	По ли ти ке ко	је не	при	ме	њу	ју	
ни	ка	кве	озбиљ	не	кри	те	ри	ју	ме	кад	су	у	пи	та	њу	њи	хо	ви дру
го	ср	би	јан	ски	пу	ле	ни	у	„кул	ту	ри”.

Мно	го	шта	 је	 оту	жно	 у	 три	 де	ба	те	 ко	је	 су	 ов	де	 би	ле	
раз	ма	тра	не.

21	 Ж.	Цвијановић,	„Збогом,	комесари!”,	,,Културни	додатак“	Политике,	11.	јану
ар	2014,	стр.	6.

22	 И.	Меденица,	„Нема	полемике”,	,,Културни	додатак“	Политике,	4.	јануар	2014,	
стр.	6.
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Га ври ло Прин цип

Као	да	су	пре	дветри	го	ди	не	сви	би	ли	при	сут	ни	у	ра
ди	о	ни	ци	 не	ке	 од	 мно	го	број	них	 НВО	 спе	ци	ја	ли	зо	ва	ној	 за	
бла	ће	ње	Ср	би	је,	о	ко	ри	шће	њу	2014.	го	ди	не	у	по	ли	тич	ке	свр
хе,	та	ко	су	дру	го	ср	би	јан	ски	кул	тур	ња	ци	ушли	спрем	ни	у	Ве
ли	ки	Рат	и	зло	у	по	тре	бу	Га	ври	ла	Прин	ци	па.	На	рав	но	да	је	Би
ља	на	Ср	бља	но	вић	на	пи	са	ла	ко	мад	(„Ма	ли	ми	је	овај	гроб”)	
ко	ји	се	са	да	при	ка	зу	је	у	беч	ком	Scha	u	spi	el	ha	usу	као	“Prin	cip	
(Di	e	ses	Grab	ist	mir	zu	klein)”.	Зна	се	шта	се	у	Бе	чу	оче	ки	ва
ло	од	Ср	бља	но	вић	ке	на	ову	те	му.	Ме	ђу	тим,	го	ди	не	су	про
шле,	по	на	вља	ње	је	до	са	ди	ло	и	кри	ти	ке	су	са	да	по	кро	ви	тељ
ски	ме	шо	ви	те,	 са	 јед	ним	коб	ним	епи	те	том	за	 спи	са	те	љи	цу	
–	„па	те	тич	на”.	У	са	вре	ме	ном	по	зо	ри	шту	и	књи	жев	но	сти	то	
ни	је	по	хвал	на	реч,	и	чак	Ве	сна	Кне	же	вић,	ко	ја	се	у	По ли ти-
ци тру	ди	из	пет	них	жи	ла	да	пред	ста	ви	беч	ки	при	јем	ко	ма	да	у	
нај	бо	љем	све	тлу,	мо	ра	да	при	зна	по	сто	ја	ње	тог	су	да	и	до	да	је	
да	кри	ти	ча	ри	због	сце	на	„нео	ба	рок	ног	‘уми	ра	ња	на	ра	те’	оп
ту	жу	ју	(Ср	бља	но	вић	ку)	за	не	из	др	жи	ву	ко	ли	чи	ну	па	то	са”.23

И	Ми	ле	на	Мар	ко	вић	је,	на	рав	но,	на	пи	са	ла	текст	о	Прин	ци
пу,	„Зма	је	у	би	це	–	ју	нач	ки	ка	ба	ре”	(би	ће	из	ве	ден	на	про	ле	ће	
у	ЈДПу).24	У	ин	тер	вјуу,	Мар	ко	вић	ка	сит	ним	ко	ра	ци	ма	би	ра	
ста	зу	 из	ме	ђу	 мин	ских	 по	ља	 „хо	ра	 исто	ри	ча	ра	 за	 слав	ским	
сто	лом”	и	оних	дру	гих	–	„што	су	ве	ће	ко	смо	по	ли	те,	то	су	ве
ћи	про	вин	ци	јал	ци”.		Ове	две	же	не,	Ср	бља	но	вић	ку	и	Мар	ко
вић	ку,	Ме	де	ни	ца	–	са	мо	про	кла	мо	ва	ни	ко	ме	сар	за	по	зо	ри	ште	
у	Ср	би	ји	 –	 је	ми	ро	по	ма	зао	 као	 „на	ша	 два	 тре	нут	но	 во	де	ћа	
драм	ска	 пи	сца.”25 По ли ти ка је	 је	дан	 од	 глав	них	 ка	та	ли	ста	
дру	го	ср	би	јан	ског	ме	га	ло	ман	ског	гра	бе	жа	кри	те	ри	ју	ма	у	кул
ту	ри,	по	ступ	ка	та	ко	де	струк	тив	ног	за	здрав	по	зо	ри	шни	жи
вот	у	Ср	би	ји.

23	 Весна	Кнежевић,	„‘Принцип’	први	пут	у	Бечу”,	Политика,	28.	децембар	2013,	
стр.	45.

24	 Борка	Г.	Требјешанин,	„Младобосанцима	је	Ниче	био	важан”,	Политика,	31.	
децембар	2013,	1.	и	2.	јануар	2014,	стр.	31.

25	 И.	Меденица,	„У	сенци	Великог	рата”,	,,Културни	додатак“	Политике,	7.	де
цембар	2013.
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У	ве	зи	са	Га	ври	лом	Прин	ци	пом	и	ње	го	вим	дру	го	ви	ма,	
ко	је	Дру	га	Ср	би	ја	без	об	зир	но	екс	пло	а	ти	ше	као	ђу	лад	за	сво	је	
на	па	де	на	срп	ски	„на	ци	о	на	ли	зам”,	тре	ба	се	се	ти	ти	и	ра	ни	је	
по	ме	ну	те	из	ло	жбе,	опет	у	Бе	чу,	ку	сто	ски	ња	Мие	Да	вид	и	Зо
ра	не	Ђа	ко	вић	из	Кул	тур	ног	цен	тра	Бе	о	гра	да,	„Пут	за	Евро	пу	
са	Прин	ци	пом	или	без”	(ви	де	ти	по	гла	вље	„Штед	ња“	из	пр	вог	
де	ла	тек	ста).

*

Тре	ба	по	ста	ви	ти	дру	го	ср	би	јан	ским	кул	тур	ња	ци	ма	не
ко	ли	ко	јед	но	став	них	пи	та	ња:

1.	За	што	у	из	ло	жба	ма	(у	Бе	чу	и	Кул	тур	ном	цен	тру	Бе
о	гра	да),	 по	зо	ри	шним	 тек	сто	ви	ма	 (Ср	бља	но	вић,	Мар	ко	вић),	
но	вин	ским	есе	ји	ма	у	По ли ти ци	(Пи	шта	ло)	и	кри	ти	ка	ма	(Ме
де	ни	ца)	не	ма	ни	ре	чи	о	аустро	у	гар	ском	ге	но	ци	ду	(по	да	на
шњој	 де	фи	ни	ци	ји	 те	 ре	чи),	 или	 бар	 „ма	сов	ним	 зло	чи	ни	ма	
вој	ске	 над	 ци	вил	ним	 ста	нов	ни	штвом”,	 у	Ма	чви,	По	це	ри	ни	
и	Под	ри	њу	 у	 ле	то	 1914.	 го	ди	не,	 у	 че	му	 су,	 из	ме	ђу	 оста	лих	
по	да	ни	ка	К+K	мо	нар	хи	је,	уче	ство	ва	ли	Че	си,	Сло	ва	ци,	Ма	ђа
ри,	Му	сли	ма	ни	из	Бо	сне	 и,	 на	рав	но,	Хр	ва	ти;	 чуд	но,	 јер	 би	
„му	че	ње	до	смр	ти	же	на,	де	це	и	не	ја	ких	ста	ра	ца”	би	ло	ин	те
ре	сант	но	сли	ко	ви	то	пред	ста	ви	ти	на	сце	ни	(Ур	бан,	Мла	де	но
вић,	Фр	љић),	а	на	ро	чи	то	при	зор	се	љан	ки	обе	ше	них	о	кол	це,	
са	аустро	у	гар	ским	вој	ни	ци	ма	„у	ка	дру”.	Све	по	пра	ви	ли	ма	
во	ђе	ња	ра	та	и	Ха	шке	кон	вен	ци	је?26

2.	За	што	се	у	стан	дард	ни	„на	ра	тив”	Дру	ге	Ср	би	је	(Ме
де	ни	ца,	Та	сић,	М.	Да	вид,	М.	Шу	ва	ко	вић	и	мно	штво	дру	гих	
по	ме	ну	тих	 у	 овом	члан	ку)	 и	њи	хо	вих	НВО	не	 уне	се	 текст	
зва	нич	ног	пи	сма	Оска	ра	По	ћо	ре	ка,	гу	вер	не	ра	Бо	сне,	аустро
у	гар	ском	ми	ни	стру	Ле	о	ну	Би	лин	ском,	28.	ма	ја	1913,	три	на	ест	
ме	се	ци	пре	атен	та	та	у	Са	ра	је	ву,	о	по	жељ	но	сти	и	спрем	но	сти	
за	рат	и	уни	ште	ње	Ср	би	је?27
Ако	се	пак	не	же	ли	да	се	ин	си	сти	ра	на	По	ћо	ре	ко	вом	пи	сму,	

26	 Милош	Казимировић,	 „Цивили	 су	мучени	 до	 смрти”,	Политика,	 21.	 јануар	
2014,	стр.	8.	У	чланку	је	аутентична	фотографија	описана	у	тексту	овог	есеја.	
Владимир	Пиштало,	„Принцип	и	Процес”,	,,Културни	додатак“	Политике,	25.	
јануар	2014,	стр.	3.

27	 Бранко	Пејовић,	„Поћорекова	најава	рата	годину	дана	пре	извршења	Сарајев
ског	атентата”,	Политика,	6.	и	7.	јануар	2014,	стр.	3.
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с	 ко	јим	 су	 не	ка	ко	 по	ве	за	ни	 Ан	дрић	град	 и	 Ку	сту	ри	ца	 (али	
до	ду	ше	 и	 ака	де	мик	 БиХ	 Џе	вад	 Ју	зба	шић),	 он	да	 тре	ба	 бар	
укљу	чи	ти	у	дру	го	ср	би	јан	ски	по	глед	на	свет	екс	пли	цит	ну	из
ја	ву	Бо	ри	са	Џон	со	на,	гра	до	на	чел	ни	ка	Лон	до	на,	да	је	за	Пр	ви	
свет	ски	рат	кри	ва	не	мач	ка	агре	си	ја.	До	ду	ше,	Џон	сон	је	„ре
тро	град	ни”	кон	зер	ва	ти	вац	и	скеп	тик	о	ЕУ.28

За вр шне на по ме не

Је	дан	од	за	кљу	ча	ка	до	ко	јег	ће	сва	ко	днев	ни	и	па	жљи	ви	
чи	та	лац	По ли ти ке не	у	мит	но	до	ћи	је	да	остра	шће	ни	кул	тур
ња	ци	ко	ји	ма	су	дра	ги	из	ра	зи	по	пут	„кле	ро	фа	ши	зам”	и	„го	вор	
мр	жње”	на	ла	зе	че	сту	и	ре	чи	ту	пот	по	ру	за	сво	ју	сле	пу	јед	но
стра	ност,	фрој	дов	ску	про	јек	ци	ју	и	од	су	ство	ана	ли	тич	но	сти	у	
не	ким	члан	ци	ма	во	де	ћих	По ли ти ки них но	ви	на	ра	ко	ји	пи	шу	
о	до	ма	ћој	по ли тич кој	сце	ни.29	Све	у	све	му,	ма	да	на	ово	го	ди
шњем	По ли ти ки ном ка	лен	да	ру	пи	ше	„110	го	ди	на	све	док	вре
ме	на”,	тре	ба	ло	би	да	пи	ше	„110	го	ди	на	че	сто	ла	жни	све	док	
вре	ме	на”	(мо	жда	са	из	ве	сним	из	у	зе	ци	ма	то	ком	пр	ве	де	це	ни	је	
свог	по	сто	ја	ња,	као	и	три	де	се	тих	го	ди	на	два	де	се	тог	ве	ка).

По	ста	вља	се	и	пи	та	ње	шта	да	се	ра	ди	у	са	да	шњој	ка	та
стро	фал	ној	си	ту	а	ци	ји	у	кул	ту	ри	(ма	да	не	у	сми	слу	у	ком	дру
го	ср	би	јан	ци	на	зи	ва	ју	си	ту	а	ци	ју	ка	та	стро	фал	ном),	чи	ји	је	ко
рен,	ка	ко	смо	ви	де	ли,	пре	све	га	по	ли	тич	ки,	али	и	еко	ном	ски.	
Не	ма	сум	ње	да	 је	ус	по	ста	вља	ње	дру	го	ср	би	јан	ске	кул	тур	не	
хе	ге	мо	ни	је	по	губ	но	за	срп	ско	на	ци	о	нал	но	би	ће.30	У	по	тра	зи	
за	бар	де	ли	мич	ним	од	го	во	ром	на	пи	та	ње	„шта	да	се	ра	ди?”,	
аутор	би	упу	тио	чи	та	о	це	на	не	дав	ни	чла	нак	Сло	бо	да	на	Ан

28	 Џевад	Јузбашић,	„Вредновање	историје	без	интерпретације”,	Политика,	ру
брика	„Међу	нама”,	11.	јануар	2014,	стр.	без	броја.	Борис	Џонсон,	„За	Први	
светски	рат	крива	немачка	агресија,	а	не	Срби”,	Политика	(пренесено	из	лон
донског	The	Telegraph),	11.	јануар	2014,	стр.	2.

29	 Видети,	 на	 пример,	 Бошко	 Јакшић,	 „Српска	 крајња	 десница,	 чедо	 кризе	 и	
популизма”,	Политика,	8.	децембар	2013,	стр.	6.

30	 У	вези	са	појмом	„културна	хегемонија”,	видети	Антонио	Грамши	[Gramsci],	
Филозофија	историје	и	политике:	избор	из	дела;	Писма	из	затвора.	Београд:	
Слово	љубве,	1980.
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то	ни	ћа.31	У	том	тек	сту,	по	ну	ђе	не	су,	из	ме	ђу	оста	лог,	иде	је	со
фи	сти	ци	ра	ног	„на	род	ног	фрон	та”	и	не	се	бич	них	ини	ци	ја	ти	ва	
па	три	от	ских	ин	те	лек	ту	а	ла	ца	–	у	че	му	бих	ви	део	и	зна	чај	ну	
уло	гу	Тре	ће	Ср	би	је	(ка	ко	сам	је	де	фи	ни	сао	у	овом	и	прет	ход
ним	члан	ци	ма).

31	 С.	Антонић,	„Зло	се	вратило	–	и	шта	сад?”,	Нова	српска	политичка	мисао,	25.	
јануар	2014.

	 Овај	 рад	 је	 примљен	 17.	 јануара	 2015.	 године	 а	 прихваћен	 за	 штампу	 на	
састанку	редакције	28.	априла	2015.	године.
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ства), које имају за циљ да задо-
воље извесне културне потребе 
преко оптималног коришћења 
свих физичких и људских потен-
цијала којима у одређеном тре-
нутку располаже дата културна 
заједница.1 С друге стране Миле-
на Драгићевић Шешић и Брани-
мир Стојковић проширују појам 
културне политике тако што из-
двајају њена два основна вида – а) 
имплицитну културну политику 
која подразумева поступке које 
држава предузима ненамерно, не 
узимајући у обзир специфичне 
културне циљеве, али који се по-
зитивно или негативно одража-
вају на поље културе и њеног раз-
воја; и б) експлицитну културну 
политику која укључује намерне и 
систематске интервенције држа-
ве и њених органа на пољу култу-
ре с намером да се оно као целина 
или појединачни његови елемен-
ти усмери у одређеном правцу. 
Као сектори деловања културне 
политике наводе се културна 
баштина, издаваштво, књижар-
ство, библиотеке, кинематогра-
фија, позориште и музика. Нивои 
на којима се културна политика 
може остваривати су институ-
ционални, локални, регионални, 
национални и међународни.2 

1 Branko Prnjat: Politika (kulturna). 
Enciklopedija političke kulture. Beo-
grad: Savremena administracija, 
Beograd, 1993, str. 886;

2 Milena Dragićević Šešić, Branimir 
Stojković: Kultura – mendžment, an-
imacija, marketing. Beograd: Clio, 
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Франсоа Шобе, Лорен 
Мартен Међународни 
културни односи: 
историја и контекст 
(Београд: Clio, 
2014, 432 стр.)

Проучавање културе и кул-
турне политике у светлу међуна-
родних односа у последње време 
добија све више на значају како у 
Србији, тако и у свету. Културна 
политика подразумева укупност 
свесних и промишљених посту-
пака и акција (или њиховог одсу-

* Истраживач-приправник, Инсти-
тут за политичке студије, Београд.



ПРИКАЗИ

230

идеја, дела и самог начина живота, 
а сама истраживања се померају у 
смеру ка транснационализму који 
постаје нова појмовна категорија 
друштвених наука, укључујући и 
историју, где транснационализам 
не указује на нову стварност, већ 
открива транснационално које је 
било присутно у свим периодима. 
Како би се материјал у књизи са-
гледао из различитих перспекти-
ва, предлаже се пет начина да се 
прошири поље културе, под којим 
аутори подразумевају међународ-
ну уметничку и интелектуалну 
размену (културни трансфер), 
делатност различитих филан-
тропских организација, међуна-
родних организација за културу, 
затим културну индустрију и об-
ласт медија и информационе по-
литике. На тај начин култура се 
може сагледати како из угла висо-
ке, тако и из угла масовне културе. 
Тако широко одређење културе 
отвара широке могућности за 
проучавање културне политике и 
међународних културних односа, 
те аутори предлажу три приступа 
проучавању историје културних 
односа 20. века – културна разме-
на, историја политике и културне 
дипломатије и нови улози у међу-
народним односима у култури 
од осамдесетих година 20. века. 
Према наведеним приступима се 
и организује излагање у књизи. 

У првом поглављу, Културна 
размена (стр. 29–123), разматрају 
се три вида размене на културном 

Проучавање културне политике 
и њених модела у српској научној 
средини има одређену традицију, 
док је улози културе у систему 
међународних односа посвећено 
нешто мање пажње.3 Том питању 
је посвећена монографија Међу-
народни културни односи: ис-
торија и контекст француских 
аутора Франсоа Шобеа и Лорена 
Мартена.

Књига се састоји из увода, 
три дела и библиографије. У три 
дела књиге распоређено је десет 
поглавља посвећених разноврс-
ним питањима функционисања 
културе и њеног места у систему 
међународних односа и процесу 
глобализације.

У Уводу (стр. 13–26) се даје 
осврт на досадашња проучавања 
и увођење културе у проучавање 
међународних односа. Како би 
се сагледало место културе у сис-
тему међународних односа пред-
лаже се нова методологија која би 
се заснивала на споју обновљене 
верзије историје дипломатије и 
културне историје. На тај начин 
се нагласак ставља на проток 

2011, str. 34–35;
3 Питању културе и културне по-

литике у међународним односи-
ма и процесима посвећене су две 
монографије: Branimir Stojković, 
Kulturna politika evropske 
integracije: Evropska unija i 
Savet Evrope, Beograd: Institut za 
evropske studije, 1995; и Љиљана 
Рогач Мијатовић, Културна ди-
пломатија и идентитет Србије. 
Београд: Clio, 2014;
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помоћну књижевну активност, а 
удео преведених дела у целокуп-
ној издавачкој продукцији расте 
(изузетак је само Велика Брита-
нија). Тако превођење постаје 
својствено и земљама које су све 
више желеле да све више учествују 
на светској интелектуалној сцени 
у циљу да ухвате корак са модер-
низацијом. Неке земље, попут 
скандинавских земаља, и раније 
су имале дугу традицију интелек-
туалне отворености услед слабе 
распрострањености свог језика, 
употребе енглеског језика у 20. 
веку и малих димензија својих ло-
калних тржишта.

Други део, Политика и кул-
тура (стр. 127–282), посвећен је 
питањима места културе у систе-
му међународних односа. Аутори 
истичу да је употреба културе у 
политичке сврхе увек била при-
сутна (такве тенденције при-
мећујемо још из доба Ренесансе у 
италијанским градовима), те да је 
имала превасходно три циља: ис-
траживање могућности мировне 
сарадње, потврђивање препо-
знатљивости идентитета и посеб-
но жеља за испољавањем утицаја. 
Зато у међународним културним 
односима учествује велики број 
актера које аутори деле у три 
групе: званичне организације, 
незваничне организације и мре-
же. Тако се култура уклапа у реа-
листичку теорију међународних 
односа по којој интерес државе 
остаје важан елемент функцио-

плану – уметничка, интелектуал-
на и научна размена, као и размена 
посредством туризма, миграната 
и изгнаника. На пољу интелек-
туалне и научне размене, аутори 
истичу да су поједини облици 
овакве размене постојали и пре 
20. века, али тек у 20. веку многе 
земље, вођене жељом да достигну 
национално савршенство, при-
бегавају интелектуалној отворе-
ности кроз студијска путовања, 
размене студената, асистената и 
универзитетских професора, да 
би се у том истом веку појавили 
и међународни актери који или 
намерно избегавају међудржавна 
ограничења или им се прилагођа-
вају, а некад их и замењују. Све то 
доводи до процеса интелектуал-
не медијације у науци и књижев-
ности, који се огледа у томе да дела 
научног и уметничког карактера 
кроз превођење и објављивање у 
иностранству постају доступнија 
ширим научним и уметничким 
круговима, врши се проток ин-
формација, који је некад бржи или 
спорији. После Другог светског 
рата часописи имају кључно место 
у научним круговима, где се пре-
вођење избегава објављивањем 
већег или мањег броја чланака на 
енглеском језику који не морају да 
се преводе. Превођење је имало 
велику улогу и у размени интелек-
туалних дела и трендова у 20. веку. 
Зато је превођење постало вредан 
интелектуални подухват за разли-
ку од 19. века када се сматрало за 
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утицаја и културна акција у циљу 
подражавања идентитета. Затим 
се даје типологија међународих 
културних организација, а сви 
наведени принципи показују се 
на примеру културне акције и 
јавне дипломатије Француске у 
20. веку. Надовезујући се на про-
цесе колонизације и деколониза-
ције који су се одигравали у 20. 
веку и у којима је учествовала и 
Француска, аутори у овом делу 
посвећују пажњу и односу коло-
нијалне и империјалне културе 
који подразумева доминацију на 
неколико нивоа (материјална, 
интелектуална, симболичка и 
културна) и да траје упркос зва-
ничној независности  колонија, 
затим осећај културе памћења и 
виктимизације. У том контексу 
разматрају се везе иземђу поједи-
них хуманистичких наука и коло-
низације, постојање колонијалне 
и империјалне културе и феномен 
акултурације колонизованих на-
рода. На плану наука, истиче се 
да се наука на подручју колонија 
развијала под утицајем науке у 
матици, или пак, да су научници у 
колонијама успешно повезивали 
локална знања са знањима из ма-
тице, чиме се светска наука обо-
гаћивала, али упркос томе није 
био редак случај да се достигнућа 
,,локалних“ наука колонијалних 
народа сматрају нижим и невред-
ним. Код достигнућа појединих 
наука, у првом реду, етнологије и 
антропологије, а затим и геогра-

нисања међународих односа. 
Како би дали хронологију развоја 
и структуре међународних кул-
турних односа на свим нивоима 
(државних и званичних организа-
ција, незваничних организација 
и мрежа), аутори прво дефинишу 
сродне појмове културна акција 
и јавна дипломатија и повлаче 
границу између њих. Оба терми-
на подразумевају изградњу пове-
рења и кредибилитета у средњем 
и дугорочном периоду, циљ је да 
се допре до шире публике ван 
дипломатије и равнопарвно су 
укључени и званични и незва-
нични актери. Разлика је у томе 
да је спољашња културна акција 
одвојена од унутрашњег култур-
ног и политичког живота за раз-
лику од јавне дипломатије која 
повезује ова два елемента. Она 
на директнији начин утиче на јав-
ност истовремено користећи кул-
туру и масовне медије и великим 
делом се формирала у контексту 
Хладног рата као погодан начин 
да се избегне термин пропаганда. 
После типологије актера у међу-
народним културним односима 
и инструмената културне акције 
и јавне дипломатије наводи се пет 
могућих начина употребе култур-
не размене у међународним кул-
турним односима: инструмент 
мира између некадашњих про-
тивника, средство међународног 
разумевања, једно од средстава 
за развој сарадње у демократским 
друштвима, средство у ширењу 
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јачи. Зато процесе глобализације 
и хомогенизације културе са једне 
стране и процесе фрагментације 
и диференцијације који нису од 
мањег значаја треба посматрати 
као целину, а не одвојене елемен-
те који се узајамно искључују. У 
том кључу предлажу се четири 
парадигме за разумевање култур-
не глобализације и културе све-
та: теорија конвергенције (идеја 
западне модерности као једи-
ног могућег друштвеног развоја 
чије принципе треба наметнути 
целом свету преко превласти 
енглеског језика, стварања свет-
ске мреже предузетника, конзу-
мирање производа популарне 
културе и култруне индустрије 
итд.), постколонијалне студије 
или студије другог или теорија 
хибридизације (вишеструкост 
модерности историја света пред-
ставља периодичну реконструк-
цију вишеструких друштвених и 
културних програма који делују 
у интерактивним просторима и 
који су на путу ка диференција-
цији, те да модерност не пред-
стљавља искључиво достигнуће 
западног света, било америчког 
било европског), теорија култур-
ног империјализма (облик доми-
нације који поништава културне 
различитости у корист једне хеге-
монизујуће културе, те се локал-
не културе налазе под претњом 
изумирања), теорија културне 
фрагментације (културни факто-
ри као кључ за објашњавање по-

фије, поставља се питање одго-
ворности у успостављању култур-
не доминације.

Трећи део Културна глоба-
лизација и култура света – са-
времени улози (стр. 285–389) 
посвећен је широком кругу пи-
тања – дефинисању концепта 
културе света, теоријским пара-
дигмама за разумевање културне 
глобализације и културе света 
аспектима културне глобализа-
ције и новом светском културном 
поретку. Наводећи факторе који 
утичу на глобализацију, ауто-
ри постављају питање да ли она 
подједнако утиче на све делове 
света и све људе на планети. Ауто-
ри изражавају доста сумње у том 
погледу, будући да и у условима 
глобализације опстају појмови 
попут неједнакости, хегемоније и 
културне доминације. Зато се ау-
тори одлучују за термин култура 
света који подразумева постојање 
хијерархија и неједнаких одно-
са између појединих делова тог 
система. Такође, индивидуална, 
локална, регионална, национална 
и макрорегионална (наднацио-
нална) разноврсност израза и ре-
акција на глобализацију говори о 
томе да теоријски оквир анализе 
мора омогућити анализу великог 
ситуација без великих наратива 
попут глобализације или мон-
дијализације. Упркос гранању 
глобализације, локално остаје 
главни простор човечанства, те 
просторни концепти постају све 
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Разматрајући улоге и узајам-
не односе културних актера, ау-
тори истичу да глобализација 
не носи нужно крај локалном, 
националном и идентитету, већ 
управо као резултат може имати 
супротне појаве, јер се брисањем 
држава, губитком моћи влада на 
унутрашњем друштвеном и ек-
номском простору у корист свет-
ском долази до потраге за иден-
титетом који може бити усидрен 
у месту (регионализам), групи 
(етницизам) и религији (фунда-
ментализам). Вишеструки карак-
тер модерних друштава олакшава 
изражавање и искуство вишес-
труких идентитета и отуда је 
тешко разлучити особености ка-
рактера националних карактера 
култура што доводи до својеврсне 
кризе идентитета. Зато се нацио-
налне културе релативизују, па се 
појављује етнички национализам. 
У светлу све већег интензитета 
интеграција, тешко је говорити 
о улози националне државе које 
улазе у ланац међудржавне завис-
ности, па се поставља питање да 
ли 21. век означава крај централне 
улоге државе или, пак, представља 
почетак прекрајања њене улоге у 
новом територијалном и међуна-
родном контексту? 

У закључку се сумирају главни 
погледи изнети у књизи и долази 
до закључка да се будућност чо-
вечанства састоји у култури које 
пролази кроз процес непрестаног 
размишљања у коме идеје и вред-

ретка и сукоба у свету где се могу 
сврстати учења Семјуела Хантиг-
тона, Арнолда Тојбија и Едварда 
Саида). Разматрајући аспекте 
културне глобализације, аутори 
се дотичу и проблема језика, који 
није само средство комуника-
ције, већ и културног изражавања, 
вектор идентитета, вредности и 
поимања света. Постоји све већи 
дисбаланс између светских јези-
ка и мањих језика што показује 
статистика превода – 55% свих 
преведених књига у свету су пре-
води са енглеског језика, док пре-
води са других језика на енглески 
чине само 6,5% укупне преводне 
продукције упркос томе што је 
удео књига написаних на енглес-
ком све мањи у целокупном броју 
објављених књига. Са друге стра-
не, језици на којима се највише 
говори, нису нужно и језици са 
којих се највише преводи, што се 
огледа у чињеници да је превода 
с кинеског, јапанског, арапског 
или португалског још увек мало. 
Упркос интензификацији и ди-
версификацији културне размене 
посредством књиге, те размене 
улазе у асиметричан однос између 
језика и културе у који се често 
уплићу и политички улози. Ипак, 
и језици који доминирају осећају 
негативне последице од тога – 
мањи избор дела, мања разнолис-
кост и отвореност ка другим јези-
цима и књижевностима, а такође 
и културама из малих земаља.
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ности увек подупиру акцију и 
усмеравају појединце и колекти-
ве, те се истиче да ће 21. век бити 
век културе. На културолозима и 
политиколозима остаје да утврде 
основне правце развоја културе и 
одлике њеног узајамног односа са 
политиком у новим околностима. 
На основу тога могу се утврдити 
стратегије такве културне поли-
тике, која ће сачувати аутономију 
културе као израза људског духа, 
који политика не би гушила, већ 
насупрот, омогућавала свестра-
нији развој, а културни израз са 
своје стране допринео би бо-
гаћењу политике и међународних 
односа. У свим наведеним зада-
цима који стоје пред културоло-
гијом и политикологијом прика-
зана монографија може бити од 
изузетне помоћи.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра да 
ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се пи-
шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма (фонт 12) и ну ме ри шу се арап ским бро-
о је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе озна ча-
ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold (фонт 
12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. У 
тек сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим 
ра да не сме би ти ве ћи од 1 аутор ског та ба ка (од но сно 16 стра на, 36300 
ка рак те ра са раз ма ком).

По сле ових по да та ка сле ди са же так ко ји тре ба да са др жи од 100 до 
250 ре чи. Иза са жет ка иду кључ не ре чи чи 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. Са же так, кључ не ре чи и ре зи ме тре 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, Ро до мр сци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мрак за па да, 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“, По ли тич ка ре ви ја, 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: Ср би ја – по ли тич ки и ин сти
ту ци о нал ни иза зо ви (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 и датум присту-
па (на при мер: http://sh.wi ki pe dia.org/wi ki/Re vo lu ci ja 05/03/2015).

– 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, К-Т, 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: Срп ско пи та
ње да нас, 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: Ср би ја – по ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви (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‘‘, Срп ска по ли тич ка ми сао, 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, К-Т, 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, е-mail 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. 



CIP - Каталогизација у публикацији 
Народна библиотека Србије, Београд

323.1(=163.41)

НАЦИОНАЛНИ интерес: часопис за 
национална и државна питања = National 
interest: Magazine for National and State Issues/
главни уредник Милош Кнежевић: одговорни 
уредник Живојин Ђурић. - год. 4, бр. 4 (2005) 
Београд (Савски трг 7а); Институт за политичке 
студије, 2005 - (Београд: Eseloge). - 24 цм
Три пута годишње - Другачије повезане 
серијске публикације: Национални 
интерес (CD-ROM)=ISSN 1452-2152 ISSN 
18204996=Национални интерес (Штампано 
изд.) COBISS.SR-ID 125448460




	k1 NI-1-2015 x1
	NI 1-2015 14-5-2015
	0-0-prva str-1
	0-0-sadr-1
	1-00
	1-01
	1-02
	1-03
	1-04
	2-00
	2-01
	2-02
	3-00
	3-01
	3-02
	4-00
	4-01
	4-02
	6-00
	6-01-Prikazi

	k2 NI-1-2015 x1

