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УВОДНИК
Поштоване колеге пред вама се налази други број часописа

Српскаполитичкамисаоу2014.години,чијипрвидеочинитемат
скацелинапосвећенастогодишњициВеликограта.Имајућиувиду
новонасталетенденцијевеликихсилакоје,каконапољупрактичне
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снованокритичкопреиспитивањетаквихтумачењапрошлости.У
том смислу свођење узрокаВеликог рата наСарајевски атентат
иприписивањекривицеСрбијипредстављакривотворењеисторије.
Тиме,овајбројчасописанарочитодобијанасвомзначајуимајућиу
видудајењеговаглавнатемауправопосвећенапроучавањубитних
околностикојесетичуовогвеликогсветскогсукоба.

НасамомпочеткучасописаналазисеговорпредседникаРепу
бликеСрбијеТомиславаНиколићаодржаннамеђународномнаучном
скупууСрпскојакадемијинаукаиуметностиповодомстогодишњи
цеодПрвогсветскограта.Председникјенатомскупууправоис
такаоиосудиопокушајефалсификовањаисторије у вези са узро
цимаотпочињањаПрвогсветскограта.Томприликомонзакључује
даСрбијауконтекстуВеликогратаувеликојмеризависиодсвог
положајаивишевековногропства,којазначајнообликујесвестипо
нашање,чегасевековимавероватнонећемоослободити.

Каопрвирадурубриципосвећенојтемибројаналазисерад
којисебавипроучавањемуставногсистемаКраљевинеСрбијеуочи
Великограта,нарочитобазирајућисенапроблемлокалнесамоупра
ве.Овопредставља једаннедовољноистраженаспекатнаоснову
когасеможевидетисакаквимдржавнимкапацитетимајеСрбија
ушлауПрвусветскират.

ЗатимимаморадпосвећенпроучавањуПрвогсветскограта
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дославаГаћиновића.БавећисеовоманализомГаћиновићдолазидо
закључкадаСарајевскиатентатсвојомснагомисвојомдинамиком
небимораодовестидосветскогратаданијединамикаимперијали
стичкихсупротностифаталноводиларату.
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шћуихеројствомсрпскевојскеувеликомрату.Дашићистичеопа
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танске,францускеалииаустроугарскеибугарскештампезавреме
БалканскихратоваинасамомпочеткуВеликограта.Каопослед
њирадуовојобластијевеомазначајнаанализасудскогпроцесаи
одбрана учесникаСарајевског атентата 1914. године.Овај рад се
базиранаполитичкојпозадинииподлозисудскогпоступкавођеног
преједногвека.

Поредглавнетемебројауовомбројусеналазеирубрикекоје
себавегеополитиком,међународнимодносимаиекономскимразво
јем,алиипроучавањемпроблемаизобластиправаиполитике(ра
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сурадовиНаташеДелић,ВладанаПетроваиВладанаЈончића).На
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ГО ВОР ПРЕД СЕД НИ КА РЕ ПУ БЛИКЕ, 
СА НУ - ВЕ ЛИ КИ РАТ, 13. 6. 2014.

По што ва ни пред сед ни че Ре пу бли ке Срп ске, 
Ва ша све то сти, пред став ни ци вер ских за јед ни ца у Ср би ји,
Ува же ни чла но ви Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, 
по што ва ни чла но ви ака дем ске за јед ни це, 
ва ше ек се лен ци је,
да ме и го спо до,  

Ци це рон је уз вик нуо О tempora, О mores, осу ђу ју ћи по ква-
ре ност Ка ти ли ни ног до ба, у ко ме ни до ка зи ни по след ње ре ше ње 
Се на та ни су по мо гли да Ка ти ли на бу де осу ђен!

Да на шњи скуп мо гао би да но си на зив Чуд них ли вре ме на, 
чуд них ли оби ча ја. 

Нас Ср бе, су о че не са по ку ша јем фал си фи ко ва ња исто ри је у 
ве зи са узро ци ма от по чи ња ња Пр вог свет ског ра та, Ци це ро но ве 
ре чи под се ћа ју да су зло и по ква ре ност исто риј ска кон стан та и оп-
ште при хва ће на по ја ва. Уза луд ни су број ни до ка зи о не ким до га ђа-
ји ма, чи ње ни це и исто риј ска гра ђа, по је дин ци из моћ ног еша ло на 
ће чи ње ни це из ва ди ти из кон тек ста, пре о кре ну ти, про ме ни ти им 
сми сао, да ти им но во ру хо и об лич је и лаж ће по ста ти гло бал но 
пла си ра на исти на. У тој исти ни ве ли ка де ла по ста ће ве ли ка сра мо-
та, хра брост ће по ста ти те ро ри зам, а пле ме ни тост сла бост. Срп ску 
бор бу за сло бо ду, ко ја је цео век у све ту би ла сим бол бор бе за прав-
ду и исти ну, ве ли ко де ло, са да би да ба це у бла то.  

По сле су ко ба, на ро чи то ве ли ких, ма ло је оних ко ји не пре тр-
че у та бор по бед ни ка, а хор кон фор ми ста по ја ча ва се но вим чла но-
ви ма, од но ви на ра до ”на уч ни ка”, све у скла ду са но вим усло ви ма 
ко је дик ти ра по бед нич ка по ли ти ка. Из гле да да Квин ти ли ја но ву из-
ре ку да сва ко до ба мо ра по но во да про ту ма чи ве ли ка де ла про шло-
сти, ко ри сте да дру га чи је од пре да ка про ту ма че срп ску гол го ту и 
хра брост.

У по ли ти ци, ка ко је то дав но ре че но, ни је исти на оно што 
до и ста по сто ји, не го оно што свет ве ру је да по сто ји, а на ме ра је да 
свет ве ру је да су Ср би иза зва ли рат ко ји је од нео 10.000.000 људ-
ских жи во та. За из ме ну оце не јед ног од нај зна чај ни јих до га ђа ја у 
са вре ме ној исто ри ји Евро пе и све та - Ве ли ког ра та, ко ји је иза звао 
да ле ко се жне по сле ди це по исто ри ју Евро пе, али и пла не те, а ви то 
ува же ни ака де ми ци нај бо ље зна те, ни је био до во љан са мо про тек 



вре ме на, исто риј ска дис тан ца, био је по тре бан по ли тич ки при ти-
сак, ка ко се ово ве ли ко де ло про шло сти ви ше не би ту ма чи ло lege
artis, већ на про јек то ва ни на чин.

Про те кло је сто го ди на, ре ла тив но до вољ на исто риј ска дис-
тан ца, а но во от кри ве ни до ка зи, на исти на чин ту ма че узро ке и од-
го вор ност, на ро чи то сте пен од го вор но сти глав них ак те ра ове гло-
бал не тра ге ди је.

Вер сај ски мир је озна чио Не мач ку као нај ве ћег крив ца за от-
по чи ња ње Ве ли ког ра та. У Не мач кој то ни је при хва ће но, а у вре ме 
Хи тле ро ве вла да ви не, у це ли ни од ба че но. Би ло је по ку ша ја и по-
сле Дру гог свет ског ра та, ка ко у не ким европ ским зе мља ма, та ко и 
у САД, да се кри ви ца за Пр ви рат ре ла ти ви зу је, али по сле књи ге 
по зна тог не мач ког исто ри ча ра Фри ца Фи ше ра, то је пи та ње, ве ро-
ва ло се, ко нач но раз ре ше но.. 

Не дав но је, ме ђу тим, је дан про фе сор углед ног уни вер зи те та 
Кем бриџ, сво јом књи гом ”Ме се ча ри”, по но во до вео у пи та ње од-
го вор ност Не мач ке за Пр ви свет ски рат. У сво јој књи зи про фе сор 
Кларк опи су је та да шње ве ли ке си ле као ме се ча ре ко ји су се оте ту-
ра ли у рат, а то за пра во ни су же ле ли; ак те ри ле та 1914. чи ни се да 
ни су би ли све сни сво је кри ви це; ди рек тан пут у ка та стро фу по чео 
је 28. ју на 1914. ка да је Бо сан ски Ср бин убио аустро у гар ског пре-
сто ло на след ни ка и ње го ву же ну у Са ра је ву. У ин тер ви јуу не ким 
не мач ким но ви на ма Кларк чак по ве зу је атен тат у Са ра је ву са зло-
чи ном у Сре бре ни ци 1995. и због то га ка же да му те шко па да да 
Ср би ју 1914. ви ди као жр тву! Сре ћом, ова квих екс тре ма у на у ци 
или, тач ни је, ква зи на у ци,  ми ни ма лан је број.

Ни ко, и за и ста ни ко озби љан не оп ту жу је Ср би ју као узроч-
ни ка Ве ли ког ра та. Ср би ја ни је ушла у тај рат да би осво ји ла но-
ве те ри то ри је, но ва руд на бо гат ства и еко ном ску до бит. Ср би ја је 
ушла у рат да би оп ста ла. Ушла је у рат за то што ал тер на ти ву ни-
је има ла. Сви ма на ма је до бро по зна то ко ли ко је од го вор Ср би је 
аустро у гар ском ул ти ма ту му био по мир љив. Јед на ма ла и хра бра 
зе мља ушла је у пра вед ну бор бу за сло бо ду, из во је ва ла чу дом Бо-
жи јим по бе де, пре жи ве ла гол го ту и као На та ли ји на ра мон да, на 
ки шној ка пи по ди гла се из пе пе ла и ожи ве ла.

По сто ји ма њи на, тзв. ре ви зи о ни сти, ко ја сма тра да су Фран-
цу ска, Ру си ја и Ен гле ска, по не ки уз њих по ми њу и Ср би ју, иза зи ва-
чи ра та, али огром на ве ћи на исто ри ча ра, и то на осно ву ве ро до стој-
них из во ра, по у зда но твр ди да су крив ци Не мач ка, Аустро-Угар ска, 
Бу гар ска и Тур ска. Ве ћи на из два ја Не мач ку као нај ве ћег крив ца, 
али има и ве ли ких име на ко ји су сма тра ли да Аустро-Угар ска сно-
си нај ви ши сте пен кри ви це, па тек иза ње Не мач ка.



Ка ко се у њи хо ву на у ку укла па По ћо ре ко во пи смо од 28. ма ја 
1913. го ди не упу ће но ми ни стру Би лин ском у ко ме, алу ди ра ју ћи на 
од но се са Ср би јом, ка же:

„Мо ра мо као свој глав ни за да так ви де ти у то ме да се за не ко-
ли ко го ди на си сте мат ски спре ма мо за је дан не ми но ван ве ли ки рат 
ко ји ће би ти во ђен у до крај но сти те шким при ли ка ма...”,  и до да је

„Би ла би коб на за блу да ако би се ве ро ва ло да би смо – чак 
и по це ну нај ве ће пред у сре тљи во сти у обла сти спо ља шње и уну-
тра шње по ли ти ке – мо гли по сти ћи да од Ср би је на чи ни мо по у-
зда на при ја те ља. Ако се са да шњи по ло жај не ис ко ри сти за то да 
се Ср би ја на чи ни без о па сном на тај на чин што би се сје ди ни ла с 
мо нар хи јом бар у об ли ку јед не тр го вин ске, ца рин ске и вој не кон-
вен ци је, мо ра се без у слов но ра чу на ти с тим да ће се та др жа ва у 
сва ком бу ду ћем ра ту бо ри ти као отво рен и огор чен про тив ник на 
стра ни на ших оста лих не при ја те ља”, и на ста вља да срп ско се о ско 
ста нов ни штво у БиХ тре ба да одр же у „ле тар гич ном ста њу”, док 
се с „без об зир ном стро го шћу” ва ља од но си ти пре ма срп ској ин те-
ли ген ци ји и по лу ин те ли ген ци ји.

Или ка ко да Ср бе пред ста ве дру га чи ји ма од њи хо вог опи са 
из про по ве ди про те стант ског па сто ра Фри дрих Гри сен дор фа ко ји 
ка же“ На ша отаџ би на је из гу би ла рат. По бе ди ли су Ру си, Аме ри-
кан ци, Ен гле зи. Мо жда су има ли бо ље оруж је, ви ше вој ни ка, бо ље 
вођ ство. Али то је, уства ри, из ра зи то ма те ри јал на по бе да. Ту по бе-
ду су они од не ли. Али ов де ме ђу на ма, има је дан на род ко ји је из во-
је вао јед ну дру га чи ју и мно го леп шу по бе ду - по бе ду ду ше, по бе ду 
ср ца и по што ва ња, по бе ду ми ра и хри шћан ске љу ба ви. То су Ср би! 
Ми смо их ра ни је са мо до не кле по зна ва ли. Али смо исто та ко зна-
ли шта смо чи ни ли у њи хо вој отаџ би ни. Уби ја ли смо сто ти не Ср ба 
ко ји су бра ни ли зе мљу, за јед ног уби је ног на шег вој ни ка, ко ји је, 
ина че, пред ста вљао власт оку па то ра - на сил ни ка.

 Па не са мо да смо то чи ни ли, не го смо бла го на кло но гле да ли 
ка ко су на Ср бе та ко пу ца ли са сви ју стра на. Зна ли смо да се ов де, 
ме ђу на ма, на ла зи 5.000 офи ци ра Ср ба, ко ји су не кад пред ста вља-
ли дру штве ну ели ту у сво јој зе мљи, а са да су ли чи ли на ко сту ре, 
из не мо гли и ма лак са ли од гла ди. Зна ли смо да код Ср ба ти ња ве-
ро ва ње: ко се не осве ти, тај се не по све ти! И ми смо се, за и ста пла-
ши ли осве те тих срп ских му че ни ка. Бо ја ли смо се да ће по на шој 
ка пи ту ла ци ји, ра ди ти оно што смо ми њи ма чи ни ли. За ми шља ли 
смо, ја сно, ту тра ге ди ју и већ ви де ли на шу де цу ка ко пли ва ју ка на-
ли за ци јом, или се пе ку у град ској пе ка ри. За ми шља ли смо уби ја ње 
на ших љу ди, си ло ва ња, ру ше ња и ра за ра ња на ших до мо ва. Кад су 
пу кле за ро бље нич ке жи це и ка да се 5.000 жи вих срп ских ко сту ра 



на шло сло бод но у на шој сре ди ни, ти ко сту ра су ми ло ва ли на шу 
де цу, да ва ли им бом бо не. Раз го ва ра ли су са њи ма! 

Ср би су, да кле, ми ло ва ли де цу оних ко ји су њи хо ву Отаџ би-
ну у цр но за ви ли.

Тек са да раз у ме мо за што је ве ли ки пе сник Ге те учио срп-
ски је зик. Сад тек схва та мо за што је Би змар ку по след ња реч на 
са мрт нич кој по сте љи би ла ‘’ Ср би ја!’’ Та по бе да Ср ба је ве ћа и 
уз ви ше ни ја од сва ке ма те ри јал не по бе де! Та кву по бе ду, чи ни ми 
се, мо гли су из во је ва ти и до би ти са мо Ср би, од не го ва ни у њи хо-
вом све то сав ском ду ху и ју нач ким еп ским пе са ма, ко је је наш Ге те 
то ли ко во лео.“

”Ка жем ти да су ови љу ди пра ви ди во ви, пи ше пле ме ни та 
док тор ка Ел си Ин глиш не гу ју ћи ра ње не Ср бе, же на ко ја се при-
кљу чи ла Пр вој срп ској до бро во љач кој ди ви зи ји. Осе ћам се та ко 
ма ла по ред њих да би тре ба ло да се са кри јем. Бол! Ис па шта ње! 
Ни сте упо зна ли хра брост док не ви ди те ове љу де ка ко ис па шта ју. 
Ствар но не знам ода кле до ла зи ова ра са рат ни ка, али мо гу ре ћи да 
су они пра ви Бож ји љу ди.“

Специјалнa савезничкa ко ми си ја утвр ди ла је да кри ви ца ле-
жи пре свих на Не мач кој, а по том Аустри ји. Ме ђу тим, Не мач ка је 
осу ђе на на рат не ре па ра ци је ко је не би мо гла да из др жи ни јед на 
при вре да! Мо ра ла је да пла ти рат не од ште те у по чет ку у из но су од 
5 ми ли јар ди до ла ра, а не у твр ђе ну ци фру да ис пла ти у на ред них 30 
го ди на. Ни је сме ла да уво зи ни из во зи оруж је, да има под мор ни це, 
мо гла је да има са мо 120.000 вој ни ка. По сле ди це су по Не мач ку 
би ле ка та стро фал не и ство ри ле су усло ве да на власт до ђе гру па 
екс тре ми ста ко ја је про из ве ла но ви рат, ко ји је по свом ис хо ду био 
ви ше стру ко го ри у од но су на прет ход ни.

По сле ди ца Ве ли ког ра та био је Дру ги свет ски рат, па хлад ни 
рат, али и ње го вим окон ча њем ни је уми ну ла на пе тост све та и не-
из ве сност бу дућ но сти ци ви ли за ци је, на про тив. И ка ко ре че Вер њо, 
”чо ве чи ји дух има ду бо ке но ћи ко је ру ше де ло ње го вих да на. До-
кле год јед но сто ле ће пре да је дру го ме ли сто ве по ве сти, тра ди ци је, 
спо ме ни ке, ка ме ње, не ће би ти мо гућ но да се не што са свим но во 
из гра ди”. 

По бе да си ла са ве зни ца у два свет ска ра та, ни ства ра ње ре-
ги о нал не за јед ни це ви ше европ ских др жа ва  ни је га ран ци ја ми ра. 
Сва ка по бе да у се би но си не ко не за до вољ ство, јер се на ро ди де-
ле на по бед ни ке и по бе ђе не, што у по бе ђе ни ма иза зи ва по тре бу 
за вра ћа њем из гу бље ног из јед на ча ва њем и по сти за њем ба лан са. 
Ства ра ње Европ ске за јед ни це на ро да на из ве стан на чин збли жа ва 
на ро де на јед ном про сто ру. Ка да су на ро ди за ви сни јед ни од дру-



гих и по ве за ни у јед ну по ли тич ку ор га ни за ци ју, по ста ју со ли дар-
ни де ло ви јед не це ли не, на ста је флек си бил ност гра ни ца у сми слу 
сло бод ног про то ка љу ди ро бе и ка пи та ла, сма њу је се знат но и мо-
гућ ност да се по но во ини ци ра су коб огром них раз ме ра. Осим то га, 
мир ко ји га ран ту је уре ђе ње Евро пе при бли жа ва љу де и вас по ста-
вља бли скост, пре све га кул тур ну, на уч ну, обра зов ну, уз пре ва зи ла-
же ње је зич ке ба ри је ре, кроз све при сут ни ји ен гле ски је зик као гло-
бал ни је зик све та. Та по ја ва има сво је не га тив не ко но та ци је, али 
као по зи ти ван ис ти че мо фак тор збли жа ва ња, и то не тре ба пре не-
брег ну ти, ма да би тре ба ло да бу де пред мет јед не ши ре ди ску си је.

 
Ува же ни при ја те љи,
Ср би ја у кон тек сту Ве ли ког ра та у ве ли кој ме ри за ви си од 

свог по ло жа ја и ви ше ве ков ног роп ства, ко је зна чај но об ли ку је 
свест и по на ша ње, че га се ве ро ват но ве ко ви ма не ће мо осло бо ди ти.  
Као и са да, ка да по ку ша ва мо да отва ра мо вра та ши ром све та, и у 
том вре ме ну Ср би ја је би ла рас кр шће све то ва, ко лач ко ји су ве ли ке 
си ле де ли ле ме ђу со бом. 

То ком тог ге о стра те шког по зи ци о ни ра ња ве ли ких си ла, Ср-
би ја ни је ни ка да осе ти ла бо љи так, на про тив. 

На ма, ипак, оста је на да да ће са вре ме ни свет ус пе ти да урав-
но те жи раз вој при род них и дру штве них на у ка, да ће ехо етич ке 
по у ке ан тич ких ци ви ли за ци ја над вла да ти са вре ме ну гр мља ви ну 
тех ни ке у слу жби праг ме, про фи та и до ми на ци је, а то је, чи ни се, 
нај ва жни ји, суд бо но сни за да так љу ди од на у ке да нас. На ма оста је 
да се бо ри мо ре чи ма и де ли ма у на сто ја њу да не до зво ли мо да се 
ре ви ди ра ју исто риј ске чи ње ни це, јер на то не ма мо пра во. Ако при-
хва ти мо да не и сти на овла да, да би на ма су тра мо жда би ло бо ље, 
ка ко то да ста ви мо у исту ра ван са кр вљу на ших пре да ка ко ја је на-
то пи ла срп ске зе мље? Да ли ће мо он да би ти јед на ко кри ви као они 
ко ји су уби ја ли на ше прет ке, па ту кри ви цу оза ко ни ли као прав ду, 
а ми при хва ти ли? 

Твр дим, да су ћу та ње и рав но ду шност јед на ко са у че шће у 
кри ви ци, као и ње но при хва та ње.

Да ли смо у том слу ча ју до стој ни по том ци оних ко је су це ни-
ли и по што ва ли, љу би ли нај ве ћи умо ви све та?

По ми ре ње ме ђу на ро ди ма тре ба ло би да се оства ри, али до 
ње га не ће до ћи пла си ра њем ла жи уме сто исти не и тра же њем крив-
ца ме ђу пра вед ни ма. Не ка да се су о ча ва мо са вре ме ни ма у ко ји ма 
смо не моћ ни пред не прав дом, али ни ка да не мо же да до ђе вре ме у 
ко ме смо не моћ ни да про те сту је мо...



За вр шио бих сло во о ве ли ком ју би ле ју, кон ста та ци јом бив-
шег пред сед нка ака де ми је Јо ва на Цви ји ћа, ко ја на ма по ли ти ча ри ма 
мо ра увек, а на ро чи то да нас, да бу де по у ка: ”Тре ба да на сту пи ге не-
ра ци ја ко ја ће у по ли тич ком жи во ту сма тра ти за бле бе та ње го вор и 
го вор ни штво без пра ве и сми шље не ак ци је. У нас се са да на та кво 
го вор ни штво су ви ше мно го по ла же”. 
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Сажетак
По след њу че твр ти ну ве ка пред Ве ли ки рат, Ср би ја је, уз 

пре кид од без ма ло јед не де це ни је, би ла зе мља пар ла мен та ри зма. 
Устав Кра ље ви не Ср би је од 1888. се у устав но прав ној на у ци обич-
но сма тра нај бо љим устав ним ак том у исто ри ји срп ске устав но сти, 
јер је при хва тио го то во све нај мо дер ни је европ ске де мо крат ске ин-
сти ту ци је сво га вре ме на, док је Устав од 1903. био ње гов „двој ник“ 
– ње го во но во, до пу ње но и по пра вље но из да ње. Јед на од нај ва-
жни јих те ко ви на европ ске де мо кра ти је је сте ло кал на са мо у пра ва, 
ко ју су ови уста ви по ло жи ли на но ве те ме ље, умно го ме раз ли чи те 
од оних ко је су по ста ви ли ра ни ји срп ски уста ви. У овом ра ду је 
украт ко при ка за на ево лу ци ја ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји пре до-
но ше ња Уста ва од 1888, као и ре ше ња ко ја су тај Устав и за ко ни 
ко ји су из ње га про и за шли пред ви де ли за тај об лик те ри то ри јал не 
де цен тра ли за ци је. У пе ри о ду вла да ви не кра ља Алек сан дра Обре-
но ви ћа пр во је вра ћен на сна гу На ме снич ки устав од 1869, а за тим 
до не сен и но ви, Ок тро и са ни устав од 1901, чи ја ре ше ња ни су би-
ла у скла ду са на че ли ма де мо кра ти је и пар ла мен та ри зма. По себ на 
па жња по све ће на је и пе ри о ду од 1903. до 1918, ка да је Устав од 
1888. по но вљен као Устав од 1903, али ни је био пра ћен од го ва ра ју-
ћим за ко но дав ством у сфе ри ло кал не са мо у пра ве. На кра ју, да та је 
оце на јед них и дру гих ре ше ња.
Кључ не ре чи: Устав од 1888, Устав од 1903, ло кал на са мо у пра ва, оп шти-

на, округ.
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1.ЛОКАЛНА(САМО)УПРАВАУСРБИЈИПРЕ1888.

За че ци ло кал не са мо у пра ве по сто ја ли су још у сред њо ве ков-
ној Ср би ји у ви ду из ве сних при ви ле ги ја ко је су ужи ва ла тр го вач ка 
и ру дар ска на се ља. Си стем при ви ле ги ја, ко ји са др жи еле мен те ло-
кал не са мо у пра ве у мо дер ном сми слу, био је ве о ма сло жен и имао 
је раз ли чи те об ли ке у раз ли чи тим те ри то ри јал ним је ди ни ца ма. 
„На че ло на род не са мо у пра ве, по ко јем ме шта ни са ми би ра ју сво је 
пред став ни ке и зва нич ни ке и де мо крат ски ре ша ва ју сво је ло кал не 
про бле ме, по ста је и оста је ба шти на де мо крат ске по ли ти ке срп ског 
на ро да.“1) За вре ме тур ске вла да ви не, у Ср би ји су од са мо у прав них 
је ди ни ца по сто ја ла се ла и кне жи не. У њи ма су ре ша ва на сва пи та-
ња и про бле ми у ве зи са жи во том тих ма лих ад ми ни стра тив но-те-
ри то ри јал них за јед ни ца.

То ком Пр вог срп ског устан ка, на род на са мо у пра ва је пр во 
огра ни че на, а 1808. го то во пот пу но уки ну та и за ме ње на цен тра ли-
змом и ап со лут ном вла шћу во жда. Ло кал на са мо у пра ва би ла је у 
су прот но сти са Ка ра ђор ђе вим кон цеп том ор га ни за ци је бу ду ће срп-
ске др жа ве. На тај на чин је про пу ште на исто риј ска при ли ка да се 
ло кал на са мо у пра ва угра ди у те ме ље срп ске пост фе у дал не др жа ве 
у на ста ја њу, без об зи ра на то што је срп ски на род за вре ме тур ске 
вла сти на род ну са мо у пра ву „чу вао као сво ју све ти њу, јер му је она 
слу жи ла као нај ја ча га ран ти ја за сло бо ду, ве ру и на род ност.“2) И 
кнез Ми лош Обре но вић је вла дао ап со лу ти стич ки, при ме њу ју ћи 
че сто и су ро ве ме то де, гу ше ћи на род не бу не и ли кви ди ра ју ћи по је-
ди не ло кал не ста ре ши не. У та квим при ли ка ма ни је би ло мо гућ но-
сти за ус по ста вља ње ло кал не са мо у пра ве. Пре ма ре чи ма Ђур ђе ва, 
„на хиј ски и кне жин ски кне зо ви по ста ју ор га ни лич не Ми ло ше ве 
вла сти ко ји обез бе ђу ју ред и по ре дак у на ро ду.“3) Цен тра ли стич ки 
си стем је вре ме ном све ви ше учвр шћи ван, а цен тра ли зам је до жи-
вео кли макс на Скуп шти ни одр жа ној 1834, што је и био је дан од 
глав них узро ка Ми ле ти не бу не.

С об зи ром на то да пр ви срп ски устав, Сре тењ ски устав од 
1835, ни ка да ни је сту пио на сна гу, Тур ски устав од 1838. је пр ви 
устав ни акт ко ји је ре гу ли сао по ло жај ло кал них је ди ни ца у Ср би ји. 
Њи ме је Ср би ја би ла по де ље на на 17 окру га, окру зи су би ли по де-
ље ни на сре зо ве, а сре зо ви на оп шти не. Та тро сте пе на ор га ни за ци ја 

1) Алек сан дар Б. Ђур ђев, Локалнасамоуправа, Уни вер зи тет у Но вом Са ду – Прав ни фа-
кул тет – Цен тар за из да вач ку де лат ност, Но ви Сад, 1997, стр. 48.

2) Фе дор Ни кић, ЛокалнауправаСрбијеуXIXиXXвеку, Ге ца Кон, Бе о град, 1927, стр. 1.

3) Ђур ђев, стр. 51.
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за др жа ла се у Ср би ји све до Ве ли ког ра та, па и на кон ње га, у окви-
ру Кра ље ви не СХС. На ред не, 1839. го ди не, до не сен је пр ви За кон 
о оп шти на ма, ко ји је раз ли ко вао сре ске и ва ро шке оп шти не и ко ји 
је Бе о гра ду дао по се бан по ло жај. Узи ма ју ћи у об зир уку пан ста тус 
и овла шће ња ло кал них ор га на (оп штин ског од бо ра и оп штин ског 
су да), мо же се оце ни ти да је овај си стем у ства ри био си стем ло кал-
не упра ве, ко ја је би ла са став ни део цен трал не др жав не вла сти, а 
не си стем ло кал не са мо у пра ве. До бра илу стра ци ја за ова кву оце ну 
је сте по да так да оп шти не све до 1864. ни су има ле соп стве не бу-
џе те, већ су за све ве ће из дат ке мо ра ле има ти одо бре ње цен трал-
них ор га на. Због то га се мо же ре ћи да је у Ср би ји „ус по ста вље на 
стро га цен тра ли за ци ја вла сти с оли гар хиј ским ка рак те ри сти ка ма. 
Ова оли гар хиј ска власт, од оли гар хи је на род них ста ре ши на, ко је 
су, ма кар сим бо лич но, озна ча ва ли не ку ве зу с на ро дом, вре ме ном 
ево лу и ра у оли гар хиј ско-би ро крат ску, гу бе ћи ти ме и тај сим бол.“4) 
Си ту а ци ја се ни је по пра ви ла ни за вре ме дру ге вла да ви не кне за 
Ми ха и ла, јер су ло кал не је ди ни це би ле у пот пу но сти пот чи ње не 
цен трал ној вла сти.

Ни На ме снич ки устав од 1869, иако је био пр ви срп ски устав 
мо дер но кон ци пи ран и прав но-тех нич ки уре ђен по са вре ме ним 
европ ским стан дар ди ма, ни је по пра вио си ту а ци ју у по гле ду сма-
ње ња цен тра ли зма. Он чак ни на чел но ни је про кла мо вао ло кал ну 
са мо у пра ву, већ је са мо на вео да су оп шти не „са мо стал не у сво јој 
упра ви, сход но про пи си ма за ко на“. На кон сти ца ња др жав не не за-
ви сно сти Ср би је 1878, укло ње ни су и по след њи оста ци ло кал не 
са мо у пра ве. Са мо дан на кон што је Ср би ја до би ла ме ђу на род но 
при зна ње, 14. ју ла 1878. до не сен је за кон ко јим су уки ну ти сви 
об ли ци оп штин ске са мо у пра ве и над оп шти на ма уве ден пот пу ни 
по ли циј ски над зор. „Та ко је пр ви дан не за ви сне Ср би је обе ле жен 
ли кви ди ра њем оста та ка ло кал не са мо у пра ве.“5)

Из крат ког пре гле да ге не зе ло кал них је ди ни ца у Ср би ји, пот-
пу но је ја сно да уста во тво рац од 1888. ни је имао до бре при ме ре у 
ра ни јим уста ви ма, ко ји су ло кал не је ди ни це – оп шти не, сре зо ве и 
окру ге – углав ном сво ди ли на је ди ни це ло кал не упра ве (admini-
strationlocale), не да ју ћи им го то во ни ка кву ауто но ми ју у од но су 
на цен трал ну власт, чак ни у до ме ну по сло ва ко ји су очи глед но од 
ло кал ног зна ча ја. Сто га Јо ви чић ис прав но кон ста ту је да су „у пр-
вом раз до бљу раз во ја Ср би је пре о вла ђи ва ле (су) цен тра ли стич ке 

4) Ра ди во је Ма рин ко вић, Са во Мар ко вић, ЛокалнасамоуправауСрбијииЦрнојГоридо
1918, Стал на кон фе рен ци ја гра до ва, Бе о град, 1995, стр. 42.

5) Ра ди во је Ма рин ко вић, Локалнасамоуправа–стареиновенедоумице, Ин сти тут за по-
ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1998, стр. 222.
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тен ден ци је, та ко да су те ри то ри јал не је ди ни це би ле го то во ис кљу-
чи во под руч не је ди ни це цен трал не вла сти.“6) Устав но прав ним је-
зи ком ре че но, окру зи, сре зо ви и оп шти не су у Ср би ји до до но ше ња 
Уста ва од 1888. би ли је ди ни це те ри то ри јал не де кон цен тра ци је, а 
не те ри то ри јал не де цен тра ли за ци је; је ди ни це ло кал не упра ве, а не 
ло кал не са мо у пра ве.

2.УСТАВОД1888–НАЈБОЉИУСТАВУ
ИСТОРИЈИСРПСКЕУСТАВНОСТИ?

По чев од 1888, срп ска устав ност се при бли жи ла мо де ли ма 
нај ли бе рал ни јих устав них тен ден ци ја. „У по гле ду Уста ва од 1888. 
у на шој на у ци и јав но сти вла да оп ште при хва ће на оце на да је то 
нај бо љи срп ски устав, раз у ме се за јед но са ње го вим не што ма ло 
‘до пу ње ним и по пра вље ним из да њем’, Уста вом од 1903.“7) Иако 
је тај Устав са др жао и по је ди на ре ше ња ко ја се да нас чи не ве о ма 
ре тро град ним (нпр. др жа ва ни је би ла одво је на од цр кве), он је у 
вре ме ка да је усво јен, али и ду го на кон то га, пред ста вљао ве о ма 
про гре си ван устав ни текст. Сто га је Устав од 1888. ве ро ват но нај-
бо љи срп ски устав, узи ма ју ћи у об зир вре ме и окол но сти у ко ји-
ма је до не сен. Али мо жда и нај ве ћа ње го ва сла бост ле жи упра во 
у то ме – он је био су ви ше мо де ран за он да шње срп ско дру штво, 
од но сно ни је био „огла да ло“ дру штве не ствар но сти у он да шњој 
Ср би ји.

Не ма сум ње да је Устав од 1888. на стао као плод по ли тич ког 
ком про ми са од ла зе ћег кра ља Ми ла на и нај ја че по ли тич ке стран ке 
у зе мљи, Ра ди кал не стран ке. Због то га се овај устав че сто, по ма ло 
пе жо ра тив но, на зи ва и „Ра ди кал ским уста вом“, иако ве ли ки део 
ре ше ња из устав ног про јек та те стран ке ни је у ње му на шао сво-
је ме сто. Ком про мис је био у то ме да, с јед не стра не, ди на сти ја 
Обре но ви ћа за др жи пре сто, али да, с дру ге, краљ Ми лан при ста не 
на уво ђе ње пар ла мен тар ног си сте ма (Сло бо дан Јо ва но вић пе ри од 
ва же ња овог уста ва на зи ва „до бом пар ла мен тар но сти“).

Ква ли тет устав ног тек ста је го то во бес пре ко ран, ли шен дво-
сми сле них од ре да ба и прав них пра зни на. Осим то га, про гла ше на 
људ ска и гра ђан ска пра ва су се оства ри ва ла не по сред но на осно ву 
Уста ва, што је нај бо ље јем ство њи хо ве не по вре ди во сти. Кад је реч 
о си сте му вла сти, уве ден је пар ла мен тар ни си стем (ма да у сво јој 

6) Ми о драг Јо ви чић, Лексиконсрпскеуставности1804-1918, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 
1999, стр. 125.

7) Исто, стр. 311.
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ло ши јој, двој ној или ор ле ан ској ва ри јан ти), са до бро урав но те же-
ном по де лом вла сти и не за ви сним суд ством. На род на скуп шти на је 
ко нач но по ста ла истин ска за ко но дав на власт (за јед но са Кра љем), 
а уве ден је про пор ци о нал ни си стем рас по де ле ман да та и сло бод ни 
по сла нич ки ман дат.

Ка да је усво јен, Устав од 1888. је ва жио све га не што ду же од 
пет го ди на, јер је краљ Алек сан дар др жав ним уда ром од 1894. об-
у ста вио ње го ву при ме ну, вра тив ши на сна гу Устав од 1869. Сво ју 
„дру гу мла дост“ овај устав је до жи вео на кон по врат ка Ка ра ђор ђе-
ви ћа на пре сто, у не што из ме ње ном и до пу ње ном тек сту, а фор-
мал но се при ме њи вао као но ви Устав од 1903. (иако се су штин ски 
ра ди ло о по но вље ном Уста ву од 1888) све до „ута па ња“ Ср би је у 
Кра ље ви ну СХС. И у пр вом и у дру гом пе ри о ду ва же ња овог устав-
ног тек ста, Ср би ја је би ла устав на пар ла мен тар на мо нар хи ја, сле-
де ћи та да нај са вре ме ни је трен до ве европ ске устав но сти.

3.ПОЛОЖАЈЛОКАЛНЕСАМОУПРАВЕ
ПРЕМАУСТАВУСРБИЈЕОД1888.

Раз ли чи то од уста ва ко ји су му прет хо ди ли, Устав Кра ље ви-
не Ср би је од 1888. са др жао је чи та во по гла вље о ло кал ној са мо у-
пра ви (по гла вље IX). Дру га, су штин ска ди стинк ци ја овог Уста ва 
у од но су на ње го ве прет ход ни ке је сте при хва та ње на че ла де цен-
тра ли за ци је (са мо у пра ве), за раз ли ку од цен тра ли стич ког на че ла 
де кон цен тра ци је ко је је пре то га би ло при сут но у ве ли кој ме ри.

Устав од 1888. је за др жао већ тра ди ци о нал ну те ри то ри јал ну 
по де лу зе мље на окру ге, сре зо ве и оп шти не.8) Окру га је би ло 15 
и у њи ма су, пре ма Уста ву (чл. 161), по сто ја ли „уз др жав не ор га-
не вла сти, као са мо у прав ни ор га ни: окру жне скуп шти не и стал ни 
окру жни од бо ри“, ко ји су има ли „за да так да во де бри гу о чу ва њу и 
уна пре ђе њу про свет них, при вред них, са о бра ћај них, са ни тет ских и 
фи нан сиј ских окру жних ин те ре са, као и да вр ше све по сло ве ко ји 
би се за ко ном ста ви ли у њи хов круг ра да“. Устав ни је дао де фи ни-
ци ју сре зо ва, ко ји су пред ста вља ли сред њи сте пен или ме ђу сте пен 
ло кал не са мо у пра ве, док су оп шти не, као нај у же и основ не је ди-
ни це ло кал не са мо у пра ве у Кра ље ви ни Ср би ји, има ле „сво ју са мо-
у пра ву“, а као оп штин ски ор га ни би ли су пред ви ђе ни оп штин ски 
суд, оп штин ски од бор и оп штин ски збор, ко ји су би ли за ду же ни 
„за вр ше ње оп штин ских по сло ва“ (чл. 162).

8) Вид. Рат ко Мар ко вић, Уставноправо, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о-
град, 2014, стр. 99.
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Из бо ри за ло кал не ор га не су пре ма Уста ву би ли не по сред ни 
(чл. 163), при че му је, по ред цен зу са по по лу, ко ји је био уоби ча јен 
у XIX ве ку, по сто јао и имо вин ски цен зус, јер је но си лац би рач ког 
пра ва на оп штин ским и окру жним из бо ри ма био сва ки срп ски гра-
ђа нин „члан до тич не оп шти не или окру га, ко ји, уз дру ге за кон ске 
усло ве, пла ћа др жа ви 15 ди на ра не по сред не по ре зе на го ди ну“. Од 
овог огра ни че ња су би ли из у зе ти за дру га ри ко ји су на вр ши ли 21 
го ди ну жи во та, јер су мо гли да гла са ју на из бо ри ма „ма ко ли ку не-
по сред ну по ре зу пла ћа ли“ (чл. 164).

Устав је пред ви ђао да, осим са мо у прав них де ло кру га, је ди-
ни це ло кал не са мо у пра ве има ју и по ве ре не де ло кру ге, јер је про пи-
си вао да су оне ду жне да, по ред оп штин ских и окру жних по сло ва, 
вр ше др жав не по сло ве ко је им за ко ни од ре де (чл. 165). Из вор ни 
(са мо у прав ни) и по ве ре ни (пре не се ни) по сло ви су ка рак те ри стич-
ни за све мо дер не си сте ме ло кал не са мо у пра ве. Док су у вр ше њу 
из вор них по сло ва је ди ни це ло кал не са мо у пра ве под врг ну те са мо 
кон тро ли устав но сти и за ко ни то сти, по ве ре ни по сло ви пред ста-
вља ју над ле жно сти у ко ји ма цен трал ни др жав ни ор га ни, по ред 
устав но сти и за ко ни то сти, мо гу да про ве ра ва ју и це лис ход ност ра-
да ло кал них ор га на.

Устав од 1888. је ре гу ли сао и пи та ње осни ва ња но вих оп-
шти на, као и про ме не гра ни ца по сто је ћих, утвр див ши да се но ва 
„оп шти на не мо же ство ри ти, ни ти се обим оп шти на мо же ме ња-
ти, без одо бре ња за ко но дав не вла сти“ (чл. 166). При том, Устав је 
пред ви део и да „сва ки гра ђа нин и сва ко не по крет но до бро мо ра 
при па да ти не кој оп шти ни и сно си ти те ре те оп штин ске, сре ске и 
окру жне“ (чл. 167).

По себ ну па жњу уста во тво рац је по све тио ло кал ним фи нан-
си ја ма. Пре све га, би ло је пред ви ђе но да се за фи нан сиј ске од лу ке 
ве ли ког зна ча ја мо ра има ти са гла сност ло кал ног пред став ни штва. 
Та ко се окру жни и сре ски „при ре зи“ ни су мо гли уста но ви ти без 
одо бре ња окру жне скуп шти не, а оп штин ски без одо бре ња оп-
штин ског збо ра. При том се окру зи сре зо ви и оп шти не ни су мо гли 
за ду жи ва ти без одо бре ња истих пред став нич ких ор га на. На кра-
ју, Устав је пред ви ђао и мо гућ ност да се за ко ном од ре ди „у ко јим 
ће слу ча је ви ма би ти по треб но за те при ре зе и за то за ду жи ва ње 
одо бре ње за ко но дав не или дру ге ко је др жав не вла сти“ (чл. 168). 
Ко нач но, Устав је пред ви део и по сто ја ње сво ји не ло кал не са мо у-
пра ве, про пи сав ши да „окру зи, сре зо ви и оп шти не мо гу, као и по-
је ди на ли ца, има ти сво јег има ња“ (чл. 169).

Сва оста ла пи та ња у ве зи са над ле жно сти ма и ор га ни за ци-
јом окру жних, сре ских и ло кал них вла сти, као и од но се из ме ђу тих 
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вла сти са др жав ним вла сти ма, уста во тво рац је пре пу стио за кон-
ској ре гу ла ти ви (чл. 170).9)

С об зи ром на то да је ло кал на са мо у пра ва пре ма Уста ву од 
1888. би ла тро сте пе на, по ло жај основ них је ди ни ца, оп шти на, ре гу-
ли сан је јед ним, а по ло жај ви ших је ди ни ца, сре зо ва и окру га, дру-
гим за ко ном. Та ко је 1889. до не сен За кон о оп шти на ма, а на ред не, 
1890. го ди не, За кон о уре ђе њу окру га и сре зо ва. Пре ма овим за-
кон ским ак ти ма, ефек тив на ло кал на власт вр ши ла се у оп шти на ма 
и окру зи ма, док су сре зо ви би ли пот пу но су ви шне је ди ни це, пу ка 
фор ма без ика кве са др жи не. „У од но су на ра ни ји пе ри од, овим за-
ко ни ма по бољ шан је по ло жај оп шти не и учи њен на пре дак у ње ној 
ауто но ми ји.“10)

За кон о оп шти на ма од 1889. ни је у окви ру оп штих од ре да ба 
утвр дио над ле жно сти оп шти не као је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, 
не го је то учи нио на по сре дан на чин, утвр ђу ју ћи над ле жно сти сва-
ког од оп штин ских ор га на. Као ор га не оп шти не, За кон је пред ви део 
оп штин ски збор, оп штин ски суд и оп штин ски од бор. Оп штин ски 
збор су чи ни ли сви ста нов ни ци оп шти не са пра вом гла са на из бо-
ри ма, од но сно пу но лет ни ста нов ни ци ко ји су пла ћа ли 15 ди на ра 
не по сред ног по ре за го ди шње, као и сви пу но лет ни чла но ви по ро-
дич не за дру ге, чак иако сви ску па ни су пла ћа ли 15 ди на ра по ре за. 
Од ре ђе не ка те го ри је ли ца би ле су ли ше не пра ва да гла са ју на збо ру 
(офи ци ри, вој ни ци, осу ђе на ли ца, ли ца под ис тра гом или сте ча јем, 
ли ца ко ја ду гу ју по рез...). Оп штин ски збор је имао над ле жно сти 
из бор ног, фи нан сиј ског, ко му нал ног и са ве то дав ног ка рак те ра. Оп-
штин ски збор, као об лик не по сред не де мо кра ти је, функ ци о ни сао 
је у ве ли кој ме ри у скла ду са де мо крат ским на че ли ма.

Нај зна чај ни ји оп штин ски ор ган је, тра ди ци о нал но, био оп-
штин ски суд, ко ји је имао суд ска и управ на (по ли циј ска, ко му нал-
на и из вр шна) овла шће ња. Он је, као суд ски ор ган, био над ле жан 
да од лу чу је у кри вич ним и гра ђан ским ства ри ма, ка да ни је би ла 
про пи са на над ле жност др жав них су до ва. С дру ге стра не, ње го ве 
над ле жно сти као управ ног ор га на би ле су да во ди ра чу на о ре ду 
и без бед но сти у оп шти ни и да из вр ша ва за ко не и дру ге др жав не 
про пи се, а под ра зу ме ва ла је вр ло ра зно род не, углав ном ко му нал не 
по сло ве. Ко нач но, оп штин ски суд је рас по ла гао и зна чај ним овла-
шће њи ма у по гле ду оп штин ске имо ви не и при хо да, као и у по гле ду 
во ђе њу оп штин ских еви ден ци ја. „На осно ву ових овла шће ња ла ко 

9) Вид. Ђур ђев, стр. 55-56.

10) Пре драг Ди ми три је вић, Де јан Ву че тић, Систем локалне самоуправе, Слу жбе ни гла-
сник, Бе о град, 2011, стр. 182.
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је за кљу чи ти да је оп штин ски суд био нај зна чај ни ји ор ган вла сти у 
оп шти ни, ка ко у по гле ду вр ше ња суд ско-по ли циј ских (др жав них) 
функ ци ја, та ко исто и у вр ше њу оп штин ских по сло ва.“11)

На кра ју, оп штин ски од бор је био ор ган ко ји је би ран да во ди 
ра чу на о „оп штин ским ин те ре си ма“ и ра ди „над гле да ња ра да оп-
штин ског су да“, са ман да том од две го ди не.12) Ње го ва нај ва жни ја 
овла шће ња су би ла у ве зи са оп штин ским фи нан си ја ма и имо ви-
ном, као и у ве зи са ра дом оп штин ског су да. „Од бор је био ге не-
рал но овла шћен да кон тро ли ше рад оп штин ског су да, а по себ ном 
над зо ру под ле га ли су сви по сло ви ко је је суд ра дио по од лу ка ма 
од бо ра.“13)

Оп штин ски од бор је, да кле, био ор ган ко ји је вр шио уну тра-
шњи над зор над ра дом оп штин ских ор га на, док су за спољ ни над-
зор би ли за ду же ни стал ни окру жни од бо ри и др жав ни ор га ни.14) 
Спољ ни над зор је имао два об ли ка, у за ви сно сти да ли се ра ди ло 
о из вор ном или по ве ре ном де ло кру гу оп шти не. У пр вом слу ча ју, 
над зор је об у хва тао са мо за ко ни тост ра да оп штин ских ор га на, док 
се у дру гом слу ча ју про сти рао и на це лис ход ност тог ра да. Ор га-
ни ма над зо ра ста ја ла је на рас по ла га њу ши ро ка па ле та раз ли чи тих 
сред ста ва. Сви об ли ци над зо ра би ли су за ко ном де таљ но уре ђе ни, 
чи ме је огра ни че на мо гућ ност за њи хо ву евен ту ал ну зло у по тре бу. 
Спољ ни над зор је пре ма за ко ну био ве о ма зна ча јан еле мент си сте-
ма ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји.

Да ју ћи оце ну по ло жа ја оп шти на пре ма За ко ну о оп шти на ма 
од 1889, Ма рин ко вић кон ста ту је: „ако се овај радикалски за кон о 
оп шти на ма про це њу је у све тлу ста ња ло кал не (оп штин ске) са мо у-
пра ве ка кво је би ло пре ње го вог до но ше ња, мо же се кон ста то ва ти 
да је учи њен зна ча јан на пре дак“, „али, ако се са мо у пра ва оп шти на 
про це њу је у од но су на ра ди кал ске зах те ве и про кла ма ци је пре не го 
што су до шли на власт, он да је ова ко ја је би ла утвр ђе на за ко ном, 
ис под оче ки ва ња.“15)

Је ди ни це ло кал не са мо у пра ве нај ви шег сте пе на пре ма Уста-
ву од 1888. би ли су окру зи, док су сре зо ви би ли је ди ни це сред њег 

11) Ма рин ко вић, стр. 226.

12) Упор. Ди ми три је вић, Ву че тић, стр. 183.

13)  Ма рин ко вић, стр. 227.

14) „Овим ра ди кал ским за ко ном ус по ста вљен је тро стру ки над зор над оп шти на ма и то: 
над зор окру жне са мо у пра ве, над зор Др жав ног са ве та и над зор др жав не по ли циј ске вла-
сти.“ (Дра гош Јев тић, Дра го љуб По по вић, Народнаправнаисторија, Са вре ме на ад ми-
ни стра ци ја, Бе о град, 1997, стр. 161)

15) Ма рин ко вић, стр. 228.
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сте пе на или ме ђу сте пе на. Упра во је ова ква кон цеп ци ја ар гу мент 
у при лог тврд њи да Устав од 1888. не за слу жу је епи тет „ра ди кал-
ски“. Јер, ра ди ка ли су се у свом про гра му и ди ску си ја ма пред до-
но ше ње тог уста ва бо ри ли за дво сте пе ну ло кал ну са мо у пра ву у ко-
јој би срез, као је ди ни ца ви шег сте пе на, има ла сре ди шње ме сто.16) 
Али на кон по ли тич ких до га ђа ја по за вр шет ку Ти моч ке бу не и при-
вре ме ног гу бит ка вла сти, ра ди ка ли су при ста ли на ком про мис ко-
ји је под ра зу ме вао тро сте пе ну ло кал ну са мо у пра ву са окру гом као 
нај ви шом је ди ни цом, а са мим тим и пот пу ном по ти ски ва њу сре зо-
ва у дру ги план.

Окру зи су, као нај ви ше је ди ни це те ри то ри јал не ор га ни за ци је 
зе мље, има ли дво стру ку уло гу – они су би ли и но си о ци др жав не 
вла сти и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. Пред став ник др жав не вла-
сти у окру гу био је окру жни на чел ник, ко јег је ука зом, на пред лог 
ми ни стра уну тра шњих по сло ва, име но вао краљ. Он је имао ши ро-
ке над ле жно сти. На чел ник је био за ду жен да се ста ра о одр жа ва њу 
ре да и оп ште си гур но сти у вр ше њу за ко ном од ре ђе них по сло ва, да 
над зи ре рад свих је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве – оп шти на, сре зо ва 
и окру га (имао је, да кле, кон трол ну функ ци ју), као и да им по ма же 
у оба вља њу њи хо вих по сло ва, а имао је и са ве то дав ну уло гу – мо-
гао је да пред ла же вла ди из ве сне ме ре. По ред то га што се ста рао 
о из вр ша ва њу др жав них про пи са, окру жни на чел ник се ста рао и о 
из вр ша ва њу сре ских и окру жних од лу ка уко ли ко су би ле за ко ни те, 
а имао је пра во и да об у ста ви њи хо во из вр ше ње ако их је сма трао 
не у став ним и не за ко ни тим (о че му је мо рао оба ве сти ти ми ни стра, 
ко ји је до но сио ко нач ну од лу ку). Ко нач но, он је имао и це ре мо ни-
јал но овла шће ње отва ра ња и за тва ра ња сед ни ца окру жне скуп шти-
не, ко јој је мо гао под но си ти пред ло ге и пред став ке.

Као је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, округ је имао и сво је са-
мо у прав не ор га не – окру жну скуп шти ну, стал ни окру жни од бор, 
сре ске иза сла ни ке и се кре та ра скуп шти не. Ти ор га ни би ли су за-
ду же ни за вр ше ње са мо у прав ног де ло кру га окру га, ко ји је об у хва-
тао зна ча јан број по сло ва.17) Пред став нич ки ор ган у окру гу би ла 
је окру жна скуп шти на, ко ја је до но си ла од лу ке о окру жним по-
сло ви ма, али је има ла и над зор ну функ ци ју, на ро чи то над оп шти-
на ма и сре зо ви ма. У њен са став ула зи ли су за ступ ни ци, ко ји ни су 
би ли би ра ни не по сред но, већ по сред но – на сре ским ску по ви ма, 

16) О том про гра му вид. Јев тић, По по вић, стр. 159-160.

17) То су би ли по сло ви имо вин ског ка рак те ра, при вред ног ка рак те ра и со ци јал ног ка рак те-
ра. Осим то га, окру жни ор га ни су би ли ду жни да се ста ра ју о то ме да се ис пу не зах те ви 
ци вил них и вој них вла сти за сно ва ни на за ко ну и да во де ра чу на о снаб де ва њу на род не 
вој ске.
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од стра не кме то ва и од бор ни ка свих оп шти на јед ног сре за. „Украт-
ко, би ра ли су се сре ски за ступ ни ци, а не за ступ ни ци гра ђа на или 
оп шти на.“18) Сто га окру жна скуп шти на ни је би ла пред став ни штво 
ло кал ног ста нов ни штва, већ скуп пред став ни ка сре зо ва, као је-
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ни жег сте пе на. То је у ве ли кој ме ри 
уда ља ва ло окру ге од те о риј ског мо де ла ло кал не са мо у пра ве, чи ју 
есен ци ју чи ни упра во пред став нич ки ка рак тер ло кал них ор га на.19) 
Осим што ни је би ла не по сред но иза бра но пред став ни штво ло кал-
ног ста нов ни штва, окру жна скуп шти на ни је би ла до вољ но са мо-
стал на у оба вља њу сво јих функ ци ја. Нај зна чај ни ји ути цај на њу 
имао је окру жни на чел ник, док је у ве зи са од лу ка ма о фи нан си ја ма 
и имо ви ном би ла за ви сна од ре сор ног ми ни стра20), али и од кра ља 
(нпр. по во дом до но ше ња од лу ка у по ве ре ном де ло кру гу) и На род-
не скуп шти не (на ро чи то у ве зи са фи нан си ја ма и рас по ла га њем 
имо ви ном).

Из вр шни ор ган у окру гу за по сло ве из са мо стал ног де ло-
кру га био је стал ни окру жни од бор. Ње го ви чла но ви би ра ни су из 
са ста ва окру жне скуп шти не. Имао је ужи и ши ри са став. Стал ни 
окру жни од бор је имао над ле жно сти у ве зи са окру жним фи нан си-
ја ма и имо ви ном и над зо ром.

Сре ски иза сла ни ци су би ли чла но ви окру жног од бо ра и би-
рао се по је дан из сва ког сре за. Они су би ли над ле жни за из вр-
ша ва ње од лу ка и на ред би окру жне скуп шти не ко је су се ти ца ле 
њи хо вог сре за. Осим то га, они су са зи ва ли сре ске скуп шти не и ру-
ко во ди ли њи хо вим ра дом. „Из за кон ских од ред би ни је ја сно да ли 
је сре ски иза сла ник у свом сре зу за сту пао ин те ре се окру га, или 
је, што би би ло са свим ло гич но оче ки ва ти, у окру жној скуп шти ни 
и од бо ру мо гао за сту па ти и бра ни ти ин те ре се свог сре за.“21) То је 
још је дан до каз у при лог тврд њи да је срез био пот пу но су ви шна 
је ди ни ца у си сте му ло кал не са мо у пра ве. Сре зо ви су, као је ди ни це 
сред њег сте пе на, оста ли пот пу но нео д ре ђе ни у за ко ну, јер њи хо ве 
над ле жно сти и уну тра шња ор га ни за ци ја ни су би ли де фи ни са ни. 
У су шти ни, они су пред ста вља ли пре не што по пут окру жних ис-
по ста ва (је ди ни ца „окру жне де кон цен тра ци је“), не го те ри то ри јал-

18) Ма рин ко вић, стр. 231.

19) Ипак, од пра ви ла о по сред ном из бо ру чла но ва окру жне скуп шти не је по сто јао из у зе так, 
јер су оп шти не, ко је су има ле пра во да би ра ју „свог“ по сла ни ка у На род ној скуп шти ни, 
има ле пра во и да би ра ју јед ног за ступ ни ка у окру жном пред став ни штву (то пра во је, 
пре ма чл. 81. Уста ва, има ло укуп но 26 оп шти на).

20) „Пра во ми ни ста ра да до но се ко нач на ре ше ња о за ко ни то сти ака та окру жне скуп шти не, 
зна чи ло је крај ње су жа ва ње ло кал не са мо у пра ве.“ (Јев тић, По по вић, стр. 161)

21) Ма рин ко вић, стр. 232.
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не је ди ни це у ко ји ма се вр ши ла са мо у пра ва. Је ди ни ор ган сре за, 
сре ска скуп шти на, ни је би ла би ра на, не го су у њен са став ула зи ли 
кме то ви и по два чла на оп штин ских од бо ра из свих оп шти на на 
те ри то ри ји сре за. Сед ни ца ма скуп шти не је ру ко во дио сре ски иза-
сла ник, ко ји је био окру жни ор ган, што до дат но пот кре пљу је те зу 
да су сре зо ви би ли окру жне ис по ста ве. Сре ска скуп шти на је би ла 
ли ше на пра ва да до но си би ло ка кве од лу ке, већ је мо гла је ди но да 
усва ја за кључ ке, ко ји су про сле ђи ва ни окру жном од бо ру, што зна-
чи да она ни је има ла нор ма тив ну, већ је ди но са ве то дав ну функ ци ју.

4.ЛОКАЛНАСАМОУПРАВАУСРБИЈИ
ОД1903.ДОВЕЛИКОГРАТА

Устав од 1888. био је на сна зи тек не што ма ло ду же од пет 
го ди на, јер га је краљ Алек сан дар др жав ним уда ром 9. ма ја 1894. 
уки нуо и вра тио на сна гу На ме снич ки устав од 1869. То је под ра-
зу ме ва ло и „вас кр сну ће“ ра ни јег за ко но дав ства о ло кал ној са мо у-
пра ви – За ко на о устрој ству оп шти на од 1866. и За ко на о окру зи ма 
и сре зо ви ма од 1839.22) На тај на чин, раз вој ло кал не са мо у пра ве у 
Ср би ји је учи нио кру пан ко рак уна зад. Та кво ста ње по тра ја ло је 
до до но ше ња но вог Уста ва од 1901.23) и За ко на о оп шти на ма 1902, 
ко ји је ре ду ко вао би рач ко пра во, по ја чао над зор над оп шти на ма и 
увео мо гућ ност да се оп штин ски од бор рас пу сти због „не ре да“.

На кон Мај ског пре вра та, до не сен је Устав од 1903, ко ји је 
у ства ри био „до пу ње на и по пра вље на“ вер зи ја Уста ва од 1888. 
Устав од 1903, ме ђу тим, ни је био пра ћен од го ва ра ју ћим за ко но дав-
ством у до ме ну ло кал не са мо у пра ве, по што ни су вра ће ни на сна гу 
за ко ни од 1889. и 1890, већ је „по твр ђен“ За кон о оп шти на ма од 
1902, уз обра зло же ње да се тај за кон су штин ски не раз ли ку је од за-
ко на од 1889.24) О уре ђе њу окру га и сре зо ва до не сен је 1905. но ви 
за кон. По ло жај оп шти на обе ле жи ла су, без сум ње, ве о ма ши ро ка 
овла шће ња ор га на над зо ра, а то су би ли ми ни стар уну тра шњих де-
ла као вр хов ни над зор ник, од но сно окру жни и сре ски на чел ни ци.

Оп шти не су за ко ном де фи ни са не као основ не управ не и 
суд ске је ди ни це, ко је су у „сво јим уну тра шњим по сло ви ма са мо у-
прав не, а као де ло ви др жав не це ли не под ло жне над зо ру др жав них 
вла сти“. За кон је раз ли ко вао се о ске и ва ро шке оп шти не, ко је су 

22) Јев тић, По по вић, стр. 163.

23) Вид. Мар ко вић, стр. 101.

24) Ди ми три је вић, Ву че тић, стр. 185.
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се мо гле спа ја ти и раз два ја ти уко ли ко то одо бре Др жав ни са вет и 
Краљ. Ор га ни оп шти не су би ли иден тич ни као ра ни је: оп штин ски 
збор, оп штин ски од бор и оп штин ски суд. Оп штин ски збор био је 
те ло ко је су са чи ња ва ли „пра ви гла са чи“ сва ке оп шти не, од но сно 
ње ни чла но ви ко ји су пла ћа ли нај ма ње 15 ди на ра не по сред ног по-
ре за. По ре ски цен зус је, да кле, за др жан. Фор мал но прав но, збор је 
имао зна чај не над ле жно сти. Про блем је, ме ђу тим, био у то ме што 
је оп штин ском збо ру за до но ше ње ве ћи не од лу ка о би ло по треб но 
одо бре ње Др жав ног са ве та или ини ци ја ти ва оп штин ског од бо ра. 
Ка да се то ме до да ју ши ро ка овла шће ња др жав них ор га на у вр ше-
њу над зо ра, про из ла зи да је сте пен са мо у пра ве оп штин ског збо-
ра, као ор га на са нај ве ћим де мо крат ским ка па ци те том у оп шти ни, 
био до ста скро ман. „Пр ва не по сред на власт“ у оп шти ни био је оп-
штин ски суд, ко ји је имао две вр сте над ле жно сти – из вор не (са мо-
у прав не) и по ве ре не (др жав не).

Кључ ни не до ста так оп штин ске са мо у пра ве пре ма За ко ну од 
1902. би ла су пре ши ро ка овла шће ња др жав них ор га на у до ме ну 
над зо ра над оп шти на ма. Ми ни стар уну тра шњих де ла био је вр-
хов ни над зор ни ор ган, а за над зор су би ли за ду же ни и окру жни и 
сре ски на чел ни ци. За кон о оп шти на ма је у ви ше на вра та по пра-
вљан из ме на ма и до пу на ма, та ко што је сма њен имо вин ски цен зус 
за ак тив но би рач ко пра во и оја ча на уло га оп штин ског од бо ра, ма да 
су из ме не по не кад по гор ша ва ле по сто је ће ста ње, као ре ци мо 1909, 
ка да су огра ни че на пра ва оп штин ских збо ро ва у рас по ла га њу оп-
штин ском имо ви ном и уве де но пра ви ло по ко јем се уз др жа ва ње од 
гла са ња на оп штин ском збо ру вред но ва ло као гла са ње „за“ пред-
лог (!).

Округ је за ко ном био од ре ђен као нај ви ша управ на је ди ни ца, 
од но сно као „по ли тич ка“ и „над зор на“ је ди ни ца, а срез је као је ди-
ни ца ко ја оба вља ад ми ни стра тив ну функ ци ју и над зор над оп шти-
на ма, као је ди ни ца ма нај ни жег сте пе на (чл. 2. и 4. За ко на о уре ђе-
њу окру га и сре зо ва од 1905). За кон је, ипак, до де лио окру зи ма и 
сре зо ви ма и огра ни чен са мо у прав ни ка рак тер. Али, „утвр ђи ва њем 
да, по ред уоби ча је них др жав них по сло ва, окру жне и сре ске вла сти 
мо тре да ли са мо у прав не вла сти у сре зу, окру гу и оп шти ни ра де у 
гра ни ца ма за ко на (чл. 6) и да ли по ма жу са мо у прав ним вла сти ма у 
вр ше њу њи хо вих за да та ка, као и оба ве зом да са мо у прав не вла сти 
по ма жу др жав ним, са мо у прав ни ор га ни су све де ни на сво је вр сни 
по моћ ни ме ха ни зам др жав не вла сти.“25) О огра ни че но сти са мо у-
пра ве све до чи и чи ње ни ца да је окру жни на чел ник имао огром на 
овла шће ња у вр ше њу над зо ра над вр ше њу са мо у прав них по сло-

25) Ма рин ко вић, стр. 239.
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ва, па је чак мо гао да об у ста ви из вр ше ње сва ке од лу ке окру жне 
скуп шти не ко ју је сма трао про тив ном уста ву и за ко ни ма. Су мар но, 
са мо у прав ни ор га ни у окру гу и сре зу ста ја ли су под вр ло из ра же-
ним над зо ром др жав них ор га на, при че му са мо у прав не је ди ни це 
ни су мо гле да по се ду ју сво ју имо ви ну, ода кле ја сно про из ла зи да 
са мо у пра ве го то во да ни је ни би ло. Та ко је за кљу чио и Фе дор Ни-
кић: „Иако су по чл. 160. Уста ва и чл. 5. За ко на о уре ђе њу окру га и 
сре зо ва, окру зи и сре зо ви са мо у прав на те ла, ипак за то са мо у пра ва 
окру га и сре зо ва ни је по сто ја ла, Над зор и ме ша ње др жав не вла сти 
би ла је то ли ка да је са мо у пра ва са свим из бле де ла.“26) Све у све му, 
си стем ло кал не са мо у пра ве под Уста вом од 1903. под ра зу ме вао је 
зна чај но ма њу са мо у пра ву ло кал них за јед ни ца у по ре ђе њу са си-
сте мом ко ји је био ус по ста вљен за вре ме ва же ња Уста ва од 1888.27)

Устав од 1903. био је, по за вр шет ку Ве ли ког ра та, на сна зи 
до ства ра ња Кра ље ви не СХС де цем бра 1918. А срп ско пред рат но 
за ко но дав ство ко је ре гу ли ше по ло жај оп шти на је „пре жи ве ло“ и 
ује ди ње ње и ва жи ло је и у Кра ље ви ни СХС још чи та ву де це ни-
ју! На и ме, у пре ду став ном пе ри о ду, као и за не пу них осам го ди на 
при ме не Ви дов дан ског уста ва од 1921, ни је до не сен за кон о оп-
шти на ма, већ су се при ме њи ва ли за ко ни ко ји су на од го ва ра ју ћим 
де ло ви ма др жав не те ри то ри је при ме њи ва ни пре ства ра ња пр ве ју-
го сло вен ске др жа ве. На под руч ју цен трал не Ср би је при ме њи ван је 
За кон о оп шти на ма од 1902, на под руч ји ма ко ја су пре Ве ли ког ра-
та би ле у са ста ву Аустро-Угар ске при ме њи ва ло се за ко но дав ство 
из тог пе ри о да, док у Цр ној Го ри и Ма ке до ни ји уоп ште ни је би ло 
за ко на ко ји би уре ди ли по ло жај оп шти на.

5.ОЦЕНАУСТАВНИХИЗАКОНСКИХНОРМИ
ОЛОКАЛНОЈСАМОУПРАВИЗАВРЕМЕ

ВАЖЕЊАУСТАВАОД1888.И1903.

Че сто се у на шој на у ци, на ро чи то до де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка, мо гао чу ти став да је Ср би ја у пе ри о ду од Пр вог 
срп ског устан ка до Ве ли ког ра та би ла зе мља са раз ви је ном ло кал-
ном са мо у пра вом. Та кав став је, ме ђу тим, пот пу но по гре шан, што 

26) Ни кић, стр. 330.

27) Јев тић, По по вић, стр. 164. Устав од 1903. је, опет, имао и број не пред но сти у од но су на 
Устав од 1888. Јед на од глав них пред но сти би ла је ње го во до след но спро во ђе ње у прак-
си, што је би ла зна чај на раз ли ка у од но су на ре жим по след ња два Обре но ви ћа. Пре ма 
ре чи ма Јо ви чи ћа, Уста ву од 1903. „се мо же да ти ви со ка оце на не са мо због ње го вих 
ква ли те та као нор ма тив ног ак та не го и због ње го вог при ме њи ва ња у прак си и, ти ме, не-
сум њи вог до при но са раз во ју Ср би је као устав не пар ла мен тар не мо нар хи је, са пра вим 
по ли тич ким плу ра ли змом и од го вор ном вла дом.“ (Јо ви чић, стр. 313)
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је ме ђу пр ви ма ја сно ис ка за ла Ру жи ца Гу зи на сле де ћим пи та њем: 
„От куд, он да, одо ма ће но ми шље ње – код не ких прав ни ка и по ли-
ти ча ра XIX и XX ве ка – да је бур жо а ска Ср би ја би ла ‘зе мља ло кал-
не са мо у пра ве’ у пр вом ре ду оп штин ске“?28) Ну жни пред у сло ви за 
раз ви је ну ло кал ну са мо у пра ву су свест о по тре би де цен тра ли за ци-
је и де мо крат ска по ли тич ка кул ту ра, а у Ср би ји су оне у XIX и на 
по чет ку XX ве ка би ле на ни ском ни воу. Због то га је и власт у ло-
кал ним за јед ни ца ма мно го че шће има ла обе леж ја ло кал не упра ве, 
не го ло кал не са мо у пра ве. По сто ја ли су, до ду ше пе ри о ди у ко ји ма је 
са мо у пра ва по сто ја ла у из ве сној, али сва ка ко не до вољ ној, ме ри. Те 
пе ри о де Ма рин ко вић на зи ва „све тлим тре ну ци ма“, за кљу чу ју ћи да 
је „ло кал на са мо у пра ва у он да шњој Ср би ји, чак и у не ким кра ћим 
пе ри о ди ма, ко ји се мо гу сма тра ти све тлим тре ну ци ма, фор мал но и 
ствар но би ла ре ду ко ва на на ме ру, ко ја се, чак и за оно вре ме, мо-
же сма тра ти не за до во ља ва ју ћом.“29) Је дан од тих све тлих тре ну та ка 
био је пе ри од ва же ња Уста ва од 1888. Пре ма ре чи ма Ми о дра га Јо-
ви чи ћа, „Устав од 1888. и за ко ни од 1889. и 1890. озна ча ва ју по бе ду 
сна жних де цен тра ли стич ких тен ден ци ја, при че му из ве сна пре те-
ри ва ња у да ва њу ши ро ке са мо у пра ве ло кал ним вла сти ма ни су да ла 
нај бо ље ре зул та те.“30)

На кра ју, ја сно је да је у Ср би ји кра јем XIX ве ка би ло мо гу ће 
да ти ши ру са мо у пра ву ло кал ним за јед ни ца ма. Осно ва за то је, шта-
ви ше, већ по сто ја ла у уста но ва ма тзв. на род не са мо у пра ве, ко ја је 
би ла ва жан сег мент срп ске прав не тра ди ци је. На род на са мо у пра ва 
је би ла „по ли гон“ на ко јем су Ср би „тре ни ра ли др жа ву“ за вре ме 
ото ман ске вла сти, али она ни је би ла до вољ но прав но уоб ли че на, 
па се ни је мо гла јед но став но пре у зе ти и укло пи ти у устав но прав-
ни си стем но ве, не за ви сне срп ске др жа ве. Ипак, њен де мо крат ски 
ка рак тер је био не спо ран, а упра во је он нај че шће не до ста јао у вр-
ше њу вла сти у ло кал ним за јед ни ца ма. С дру ге стра не, по сто јао је 
оправ дан страх но си ла ца вла сти у мла дој др жа ви да ће ло кал не 
во ђе има ти те жњу да се оса мо ста ле у од но су на цен трал ну власт 
уко ли ко им се да су ви ше ши ро ка са мо у пра ва. „У том по ме ша ном 
ску пу раз ли чи тих чи ни ла ца, мо ти ва и ин те ре са ко ји су уче ство ва-
ли у фор ми ра њу ста во ва пре ма ло кал ној са мо у пра ви уче ство ва ла 
је и не ка вр ста ‘по гре шне’ све сти пре ма ко јој се ло кал на ауто но ми-
ја ве зи ва ла за сред њо ве ков не при ви ле ги је пре ма ко ји ма су по је ди-
не те ри то ри јал не је ди ни це до би ја ле сво је вр стан ста тус ‘др жа ве у 

28) Ру жи ца Гу зи на, ОпштинауСрбији1839-1918, Рад, Бе о град, 1976, стр. 487.

29) Ма рин ко вић, стр. 243.

30) Јо ви чић, стр. 125.
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др жа ви’, па се ја вљао страх да и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве не 
по при ме те ка рак те ри сти ке.“31) Због то га је ло кал на са мо у пра ва у 
кне же ви ни и кра ље ви ни Ср би ји све вре ме ста ја ла „под ки шо бра-
ном“ др жав ног пра ва, где је др жа ва за се бе за др жа ва ла над ле жност 
да ши ри и су жа ва са мо стал ност ло кал них за јед ни ца, уре ђу ју ћи не-
рет ко њи хов по ло жај по мо де лу ло кал не упра ве. Та кав је слу чај 
био чак и за вре ме ва же ња Уста ва од 1888, иако је тај устав у не ким 
дру гим сег мен ти ма (на ро чи то у до ме ну људ ских пра ва и сло бо да) 
био из ра зи то про гре си ван.

Све у све му, устав на и за кон ска ре ше ња у „до ба пар ла мен-
тар но сти“ и „до ба по вра ће не пар ла мен тар но сти“ у Ср би ји (ка ко 
је пе ри о де ва же ња уста ва од 1888. и 1903. на зи вао Сло бо дан Јо-
ва но вић) ста ла су на по ла пу та из ме ђу де кон цен тра ци је и де цен-
тра ли за ци је вла сти. У од но су на пе ри од пре то га, но ва ре ше ња су 
пред ста вља ла кру пан на пре дак, али су она, ипак, ни су би ла бли зу 
иде ал них.  
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Mar ko S. Stan ko vic

CON STI TU TI O NAL SYSTEM OF THE  
KINGDOM OF SER BIA JUST BE FO RE  
THEGREATWAR:LOCAL(SELF) 

GO VERN MENT 

Re su me
The last qu ar ter-cen tury be fo re the Gre at War King dom of Ser-

bia, with a bre ak of ne arly a de ca de, was а co un try of par li a men ta rism. 
Its Con sti tu tion of 1888 is ge ne rally re gar ded as the best con sti tu tion in 
the hi story of Ser bian con sti tu ti o na lity by the con sti tu ti o nal sci en ce, be-
ca u se it in sti tu ti o na li zed al most all mo dern Euro pean de moc ra tic in sti-
tu ti ons of its ti me, whi le the Con sti tu tion of 1903 was its “twin-brot her” 
– its new, re vi sed and fi xed edi tion. The qu a lity of both con sti tu ti o nal 
texts is al most flaw less, de void of am bi gu o us pro vi si ons and le gal gaps. 
In ad di tion, de sig na ted hu man and ci vil rights we re exer ci sed di rectly 
on the ba sis of the Con sti tu tion, which is the best gu a ran tee the ir in vi-
o la bi lity. 

One of the most im por tant ac hi e ve ments of Euro pean de moc racy 
is the lo cal self-go vern ment. This pa per bri efly pre sents the evo lu tion 
of lo cal go vern ment in Ser bia pri or to the adop tion of the Con sti tu tion 
of 1888, and the so lu ti ons that the con sti tu ti ons of 1888 and 1903 (and 
laws that fol lo wed them) esta blishsed for this type ter ri to rial de cen tra-
li za tion. The se con sti tu ti ons laid the fo un da ti ons of a new, sig ni fi cantly 
dif fe rent form of lo cal self-go vern ment then for mer Ser bian con sti tu-
ti ons.

Dif fe rently from con sti tu ti ons that pre ce ded it, the Con sti tu tion 
of the King dom of Ser bia of 1888 con ta i ned an en ti re chap ter on lo cal 
self-go vern ment (Chap ter IX). Se cond es sen tial dis tin ction of this Con-
sti tu tion in re la tion to its pre de ces sors is the ac cep tan ce of the prin ci ple 
of de cen tra li za tion, op po sed to the cen tra list prin ci ple of de con cen tra-
tion, which had pre vi o usly been pre sent to a lar ge ex tent. Gi ven that the 
lo cal self-go vern ment un der the Con sti tu tion of the in 1888 had three 
sta ges, the po si tion of the ba sic units (mu ni ci pa li ti es) was re gu la ted by 
one, and the po si tion of se ni or units (dis tricts and co un ti es), by the ot her 
law. The se laws we re adop ted in 1889 and 1890. Com pa red to the pe-
riod be fo re, new le gal so lu ti ons con si de ring the lo cal self-go vern ment 
ma de big im pro ve ment, but they, ne vert he less, we re not clo se to ideal.
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Du ring the re ign of King Alek san dar Obre no vic (1893-1903), 
Con sti tu tion of 1869 was re tur ned to for ce. This al so me ant “re sur rec-
tion” of ear li er le gi sla tion on lo cal self-go vern ment – the law on mu-
ni ci pa li ti es of 1866 and on dis tricts and co un ti es of 1839. In 1901, the 
King bes to wed new Con sti tu tion, who se pro vi si ons we re not in ac cor-
dan ce with the prin ci ples of de moc racy and par li a men ta rism. Law on 
mu ni ci pa li ti es of 1902 re du ced the vo ting rights, strengthe ned su per vi-
sion of mu ni ci pa li ti es and in tro du ced the abi lity to dis sol ve the mu ni ci-
pal co un cil be ca u se of the “mess”.

In the pe riod from 1903 to 1918, the Con sti tu tion of 1888 was 
“re pe a ted” as the Con sti tu tion of 1903. But in the sphe re of lo cal self-
go vern ment it was not ac com pa nied by the ap pro pri a te le gi sla tion, sin-
ce the laws of 1889 and 1890 we re not re tur ned to the for ce. The law on 
mu ni ci pa li ti es of 1902 was “con fir med”, so the po si tion of the mu ni-
ci pa li ti es was mar ked, no do ubt, by very broad po wers of su per vi sion. 
The new law abo ut dis tricts and co un ti es was pas sed in 1905. Ove rall, 
the system of lo cal self-go vern ment un der the Con sti tu tion of 1903 had 
im plied a sig ni fi cantly lo wer auto nomy of lo cal aut ho ri ti es com pa red to 
the system that was in pla ce du ring the ap pli ca tion of the Con sti tu tion 
of 1888.

Con sti tu tion of 1903 was in for ce un til the uni fi ca tion in to the 
King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve ni ans in 1918. But the pre-war 
Ser bian le gi sla tion that re gu la tes the po si tion of the mu ni ci pa li ti es had 
“sur vi ved” the Gre at War and had stood in for ce in the new King dom 
for a de ca de, un til 1929.

Con sti tu ti o nal and le gal pro vi si ons on lo cal self-go vern ment in 
the “age of par li a men ta rism” and the “age of re co ve red par li a men ta-
rism” in Ser bia (as the pe ri ods of ap pli ca tion of the con sti tu ti ons of 
1888 and 1903 we re cal led by Slo bo dan Jo va no vić) stop ped half way 
bet we en prin ci ples of de con cen tra tion and de cen tra li za tion.
Key words: Con sti tu tion of 1888, Con sti tu tion of 1903, lo cal self-go vern-

ment, mu ni ci pa lity, dis trict.

* Овај рад је примљен 04. маја 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
09. јуна 2014. године.
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СрђанВ.Старчевић
ГенералштабВојскеСрбије

УЗРОЦИПРВОГСВЕТСКОГРАТА
ИЗУГЛАФРАНЦУСКЕРЕПУБЛИКЕ

”Топ:оруђезаисправљањеграница”
савремениречникфранцускогјезика

Сажетак
Са вре ме не тен ден ци је за ре ви зи јом узро ка Пр вог свет ског 

ра та на во де на пре и спи ти ва ње соп стве не исто ри је сва ке по је ди-
нач не на ци је, уче сни це овог, до та да нај ве ћег су ко ба у исто ри ји 
чо ве чан ства. По ре де ћи исто риј ску ин тер пре та ци ју и на ци о нал но 
по и ма ње узро ка и од го вор но сти за иза зи ва ње Ве ли ког ра та у са-
вре ме ним др жа ва ма, не ка да шњим чла ни ца ма Ан тан те и Трој ног 
са ве за, ла ко уоча ва мо ја сне раз ли ке и при кри ва ње или чак од би ја-
ње соп стве не не га тив не уло ге у пре суд ним до га ђа ји ма.  

По ку шај овог ра да је са гле да ва ње у ко јој ме ри су про ме не 
гло бал не по ли ти ке и кон се квент не све сти епо хе ути ца ле на ви ђе-
ња Пр вог свет ског ра та и ту ма че ња ње го вих по сле ди ца, узро ка и 
по во да из угла Фран цу ске Ре пу бли ке. Из ме ње на ствар ност је ну-
жно отво ри ла но ва исто риј ска пи та ња и но ве те ме у ана ли зи ра њу 
про шло сти, ко је су не ки пре по зна ли као да ље ши ре ње исто риј-
ског хо ри зон та, а дру ги као по ли тич ке ре ви зи је и ма ни пу ла ци ју 
исто риј ском исти ном. Ипак, ту ма че ња узро ка ра та и да нас, као и 
пре јед ног ве ка, ре флек ту ју по сто ја ње го то во иден тич них ин тер-
пре та титвних окви ра ко ји сна жно ути чу на де фи ни са ње са вре ме-
них по ли тич ких прак си и њи хо вих иде о ло шких ко ре на. На ве де ни 
за кљу чак је по сле ди ца чи ње ни це да је нај ва жни је на сле ђе Пр вог 
свет ског ра та, до ми на ци ја на ци о нал ног прин ци па и про кла ма ци-
ја на ци о нал них др жа ва као кључ ног су бјек та гло бал не по ли ти ке. 
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Упра во сто га, ту ма че ња ра та ко ји је пр ви у исто ри ји до био епи тет 
„свет ски“ по сма тра на из на ци о нал не пер спек ти ве отва ра ју број не 
те ме и ука зу ју на мно ге ди ле ме, али не мо гу би ти пра вил но са гле-
да на без раз у ме ва ња уни вер зал ног кон тек ста у ко ме је рат по чео, 
био во ђен и до да нас ту ма чен.

Ве ру је мо да је ви ђе ње Фран цу ске Ре пу бли ке оста ло на истом 
ста но ви шту као и пре сто го ди на уз дру га чи ју пер цеп ци ју срп ске 
на ци о нал не исто ри је. 
Кључ не ре чи: Пр ви свет ски рат, Фран цу ска Ре пу бли ка, узро ци, са ра јев-

ски атен тат, по сле ди це.

1.ФРАНЦУСКО-НЕМАЧКИОДНОСИ
УДРУГОЈПОЛОВИНИ19.ВЕКА

„Ду ги де вет на е сти век“, оме ђен до га ђа ји ма зна чај ним за це-
ло куп но чо ве чан ство – Фран цу ском бур жо а ском ре во лу ци јом и 
Пр вим свет ским ра том – до ба је бу ђе ња на ци о нал ног ду ха и ства-
ра ња на ци о нал них др жа ва у Евро пи. На по ле о но ви ра то ви с јед не 
и ро ман ти чар ска шко ла с дру ге стра не од и гра ли су уло гу ка та ли-
за то ра и раз бук та ли на ци о нал не стра сти, по себ но у не мач ким др-
жа ви ца ма, ко је су ве ко ви ма би ле сво је вр сни по ли гон у сре ди шту 
Евро пе, за де мон стра ци ју ути ца ја и мо ћи ве ли ких си ла: Фран цу-
ске, Аустри је, Ве ли ке Бри та ни је и Ру си је. 

Ве ли ке про ме не у Не мач кој по че ле су по ра зом и На по ле о-
но вом оку па ци јом Пру ске, 1806. го ди не, ка да је овој др жа ви на-
мет нут по ни жа ва ју ћи мир. На по ле он јој је од у зео све по се де за-
пад но од Ла бе, све те ри то ри је ко је је Пру ска ра ни је оте ла Пољ ској 
и област око Кот бу са на ре ци Шпре ји, што је укуп но чи ни ло 49 
про це на та ње не пре ђа шње по вр ши не. Пру ска је ти ме из гу би ла и 
5.250.000 од 9.750.000 ста нов ни ка. По ред ово га, мо ра ла је да из др-
жа ва фран цу ске оку па ци о не тру пе док не ис пла ти рат ну од ште ту 
од 160 ми ли о на та да шњих фра на ка. О ви си ни тро шко ва оку па ци-
о них сна га и рат не од ште те нај сли ко ви ти је го во ри по да так да су 
сле де ће две го ди не они би ли јед на ки укуп ним при хо ди ма Пру ске.1) 
По ра же на и по ни же на, Пру ска учи ла је од свог угње та ча2), а ре фор-
ме ко је су спро во ди ли  Штајн, Хар ден берг и Шар нхорст и про ме-
на ста ња ду ха на ко ју су пре суд но ути ца ли Фих те, Ши лер, Клајст, 
Уланд и Фри дрих  оспо со би ле су Пру ску да у кри тич ном тре нут ку 

1) Вил Дју рант, Наполеоноводоба, ВИЗ, На род на књи га, Бе о град, 2005, стр. 607-609.

2) „Ова ту ђин ска власт уве ла је Не мач ку у круг мо дер них кул тур них на ро да“, Франц Ме-
ринг, ИсторијаНемачкеодкрајасредњегвека, Кул ту ра, Бе о град, 1951, стр. 107.
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пре суд но до при не се сло му На по ле о но вог цар ства, по ста не пер ја-
ни ца не мач ког на ци о на ли зма и на Беч ком кон гре су 1815. го ди не 
на сту пи као јед на од ве ли ких си ла. На ру ку Пру ској ишло је и то 
што је На по ле он уки нуо Све то Рим ско Цар ство, на чи ју су кру ну 
тра ди ци о нал но пре тен до ва ли Хаб збур гов ци. Пру ска и ње на ди на-
сти ја Хо ен цо лер на на ме та ли су се као ли де ри Не мач ке.

Све до ше зде се тих го ди на 19. ве ка, до га ђа ји у Па ри зу бит-
но су ути ца ли на де ша ва ња у Бер ли ну. До бар при мер је фе бру ар-
ска ре во лу ци ја 1848. го ди не, чи ја се вар ни ца пре не ла на Сред њу 
Евро пу и под ста кла мар тов ску ре во лу ци ју у Пру ској. Та ко ђе, по-
др шка ко ју су Ита ли ја ни до би ли од На по ле о на III у бор би про тив 
Аустри је до бро до шла је Пру ској за ја ча ње по зи ци ја у Не мач кој. 
Од ше зде се тих го ди на овај од нос по чи ње да се ме ња у ко рист Бер-
ли на и све ви ше ће по ли тич ка ак тив ност Бер ли на ути ца ти на де-
ша ва ња у Па ри зу. Ово је по себ но био слу чај 1869. го ди не, ка да 
је Ле о полд фон Хо ен цо лерн-Зиг ма рин ген кан ди до ван за шпан ски 
пре сто упра жњен на кон про те ри ва ња кра љи це Иза бе ле и 1870. го-
ди не, ка да је Пру ска из ну ди ла Фран цу ској об ја ву ра та.3) У том ра ту 
Пру ска је де мон стри ра ла вој ну су пер и ор ност, код Се да на по ра зи ла 
фран цу ске тру пе, анек ти ра ла Ал зас и Ло рен и ује ди ни ла Не мач ку.

Од ује ди ње ња Не мач ке, фр на цу ско-не мач ки од но си би ли су 
из у зет но сло же ни, а њи хо ви ин те ре си оштро су прот ста вље ни. Са-
ма чи ње ни ца да је нај о чи глед ни ја по сле ди ца Фран цу ско-пру ског 
ра та био слом Фран цу ског и ства ра ње Не мач ког цар ства до вољ но 
го во ри о то ме да су се кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка Фран цу ска и 
Не мач ка на ла зи ле на су прот ним исто риј ским по зи ци ја ма.

Су че ља ва ње ове две др жа ве мо же се по сма тра ти у не ко ли ко 
рав ни: по ли тич кој, вој ној, ин ду стриј ској и ко ло ни јал ној.

У по ли тич кој рав ни, Фран цу ска и Не мач ка над ме та ле су се 
за ути цај у Евро пи и уче шће у по де ли све та. На Беч ком кон гре-
су 1815, моћ Фран цу ске огра ни че на је с јед не стра не осна же ном 
Хо лан ди јом, а с дру ге по но во ус по ста вље ним Пи је мон том, док су 
ове две „там пон др жа ве“ под у пи ра ле Пру ска и Аустри ја.4) Фран цу-
ска је та да оста ла и без нај ве ћег бро ја сво јих ста рих ко ло ни ја и са 
ве ли ким ду го ви ма на име рат не од ште те. Она се, ипак, бр зо опо-
ра ви ла и прак тич но не ма зе мље у Евро пи ко ја је пот пу но би ла по-
ште ђе на фран цу ског ути ца ја. Фран цу ска је за др жа ла свој пре стиж, 
сли ко ви то из ре чен у опа сци Вик то ра Игоа: „У XIX ве ку свет се во-

3) Курт Кер стен, Бизмаркињеговодоба, Но во де ло, Бе о град, 1991, стр. 185-197.

4) Char les Es da i le, Napoleon’sWars, Pen guin Bo oks, Lon don, 2007, стр. 508. и Жорж Ле фе вр 
и др, ИсторијаФранцуске, књи га дру га, Про све та, Бе о град, 1961, стр. 198-199.
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зи же ле зни цом и го во ри фран цу ски.“5) Фран цу ска је по сле сло ма 
Дру гог цар ства по ста ла ре пу бли ка и на ста ви ла пут де мо крат ског 
раз во ја. С дру ге стра не, Не мач ка је по ста ла оно што је би ла Пру-
ска  - ми ли та ри стич ка, јун кер ска др жа ва, али са ве ћим људ ским и 
ма те ри јал ним ре сур си ма. Ује ди ње на Не мач ка има ла је 20 ми ли о на 
ста нов ни ка ви ше и мно го ве ћи  на та ли тет од Фран цу ске. Глас Не-
мач ке све се гла сни је чуо и ни је мо гао би ти за не ма рен, по себ но 
ка да је Не мач ка по че ла отво ре но „кр вљу и гво жђем“ да тра жи пре-
ра спо де лу на ге о стра те шкој ма пи све та. 

Не мач кој је на ру ку ишла вој на над моћ, бру тал но де мон-
стри ра на у Фран цу ско-пру ском ра ту. Вој на моћ Не мач ке за сни ва-
ла се на пру ској ми ли та ри стич кој тра ди ци ји, не при ко сно ве ној ди-
сци пли ни и сна жној вој ној ми сли оли че ној у те о риј ским де ли ма 
Кар ла фон Кла у зе ви ца и ор га ни за циј ским спо соб но сти ма Хел му та 
Молт кеа. На су прот Не мач кој, Фран цу ска ни је би ла ни ка ква ми ли-
та ри стич ка др жа ва, чак ни у вре ме Дру гог цар ства.6) Тек је по раз 
1870. по кре нуо озбиљ ну ре фор му фран цу ске вој ске, па ће Фран цу-
ска ра ди ти на рат ним при пре ма ма све до рат не про ве ре 1914. го ди-
не, ка да се по ка за ло да фран цу ска вој ска мо же да се су прот ста ви 
не мач кој и, уз по моћ са ве зни ка, одр жи фронт. Ко ли ко је Фран цу ска 
кра јем 19. ве ка би ла ра њи ва и „на ме ти“ Не мач ке го во ри и афе ра 
„Драј фус“, ко ја је не са мо што је по ка за ла да до ку мен та из фран-
цу ског ге не рал шта ба мо гу да пад ну у ру ке не мач ким ге не ра ли ма, 
не го и да је кон зер ва тив на фран цу ска вој на ели та не спо соб на да на 
пра ве дан на чин ре ши овај про блем.

Због све ве ћег за о штра ва ња од но са из ме ђу ве ли ких европ-
ских си ла, као од го вор на Трој ни са вез пот пи сан 1882. го ди не 
из ме ђу Не мач ке, Аустро-Угар ске и Ита ли је, Фран цу ска и Ру си ја 
1891. го ди не за кљу чу ју од брам бе ни са вез, ко јим су се оба ве за ле на 
за јед нич ку од бра ну у слу ча ју на па да Не мач ке или не ке од ње них 
са ве зни ца. По том, 1904. го ди не,  Фран цу ска и Бри та ни ја ста вља-
ју тач ку на сва спо ре ња око ко ло ни ја7), а 1907. го ди не, уз по др шку 
Фран цу ске, Бри та ни ја и Ру си ја ре ши ле су сво је не спо ра зу ме чи ме 
је фак тич ки ство ре на Ан тан та. У то вре ме, ни је би ло озбиљ ног по-
ли ти ча ра ни у Фран цу ској ни ти у Не мач кој ко ји ни је осе ћао бли-
же ње ра та. Рат не при пре ме ве ли ких си ла већ су от по че ле, ка да се 
до го ди ла анек си о на кри за., ко ја се ни је пре тво ри ла у су коб ве ћих 

5) Дра га Вук са но вић-Анић, Стварањемодернесрпскевојске, Срп ска књи жев на за дру га, 
ВИНЦ, Бе о град, 1993, стр. 7.

6) „Од 500.000 вој ни ка  под Дру гом ре пу бли ком 1848, до 1866. спа ло је на 389.000 вој ни ка, 
од ко јих је по ло ви на би ла дру гог по зи ва без ре зер ве“. Op. cit. стр. 65.

7) Љу бо мир До ма зе то вић, Пе тар Тер зић, Ликови и дела славних војсковођаНовог века, 
ВИНЦ, Бе о град, 1992, стр. 21-22.
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раз ме ра, јер је Ру си ја мо ра ла да по пу сти Аустро-Угар ској, бу ду ћи 
да ју је Фран цу ска оба ве сти ла да не би мо гла ра то ва ти, јер ни су 
угро же ни ње ни ви тал ни ин те ре си.8)

За ни мљи во је да је не мач ки рат ни план, из ра ђен 1909. го ди-
не, пред ви ђао да Не мач ка ве ћи део сво јих сна га упу ти на за пад, 
про тив Фран цу ске. Не мач ки ге не ра ли пред ви ђа ли су да ће Фран-
цу ску по ту ћи за 6 не де ља и да тек та да тре ба кре ну ти свом си лом 
на Ру си ју. С дру ге стра не, тво рац фран цу ског рат ног пла на ге не рал 
Жо зеф Жо фр, та ко ђе се од лу чио за офан зив ни рат, убе ђен да ће 
су коб тра ја ти крат ко. Он је пред ви део да ће Не мач ка по вре ди ти 
не у трал ност Бел ги је и ода тле на па сти Фран цу ску, али ни је до био 
са гла сност сво је вла де да умар ши ра у Бел ги ју пре Не мач ке. Вој ну 
док три ну ко ја под ра зу ме ва офан зи ву по др жа вао је и Фер ди нанд 
Фош, је дан од нај и стак ну ти јих фран цу ских вој ско во ђа и вој них те-
о ре ти ча ра тог до ба.9)

Пред ви ђа ло се и да ће рат би ти то та лан, тј. да ће по бе да за-
ви си ти не са мо од сна ге вој ске, не го и од сна ге дру штва и др жа ве, 
а пре све га еко но ми је и ин ду стри је. Упр кос то ме што је по ли тич-
ка не ста бил ност обе ле жи ла 19. век у Фран цу ској, о че му све до че 
ре во лу ци је 1830. и 1848. го ди не, др жав ни удар Лу ја Бо на пар те и 
Па ри ска ко му на, фран цу ска при вре да ду го ће би ти дру га при вре да 
Евро пе, све док је, кра јем 19. ве ка, не пре стиг не не мач ка пре све-
га за хва љу ју ћи ин ду стри ји ко ја је круп ним ко ра ци ма на пре до ва ла, 
у ери за хук та ле ин ду стри ја ли за ци је, ка да се моћ др жа ве ме ри ла 
ин ду стриј ским раз во јем. Ко ри сте ћи сво ја бо га та на ла зи шта угља 
и ра зних ру да, Не мач ка је у ин ду стриј ском над ме та њу пре те кла 
Фран цу ску.

Си ту а ци ја је би ла дру га чи ја ка да је реч о ко ло ни ја ма. Ма да се 
че сто свр ста ва у ред ста рих ко ло ни јал них си ла Фра на цу ска је тек 
осва ја њем Ал жи ра 1830. го ди не за по че ла ства ра ње но вог ко ло ни-
јал ног цар ства. У ко јој ме ри је Фран цу ска би ла успе шна до вољ но 
го во ри по да так да је ство ри ла по ве ли чи ни дру го ко ло ни јал но цар-
ство (у зе ни ту је има ло ви ше од 12 ми ли о на ки ло ме та ра ква драт-
них), од мах иза Бри тан ског. Нај зна чај ни ја ко ло ни јал на осва ја ња 
Фран цу ска је из вр ши ла кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка, ко ри сте ћи 
стра те ги ју „мир ног про до ра“ и па ци фи ка ци је.10) „Ка да је Не мач ка 
у сво ме бр зом раз вит ку сти гла до ступ ња ко ји је чи нио не ми нов-
ним осва ја ња стра них тр жи шта и сфе ра ути ца ја, ко ло ни јал ни свет 

8) Ми тар Ђу ри шић, Србијаурату1914, Чи го ја штам па, Бе о град, 2008, стр. 2.

9) Љу бо мир До ма зе то вић, Пе тар Тер зић, op. cit. стр. 26-27. и 279.

10) Ср ђан Стар че вић, „При ме на ан тро по ло ги је у вој не свр хе“, Војнодело, Ми ни стар ство 
од бра не - МЦ „Од бра на“, Бе о град, про ле ће/2012, стр. 258.
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је, углав ном, већ био по де љен. Не мач ка је ус пе ла да обез бе ди са мо 
ма ње по се де у Афри ци и Ки ни...“11) Бу ђе ње не мач ких ко ло ни јал-
них аспи ра ци ја иза зва ло је низ фран цу ско-не мач ких спо ре ња, пре 
све га због тр го вин ских ин те ре са, од ко јих су нај де ли кат ни је би ле 
две ма ро кан ске кри зе, 1904. и 1911. го ди не, ка да је Не мач ка оспо-
ра ва ла пра во Фран цу ске над Ма ро ком. За Фран цу ску је ово би ло 
осе тљи во пи та ње, по себ но ка да се има у ви ду да је пре тен до ва ла 
на по се до ва ње огром них про стран ста ва у Афри ци, од Атлан ти-
ка до Су да на и од Сре до зем ног мо ра до Гви неј ског за ли ва, а да је 
Са ха ром овла да ла тек од 1902. го ди не, ка да су од ре ди пу ков ни ка 
Ла пе ри на по ра зи ли Ту а ре ге на Аха га ру.12) Дру га ма ро кан ска кри за 
пре ти ла је и да по ста не по вод за Пр ви свет ски рат.

За о штра ва ње фран цу ско-не мач ких од но са не ми нов но је во-
ди ло у рат ве ли ких раз ме ра. То га су би ле све сне и јед на и дру га 
зе мља, о че му све до че све о бу хват не при пре ме за рат, а по себ но оне 
на ди пло мат ском и вој ном по љу.

2.ФРАНЦУСКИУТИЦАЈНАБАЛКАНУ

У пе ри о ду на кон 1878. го ди не Ис точ но пи та ње и Бал кан ни су 
ви ше, осим у вре ме акут них кри за у Тур ској13), у пр вом пла ну ин те-
ре со ва ња ве ли ких си ла, ко је су за у зе те ко ло ни јал ним осва ја њи ма 
док њи хо ви при вред ни и стра те шки ин те ре си пот пу но по ти ску ју 
и прин цип на род но сти и исто риј ског пра ва. „Тек у 20. ве ку Бал кан 
по ста је по ли гон на ко ме се пре ла ма ју из у кр шта ни и су прот ни ин-
те ре си два им пе ри ја ли стич ка бло ка ве ли ких си ла Трој ног са ве за и 
Трој ног спо ра зу ма, у њи хо вој бор би за пре власт у све ту“14).

Пред за дат ком да се на од ре ђе ном про сто ру ре кон стру и шу 
узро ци Пр вог свет ског ра та, у не пре глед ном мно штву до га ђа ја 
је ди ни је пу то каз стра те гиј ска нит што ову до тад не ви ђе ну дру-
штве ну ка та кли зму тре ба да по ве же у сми сле ну це ли ну са ње ним 
ис хо ди штем. Нит ко ју тре ба осло бо ди ти из го ми ла не ва жних чи ње-
ни ца, лич не и на ци о нал не су је те, из о па че но сти и ле ген ди. Фа та лан 
Шли фе новплан без у слов ног на па да на Фран цу ску без об зи ра на 
рат ну ком би на ци ју, чи та ву де це ни ју пред рат од ре дио је основ ну 

11) Ми тар Ђу ри шић, op. cit., стр. 7.

12) Ср ђан Стар че вић, op. cit., стр. 263.

13) Прим. аут.: 1885-1886. го ди не, 1895-1896. го ди не, 1903. 

14) Љи ља на Алек сић-Пеј ко вић, „Бо сна и Хер це го ви на у спољ но по ли тич ким пла но ви ма 
Ср би је“, у збор ни ку ра до ва: БоснаиХерцеговина,одсредњегвекадоновијегвремена,
Исто риј ски ин сти тут СА НУ, Пра во слав на реч, Но ви Сад, 1995, стр. 342.



ГоранВукадиновић,СрђанВ.Старчевић УзроциПрвогсветског...

41

кон сте ла ци ју ра ту ју ћих си ла, ста вио по ли тич ко ру ко вод ство Рај ха 
пред ту го то ву, не из ме њи ву чи ње ни цу. „У рат ном пла ну ни је би ло 
ни ка кве ал тер на ти ве“15) а ка ко су „Ср би ја и Фран цу ска и пре рат-
них зби ва ња 1914. го ди не би ле већ defactoде кла ри са не као са ве-
зни це и та квим су их сма тра ли из та бо ра Цен трал них си ла“16), чи ни 
да Ср би ја ни је мо гла да из бег не сво ју суд би ну, на из глед си гур ног 
чи ни о ца узро ка и по сле ди ца Пр вог свет ског ра та. Аустро у гар ског 
пре сто ло на след ни ка над вој во ду Фран ца Фер ди нан да је 28. ју на 
1914. го ди не, по ред број них зва нич ни ка са че ка ла и бо сан ска ре во-
лу ци о нар на омла ди на. „Бом ба Не дељ ка Ча бри но ви ћа је про ма ши-
ла над вој во ду, али га је ме так Га ври ла Прин ци па смр то но сно по-
го дио. Дру ги, на ме њен ге не ра лу По ћо ре ку,омр зну том зе маљ ском 
по гла ва ру Бо сне и Хер це го ви не, убио је над вој во ди ну мор га нат ску 
су пру гуСо фи ју,вој вот ки њу одХо ен бер га“17). Тра жио се по вод за 
рат. „Не мач ка без у слов на по др шка Бе чу зна чи ла је европ ски рат, 
јер се ни је мо гло прет по ста ви ти да ће и Ру си ја и Фран цу ска, па сив-
но по сма тра ти про паст Ср би је, а са њом и свог ути ца ја на Бал ка ну. 
Упра во та кав рат је тра жио Молт ке мла ђи, на чел ник не мач ког ге-
не рал шта ба, сма тра ју ћи пре и по сле са ра јев ског атен та та, као ње-
гов аутро-угар ски ко ле га Кон рад фон Хе цен дорф, да је мо ме нат 
по вољ ни ји не го што ће би ти у до глед ној бу дућ но сти, ка да Ру си ја 
и Фран цу ска бу ду до вр ши ле сво је пла но ве на о ру жа ња а уве ћа на 
Ср би ја се бу де опо ра ви ла од не дав них ра то ва“18). Коц ка је ба че на.

Нај зад, по ста вља се и јед но од кључ них пи та ња: ка ко се ве-
ћин ски ре пу бли кан ска, кар те зи јан ска и ате и стич ка фран цу ска кул-
ту ра од но си ла пре ма срп ској кул ту ри, ко ја је у ве ли кој ме ри но си ла 
мо нар хи стич ка и ре ли гиј ска обе леж ја. „Ис кљу чи во и у скла ду са 
на ци о нал ним ин те ре си ма сво је Ре пу бли ке“19). 

Фран цу ска је од по ра за и ра та са Пру си јом 1870. го ди не и 
фор ми ра ња ује ди ње не Не мач ке, су шти ну сво је спољ не по ли ти-
ке усме ри ла на ре ван ши зам пре ма Не мач кој20). „Ка ко Фран цу ска 
по де мо граф ској, еко ном ској и  вој ној ком по нен ти за о ста је за Не-

15) Пе тар То мац, Првисветскират1914-1918, Вој но и зда вач ки за вод, Бе о град, 1973, стр. 5.

16) Дра ган Пе тро вић, Ја сми на Ни ко лић, Српскинародивеликесиле, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Про ме теј, Но ви Сад, 2008, стр. 131.

17) Пе тар То мац, op. cit., стр. 11.

18) Op. cit., стр. 12.

19) Љи ља на Алек сић-Пеј ко вић, „At tac he ment de la Ser bie à la Fran ce et au bloc de l’En tan-
te“, у збор ни ку ра до ва: Југословенско-францускиодноси, Исто риј ски ин сти тут, Бе о град, 
1990, стр. 171.

20) Прим. аут.: По вра ћај Ал за са и Лоренe, по кра ји на из гу бље них од Не мач ке 1870-1871. 
го ди не. 
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мач ком, то се у по гле ду ре а ли за ци је тих ци ље ва тра жи осло нац 
у Евро пи по си сте му са ве за. Ка ко је Ср би ја, на ро чи то по сле ма ја 
1903. го ди не, чвр сто ве за на за са вез са Ру си јом и Фран цу ском у 
ис пу ње њу сво јих спољ но-по ли тич ких ци ље ва до ла зи до збли жа-
ва ња ин те ре са из ме ђу Ср би је и Фран цу ске. Ср би ја је од ра жа ва ла 
вр ло те сну и при ја тељ ску са рад њу са Фран цу ском у пе ри о ду до 
Пр вог свет ског ра та“21). Ипак, са ове вре мен ске дис тан це, ре кли би 
да Фран цу ска ни је би ла у пот пу но сти искре на у овим од но си ма и 
да је став о парт нерт ском ка рак те ру тих од но са ве ли ка гре шка и 
за блу да. Од но си при ја тељ ства су пер со нал ни, ме ђу људ ски од но си; 
из ме ђу др жа ва по сто је са мо ин те ре си. Парт нер ство под ра зу ме ва 
ме ђу соб но ува жа ва ње и ре ла тив ну урав но те же ност сна га парт не-
ра, че га у овом слу ча ју ни је би ло. При вид парт нер ских од но са на-
ста је из раз ло га кон стант ног ре спек та Фран цу ске Ре пу бли ке ин те-
ре са Ру си је на Бал ка ну и бли ских ве за Ср би је и Ру си је. 

„Краљ Пе тар је но вем бра 1911. го ди не по се тио Па риз. Том 
при ли ком се у Фран цу ској пре сто ни ци раз го ва ра ло и о ор га ни зо-
ва њу бал кан ског са ве за“22). Нај бла же што би мо гли ока рак те ри са ти 
ову по се ту је сте, да је срп ски краљ пу то вао на ди пло мат ску ми си ју 
са за дат ком ло би ра ња за до зво лу и фор ми ра ње бал кан ског са ве за 
про тив Тур ске. Фран цу ско ми ни стар ство од бра не је сма тра ло да 
те ри то ри ју и вој не сна ге Ср би је не тре ба тро ши ти на „бо ле сни ка с 
Бос фо ра“ већ да Ср би ју тре ба оспо со би ти да бу де „тврд бал кан ски 
орах“. Кеј д’Ор сеј је по зи тив но гле дао на скла па ње срп ско-бу гар-
ског са ве за ко ји је за кљу чен 1912. го ди не, али са мо у оној ме ри у 
ко јој је то слу жи ло од бра ни бал кан ске те ри то ри је од Не мач ке и 
Аустро у гар ске, док је с дру ге стра не, би ла про тив то га да спо ра зум 
бу де офан зив но сред ство про тив Тур ске“23). Из ових чи ње ни ца се 
кри ју пра ве на ме ре Фран цу ске Ре пу бли ке у од но су на Ср би ју где 
се још јед ном до ка зу је да „ја ки ра де оно шта хо ће а сла би при хва-
та ју оно што мо ра ју“. 

Ути ца јем у еко ном ској, вој ној и ди пло мат ској сфе ри Фран-
цу ска је те жи ла да Ср би ју под ре ди сво јим на ци о нал ним ин те ре-
си ма а у скло пу укуп них на сто ја ња од ла га ња свет ског су ко ба, ко ји 
је за Фран цу ску већ био из ве стан и оче ку ју ћи. „У про ле ће 1912. 
го ди не, у кон тек сту кри зе у Ага ди ру, по гор ша ња фран цу ско-не мач-

21) О срп ско-фран цу ским од но си ма у овом пе ри о ду де таљ но у: Ми хај ло Вој во дић, Путеви
српскедипломатије–огледиоспољнојполитициСрбијеу19.и20.веку, део 13: „О по-
ли тич ким и еко ном ским од но си ма Ср би је и Фран цу ске од 1895-1914“, Но лит, Бе о град, 
1990. 

22) Дра ган Пе тро вић, Ја сми на Ни ко лић, op. cit., стр. 129.

23) Ми хај ло Вој во дић, op. cit., стр. 227.
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ких од но са и ита ли јан ско-тур ског ра та, фран цу ска вла да на че лу са 
Ре мо ном По ан ка ре ом на пу сти ла је тра ди ци о нал ну по ли ти ку status
quoна Бал ка ну и по ред про ти вље ња ути цај не гру пе по ли ти ча ра и 
ди пло ма та ко ји су же ле ли оп ста нак Ото ман ског цар ства. Фран цу-
ска је пу сти ла свог ру ског са ве зни ка да по ли тич ки де лу је у бал кан-
ским пи та њи ма, али еко ном ски и кул тур но, гле да ју ћи ко рак да ље 
од ру ског пре у ре ђе ња Бал ка на, ви де ла је мо гућ ност да обез бе ди 
чвр ста при ја тељ ства и ути цај у ма лим бал кан ским др жа ва ма ко је 
су се уве ћа ва ле на ра чун „бо ле сни ка са Бос фо ра“. Та ко је Ср би ја 
1913. го ди не до би ла пр ви, ис кљу чи во фран цу ски за јам, без уче шћа 
дру гих зе ма ља. Мо же се ре ћи да је 1914. го ди не Фран цу ска оства-
ри ла до ми нан тан еко ном ски и кул тур ни ути цај у Ср би ји24). Та да 
је та кав од нос Фран цу ске пре ма Ср би ји био дар са не ба, по твр да 
пра вог и искре ног при ја тељ ства два на ро да и до каз да ма ли и ве-
ли ки на ро ди мо гу би ти при ја те љи. Ср би ја је кр ва во пла ти ла ову 
исто риј ску за блу ду че твр ти ном ста нов ни штва.

3.САРАЈЕВСКИАТЕНТАТ
ИПОЧЕТАКВЕЛИКОГРАТА

У све тлу укуп них до га ђа ја, са ра јев ски атен тат, чи ни се, ни-
је не што што је из не на ди ло Фран цу ску. Ка ко су атен та ти или по-
ку ша ји атен та та у то вре ме би ли го то во сва ки да шња по ја ва, овај, 
пре лом ни, са ра јев ски ни је ни ко га из не на дио. У при лог то ме иде 
и чи ње ни ца да сам пре сто ло на след ник ни је био оми љен у сво јој 
мо нар хи ји а још ма ње у анек ти ра ној Бо сни и Хер це го ви ни.  Ипак, 
тре ба об ја сни ти став Па ри за пре ма са ра јев ском атен та ту. „Са ра јев-
ски атен тат ни је до бро при мљен у Фран цу ској. Фран цу ска штам па 
је пи са ла о „кри ми нал ном чи ну јед ног за не се ња ка“, а фран цу ска 
вла да је би ла скло на да за тај до га ђај тра жи срп ске ком пен за ци је 
Аустро у гар ској“25). Исто ри ја ће са кри ти ове на ме ре Фран цу ске те 
не ће би ти на ру шен мит од лич них и брат ских од но са Ср ба и Фран-
цу за. Уско ро ће из би ти рат, те ни је би ло по тре бе да се Фран цу ска 
за ло жи у на ци о нал ном за до во ље њу и чу ва њу Аустро у гар ске ча-
сти. Не ко ли ко да на по атен та ту у Са ра је ву, углед ни фран цу ски со-
ци ја ли ста МаrcelSembat26) по ста вио је пи та ње ни су ли то ме ви ше 
кри ви они ко ји су Бо сну и Хер це го ви ну при са је ди ни ли Аустри ји, а 

24) Ста ни слав Сре те но вић, „Фран цу ско-срп ски од но си у 19. и 20. ве ку”, Међународнипро-
блеми, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, Бе о град, 4/2009, стр. 541.

25) Op. cit., стр. 542.

26) Прим. аут.: Жи вео од 1862-1922. го ди не
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та мо шње ста нов ни ке, про тив њи хо ве во ље, пре тво ри ли у аустриј-
ске др жа вља не. Анек си ја, пр во ума ло ни је до ве ла до ра та, а ка сни-
је срп ске по бе де над Тур ском до при не ле су да се на ци о нал ни дух 
ста нов ни штва на анек ти ра ној те ри то ри ји раз бу ди. Атен та то ри на 
Фер ди нан да про из вод су баш та квог на ци о нал ног рас по ло же ња, 
сма тра ли су и у Фран цу ској. При зна ју ћи да би са ра јев ски пуц њи 
мо гли на не ти ште ту на ци о нал ној иде ји ко ју су атен та то ри за сту па-
ли, и да би чак мо гли до ве сти до ра та, МаrcelSembat не до пу шта 
да се атен та то ри ма оду зму “њи хо ве пра ве осо би не, осо би не бо-
ра ца”. „И, ако Аустри јан ци од лу че да по гу бе атен та то ре, “у њи ма 
они не ће уби ти ни обич не зло чин це па ни по ли тич ке крив це, већ 
огор че не па три о те”. Са гле ди шта фран цу ских со ци ја ли ста, без су-
ви шне по тре бе да бу ду “осо би то не жни пре ма овим па три от ским 
пре сту пи ма”, као исти на се мо ра при хва ти ти да је “пре сто ло на-
след ник аустриј ски, по хо де ћи Са ра је во, из гле дао па три о та ма пред-
став ник за во је ва ња и анек си је”. Фран цу ске ра зло жне ре чи, ка ко 
ка же сам МаrcelSembat, не ма ју из гле да “да бу де са слу ша не у ова-
квим тре ну ци ма; али кад би нас хте ли са слу ша ти ми би смо до вик-
ну ли Аустри јан ци ма да угу ше свој гњев, а Ср би ма да се при па зе, 
јер ста вља ју на коц ку плод сво јих по бе да и да се, из мр жње пре ма 
Аустри ји не ба це у на руч је Ру си ји и под ње но су ро во ту тор ство”27). 

Аустро у гар ска је на кон атен та та отво ри ла ди пло мат ску игру 
ко ја је има ла за циљ за у зи ма ња што бо љих по ли тич ких по зи ци ја 
у ра ту ко ји ће иза зва ти. По себ ну па жњу тре ба по све ти ти чи ње ни-
ци да је „15. ју ла 1914. го ди не пред сед ник фран цу ске ре пу бли ке 
По ен ка ре оти шао у Пе тров град у ра ни је утвр ђе ну по се ту ру ском 
ца ру у прат њи Ви ви ја ни ја, пред сед ни ка ми ни стар ског са ве та и ми-
ни стра спољ них по сло ва. Би ло би не згод но иза зва ти кри зу док су 
они та мо, пру жи ти им мо гућ ност да се усме но спо ра зу ме ва ју. Са-
че ка ће се њи хов по вра так. До тле ће се из бе га ва ти ак ци је ко је би 
мо гле иза зва ти уз бу ну а штам па ће се по бри ну ти да се одр жи за-
тег ну тост без су ви шне агре сив но сти“28). За то вре ме тра је ис тра га 
у Са ра је ву ко ја ни је мо гла до ка за ти ве зу срп ске вла де и из вр ше ња 
атен та та. То ком суд ске рас пра ве, ис тра жни су ди ја, у ок то бру 1914. 
го ди не, фор мал но је ис кљу чио са у че сни штво зва нич не Ср би је. 
Ре ак ци ја зва нич ног Па ри за се кон тро ли са ла и оп шта је те жња у 
Аустро-Угар ској да се што је мо гу ће ви ше па ци фи ку је. Па се та ко 
че ка по вра так фран цу ског пред сед ни ка По ен ка реа у до мо ви ну, да 
се Ср би ји пре да не при хва тљив ул ти ма тум. Ми ни стар ски са вет је 

27) Љи ља на Алек сић-Пеј ко вић, „At tac he ment de la Ser bie à la Fran ce et au bloc de l’En tan te“, 
op. cit., стр. 184.

28) Пе тар То мац, op. cit., стр. 13.
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до нео од лу ку да то бу де 23. ју ла у 17 ча со ва. „Ул ти ма тум са 48-ча-
сов ним ро ком пре дат је Ср би ји 23. ју ла у 18 ча со ва по што се на-
кнад но са зна ло да ће По ен ка ре не што ка сни је на пу сти ти Пе тров-
град“29). Та да, 15 ча со ва на кон пре да је ул ти ма тум се оба ве шта ва ју 
дру ге, ве ли ке си ле и то у пр вом ре ду Ру си ја и Тур ска уз на по ме ну 
да Аустро-Угар ска не ма на ме ре да анек ти ра де ло ве Ср би је или да 
ура ди на ње на су ве ре на пра ва. 

Ка ко се срп ска вла да др жа ла ди пло мат ски и по ли тич ки отво-
ре но пре ма бу ду ћим са ве зни ца ма тра же ћи у пр вом ре ду са вет и од 
Ру си је и од Фран цу ске ка ко се по на ша ти у од но си ма на Аустро-
Угар ском. Фран цу ска осу ђу је атен тат и атен та то ре, по зи ва Ср би ју 
да др жи уз др жа но, „да по ка же уме ре ност и да не иза зи ва Аустро у-
гар ску, ка ко не би упа ла у не ку кри зу из ко је би иза шла осла бље не 
или оште ће на“30). Ка ко је за по чет Пр ви свет ски рат, у Кеј д ‘ Ор се ју 
ни су би ли у пр вом тре нут ку за до вољ ни тим до га ђа јем за раз ли ку 
од фран цу ског јав ног мње ња ко је је то са оду ше вље њем при хва ти-
ло31).

За вре ме кри зе 1914. го ди не, Фран цу ска је има ла ма ло ме ста 
за ма не ври са ње, због сво јих ди пло мат ских и вој них по те за учи-
ње них де це ни ја ма ра ни је. „Али ово не за там њу је чи ње ни цу да је 
Не мач ка а не Фран цу ска иза бра ла рат 1914. го ди не, због не флек-
си бил ног не мач ког вој ног пла ни ра ња пре ра та. Фран цу ској је рат 
на мет нут мно го ви ше не го ли би ло ко јој дру гој европ ској зе мљи, 
из у зи ма ју ћи Бел ги ју и мо жда Ср би ју“32). Не мач ка агре си ја ав гу ста 
1914. го ди не је у не ку ру ку од го вор на ду го трај ну прет њу ко ју су 
пред ста вља ле али јан се ко је је ство ри ла Фран цу ска. Све јед но, то 
је ипак би ла агре си ја. Фран цу ска је по здра ви ла из би ја ње, с њи-
хо ве тач ке гле ди шта, нај пра вед ни јег од свих ра то ва са су мор ном 
од луч но шћу пре не го ли с па три от ским бе сом. Ипак, од по чет ка, 
Фран цу зи су би ли ве о ма од луч ни да до би ју рат и да по вра те Ал зас 
и Ло ре ну за вре ме ра та. По вра так „из гу бље них про вин ци ја“ се по-
ка зао као нај до след ни ји фран цу ски рат ни циљ, од пр вих да на Ве-
ли ког ра та до по след њих да на је то био сим бол ства ра ња без бед не 
Фран цу ске од не при ја те ља пре ко Рај не. 

29) Op. cit., стр. 15,.

30) Ми хај ло Вој во дић, „Пу те ви срп ске ди пло ма ти је“, Клио, 1999, стр. 228.

31) Ми хај ло Вој во дић, „Емил Оман о срп ском и ју го сло вен ском пи та њу уочи Пр вог свет-
ског ра та“, у Српско-францускиодноси1904-2004, Дру штво за кул тур ну са рад њу Ср би-
ја-Фран цу ска и Ар хив Ср би је, Бе о град, 2005, стр. 28. 

32) Le o nard V. Smith, Step ha ne Audoin-Ro u ze au, An net te Bec ker, FranceandtheGreatWar, 
Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2003, стр. 10.
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У ле то 1914. го ди не, „ду ги 19. век” је за вр шен. Са ра јев ски 
атен тат је за па лио ши би цу на бу ре ту ба ру та европ ске по ли ти ке 
мо ћи. Аустро у гар ска, по др жа на од стра не Не мач ке, је об ја ви ла 
рат Ср би ји. Ру си ја је ушла у рат са Цен трал ним си ла ма да по др-
жи Ср би ју и очу ва свој кре ди би ли тет а Бал ка ну. Шли фе нов план 
је уву као Фран цу ску и на кра ју и Бри та ни ју у оно што је по ста ло 
оп шти европ ски рат ко га су се сви ду го при бо ја ва ли. Од та квог 
рас пле та до га ђа ја, мо жда се нај ви ше при бо ја ва ла Фран цу ска јер 
је оче ки ва ла не мач ку вој ну ма ши не ри ју на сво јим гра ни ца ма. Али 
ве ћи ну ле та 1914. го ди не, уну тра шње ви ше не го спо ља шње кри-
зе су до ми ни ра ле у но вин ским на сло ви ма у Фран цу ској. Charles
Humbert је по ста вио те ме ље скан да лу ко ји је усле дио по сле го во ра 
у се на ту ју ла 1914. го ди не, у ком је из нео за је дљи ве и тач не де та-
ље ма те ри јал них про бле ма са ко ји ма се су сре ће фран цу ска вој ска, 
пре све га не до ста так те шке ар ти ље ри је. Но, док су се точ ко ви тај-
не ди пло ма ти је ско ро не чуј но окре та ли, у Фран цу ској је у жи жи 
јав но сти био скан дал ко ји је укљу чи вао су ђе ње же ни бив шег ми-
ни стра фи нан си ја Жо зе фа Ка јоа. Го спо ђа Ка јо је упу ца ла из да ва ча 
Фи га роа (LeFigaro) због об ја вљи ва ња Ка јо вих љу бав них пи са ма, 
на пи са них пре Жо зе фо вих раз во да са пр вом же ном. „Афе ра Ка јо“ 
је би ла пра ва „јул ска кри за“ до 28. ју ла ка да је по ро та (на оп ште 
за пре па шће ње) осло бо ди ла го спо ђу Ка јо. Истог да на, Аустро у гар-
ска је об ја ви ла рат Ср би ји. Као што смо ви де ли, фран цу ско-ру ско 
са ве зни штво је на сто ја ло да од вра ти Не мач ку пу тем прет ње ра том 
на два фрон та са над моћ ни јим са ве зом, ко ји се не мо же до би ти. 
Нем ци су при пре ми ли пе си ми стич ни вој ни од го вор на овај ди пло-
мат ски про блем, ко ји је учи нио рат на два фрон та са мо и спу ња ва-
ју ћим про ро чан ством. Шли фе нов план је по зи вао на не по сред ну 
ин ва зи ју Фран цу ске кроз Бел ги ју. Не мач ки пла не ри су ре зо но ва ли 
да се Фран цу ска мо же мо би ли са ти мно го бр же не го ли Ру си ја, те 
се сто га мо ра ла пр ва на па сти. Не мач ка је мо гла да ис по љи над моћ 
у слу ча ју ин ва зи је, по себ но јер је (за раз ли ку од Фран цу ске) рас-
по ре ђи ва ла ре зер вне је ди ни це ди рект но на фрон ту. Нем ци су се 
на да ли да ће са вла да ти Фран цу ску пре не го што се ру ски „пар ни 
ва љак“ у пот пу но сти мо би ли зу је и „за ко тр ља“. „Са обез бе ђе ним 
за пад ним фрон том, не мач ке сна ге би се мо гле пре ра спо де ли ти на 
ис то ку. Не мач ка је за то мо ра ла да из вр ши ин ва зи ју на Фран цу ску 
уко ли ко Не мач ка и Ру си ја за ра те, би ло да Фран цу ска уче ству је или 
не у прет ход ној ди пло мат ској пре пир ци“33).

Од ре ђе ност Шли фе но вог пла на ни је зна чи ла да је Фран цу-
ским по ли ти ча ри ма и ди пло ма та ма не до ста ја ло ак тив но сти у ле-

33) Le o nard V. Smith, Step ha ne Audoin-Ro u ze au, An net te Bec ker, „Fran ce and the Gre at War“, 
Cam brid ge Uni ver sity Press, 2003, стр. 25.
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то 1914. го ди не. Пред сед ник По ен ка ре је играо цен трал ну уло гу у 
фран цу ском кри зном ме наџ мен ту. По ре клом из „из гу бље не про-
вин ци је“ Ло ре не, По ен ка ре је био кон зер ва тив ни на ци о на ли ста, 
иза бран за пред сед ни ка 1913. го ди не. Сва ка ко, По ен ка ре се по ка-
зао као је дан од спо соб ни јих пред сед ни ка Тре ће Ре пу бли ке, на ро-
чи то у спољ ној по ли ти ци. Пу тем му дрог ма не ври са ња иза сце не, 
По ен ка ре се по ста рао да су ми ни стри ино стра них по сло ва или де-
ли ли ње го во ми шље ње или су би ли то ли ко не ис ку сни да су за ви-
си ли од ње го ве по др шке и вод ства. Ре не Ви ви ја ни, ми ни стар ино-
стра них по сло ва, исто вре ме но и пре ми јер ав гу ста 1914. го ди не, је 
спа дао у ту ка те го ри ју. Та ко ђе је вла да ло ши ро ко рас про стра ње но 
ми шље ње да Ви ви а ни са мо чу ва ме сто Ка ју док се не слег не пра-
ши на око скан да ла са ње го вом же ном. „У сво јим ме мо а ри ма По ен-
ка ре је се бе опи сао као Ви ви ја ни је вог ту то ра, по себ но у пи та њи ма 
ко ја су се ти ца ла Не мач ке: „По ка зао сам му да ни ка да ни сам имао 
озбиљ них по те шко ћа са Не мач ком јер сам увек на сту пао са ве ли-
ком сми ре но шћу пре ма њој“34).

У та квом уну тра шњем ха о су, Ср би ја је оче ки ва ла по те зе 
Фран цу ске као искре ног при ја те ља и за штит ни ка. „Ка да је из био 
рат, Ср би ни су има ли фор ма лан са вез са Фран цу ском. Фран цу зи 
ни су ушли у рат због Ср би је, не го због Ру си је са ко јом су би ли у 
са ве знич ком од но су“35). Укуп ност сло же но сти од но са до дат но ком-
пли ку ју ци ље ви ра та си ла Ан тан те и Ср би је. Ср би ја је са Ни шком 
де кла ра ци јом из де цем бра 1914. го ди не и же љом да ује ди ни све 
Ср бе, Хр ва те и Сло вен це у јед ној др жа ви об ја ви ла рат ни циљ ко ји 
се раз ли ко вао од рат них ци ље ва си ла Ан тан те и пре све га Фран цу-
ске. Док је Ан тан та те жи ла пр вен стве но из ба ци ва њу не при ја те ља 
са сво јих те ри то ри ја, Ср би ја је тра жи ла да до би је те ри то ри је јед не 
стра не др жа ве. Фран цу зи та да ни су раз ми шља ли о рас пар ча ва њу 
Аустро у гар ске и Ни шка де кла ра ци ја ни је има ла од је ка у Па ри зу. 
Фран цу ски по ли ти ча ри и вој на ли ца су се, ме ђу тим, по де ли ли око 
пи та ња отва ра ња но вог фрон та на Сре до зе мљу. Док је Жорж Кле-
ман со сма трао да се по бе да мо же из во је ва ти ис кљу чи во на За пад-
ном фрон ту, Ари стид Бри јан је био по бор ник отва ра ња јед ног спо-
ред ног фрон та ко ји би од вла чио сна ге Цен трал них си ла. У вој ној 
ко ман ди, Жо зеф Жо фр је пред ста вљао при ста ли це За пад ног фрон-
та, док је Луј Фран ше д’Епе ре пред ста вљао по бор ни ка отва ра ња 
Сре до зем ног фрон та“36). Ова пре ви ра ња су Ср би ју, ума ло, ко шта ла 
на ци о нал не бу дућ но сти.

34) Le o nard V. Smith, Step ha ne Audoin-Ro u ze au, An net te Bec ker, FranceandtheGreatWar, 
Cam brid ge Uni ver sity Press, 2003, стр. 25.

35) Ста ни слав Сре те но вић, op. cit, стр. 536-558.

36) Op. cit.
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4.КАСНИЈАФРАНЦУСКАВИЂЕЊАУЗРОКА
ПРВОГСВЕТСКОГРАТА–ОДОСУДЕНЕМАЧКЕ
АГРЕСИЈЕДОПОЛИТИЧКЕКОРЕКТНОСТИ

Сто го ди на по сле Ве ли ког ра та, са вре ме ни ци смо Ује ди ње ње 
Евро пе, ро ђе не на фран цу ско-не мач кој са рад њи и по ми ре њу. Због 
спе ци фич ног по ли тич ког кон тек ста,  Фран цу ска и Не мач ка да нас 
дру га чи је гле да ју на сво ју про шлост и има ју по тре бу (и ин те рес) да 
„ста ве на стра ну“ прет ход не су ко бе, три ме ђу соб на ра та у по след-
њих 150 го ди на. Ови су ко би су „трн у оку“ обе ма стра на ма. Исто-
ри ја се не за бо ра вља, али мо же да се ре ви ди ра ту ма че ње окол но-
сти ко ји су до ве ли до од ре ђе них ак ци ја. Дух ује ди ње ња, са рад ње 
и раз у ме ва ња је на те рао исто ри ча ре обе стра не да по но во за ви ре у 
Пан до ри ну ку ти ју и по гле да ју шта је за и ста уну тра: На да или са мо 
пред ви ђа ње не сре ће, као суд бо но сне по ша сти. 

Сто го ди шњи ца од по чет ка Ве ли ког ра та је раз лог да се по но-
во до во ди у пи та ње од го вор ност за по че так овог ко ло сал ног су ко-
ба. Хоб сба ум је при ме тио: „Ве ро ват но је по тро ше но ви ше ма сти ла, 
ви ше др ва жр тво ва но да се на пра ви па пир, ви ше ку ца ћих ма ши на 
за у зе то, да од го во ри на ово пи та ње не го на би ло ко је дру го у исто-
ри ји – мо жда чак укљу чу ју ћи и де ба ту о Фран цу ској Ре во лу ци ји.”37) 
Вре мен ска дис тан ца од сто го ди на нам пру жа мо гућ ност да на те 
коб не до га ђа је ле та 1914. го ди не гле да мо с ма ње остра шће но сти, 
по што ни смо ни ми, ни на ши ро ди те љи, осе ти ли њи хо ве стра хо те. 
Еко ном ски про спе ри тет, ква ли тет жи во та, гло ба ли за ци ја и ко смо-
по ли ти зам ства ра ју дру га чи ју, по мир љи ви ју пер спек ти ву и ви ђе ње 
до га ђа ја из бли же и да ље про шло сти.

Исто ри чар Џон Мо зес по га ђа су шти ну на во де ћи да: „Исто-
ри о гра фи ја је без сум ње у ве зи са на ци о нал ном по ли ти ком. За и ста, 
исто ри о гра фи ја од ре ђе не зе мље је ба ро ме тар осе тљив на по ли тич-
ке при ти ске уну тар те зе мље.“38) Је дан век је вре мен ски пе ри од у 
ко ме су се про ме ни ле мно ге вла де уну тар не ке зе мље, па и ње ни 
ду го роч ни по ли тич ки ста во ви. То ком тог пе ри о да ва ри рао је зва-
нич ни став исто ри ча ра и по ли тич ке ели те о узро ци ма Пр вог свет-
ског ра та. Не по сред но на кон ра та ра не су још би ле све же, а као што 
зна мо „по бед ни ци пи шу исто ри ју“. Та да су се са ве зни ци јед но гла-
сно сло жи ли да је Не мач ка иза зва ла рат и сву кри ви цу сва ли ли на 
њу. Члан 231 Уго во ра из Вер са ја, чу ве на кла у зу ла о “рат ној кри-

37) Eric Hob sbawm, TheAgeofEmpire–1875-1914,Vin ta ge Bo oks, New York, 1987, p. 309.

38) John A. Mo ses,ThePoliticsofIllusion:TheFischerControversyinGermanHistoriography, 
New York, Bar nes & No ble, 1975, p. xiv-xv.
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ви ци”, гла си: Са ве знич ке и по ве за не Вла де по твр ђу ју, а Не мач ка 
при хва та, од го вор ност Не мач ке и ње них са ве зни ка за иза зи ва ње 
свих гу би та ка и оште ће ња ко ји ма су са ве знич ке и по ве за не вла де... 
би ле из ло же не као по сле ди ца ра та на мет ну тог агре си јом од стра не 
Не мач ке и ње них са ве зни ка.39)

У го ди на ма из ме ђу два ра та ви зи о на ри ме ђу фран цу ским 
про фе со ри ма исто ри је су одав но пре по зна ли опа сност ко ју пред-
ста вља ис кри вљи ва ње исто ри је у обра зо ва њу и про ба ли су да 
убла же пред ста ву не при ја те ља у при ка зи ва њу Не мач ке у сво јим 
исто риј ским књи га ма. Г. Ла пи јер (G.Lapierre), пред сед ник на ци о-
нал ног исто риј ског учи тељ ског син ди ка та, жа лио се 1926. го ди не 
да „ти уџ бе ни ци ко ји ола ко усме ра ва ју мла де љу де ка „му зе ју ужа-
са ра та“ не би тре ба ли да се ви ше ко ри сте,... јер иза зи ва ју не по ве-
ре ње, мр жњу, пре зир и ра то ве.“40) 

Тек за вр шет ком Дру гог свет ског ра та и по де лом Не мач ке из-
ме ђу са ве зни ка не ста ла је прет ња ко ју је иза зи вао њен моћ ни ис-
точ ни су сед и Фран цу ска је по пр ви пут од ује ди ње ња Не мач ке 
би ла без бед на. Фран цу зи, на стра ни по бед ни ка у оба ра та, има-
ли мо рал ну су до ми на ци ју, што би ре као мар шал Фош (Marshal 
FerdinandFoch) “Рат = Мо рал на су пер и ор ност по бед ни ка; мо рал-
на де пре си ја по бе ђе них. Бит ка = так ми че ње две во ље.”41) Сти ца-
јем окол но сти на ме ђу на род ном пла ну Не мач ка и Фран цу ска су 
се окре ну ле јед на дру гој за по моћ и по др шку. Евро ин те гра ци је и 
да на шња Европ ска Уни ја се те ме ље на ме ђу соб ној са рад њи ове 
две зе мље. За рад за јед нич ког жи во та би ло је нео п ход но убла жи-
ти и ко ри го ва ти по гле де на исто ри ју еду ку ју ћи но ве ге не ра ци је са 
ма ње мр жње, по но са и пред ра су да. Ода тле и ини ци ја ти ва обе на-
ци је у ви ду „Фран цу ско-не мач ког спо ра зу ма о спор ним пи та њи ма 
европ ске исто ри је (1951.)“ (Deutsch-französischeVereinbarungüber
strittigeFrageneuropäischerGeschichte.) и спо ра зу ма „Не мач ка и 
Фран цу ска, про стор и са вре ме на исто ри ја (1988.)“ (Deutschland
undFrankreich,RaumundZeitgeschichte).42) Овим ини ци ја ти ва ма је 
по стиг нут за да ти циљ у ви ду от кла ња ња јед но стра ног, на ци о на ли-
стич ког по гле да на исто ри ју обе зе мље.

39) Article231fromtheTreatyofVersailles у Lee, D. (ed.) 1975, TheOutbreakoftheFirstWorld
War:CausesandResponsibilities, D.C. He ath and Com pany, 4th edn., p. xv. 

40) Ot to-Ernst Schüdde kopf  (Ed.), History teachingandhistory textbookrevision, Co un cil of 
Euro pe, Stras bo urg, 1967, p. 19.

41) Mar shal Fer di nand Foch, ThePrinciplesofWar, Chap man and Hall, Lon don, 1918. p. 287.

42) Ra i ner Ri menschne i der, Verständidung und Verstehen, Ein halbes Jahrhundert deutsch-
franzäsischerSchulbuchgespräche, Cen ta u rus Ver lag, Pfaf fen we i ler, 1991, pp. 137, 148. 
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По ми шље њу ис так ну тог фран цу ског ин те лек ту ал ца, Реј-
мон да Аро на, је дан од узро ка ра та „успон Не мач ке, чи је се до ми на-
ци је пла ши ла Фран цу ска и чи ја је мор на ри ца угро жа ва ла Ен гле ску, 
је (из ме ђу Ен гле ске и Фран цу ске) ство рио са вез за ко ји су твр ди ли 
да је по при ро ди био од брам бе ни, али је био осу ђен од стра не не-
мач ке про па ган де као по ку шај окру жи ва ња (Не мач ке). Два ору жа-
на та бо ра су се уз не ми ра ва ла ме ђу соб но, са сва ким ин ци ден том је 
по ста ја ло те же, што се про ши ри ло на ис ток (уби ством пре сто ло на-
след ни ка Фран ца Фер ди нан да), где су Ру си ја и Аустри ја ишле да-
ље са сво јим кон тра дик тор ним тврд ња ма...“43) Арон, та ко ђе твр ди 
да је “… аустриј ски ул ти ма тум увео мо гућ ност не са мо ра та, већ 
оп штег ра та”44), уде љу ју ћи део кри ви це и аустриј ском дво ру. Арон 
је ва жио за јед ног од објек тив них исто ри ча ра ко ји су пред ме ту ис-
тра жи ва ња без ре зер вно при ла зи ли са ви ше гле ди шта.

Мла ђи фран цу ски исто ри чар Сте фан Аудо ан-Ру зо (Stephane
Audoin-Rouzeau), чи ји је пред мет ис тра жи ва ња Пр ви свет ски рат, 
ка же да је за вре ме кри зе у ав гу сту 1914. го ди не Фран цу ска има-
ла ма ло ме ста за ма не ври са ње, због сво јих ди пло мат ских и вој них 
по те за учи ње них де це ни ја ма ра ни је. Ово ипак не не ги ра чи ње ни цу 
да је Не мач ка, а не Фран цу ска, иза бра ла рат 1914. го ди не, пре вас-
ход но  због не флек си бил ног не мач ког вој ног пла ни ра ња пре ра та. 
„Фран цу ској је рат на мет нут мно го ви ше не го ли би ло ко јој дру гој 
европ ској зе мљи, из у зи ма ју ћи Бел ги ју и мо жда Ср би ју“ 45), на во ди 
Аудо ан-Ру зо.

На кон ини ци ја ти ва за по ми ре ње исто ри је и ула ска у Европ-
ску Уни ју и за јед нич ког су жи во та два на ро да, по гле ди на узро ке 
Пр вог свет ског ра та су се, не ка ко, из ме ни ли. Да нас, Пјер Мо не ка-
же да се „фран цу ски и не мач ки исто ри ча ри сла жу по во дом узро ка 
ко ји су по кре ну ли рат из 1914-1918. го ди не. Те за, не мач ки ми ли-
та ри зам про тив фран цу ске као жр тве агре си је, је пре ста ла да бу де 
ак ту ел на пре пет на ест го ди на.“ 46) 

43) Raymond Aron, TheCenturyofTotalWar, Do u ble day & Co., 1954, p. 58

44) Raymond Aron, на ве де но из Lee, D. (ed.), TheOutbreakoftheFirstWorldWar:Causesand
Responsibilities, D.C. He ath and Com pany, 4th edn., 1975, p. 44-45.

45) Le o nard V. Smith, Step ha ne Audoin-Ro u ze au, An net te Bec ker, op.cit., p. 11.

46) L. Bo e sen berg, M. Braun, A. Duménil, B. Gal lo ux, P. Ge iss, G. Große, D. Hen ri, G. Le Qu-
in trec, K. Ma a se, B. To uc he bo e uf, M. Wic ke, Histoire/Geschichte, L’Europeetlemondedu
CongrèsdeVienneà1945, Avril 2008.
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GoranVukadinovic,SrdjanV.Starcevic

CAUSESOFTHEWORLDWARIFROMPER-
SPECTIVEOFTHEFRENCHREPUBLIC

Resume
Mo dern ten den ci es to re vi se the ca u ses of the First World War 

lead to a re con si de ra tion of its own hi story of each na tion, the par ti ci-
pant of this, un til then, gre a test con flict in hu man hi story. Com pa ring 
hi sto ri cal in ter pre ta tion and na ti o nal in tel lec tion of the ca u ses and re-
spon si bi lity for ca u sing the Gre at War in con tem po rary mem ber sta tes 
of the En ten te and the Tri ple Al li an ce is very easy to see a cle ar dif fe-
ren ce with co ver-up or even re fu sal of own ne ga ti ve ro le in the se cru-
cial events. 

The at tempt of this study was as ses sment of the ex tent to which 
chan ges in glo bal po li tics and con se qu ently epoc hal con sci o u sness in-
flu en ced the vi ews of the First World War and the in ter pre ta tion of its 
con se qu en ces, ca u ses and mo ti ves from the per spec ti ve of the French 
Re pu blic. Aug men ted re a lity ne ces sa rily ope ned a new hi sto ri cal is su es 
and new to pics in the analysis of the past, which so me iden tify as the 
furt her ex pan si on of the hi sto ri cal ho ri zon, and the ot hers as a ma ni-
pu la ti ve po li ti cal audit. Ho we ver, in ter pre ta tion of the ca u ses of war 
to day, as well as a cen tury ago, are re flec ting the exi sten ce of al most 
iden ti cal in ter pre ta ti ve fra me work that strongly in flu en ce on the de fi-
ni tion of con tem po rary po li ti cal prac ti ces and the ir ide o lo gi cal ro ots. 
This con clu sion stems from the fact that the most im por tant le gacy of 
the First World War is do mi nan ce of na ti o nal prin ci ples and proc la ma-
ti ons of na tion sta tes as the key su bject of glo bal po li tics. The re fo re, 
the in ter pre ta tion of the war, which first in hi story ac qu i red the ti tle 
“world”, vi e wed from a na ti o nal per spec ti ve opens up many to pics and 
po int to many di lem mas, but can not be per ce i ved pro perly wit ho ut un-
der stan ding the uni ver sal con text in which the war be gan, was dri ven 
and in ter pre ted to da te. 
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We be li e ve that the vi sion of the French Re pu blic re ma i ned at the 
sa me vi ew po int as well as a hun dred years ago with a dif fe rent per cep-
tion of the Ser bian na ti o nal hi story 
Keywords: First World War, Gre at War, French Re pu blic, ca u ses, Sa ra je vo 

as sas si na tion con se qu en ces.

* Овај рад је примљен 20. маја 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
09. јуна 2014. године.





УДК 94(100)”1914/1918”+94(497.11)“1914“

Прегледни  
рад

Српска политичка мисао 
број 2/2014.

год. 21. vol. 44.
стр. 55-76.

55

РадославГаћиновић
Институтзаполитичкестудије,Београд

КОЛАБОРАЦИОНИОДНОС
ВАТИКАНАИАУСТРОУГАРСКЕ

УПРИПРЕМИНАПАДАНА
СРБИЈУ1914.ГОДИНЕ*

''Самоједнозлојенеизлечиво-ако
народсамдигнерукеодсебе''

Гете

Сажетак
Аустро-Угар ска, фе у да ли стич ка и ре ак ци о нар на мо нар хи ја, 

оста ла је ди ни чвр сти осло нац па пин ства у Евро пи. И јед на и дру-
га стра на има ле су мно го раз ло га да се бо је про гре са, ко ји се у то 
вре ме осе ћао про дор ним ли бе ра ли змом и де мо кра ти јом. Уло га цр-
кве би ла је по себ но ва жна у зе мља ма са сло вен ским на ро ди ма, где 
је не за до вољ ство и от пор пре ма Бе чу и Пе шти кроз чи та ву дру гу 
по ло ви ну XIX ве ка све из ра же ни је и све опа сни је за мо нар хи ју. 
На род ни пре по ро ди се вер них и ју жних сло вен ских на ро да у мо-
нар хи ји, њи хо ва те жња за сло бод ним по ли тич ким, еко ном ским и 
кул тур ним жи во том по ве зу ју у од бра ни још ви ше цр кву и мо нар-
хи ју. Пр ве по ја ве те жње сло вен ских на ро да на ју гу мо нар хи је да 
се по ве жу у јед ну сво ју, ју го сла вен ску др жа ву, ко ја ће об у хва ти ти 
и Сло ве не из ван гра ни ца мо нар хи је, не при хва тљи ве су би ле и за 
мо нар хи ју и за Ва ти кан. Иде ја би ло ка кве сла вен ске со ли дар но-
сти сма тра ла се нај о па сни јом и за ка то ли ци зам и мо нар хи ју. Па па 
је сма трао, да је мо нар хи ја ''бе дем ка то ли ци зма'' у сред њој Евро-
пи, бра на про тив опа сно сти с ис то ка, то јест пра во сла вља. За то 
су сма тра ли да гра ни це Аустро-Угар ске тре ба да оста ну пре ма ис-
то ку на гра ни ца ма ка то лич ке цр кве. По што се гра ни це мо гу са мо 

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, који финансира 
Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије. 
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про ши ри ва ти пре ма ис то ку, тре ба ло је да се про ши ри и те ри то ри ја 
на ко јој би се, по ка то ли чио све ста нов ни штво, али гра ни це се не 
сми ју по вла чи ти пре ма за па ду у ни ко јем слу ча ју. Не ши ри се са мо 
мо нар хи ја, не го се и цр кви ши ри те рен до ми на ци је. За то су би ли 
је дин стве ни Ва ти кан и Аустро-Угар ска Мо нар хи ја у на ме ри да се 
Ср би ја мо ра оку пи ра ти.
Кључ не ре чи: Аустро-Угар ска, Не мач ка, Ва ти кан, па па, оку па ци ја

Дру га по ло ви на XIX ве ка је би ла у зна ку све те шње ко ла бо-
ра ци је из ме ђу Ва ти ка на и Аустро-Угар ске Мо нар хи је. Па па Пио IX 
и Ле он XI II, ве о ма су ак тив но ра ди ли на учвр шће њу те али јан се, 
јер је Аустро-Угар ска, фе у да ли стич ка и ре ак ци о нар на мо нар хи ја, 
оста ла је ди ни чвр сти осло нац па пин ства у Евро пи. И јед на и дру га 
стра на има ле су мно го раз ло га да се бо је про гре са, ко ји се у то вре-
ме осе ћао про дор ним ли бе ра ли змом и де мо кра ти јом, и пр вим по-
че ци ма со ци ја ли зма. С ка квим је на да ма Ле он XI II гле дао на беч ку 
мо нар хи ју ви ди се по пред ло гу, ко ји је упу тио 1889. ца ру и кра љу 
Фра њи Јо си пу I.: да се ство ри ‘’Лигакатоличкихдржава’’, ко ја би 
на че лу има ла ‘’ца ра Аустри је и апо стол ског кра ља Угар ске’’, чи ја 
би свр ха би ла да по вра ти па пин ству ону све тов ну и спи ри ту ал ну 
по зи ци ју и ути цај, ко ји је на мно гим стра на ма већ про пао, а не где 
опа дао.1)

Па па је са сво је стра не свим си ла ма на сто јао да де ло ва ње 
цр кве у мо нар хи ји усме ри та ко ка ко би то од го ва ра ло мо нар хи ји. 
Она је за и ста у цр кви, ње ној ор га ни за ци ји, ори јен та ци ји кле ра и 
њи хо вом још увек ве ли ком ути ца ју на за о ста ле ма се, има ла нај ве-
ћу по др шку. Ло гич но, цр ква је пред ста вља ла, во љом па пе, нај ве ћу 
ко хе зи о ну сна гу мо нар хи је. За те сво је за слу ге све штен ство је с 
нај ве ћим ауто ри те том и за слу га ма, би ло фа во ри зо ва но и ува жа ва-
но као по ли тич ки фак тор пр во га ре да. Уло га цр кве би ла је по себ но 
ва жна у зе мља ма са сло вен ским на ро ди ма, где је не за до вољ ство и 
от пор пре ма Бе чу и Пе шти кроз чи та ву дру гу по ло ви ну XIX ве ка 
све из ра же ни је и све опа сни је за мо нар хи ју. На род ни пре по ро ди 
се вер них и ју жних сло вен ских на ро да у мо нар хи ји, њи хо ва те жња 
за сло бод ним по ли тич ким, еко ном ским и кул тур ним жи во том (што 
до би ја све ја сни је кон ту ре по кре та за еман ци па ци јом и не за ви сним 
др жав ним жи во том), по ве зу ју у од бра ни још ви ше цр кву и мо нар-
хи ју. Пр ве по ја ве те жње сло вен ских на ро да на ју гу мо нар хи је да 
се по ве жу у јед ну сво ју, ју го сла вен ску др жа ву, ко ја ће об у хва ти ти 

1) ТајнидокументиоодносимаВатиканаиусташке''НДХ'', Би бли о те ка но ви на ра Хр ват-
ске, За греб, 1952, стр. 7,
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и Сло ве не из ван гра ни ца мо нар хи је, не при хва тљи ве су би ле и за 
мо нар хи ју и за Ва ти кан.

Иде ја би ло ка кве сла вен ске со ли дар но сти сма тра ла се нај-
о па сни јом и за ка то ли ци зам и мо нар хи ју. Па па је сма трао, да је 
мо нар хи ја ''бедемкатолицизма'' у сред њој Евро пи, бра на про тив 
опа сно сти с ис то ка, то јест пра во сла вља. За то су сма тра ли да гра-
ни це Аустро-Угар ске тре ба да оста ну пре ма ис то ку на гра ни ца ма 
ка то лич ке цр кве. По што се гра ни це мо гу са мо про ши ри ва ти пре-
ма ис то ку, тре ба ло је да се про ши ри и те ри то ри ја на ко јој би се, 
по ка то ли чио све ста нов ни штво, али гра ни це се не сми ју по вла чи-
ти пре ма за па ду у ни ко јем слу ча ју. Рим сма тра, да је пра во сла вље 
опа сно и за то, јер га Ру си и Ср би иден ти фи ци ра ју го то во с на род-
но шћу. По ве зи ва ње Хр ва та и Сло ве на ца с пра во слав ним Ср би ма 
мо гло би зна чи ти про ши ре ње пра во сла вља пре ма за па ду, на ште ту 
рим ске цр кве. То је би ла фик сна иде ја па пин ства. 

ДОМИНАЦИЈАКАТОЛИЧКЕЦРКВЕ

Уло га Ва ти ка на у по ли ти ци Аустро-Угар ске по ста је за то суд-
бо но сном по себ но по чет ком XX ве ка, кад се Аустро-Угар ска од лу-
чи ла на екс пан зи ју и ми ли та ри стич ки им пе ри ја ли зам пре ма ју го и-
сто ку, тј. и ка да се ство ре усло ви за осва ја ње ве ћег де ла Бал ка на. И 
Ва ти ка ну се, на и ме, оства ру ју но ве пер спек ти ве. Оку па ци јом Бо-
сне и Хер це го ви не окон чат ће се анек си јом 1908. го ди не. Не ши ри 
се са мо мо нар хи ја, не го се и цр кви ши ри те рен до ми на ци је. За то су 
би ли је дин стве ни Ва ти кан и Аустро-Угар ска Мо нар хи ја у на ме ри 
да се Ср би ја мо ра оку пи ра ти. Сма тра ли су да би по ко ра ва њем Ср-
би је уни шти ли ја ко упо ри ште ју го сла вен ске иде је из ван мо нар хи-
је, ко је мо же да де лу је и он да ка да Хр ва ти и Сло вен ци у мо нар хи ји 
по ста ну нај је дин стве ни ји. Пре ма уве ре њу па пе, ли кви да ци јом са-
мо стал но сти Ср би је мо гло би се ''пред гра ђе хри шћан ства'', за пра во 
ка то ли чан ства, по мак ну ти с Хр ват ске у ду би ну ис точ ног Бал ка на. 
За то је па па био је дан од глав них под стре ка ча за рат Аустро-Угар-
ске про тив Ср би је. Ан ти сло вен ска, аустро фил ска по ли ти ка Ва ти-
ка на до ла зи по себ но до из ра жа ја у лич но сти па пе Пиа Х, ко ји је 
1950. про гла шен ''све цем''. У де кре ту, ко јим се он про гла ша ва све-
тим чо ве ком из ме ђу оста лог гла си: ''У по чет ку европ ског ра та, ко-
ји је он свим сред стви ма хтео оне мо гу ћи ти, сло мљен бо лом ви ше 
не го го ди на ма, при мив ши све ти са кра ме нат, дао је ду шу Бо гу 20. 
ав гу ста 1914.'' Умро је, да кле, од бо ла и жа ло сти, јер је из био рат! 
Ни је му ус пе ло да га спре чи! И за то је про гла шен ''бла же ним'' и 
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из диг нут до ча сти оска ра. А исти на је сле де ћа:2) Го ди не 1903. био 
је кар ди нал Сар то иза бран па пом и на зван Пио Х. Иза бран је упра-
во за хва љу ју ћи по себ ној по др шци Аустро-Угар ске, ко ја се бо ри ла 
про тив дру гог нај ва жни јег кар ди на ла, Ram pol le (Ma ri a no Ram pol la 
del Tin da ro), ра ни јег се кре та ра па пе Ле о на XI II. Цр ква је до би ла 
за гла ва ра чо ве ка, ко ји је иг но ри сао чи тав са вре ме ни свет, а био 
је за не шен кру тим и ауто ри та тив ним на че ли ма... Иза зи вао је тим 
сво јим на че ли ма ско ро сву где кон флик те, не са мо са све штен ством 
и вер ни ци ма, не го и с др жа ва ма. Од по чет ка, је сма тран, не без 
раз ло га, па пом Трој ног са ве за (то је са вез Аустро-Угар ске, Не мач-
ке и Ита ли је ). Пио Х, пре ки нуо је од но се с Фран цу ском, услед 
сво је цр кве не по ли ти ке. С Ру си јом је био у за тег ну тим од но си ма 
због Пољ ске. Због Ир ске по сва ђао се с Ен гле ском. За ва дио се с 
Аме ри ком, те ни је при мио аме рич ког пред сед ни ка The o do ra Ro o-
se vel ta, кад је 1910. до шао у Рим, са мо за то, јер је он по се тио јед-
ну ме то ди стич ку цр кву. По што је рас ки нуо с Фран цу ском, био је 
до кра ја при вр жен Аустро-Угар ској, ко ја по ста је глав на ка то лич ка 
си ла. Аустро-Угар ска је би ла кон зер ва тив на ка то лич ка др жа ва, у 
ко јој се га ји ла хи је рар хи ја и ди сци пли на по па пин ској же љи. Тај 
фран цу ски пи сац на гла ша ва: ‘’На по кон, Аустро-Угар ска екс пан зи-
ја на ра чун пра во слав них Сла ве на, по го до ва ла је па пин ској по ли-
ти ци’’,3) што је тач но. Сло ве не је за и ста мр зио, без об зи ра би ли они 
пра во слав ни или не. Фа во ри зо вао је беч ку по ли ти ку про тив Сло-
ве на у сва ком по гле ду, па је у ње го во вре ме и сло вен ски и хр ват ски 
епи ско пат био ди рект на екс по зи ту ра не са мо рим ског, не го и беч-
ког ан ти сло вен ског ин те ре са. Уко ли ко су би ску пи и све ште ни ци 
у Хр ват ској и у Сло ве ни ји и на сту па ли као ''ро до љу би'', њи хо ва је 
по ли ти ка би ла ипак по ли ти ка вер но сти и по кор но сти Аустро-Угар-
ској, што је па па и же лио, јер је сма трао Аустро-Угар ску је ди ним 
чвр стим бе де мом про тив ''опасногистока''.

Па па Пио Х Сар то (Gi u sep pe Mel chi or re Sar to), је из мле тач-
ких кра је ва. Пре ма Ис три и Дал ма ци ји имао је та ли јан ске тен ден-
ци је, па је и под ње го вим ути ца јем Беч у тим кра је ви ма фа во ри-
зи рао та ли ја ни за ци ју. Ка ко је баш ту гла го љи ца и ста ро сла вен ско 
бо го слу же ње би ло јед но од сред ства од бра не про тив од на ро ђи ва-
ња, то је Пио Х, зду шно уни шта вао те ја ке тра го ве сло вен ског на-
ци о нал ног жи во та и кул тур не тра ди ци је у тим кра је ви ма. Фра но 
Су пи ло пи ше у свом де лу ‘’По ли ти ци у Хр ват ској’’: ‘’Пра ви ул-
тра мон тан ски кле ри ка ли зам у Хр ват ској, ор га ни зи ран и упу ћен 
ста но ви тој свр си, на ста вио је те рор на кон на род ног по кре та год. 

2) Marc Bon netLaPapautécontemporaine, Pa ris, 1946.

3) Исто 
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1903. Он да је у Ва ти ка ну био ‘’иза бран’’ за па пу мле тач ки па три-
јарх Јо сип Сар то, ка сни ји па па Пио X, ко ји је још пре и на свим 
оба ла ма Ја дран ског мо ра, а на да све гдје се ра ди ло о гла го љи ци у 
цр кви, био по знат као ве лик про тив ник Хр ва та и Сло вен ства уоп-
ште. Он је по стао па пом услед ве та Аустри је про тив кар ди на ла 
Рам по ле, ко га се он да трој ни са вез бо јао као при ја те ља Сло ве на. 
Па па Пио Х, јест да кле кре а ту ра трој ног Са ве за, и ње го ве по ли-
ти ке. Чим је он сео на па пин ску сто ли цу, би ло је ја сно да се ва ти-
кан ска по ли ти ка ста вља у слу жбу по ли ти ке ‘’Drang nach Osten’’. 
Јед ном реч ју, кле ри ка ли зам је на про сто ри ма да на шње Хр ват ске 
имао ве ли ки и ши ри за да так, тј. да уто пи та да шњу хр ват ску на-
род ну по ли ти ку у ко ло те чи ну по кор но сти епи ско па ту, да кле, ‘’in 
ul ti ma li nea’’ вла сто др шци ма и си сте му, те ше ћи га фа та мор га ном 
ве ли ке и сло бод не Хр ват ске, са мо хр ват ске и ка то лич ке, ко ја се по 
та квој по ли ти ци ни ка да оства ри ти не ће и не мо же. ‘’4) Иако су и 
па пе пре Пиа Х, би ли не при ја те љи Сло ве на, овај је па па још ви-
ше за о штрио тај пра вац. Су пи ло је тач но ока рак те ри сао, тач но је 
ис ти цао, да је хр ват ски кле ри ка ли зам, фор си ран из Ва ти ка на, био 
ору ђе аустриј ског и угар ског по ро бља ва ња зе мље. А ту је и ве о ма 
тра си ра на бу ду ћа пер спек ти ва: уста штво, на ста вак фран ко влу ка 
тач ни је уста шки кле ри ка ли зам, кул ми на ци ја је те из дај нич ке, ан-
ти на род не ли ни је. Пио Х, био је, да кле, је дан од нај за слу жни јих за 
по че так и раз вој тог суд бо но сног и де струк тив ног ан ти на ци о нал-
ног из дај нич ког по кре та.

Стје пан Ра дић 1904. го ди не, пи ше у ‘’Хр ват ској ми сли’’, да 
је Пио Х ‘’по свом ср цу и од го ју до бар Та ли јан, па не же ли Хр ват-
ској ни ма ло по ма га ти, већ за то, што ми сли, да би оја ча на и по ве ћа-
на Хр ват ска би ла на не при ли ку ње го вој до мо ви ни Ита ли ји’’. Да ље 
Ра дић ис ти че: ''А он да тре ба спо ме ну ти и то, да је да на шњи па па 
из Мље тач ке, и да је у Мљет ци ма или Ве не ци ји го то во сав жи вот 
про вео, а на ма је до бро по зна то, да нас Хр ва те баш мље тач ки Та-
ли ја ни нај ви ше пре зи ру и мр зе. И та ко из Ри ма не ма за нас ни ка кве 
по мо ћи, а ка мо ли спа са. На про тив, из Ри ма оти мљу нам са да и оно 
ма ло пра ва, што смо га је два је дви це са чу ва ли: при ти шту, на и ме, 
или чак тје ра ју сла вен ску слу жбу бож ју и из оних жу па, гдје се до 
да нас од бож јег жр тве ни ка чу је наш на род ни сла вен ски по све ће ни 
је зик...''.5)

Пио Х, био је, да кле та ли јан ски на ци о на ли ста, а био је 
по бор ник Трој ног са ве за, у ко јем је та да с Аустро-Угар ском 

4) Фра но Су пи ло,ПолитикауХрватској,Ри је ка, 1911.

5) Стје пан Ра дић,Хрватскамисао,За греб, 1904.
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и Не мач ком би ла и Ита ли ја. Беч је та да у Ис три и Дал ма ци-
ји фа во ри зи рао Та ли ја не, а па па је у ко рист Аустро-Угар ске 
фор си рао у Хр ват ској кле ри ка ли зам, да би би ску пи и све ште-
ни ци осво ји ли по ли тич ке по зи ци је, те упор но де ло вао про-
тив ''ис то ка'', да би се осу је ти ло ју го сло вен ска иде ја. Иако би 
већ у то ме би ло до вољ но оних еле ме на та, ко ји ма би се мо гла 
оспо ра ва ти ње го ва све тост и ње го ва бе а ти фи ка ци ја6), у то ме 
ни је све. Мно го је круп ни је и мно го гре шни је у ње го вој би-
о гра фи ји оно, што је он чи нио, да би се ство ри ли усло ви за 
пр ви свјет ски рат. Ди рект но ан га жо ва ње то га па пе, ње го ва 
ди пло мат ска ин три га, ње го во ху шка ње Бе ча на рат про тив 
Ср би је, ње го ва лич на на сто ја ња да се про ли је крв сто ти не хи-
ља да љу ди, са мо за то, да би се то бо же су зби ло пра во сла вље и 
про ши ри ла до ми на ци ја ка то ли чан ства.

ПОДРШКАВАТИКАНАНАПАДУ
АУСТРОУГАРСКЕНАСРБИЈУ

Аустро-Угар ски цар и краљ Фра њо Јо сип на го ве стио је 1914. 
го ди не рат Ср би ји тек он да, кад је за то до био одо бре ње, па и ви-
ше од то га, чак ди рект ну по др шку, од са мог па пе, чи јим се нај-
вер ни јим си ном сма трао. У слу жбе ној пу бли ка ци ји ''Ко ми си је за 
но ви ју аустриј ску хи сто ри ју'' об ја вљен је до ку ме нат, за пра во те-
ле грам, ко ји је из Ри ма упу тио 29. ју ла 1914. беч ком ми ни стар ству 
вањ ских по сло ва та да шњи аустро-угар ски по сла ник у Ва ти ка ну, 
гроф Mo ritz Palffy, а гла си: ''У вре ме ни ма нај ве ће по ли тич ке за-
тег ну то сти, ка ква су да на шња вре ме на, ко ја ми са да про жи вља ва-
мо, ра ди чо вјеч ја фан та зи ја дво стру ком сна гом и че сто, а да то и 
не ми сли, пре ко ра чу је гра ни це ра зум ног ра су ђи ва ња. Та ко је ме ђу 
оста лим ових по сљед њих да на у јав но сти на ста ла вест, да је та-
ко ђе и па па у кон флик ту са Ср би јом ин тер ве ни рао и обра тио се 
Ње го вом це сар ско-кра љев ском апо стол ском ве ли чан ству с мол бом 
да кри шћан ским на ро ди ма уште ди стра хо те ра та... На су прот овим 
ком би на ци ја ма штам пе, ни је не ин те ре сант но спо ме ну ти пра ви на-
чин ми шље ња Ку ри је. Кад сам при је два да на по сје тио кар ди на ла 
др жав ног се кре та ра (Me rry del Va la) свр нуо је, при род но, раз го-
вор од мах на ве ли ка пи та ња и про бле ме, ко ји ма се ба ви Евро па. 
Не мо гу ће је би ло осје ти ти у на по ме на ма Ње го ве Еми нен ци је не ку 

6) Бе а ти фи ка ци ја – лат. beatifiсatio је све ча ни чин про гла ше ња умр лог за бла же ног од лу-
ком па пе и одо бра ва ње ње го вог јав ног по што ва ња (Иван Клајн и Ми лан Шип ка, Велики
речникстранихречииизраза, 4. изд., Про ме теј, Но ви Сад, 2008, стр. 201).
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на ро чи ту бла гост или по мир љи вост. Он је, исти на, озна чио но ту 
упу ће ну Ср би ји као вр ло оштру, али ју је ипак одо брио без огра де 
и из ра зио у исто ври је ме, на је дан по сре дан на чин, на ду, да ће мо-
нар хи ја ићи до кра ја. Да ка ко, ми слио је кар ди нал, да је ште та што 
Ср би ја ни је већ мно го ра ни је ‘’учи ње на ма њом’’, јер та да би се 
ово мо гло мо жда из ве сти без та ко ве ли ких опа сно сти. Ова из ја ва 
од го во ра ми шље њу па пе, јер је у то ку ових по сљед њих го ди на Ње-
го ва Све тост у ви ше ма хо ва из ра зи ла сво је жа ље ње, што је Аустро-
Угар ска про пу сти ла да ка зни свог опа сног ду нав ског су сје да.’’7)

Мо гло би се упи та ти, због ко јих се раз ло га ка то лич ка цр ква 
по ка зу је та ко ра то бор на у вре ме кад њо ме упра вља по гла вар, ко-
ји је пра ви све тац и сав про жет истин ски апо стол ским иде ја ма? 
Од го вор је вр ло јед но ста ван. Па па и Ку ри ја су ви де ли у Ср би ји 
ра зор ну ''бо лест'', ко ја по ма ло на гри за мо нар хи ју до ср жи и ко ја ће 
је вре ме ном раз би ти. По ред свих дру гих по ку ша ја ко је је Ку ри ја8) 
пред у зи ма ла у то ку пр вих де це ни ја XX ве ка, Аустро-Угар ска јест и 
оста је ка то лич ка др жа ва ‘’par exel len ce’’, нај ја чи бе дем, ко ји је пре-
о стао на по чет ку XX ве ка, Хри сто вој цр кви. Ру ше ње то га бе де ма 
зна чи ло би за цр кву гу би так нај чвр шћег ослон ца. У сво јој бор би 
про тив пра во сла вља, она би из гу би ла свог нај ја чег са ве зни ка. Из 
тих раз ло га, да кле, као што је за Аустри ју нео д ло жно по треб но, да 
због са мо о дра жва ња осло бо ди, по по тре би си лом, свој ор га ни зам 
од зла, ко је на гри за, та ко је и за ка то лич ку цр кву по сред но ну жно 
да учи ни све, или да одо бри све, што би мо гло по слу жи ти по сти-
за њу то га ци ља. Ако се ства ри по сма тра ју у овом сми слу, мо же се 
вр ло ла ко от кри ти ве за из ме ђу па пи них осје ћа ња и рат нич ког рас-
по ло же ња.’’9)

Иако је у овом до ку мен ту све ја сно, иако је те ме љи то раз об-
ли чен је дан па па ‘’све тац’’, као нај вул гар ни ји рат ни ху шкач и под-
стре кач на про ли ва ње кр ви из им пе ри ја ли стич ких раз ло га, ва жно 
је ра ди раз у ме ва ња ових про бле ма ци ти ра ти још је дан до ку ме нат, 
а то је те ле грам ба ру на Rit te ra, опу но мо ће ни ка Ба вар ске при Ва ти-
ка ну, од 26. ју ла 1914. то јест три да на при је Palffyje vog те ле гра ма: 

7) Тајнидокументиоодносимаватиканаиусташке''НДХ'', Би бли о те ка но ви на ра Хр ват-
ске, За греб, 1952, стр. 11.

8) Па па упра вља ка то лич ком цр квом пре ко рим ске Ку ри је и рим ског дво ра. Курија је скуп 
ин сти ту ци ја за ду же них уа упра вља ње цр кве ним по сло ви ма на нај ви шем ни воу. Са сто ји 
се од Др жав ног се кре та ри ја та, де вет Кон гре га ци ја (лат. congregatioу ка то лич кој цр кви 
ре дов нич ка за јед ни ца с јед но став ним за ве ти ма), три су да, је да на ест Па пин ских ве ћа, те 
се дам па пин ских по ве ре ни шта ва. Ра дом Ку ри је упра вља Др жав ни се кре та ри јат на че лу 
са др жав ним се кре та ром (Иван Клајн и Ми лан Шип ка, Великиречникстранихречии
израза, 4. изд., Про ме теј, Но ви Сад, 2008, стр. 690).

9) Тајнидокументиоодносимаватиканаиусташке''НДХ'', Би бли о те ка но ви на ра Хр ват-
ске, За греб, 1952, стр. 11-12.
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‘’Па па одо бра ва што Аустри ја вр ло оштро исту па про тив Ср би је. 
Не це ни ве ли ке ру ске и фран цу ске ар ми је у слу ча ју ра та про тив 
Не мач ке. Кар ди нал др жав ни се кре тар на да се, да Аустри ја овај пут 
не ће про пу сти ти, па ма кар и сво јим вој ска ма, са тр ла стра ну аги та-
ци ју, ко ја је до ве ла до уби ства пре сто ло на след ни ка, а ко ја не кра ју 
озбиљ но пре ти, под са вре ме ним окол но сти ма, оп стан ку Аустри је. 
Све ово утвр ђу је ко ли ко ве ли ки страх има Ку ри ја од пан сла ви зма’’. 
Ови до ку мен ти о не при ја тељ ству би ли су не у год ни за Ва ти кан, па 
се на сто ја ло до ка за ти, да ни су аутен тич ни, но не са мо слу жбе ни 
ар хи ви Бе ча и Мин хе на (об ја вљи ва њем тих до ку ме на та) не го и та-
да шњи на уч ни ци пр вог ре да, углед ни исто ри ча ри, до ка зу ју да су 
аутен тич ни. За Ва ти кан су не у год ни, а њи хо во зна че ње је у то ли ко 
ве ће, ако се узме да су их пи са ли је дан аустриј ски и је дан ба вар-
ски ди пло ма та, ве о ма по бо жни љу ди, ко ји су у Ва ти ка ну ужи ва ли 
нај ве ће по ве ре ње и са мо су де ли ли то ми шље ње па пи но, те се ве-
се ли ли та квом, ка ко Palffy ка же, ‘’пра знич ком рас по ло же њу’’, Пиа 
Х, ко ји је про гла шен ‘’све цом’’.

Уоста лом, гроф Car lo Sfor za, бив ши та ли јан ски ми ни стар 
вањ ских по сло ва та да де сна ру ка Де мо кри сти ја на De Ga spe ri ja, у 
сво јој књи зи ‘’НеимарисавременеЕвропе’’ ци ти ра баш Palffyjev 
те ле грам, да би до ка зао ка ко је Пио Х, био рат ни ху шкач. Ту је 
књи гу Sfor za пи сао пред мно го го ди на, у еми гра ци ји за вре ме фа-
ши зма, кад ни је са њао, да ће са ра ђи ва ти у кле ри кал ној вла ди и био 
је ве о ма оштар у сво јим пор тре ти ма Пиа Х и XI и Бе не дик та XV, 
ко је у тој књи зи до но си. Ти су нат пи си вр ло кри тич ки, а по себ но је 
за Ва ти кан не у год но Sfor zi no до ка зи ва ње, да па па Пио Х, ни је био 
ни ма ло свет, не го са свим обр ну то. С об зи ром да де крет о бе а ти фи-
ка ци ји Пиа Х, твр ди, да је тај умро по чет ком ра та сло мљен бо лом 
(јер је рат усле дио), за ни мљи во је што ка же Sfor za: ‘’Пио Х, при ка-
зу је ле ген да ка ко се мо ли бо гу и бо ри се да не до ђе до ра та, јер га је 
ужа са ва ла и са ма по ми сао да би кри шћан ски свет мо гао да се по де-
ли у два не при ја тељ ска та бо ра, и та ко уми ре од бо ла због не мач ке 
на је зде у Бел ги ју и свих стра хо та рат ног бе сни ла’’. Sfor za на кон то-
га пи ше, да је вре ме да се обо ри ова ле ген да: ‘’Кад је овај вла дар ( 
нај ка то лич ки ји од свих вла да ра, Фра њо Јо сип) из ја вио да је по вео 
рат, да би ка знио Ср би ју, ми ли ју ни упла ше них ли ца по ми сли ли су, 
да ће се па па уме ша ти и спре чи ти ка та стро фу. Из те на де по те кла 
је при ча о то ме ка ко је Пио Х, чим је са знао за ул ти ма тум Ср би ји, 
на ре дио сво ме беч ком нун ци ју, да уко ри ста ро га ца ра и кра ља у 
име Све ви шње га... Ле ген да је до би ла и свој по след њи чин: по што 
је па па умро нео че ки ва но, 20. ав гу ста 1914. ње го ва бли жа око ли на 
је оба ве сти ла јав ност да је Пио пре ми нуо од бо ла, кад је уви део, 
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да не мо же спре чи ти ве ли ко кр во про ли ће.’’10) Sfor za по твр ђу је све 
оно што је ви дљи во из Palffyje va те ле гра ма, па ти ме до ка зу је, да 
је Пио Х мр зио Ср би ју и Сло ве не уоп ште, да је же лио рат про тив 
њих и ра дио да до ра та до ђе. А мр зио је и Фран цу ску, ис ти че Sfor-
za, па се ра до вао, кад су Нем ци на па ли Фран цу ску: ‘’Про ши ре ње 
су ко ба, ко ји се из Аустро-Угар ског пре тво рио у свјет ски, ни је мно-
го про ме нио рас по ло же ње па пе. Ви дио је у не мач ком на сту па њу 
‘’Nach Pa ris’’ са мо ка зну, ка ко је го во рио ко ју бог ша ље на ‘’нај ста-
ри ју кћер Цр кве’’ (Фран цу ску), ко ја му је за ње го ва по ни ти фи ка та 
за да ла нај ви ше про бле ма. Ова тврд ња из гле дат ће пре те ра на са мо 
они ма, ко ји ни су по зна ва ли пра ви ка рак тер Пиа Х...’’ ‘’Ту Фран цу-
ску он је на зи вао у ин тим ном кру гу обич но ‘’Ђа во љим Трој ством 
сло бод них зи да ра, кри шћан ских де мо кра та и мо дер ни ста’’... Пре-
ма то ме, ни је ни ка кво чу до што је Пио Х, у про те стант ским че та-
ма Не мач ке гле дао ору ђе, ко је је сам бог ода брао, да њи ме ка зни 
Фран цу ску. Он је био уве рен, да ни шта на све ту не мо же спре чи ти 
пот пу ни слом Фран цу за и го во рио је: ‘’Са мо ће та ко они схва ти-
ти, да опет тре ба да по ста ну по кор ни си но ви цр кве...’’ Та ко Sfor za 
пред ста вља тог но вог све ца бож јег, бла же ног Пиа Х, а о ње го вој 
то бо жњој све тач кој смр ти, од ту ге за љу ди ма ко је рат уни шта ва, 
Sfor za ка же: ‘’Из ми шљо ти на је, да је Пио Х, сви снуо од бо ла. Ме ни 
је по вје рио ње гов ли јеч ник Mac chi a fa va, мој ко ле га из се на та, да је 
бо лест од ко је је па па умро већ одав но под гри за ла жи вот стар цу, и 
да је пре мо ре ност по сљед њих сед ми ца мо гла са мо да убр за ка та-
стро фу, за ко ју је Mac chi a fa va ра ни је утвр дио, да је не из бје жна и да 
ће на сту пи ти убр зо.’’11)

Да кле, си гур но је на осно ву на ве де них чи ње ни ца сви ма ја-
сно да Пио Х. Сар тонијебионикакавсветац,негонапротивчовјек
веомаопакивеомафаталанзачовјечанство. На по ри ко је је имао 
да се рат ор га ни зу је убр за ли су ње го ву смрт. Но, мо жда је упра во 
за то и про гла шен све тим, као што су та кви ма про гла ше ни и не ки 
ње го ви прет ход ни ци, јер као ни они, ни Пио Х. ни је сма трао гре-
хом про ли ва ње кр ви ни уби ја ње сто ти не хи ља да љу ди. Чи ни се, да 
ни на кон ње го ве смр ти та цр ква не сма тра то гре хом, не го за слу-
гом. Јер, на кра ју, што су љу ди на све ту, што је чо ве чан ство у овој 
‘’сузнојдолини’’, не го ‘’мравињакбожји’’ ко ји се мо же и зга зи ти 
ако је то за ве ћу сла ву бо га. Ин кви зи ци је су оста ле у исто ри ји за-
пи са не и обе ле же не ма сов ним кр во про ли ћи ма, а па пе су лич но ру-
ко во ди ли њи ма, да би се што бр же и ра ди кал ни је ис тре би ли они, 
ко ји сум ња ју ка да је па па од бо га по ста вље ни го спо дар све та и љу-

10)  Исто, стр. 13. 

11)  Исто, стр. 14.
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ди. Па пе вој ско во ђе про тив хе ре за (херез - реч ко ја зна чи сло бо дан 
из бор ве ре и вер ни ка ко ји чи ни та кав из бор) у сред њем ве ку, па пе 
ве ли ких ин кви зи тор ских ак ци ја, ни су има ли скру пу ла, ни је им би-
ло ста ло до то га, што по ред утвр ђе них и не у твр ђе них хе ре ти ка, на 
ло ма ча ма, у па ле жи ма, под ма чем, па да ју и до бри вер ни ци. Они 
су го во ри ли, да ће и она ко бог на не бу оде ли ти хе ре ти ке од вер ни-
ка, пр ве стр па ти у па као, а дру ги ће ужи ва ти сре ћу ра ја, док ће се 
њи хо ва пре жи ве ла бра ћа на зе мљи му чи ти и че ка ти тај срет ни час 
смр ти...12)

Пио Х, по сво јим де ли ма, уко ли ко су се од но си ла на чо ве-
чан ство, а по го то во уко ли ко су се од но си ла на сло вен ске на ро де, 
био је окрут ни зло дух, те је су од го во ран за по че так пр вог свет ског 
ра та. Пио Х, умро је 1914. а ње го ву је ли ни ју на ста вио Be ne dikt 
XV (JosephAloisRatzinger). Он је у ни јан са ма био не што дру га чи ји 
од Пиа Х, али у ре ак ци о нар но сти и не скру пу ло зно сти се од ње га 
ни је мно го раз ли ко вао. И он је био за рат, али си ту а ци ја се за ње-
га ком пли ко ва ла 1915. го ди не ка да је Ита ли ја та ко ђе ушла у рат и 
по ста ви ла се на стра ну Ан тан те, то јест про тив па пи них са ве зни ка 
Аустро-Угар ске и Не мач ке. Be ne dikt XV је био ди пло ма та од ка-
ри је ре. Он је за па пу иза бран од стра не гру пе кар ди на ла, ко ји су 
ве ћи ном би ли на кло ње ни Аустро-Угар ској и Не мач кој. Они су про-
па ги ра ли уве ре ње, да је по бе да на стра ни тих си ла, па тре ба има ти 
па пу, ко ји ће би ти сто по сто на тој стра ни, те ће зна ти ис ко ри сти ти 
ту по бе ду. Кар ди на ли су ти ме хте ли ути ца ти на та ли јан ску вла ду 
да и она сту пи у рат на стра ни Аустро-Угар ске и Не мач ке. Они су 
се за но си ли ми шљу, да ће у том слу ча ју, на по кон, би ти ре ше но и 
‘’Рим ско пи та ње’’ и да ће на кон ра та Ита ли ја до би ти из ра зи то кон-
зер ва тив ну ка то лич ку вла ду.

У књи зи ‘’Браћа, а непријатељи’’ гроф Car lo Sfor za о Be-
ne dik tu XV пи ше: ‘’Точ но је, да је Ва ти кан у по чет ку ра та био 
склон по бје ди Аустро-Угар ске и Не мач ке из раз ло га бит но ре ли-
ги о зних.... Ту је не до ста так сим па ти ја пре ма про те стант ској Ен-
гле ској, пре ма про тив кле ри кал ној Фран цу ској, пре ма ли бе рал ној 
Ита ли ји. Тра ди ци је су, сва ка ко, у Ва ти ка ну ду го вјеч не. Та да је 
на ро чи то ужа сну ло рим ску ку ри ју, ак тив ност Ру си је у скло пу Ан-
тан те... Ру ска ор то док си ја, под ре ђе на ца ри зму, чи ни ла је не по ко ле-
бљи ву гро ма ду. По бе да Ру си је 1914. го ди не у очи ма Ва ти ка на зна-
чи ла је иш че зну ће или пад цар ске Аустри је, те је ди не ве ли ке си ле, 
у ко јој је ка то лич ка ве ра ужи ва ла не ви ђе ни спољ ни углед. Ру си ја је 
та да има ла све ја че по зи ци је у Пољ ској. Ру си ја мо же да по ста не го-
спо дар Ца ри гра да, где је удах ну ла сна гу Еку мен ској па три јар ши ји, 

12) Гроф Кар ло Сфор за, Браћаанепријатељи, Но во до ба, Сплит, 1933, стр. 47. 
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ко ја ни ка да ни је на пу шта ла сво је не по ве ре ње пре ма рим ском би-
ску пу још од XV ве ка, а то по вла чи за со бом уни ште ње сва ке на де 
у ује ди ње ње ауто ке фал них цр ка ва на Бал ка ну. Гу би так пре сти жа 
ка то лич ких ми си ја на Ис то ку, а мо жда и у са мој Ки ни(где би при-
ти сак по бјед нич ке Ру си је по стао нео до љив), на по кон би не ста ле 
по вла сти це, ко је су у Све тој Зе мљи оста ле у ру ка ма Ла ти на, ко је су 
већ би ле угро жа ва не од пра во слав них.’’.13)

За ни мљи во је, ме ђу тим, да је Be ne dikt XV. и ка сни је, кад је 
Ита ли ја већ у ра ту про тив Аустро-Угар ске и Не мач ке, и кад је Ру-
си ја ре во лу ци јом пре ста ла би ти фак тор у ра ту на стра ни Ан тан те, 
же лио и да ље одр жа ње Аустро-Угар ске и Не мач ке. Он ни је же лио, 
да се Аустро-Угар ска под удар ци ма ја че Ан тан те рас пад не и да на 
ње ним те ри то ри ја ма на ста ну сло вен ске др жа ве, ко је би из ми ца ле 
ка то лич ком ути ца ју Бе ча, та ко ђе, Че хо сло вач ка му је би ла не си-
гур на за ка то ли ци зам, са сво јим тра ди ци ја ма. Ју го сла ви ја му ни је 
би ла сим па тич на ни у под све сти, јер би, и без ца ри стич ког пра во-
сла вља, Ср би ја као пра во слав на зе мља и цен тар но ве др жа ве има-
ла ути ца ја и оте жа ва ла до ми нант ни ути цај Ри ма. За бри ња ва ла га 
је и суд би на Пољ ске. А из над све га ста ја ла је мо гућ ност ути ца ја 
про гре сив них иде ја у рас ко ма да ној Ис точ ној и Цен трал ној Евро-
пи, и на под руч ју ста ре мо нар хи је Аустро-Угар ске, без де фан зив не 
и офан зив не сна ге слу жбе ног ми ли тант ног ка то ли ци зма. 

Но, тре ба ло је раз ми шља ти и ''ди пло мат ски'' и ''по ли тич ки'', 
па је у то ку ра та Ва ти кан по ку шао да осла би иде ју осло ба ђа ња Хр-
ва та и Сло ве на ца од беч ке мо нар хи је и на тај на чин, што је су-
ге ри сао пре ла же ње цр кве у Хр ват ској и Сла во ни ји на та ко зва ни 
Три ја ли стич ки про грам. У еми гра ци ји већ се ја вља Ју го сло вен ски 
од бор с иде јом сло бод не Ју го сла ви је, са мо стал не др жа ве. Др жа ве 
Ан тан те при хва та ју ту за ми сао. Тој иде ји се тре ба ло су прот ста ви-
ти – спа са ва ти Аустро-Угар ску. 

У Љу бља ни су се са ста ли пред став ни ци сло вен ског кле ри ка-
ли зма, Крек, Је глич, Ко ро шец и Шу штер шић. На са ста нак је до шао 
у име хр ват ског кле ри ка ли зма би скуп Мах нич с још не ким Хр ва-
ти ма. Та да су са ста ви ли и упу ти ли оп ши ран ме мо ран дум па пи 
Be ne dik tu XV, у ко јем уве ра ва ју па пу, да Хр ва ти и Сло вен ци же ле 
оста ти у гра ни ца ма Аустро-Угар ске. Три ја ли стич ка кон цеп ци ја, по 
ко јој је Аустро-Угар ска тре ба ла оста ти, с ти ме, да по ред Аустри ја-
на ца и Ма ђа ра, као тре ћи рав но прав ни на род у њој бу ду Сло ве ни, 
би ла је она, ко ју су за го ва ра ли, по па пи ним ди рек ти ва ма, кле ри-
кал ци Сло вен ци и Хр ва ти. Па пи су по сла ли ме мо ран дум, ко ји би 

13) Тајнидокументиоодносимаватиканаиусташке''НДХ'', Би бли о те ка но ви на ра Хр ват-
ске, За греб, 1952, стр. 15.
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му мо гао ко ри сти ти у ди пло мат ским ак тив но сти ма на ме ђу на род-
ном пла ну. Ти ме је су зби је на иде ја по себ не, сло бод не ју го сла вен-
ске др жа ве, са Ср би јом и Цр ном Го ром. Би ла је то јед на сми ца ли ца 
за спа са ва ње па пи дра ге Аустро-Угар ске. Ка то лич ки ори јен ти сан 
пре сто ло на след ник Фер ди нанд, ко ји је по ги нуо од атен та та у Са ра-
је ву, био је је дан од по бор ни ка три ја ли зма као је ди но спа са ва ју ћег 
за мо нар хи ју. 

Ду го го ди шња ду бо ка кри за у од но си ма из ме ђу ве ли ких им-
пе ри ја ли стич ких си ла, ко ја је кра јем XIX и по чет ком XX ве ка по-
тре сла свет, пре ра сла је сре ди ном 1914. го ди не у кр ва ви ви ше го ди-
шњи свет ски рат око по де ле већ по де ље них те ри то ри ја и тр жи шта 
из ме ђу две во де ће ан та го ни стич ке гру па ци је европ ских др жа ва 
Трој ног са ве за (Централнесиле: Не мач ка, Аустро-Угар сска и Ита-
ли ја ) и Трој ног спо ра зу ма (Антанта: Фран цу ска, Ру си ја и Ве ли ка 
Бри та ни ја). Не мач ки цар Ви љем II се 23. но вем бра 1912. го ди не 
са стао у Сприн гу са Фра њом Фер ди нан дом ка да је до го во рен план 
на па да на Ср би ју. Све сне то га да би тај рат мо гао да пре ра сте у 
свет ски, ин тер ве ни са ле су Ен гле ска и Ита ли ја и ста ње је сми ре но. 
Фран цу ска и Ен гле ска су та да осе ти ле по тре бу и скло пи ле но вем-
бра 1912. го ди не спо ра зум по ко ме су се ме ђу соб но оба ве за ле да у 
слу ча ју ме ђу на род них ком пли ка ци ја бу ду спрем не да за јед нич ки 
про у че си ту а ци ју и до не су од лу ку о да љем по на ша њу. По чет ком 
1913. го ди не у Рај хста гу је усво јен за кон о знат ном по ве ћа њу вој-
них ефек ти ва. Фран цу ска од го ва ра про ду жа ва њем вој ног ро ка на 
три го ди не. Ру си ја је у то вре ме би ла не до вољ но на о ру жа на и од лу-
чи ла је да убр за сво је на о ру жа ње и тај про грам ре а ли зу је до 1917. 
го ди не.14)

Ви љем II је у је сен 1913. го ди не из ја вио: ''Идем са ва ма 
(Аустро у гар ском). Оста ле сна ге не ће тра жи ти да спре че на шу ак-
ци ју. Тре ба да бу де те у Бе о гра ду за не ко ли ко да на''. Већ у је сен 
1913. го ди не Ви љем и Кон рад фон Хе цен дорф, шеф Ге не рал шта ба 
Аустро-Угар ске, до го ва ра ју на пад на Ср би ју, ко ја им за то ни је да-
ва ла по вод. Не ко ли ко да на по сле то га се Ви љем обра ћа Берт хол ду, 
ми ни стру спољ них по сло ва Аустро у га ске: ''Сло ве ни ни су ро ђе ни 
да за по ве да ју, већ да ро бу ју, тре ба им по ка за ти да се ва ра ју. По том, 
са ве ту је да Ср бе тре ба при пи то ми ти и да се при мо ра ју да сво ју вој-
ску ста ве на рас по ла га ње Аустри ји''. А, он да до да је: ''Ако би Ср би 
од би ли, па ле по, тре ба ло би упо тре би ти си лу, јер, кад Ње го во Ве-
ли чан ство цар Фра њо Јо сиф тра жи што год, срп ска вла да има са мо 
да се по ко ри, а ако то не учи ни, тре ба бом бар до ва ти Бе о град, док 

14) Др Жи во ти је Ђор ђе вић, Сатирање српства у 19 и 20 веку, I том, Дра слар, Бе о град, 
2012, стр. 173.



РадославГаћиновић КолаборациониодносВатиканаи...

67

во ља Ње го вог Ве ли чан ства не бу де ис пу ње на''. Сво ме са го вор ни ку 
он је по ве рио да Ру си ја у на ред них шест го ди на не ће би ти спрем на 
за рат не на по ре.15) 

До кле је у сво јој мр жњи пре ма Ср би ма ишао цар Ви љем II 
го во ри и по да так да је он Ср бе на зи вао ху ља ма, га до ви ма и ни ка-
ко ни је мо гао при хва ти ти да Ср би као на род бу ду у истом ран гу 
са Аустри јан ци ма и Гер ма ни ма, јер ‘’код Ср ба на ци о нал но до сто-
јан ство не по сто ји, они су бан де раз бој ни ка, ори јен тал ци, ла жо ви, 
ли це ме ри, са вр ше ни мај сто ри у упо тре би сред ста ва за оду го вла че-
ње.’’ Ме ђу тим, Ви љем II ни је са мо Ср бе ''удо сто јио'' овим епи те-
ти ма. О Ен гле зи ма се ни је ни ма ло бо ље из ра жа вао. По ње му Греј 
је био ''гад ни ла жов'', ''ни ска ху ља'', а све оно што ка же је ''гад но и 
ме фи сто фел ско16), али ипак са свим ен гле ско''. Ен гле ска је ''гад ни 
олош ду ћан џи ја''.17) 

При пре ма ју ћи се и Аустро-Угар ска је ис про ба ва ла спрем-
ност Ру си је за рат ни су коб, по во дом анек си је Бо сне и Хер це го ви-
не, ко ја јој је на Бер лин ском кон гре су би ла по ве ре на, али са мо на 
ста ра тељ ство. При том је чи ни ла и при ти сак на Ру си ју да из ну ди 
од Ср би је из ја ву да том анек си јом ни су по го ђе ни ин те ре си Ср би је. 
Ко нач но Ерен тал успе ва да Ср би ја 30. мар та 1909. го ди не из ја ви 
''даизвршнимчиномнијеповређенаусвојимправима''и да се оба-
ве зу је да убу ду ће ''живиуположајудоброгсуседасаАустријом''.18)

Не мач ки по сла ник у Бе о гра ду је 1914. го ди не пи сао је да 
ова кво по на ша ње Аустро-Угар ске : ''задалосрпскојдуширанукоја
нијезалечена''. 

На чел ник Глав ног ге не рал шта ба Не мач ке Хел мут Молт ке 
(MoltkeHelmutg) је 12. ма ја 1914. го ди не (16 да на пре атен та та) 
пи сао на чел ни ку Ге не рал шта ба Аустро-Угар ске, да не тре ба гу-
би ти вре ме јер ће ''из гле ди на успех би ти све ма њи''. Та ње го ва 
оце на је мо ра ла да има у ко ре ну са зна ње да се и Ру си ја и Фран цу-
ска ужур ба но при пре ма ју за од бра ну. По сле атен та та у Са ра је ву, 
Фра њо Јо сиф је сма трао да пла но ви Аустро-Угар ске мо гу да бу ду 
ре а ли зо ва ни без ра та и на ла же Ти си, угар ском ми ни стру, да ца ру 
Ви ље му упу ти ме мо ран дум ко јим га оба ве шта ва да: ''Не мо же би ти 
ви ше ра та, јед но што ни чим ни је до ка за но уче шће Ср би је у до га-

15) Из ве штај Берт хол дов, 26. ок то бра 1913. Ос. Y. А. св. 7, бр. 8934, стр. 19.

16) Ме фи сто фел ски се од но си на Ме фи ста, ко ји има осо би не Ме фи ста; ко ји при па да си-
ла ма мра ка и зла, са тан ски, ђа вол ски, гну сно ци нич ки (Иван Клајн и Ми лан Шип ка, 
Великиречникстранихречииизраза, 4. Изд., Про ме теј, Но ви Сад, 2008, стр. 772). 

17) Из ве штај Берт хол дов, 26. ок то бра 1913, Oe. Y. A. св. 7, бр. 8934, стр. 100.

18) Исто, стр. 13.



СПМброј2/2014,годинаXXI,свеска44. стр.55-76.

68

ђа ју, а дру го, и то по гла ви то, што би Мо нар хи ја би ла сма тра на од 
сви ју као онај ко ји ква ри мир и за га зи ла би у је дан ве ли ки рат под 
нај не по вољ ни јим усло ви ма''. Ви љем, ме ђу тим, и да ље зах те ва да 
''пре ма уби ца ма не сме би ти об зи ра''. Фра њо Јо сиф по но во од би ја 
зах тев Ви ље ма, а он уз вра ћа да се ''мо ра јед ном об ра чу на ти са Ср-
би ма и то од мах''. Цар Ви љем, пре ма све до че њу кне за Мак са Лих-
нов ског (Lichnowsky), зах те ва ‘’нео д ло жни на пад на Ср би ју, ка ко 
је већ ра ни је од ре ђе но без об ја ве ра та и без оба ве ште ња Ита ли је и 
Ру му ни је.19)

Фра њо Фер ди нанд је на ве че ри на Или џи дан пре уби ства, 
по ве рио ше фу сво је опе ра тив не кан це ла ри је, пу ков ни ку Метцге ру 
(Metzger) ''да је у Ко но пи шту од лу чен не по сред ни на пад на Ср би ју 
од мах по сле ма не вра''. Са ста нак ца ра Ви ље ма и Фра ње Фер ди нан-
да у Ко но пи шту је одр жан 12. ју на 1914. го ди не. На том је са стан ку 
до не та од лу ка да се кре не у рат и на цр та на је но ва кар та Евро пе. 
Нај ста ри ји син Фра ње Фер ди нан да је до био ''Кра ље ви ну Пољ ску, 
од Бал тич ког до Цр ног мо ра (sic!)’’, дру ги ње гов син Кра ље ви ну 
Че шку, Угар ску, Хр ват ску и Ср би ју, а Фра њо Фер ди нанд, са не мач-
ким по кра ји на ма ‘’из ла зом на Трст се укла пао у Ви ље во во Гер ман-
ско цар ство’’.20)

НЕМАЧКИПЛАНЗАМУЊЕВИТИНАПАД
НАСРБИЈУ

И по сле атен та та на Фра њу Фер ди нан да цар Фра њо Јо сиф је 
био про тив ра та, али му је он да цар Ви љем ста вио ул ти ма тум: или 
рат, или ће он Аустро у гар ску пре пу сти ти суд би ни, с тим што ће 
од мах Не мач кој при по ји ти гер ман ске де ло ве Аустри је. Мо жда због 
овог ул ти ма ту ма је цар Фра њо, сво јој љу бав ни ци до смр ти, глу ми-
ци Ка та ри ни Шрат (SchrattKathorina) дао оба ве ште ња на осно ву 
ко јих је она ка сни је из ја ви ла да јој је Фра њо Јо сиф ка зао: ‘’Ви љем 
ме је ухва тио за врат и при си лио’’.21)

Вал дер зе, под шеф Глав ног ге не рал шта ба је 1919. го ди не из-
ја вио да ју на 1914. го ди не ни је по сто ја ла ни ка ква на ред ба ко ју би 
тре ба ло из да ти, по што је мо би ли за ци о ни план био до вр шен 31. 
мар та 1914. го ди не и да је вој ска би ла спрем на.22)

19) Др Жи во ти је Ђор ђе вић, Сатирање српства у 19 и 20 веку, I том, Дра слар, Бе о град, 
2012, стр. 176.

20) Ви кем Стид, ‘’Ко но пи штан скисастанак’’, ча со пис NineteenCentuary, све ска за фе бру-
ар 1916. го ди не; др. Јо сип Љу бић, НепријатељиЈугословенства, Са ра је во, 1927, стр. 25.

21) Др Јо сип Љу бић, НепријатељиЈугословенства, Са ра је во, 1927, стр. 28.

22) Пи сма ис тра жној ко ми си ји Рај хста га, 15. ок то бра 1919.
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По из вр ше ном атен та ту цар Ви љем је већ сле де ћег да на, на 
јед ном те ле гра му Чир ског (Tschirsky) за пи сао: ‘’Са Ср би ма тре ба 
свр ши ти и то што пре’’, 23) али је при том сма трао да са мо тре ба пу-
сти ти да се до га ђа ји од ви ја ју.

Реј мон По ен ка ре (Poincaré Raymond) је у раз го во ру са 
аустро у гар ским ам ба са до ром у Па ри зу Са па ри јем са оп штио да 
''ако, услед не мо гућ но сти, да пру жи ствар не и не по бит не до ка зе, 
он да она (Аустро-Угар ска) на ме ра ва да узме Са ра јев ски атен тат 
као `изговор` про тив Ср би је, а да при том не би тре ба ло да за бо-
ра ви да Ср би ја има при ја те ља спрем них да је бра не, и да се пре ма 
то ме, мир из ла же ве ли кој опа сно сти''. И дру га стра на је то га би ла 
све сна. У Рај хста гу је 3. ав гу ста 1914. го ди не би ла раз де ље на Бе ла 
књи га у ко јој се пи са ло да је Бет ман-Хол вег ре као: ''Би ли смо пот-
пу но све сни, да ће ма ка ква вој нич ка ак ци ја Аустро-Угар ске про тив 
Ср би је има ти за не по сред ну по сле ди цу ру ску ин тер вен ци ју, и, да 
нас, пре ма то ме, мо же уву ћи у рат због на ших оба ве за''.24) Из вр ше-
ни атен тат на Фра њу Фер ди нан да и ње го ву су пру гу је до бро до шао 
као оправ да ње за на пад на Ср би ју, ко ји је, пот пу но не за ви сно од 
тог атен та та био пла ни ран. Берт холд, је из ја вио угар ском ми ни стру 
Ти си да ће на сто ја ти да од атен та та у Са ра је ву на пра ви по вод за 
раз ра чу на ва ње са Ср би јом''. Иако је знао исти ну, Беч је, пре ко свог 
по сла ни ка у Бе о гра ду – Фон Ги зла (BaronGizl fonGizlingen) 23. 
ју ла 1914. го ди не у 18 ча со ва, пре дао срп ској вла ди ул ти ма тум са 
ро ком за од го вор од 48 ча со ва. Ул ти ма тум је пре дат је дан сат по сле 
од ла ска фран цу ског пред став ни ка По ен ка реа, из Ру си је. При ли ком 
те по се те По ен ка ре је обе ћао ца ру Ни ко ла ју II и да ће Фран цу ска 
оста ти са ве зник Ру си је, уко ли ко би она би ла на пад ну та од стра не 
Не мач ке и Аустро у гар ске. За срп ску вла ду у том су ул ти ма ту му по-
себ но би ли спор ни чла но ви 5. и 6. 

Члан 5.
''При ми ти у Ср би ју са рад њу ор га на Цар ске и Кра љев ске вла-

де у су зби ја њу пре врат нич ког по кре та упра вље ног про тив те ри то-
ри јал ног ин те гри те та Мо нар хи је''.

Члан 6.
''Отво ри ти суд ску ис тра гу про тив при ста ли ца за ве ре од 28. 

ју на ко ји се на ла зе на срп ској те ри то ри ји; де ле ги ра ни ор га ни од 
Цар ске и Кра љев ске вла де узе ће уче шће у ис тра га ма ко је се на то 
од но се''.

23) Те ле грам од 30. ју на 1914. го ди не. К.I. бр. 7, стр. 30.

24) Не мач ка Бе ла књи га, стр. 5.
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Од го вор срп ске вла де на аустро у гар ски ул ти ма тум од нео је 
аустро у гар ском по сла ни ку у Бе о гра ду пред сед ник вла де Кра ље ви-
не Ср би је инж. Ни ко ла Па шић и пре дао му га 25. ју ла у 17 ча со ва 
и 58 ми ну та. У не де ља ма ко је су прет хо ди ле атен та ту, аустриј ски 
по сла ник у Бе о гра ду Гизл је твр дио да је Па шић искре но за до јен 
''љу ба вљу пре ма ми ру''.25) На су прот за по вед нич кој бру тал но сти, 
ко ја је од сли ка ва ла аустро у гар ску но ту, од го вор срп ске вла де је по 
оп штој оце ни, и по то ну, и по са др жи ни био по хва љен. Чак је и Ви-
љем II ка да је 28. ју ла про чи тао од го вор срп ске вла де оце нио да је 
тај од го вор ве ли ки успех за Беч, али да ''он чи ни да иш ће за ва сва ки 
раз лог за рат''. (На тек сту срп ског од го во ра K. I. бр. 271, и у пи сму 
Ја ко бу од 28. ју ла 1914. го ди не K. II. бр. 293). ‘’Факт ко ји по сто ји 
ле жи у то ме, да су Ви љем II и ње го ва око ли на би ли за пре па шће ни 
уме ре но шћу срп ске вла де, ко ли ко су би ле и си ле Ан тан те''.26) Греј 
је био те шко по го ђен са зна њем са оп ште ња срп ског от прав ни ка по-
сло ва ита ли јан ском ми ни стру Сан Ђу ли ја ну, да је Ср би ја спрем на, 
уз из ве сна об ја шње ња, да при ми чак и тач ке 5 и 6 ул ти ма ту ма.27)

Од го вор срп ске вла де на ул ти ма тум ни је за до во љио Аустро-
Угар ску вла ду, па је 25. ју ла 1914. го ди не усле дио те ле грам гро фа 
Берт хол да (Алек сан дра Хо јо ша), ''Срп ском ге не рал шта бу'' сле де ће 
са др жи не: ''Поштокраљевскасрпскавладанијеодговориланаза-
довољавајућиначиннанотукојујојјепредаоминситарАустро-
УгарскеуБеограду23.јула1914.године,царскаикраљевскавлада
налазисеприморанадасесамапобринезазаштитусвојихинте-
ресаисвојихправаидаприбегнеутомциљусилиоружја.Аустро-
УгарскасесматраодовогтренуткауратномстањусаСрбијом''.

Ви ше је не го не при сто јан по сту пак да је Аустро-Угар ска 
об ја ви ла рат Ср би ји пре ко свог пред сед ни ка вла де, а не по сред но 
Срп ском ге не рал шта бу. Ме ђу на род но рат но пра во не по зна је та-
кав на чин об ја ве ра та. До га ђа ји су по че ли да се ре ђа ју не ви ђе ном 
бр зи ном. 

Вла да Аустро-Угар ске Мо нар хи је је у 11 ча со ва 28. ју ла 1914. 
го ди не упу ти ла Вла ди Ср би је обич ном по штом те ле грам сле де ћег 
са др жа ја: ''Кра љев ска вла да Ср би је ни је на за до во ља ва ју ћи на-
чин од го во ри ла на но ту да ти ра ну 23. ју лом 1914, ко ју јој је пре дао 
Аустро-Угар ски по сла ник у Бе о гра ду. За то Цар ско-Кра љев ска Вла-
да на ла зи да је при ну ђе на да се осло ни на си лу оруж ја ра ди очу ва-

25) Из ве штај Ги зла од 30. ма ја 1914. го ди не. Oe. U. A, св. 8, бр. 9774; стр. 44.

26) Ca mil le Blach: Узро ци Свет ског ра та, стр. 53.

27) Те ле грам Ro o da, ен гле ског ам ба са до ра у Ри му, 28. ју ла 1914. го ди не. B .D. бр. 231, Те ле-
грам Ли хвин ског, 29. ју ла 1914. го ди не. K.II, стр. 357.
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ња сво јих пра ва и ин те ре са. Аустро-Угар ска сма тра да се од овог 
тре нут ка на ла зи у ра ту са Ср би јом.28) Се ди 84-го ди шњи цар Фра ња 
Јо сиф I об ја вљу је, у име Аустро-Угар ске, рат Ср би ји. Он је пре 
то га обез бе дио по др шку Не мач ке и Ото ман ског цар ства. По кре та-
ње ра та је би ло ис пла ни ра но знат но ра ни је. Још у фе бру а ру 1913. 
го ди не вр хов ни шеф не мач ког ге не рал шта ба Hel mut fon Molt ke по-
твр дио је у пи сму упу ће ном свом рат ном ко ле ги у Бе чу, Kon ra du 
Gro fu fon He cen dor fu, да је рат про тив Ср би је не ми нов ност, иако 
још ни је до шао тре ну так за ње гов по че так.29) Тај пред сто је ћи рат 
во ди ће се, сма трао је, из ме ђу ‘’гер ман ства и сло вен ства’’. Да би се 
спро ве ле при пре ме за рат, ду жност је свих зе ма ља ко је но се за ста-
ву кул ту ре гер ман ског ду ха да се при пре ме за бор бу.30)

Аустро-Угар ска ће на кон за вр шет ка пре ли ми нар не ис тра ге 
о атен та ту упу ти ти та ко зва ни јул ски ул ти ма тум Ср би ји ко ји ће на 
по чет ку Ср би ја ви ше ма ње при хва ти ти, да би га на кон до би је не по-
др шке од Ру си је по том од би ла. С дру ге стра не без об зи ра на до ка зе 
ко ји по ве зу ју Ср би ју с уби ством Фра ње Фер ди нан да, Аустро-Угар-
ски цар Фра њо Јо сип се же сто ко про ти вио об ја ви ра та. Без об зи-
ра на на род ну же љу за осве том, соп стве но ми ни стар ство спољ них 
по сло ва (у ли ку ми ни стра гро фа Ле о пол да Берт хол да), ко ман да 
вој ске ко ја зах те ва рат од 1913. (на кон Бал кан ских ра то ва) и пу-
ну по др шку Не мач ке он је од би јао пот пи са ти об ја ву ра та. У том 
тре нут ку нај ве ће мо гу ће на пе то сти јед на срп ска вој на фор ма ци ја 
се ‘’гре шком’’ ис кр ца ла на Аустро-Угар ској оба ли, ка да су та мо-
шњи вој ни ци пу ца ли у ва здух. То је био за вр шни ‘’мир но доп ски’’ 
акт кри зе ство ре не атен та том у Са ра је ву и Аустро-Угар ска 28. ју-
ла 1914. об ја вљу је рат Ср би ји. На вод не ре чи Фра ње Јо си па на кон 
пот пи си ва ња мо би ли за ци је су би ле: ‘’Јасамсвеурадионајбоље
штосаммогао,алисадајесвеготово’’. Убр зо по том Ру си ја об ја-
вљу је рат Аустро-Угар ској, а Не мач ка Ру си ји и Фран цу ској с чи ме 
по чи ње Пр ви свет ски рат.31) 

Та лас ср бо фо би је је за хва тио це лу мо нар хи ју. Пе сник Карл 
Кра ус (Kra uss) ско вао је исто риј ску ло зин ку ‘’Ser bien muss ster-

28) Гру па ауто ра: ИсторијаСрпскогнарода, Срп ска књи жев на за дру га, 2. изд., VI књ., Дру-
ги том, Бе о град, 1994, стр. 7.

29) Han nes Hof ba u er, EksperimentKosovo – povratak kolonijalizma, Al ba tros plus, Be o grad, 
2009, str. 49.

30) Jo ac hum Pet zold, DeutschlandimErstemWeltkrieg, Band 1, Ber lin 1969, s. 103, cit. u: Ralph 
Hart mann, ‘’Die ehr lic hen Ma kler‘’, DiedeutscheAuβenpolitikundderBürgerkrieginJugo-
slawien, Ber lin, 1999, s. 29

31) Др Ра до слав Га ћи но вић, НасиљеуЈугославији, ЕВРО, Бе о град, 2002, стр. 78.
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bien’’ (Ср би ја мо ра умре ти), а це ду љи це са тим нат пи сом су ста-
вље не по сто ло ви ма свих са ра јев ских ка фа на.32)

Исте ве че ри – 12 ју ла – срп ска вла да је спре ми ла, оштам па-
ла и по де ли ла на ро ду је дан про глас, у ко ме се на род оба ве шта ва о 
из ја ви ба ро на Ги зла, да ни је за до во љан од го во ром срп ске вла де и 
да ко нач но, у име сво је вла де, пре ки да ди пло мат ске од но се са Ср-
би јом. За тим је у про гла су на гла ша ва но, да је ‘’вла да срп ска због 
то га при ну ђе на да за сва ки слу чај пре ду зме нај по треб ни је вој нич ке 
ме ре за од бра ну зе мље’’, па се нај по сле ова ко на ста вља ше: ‘’Сма-
трамозадужностпозватинароднаодбрануотаџбине,верујући,
даћесенашемпатриотскомпозивусвакирадоодазвати.Акобу-
демонападнути,војскаћевршитисвојудужност,аграђанима,
којинисупозватиподзаставу,саветујемо,даостанукодсвојих
домоваимирнорадесвојепослове’’.Срп ска вла да, у то ме тре нут ку 
још ни је би ла из гу би ла сва ку искри цу на де, да ће се очу ва ти мир. 
Ипак је би ло пред у зе то све што је оба зри вост на ла га ла. Из бор на 
бор ба је на је дан мах у це лој зе мљи об у ста вље на, и вла да се од лу-
чи ла да сво је се ди ште пре се ли у Ниш, где су и она, као и вла да лац 
и Ре гент Алек сан дар, већ по сле два да на би ли на ста ње ни. Ту их је 
за те кла и аустриј ска об ја ва ра та, 15 ју ла, ко ја не бе ше упу ће на срп-
ској вла ди, не го – срп ској Вр хов ној Ко ман ди!33)

Под пот пи сом Ре ген та Алек сан дра и чла но ва срп ске вла де 
би ла је из Ни ша, 16 ју ла упу ће на про кла ма ци ја, ко јом се на род из-
ве шта ва ше о ‘’ве ли ко ме злу’’, ко је је ‘’на на шу Ср би ју на ср ну ло’’! 
Спо ми њу ћи аустриј ску об ја ву ра та, у про кла ма ци ји се ова ко го во-
ри ло: ‘’Не во ље на ше кра ље ви не и на ше га на ро да с Аустри јом ни-
су по че ле од ју че. Кад је год Бе чу тре ба ло, да ва на су нај све ча ни ја 
обе ћа ња, да ће се са Ср би ма и Хр ва ти ма пра вед но по сту па ти, па је 
ипак све то оста ло не ис пу ње но. За лу ду су срп ски и хр ват ски гра-
ни ча ри, и то ли ки дру ги на ши ју на ци, ли ли крв по це лој евро пи за 
сла ву и ко рист беч ког дво ра, за лу ду су би ле жр тве, ко је је Ср би ја 
под но си ла, кад је по мо гла да се спа са ва цар ски пре сто од не за до-
вољ них и по бу ње них ње го вих на ро да, за лу ду је Ср би ја ра ди ла све 
што је мо гла, да жи ви у при ја тељ ству са су сед ном ца ре ви ном - све 
то ни је ни шта по мо гло.’’ Спо ми њу ћи да ље ка ко је Аустри ја ‘’пре 
три де сет го ди на за у зе ла срп ску Бо сну и Хер це го ви ну’’ и ка ко их је 
‘’пре шест го ди на ко нач но и бес прав но при сво ји ла’’, про кла ма ци ја 
из ла га ше у глав ним по те зи ма ток ства ри са аустриј ским ул ти ма ту-

32) Ми ло рад Ек ме чић, Дугокретањеизмеђуклањаиорања–историјасрбаусредњемвеку
1492–1992, Evro-Gi un ti, 3. до пу ње но изд., Бе о град, 2010, стр. 345.

33) Ми лан П. Ђор ђе вић, СрбијаиЈугословени(завремерата1914-1918), Гра фич ко пред у-
зе ће, Про све та, Бе о град, 1922, стр. 15.
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мом, и нај по сле за вр ша ва ше по зи вом: ‘’Ср би, бра ни те свом сна гом 
сво је ог њи ште и срп ско пле ме!’’ 34)

У то до ба мо би ли са не срп ске тру пе већ су кре та ле ка Дри ни, 
Са ви и Ду на ву. По след њих да на ме се ца ју ла би ла је пот пу но го то ва 
и кон цен тра ци ја срп ских тру па. А 22. ју ла вој сци је из Кра гу јев ца, 
где је та да би ло се ди ште Вр хов не Ко ман де, би ла упу ће на – пр ва 
на ред ба од стра не ње ног вр хов ног ко ман дан та, Ре ген та Алек сан-
дра.

На по ми њу ћи ка ко је Аустри ји ‘’би ло ма ло, што смо ми мо-
ра ли го ди на ма мир но да слу ша мо ја у ке ми ли о на на ше бра ће, ко ји 
су по нас до пи ра ли из Бо сне и Хер це го ви не, из Ба на та и Бач ке, из 
Хр ват ске, Сла во ни је, Сре ма и са на ше га мо ра, кр шне Дал ма ци је’’, 
у тој се на ред би уда ра ло гла сом на то, да је Аустри ја ‘’са да по тра-
жи ла нај ви ше, тра жи на шу гла ву, на шу не за ви сност, жи вот и част 
Ср би је’’.

‘’Ју на ци!
‘’Ви ће те – го во ри ло се да ље у тој на ред би – има ти да се бо-

ри те са јед ним не при ја те љем, ко ји ни кад ни је имао ни рат не сре ће 
ни ти вој нич ких по бе да!... ‘’Ја сам се на Ку ма но ву, Би то љу и Бре-
гал ни ци са по но сом ди вио ва шој све сној хра бро сти и ва шем бес-
при мер ном са мо пре го ре ва њу. За то сам уве рен да ће те ви и ово га 
пу та, на бра ни ку отаџ би не и у ве ли ком де лу ‘’осло бо ђе ња срп ског 
ро бља, уме ти са мо да уве ћа те сла ву и ле пи глас срп ско га оруж ја и 
на ше га ју на штва’’... На све ту не ма све ти је ду жно сти не го што је 
од бра на сво је др жа ве, сво је на ци је и ве ре’’... ‘’У бој за сло бо ду и 
не за ви сност срп ског на ро да!’’35)

34) Исто, стр. 15-17.

35) Ка да се ана ли зи ра ју исто риј ске чи ње ни це са по чет ка XX ве ка, он да је са свим ја сно, 
да са ми акт, ко ји је ко штао жи во та над вој во ду Фер ди нан да и ње го ву су пру гу, ни је био 
пре суд ни мо ме нат за рат про тив Ср би је. Беч ки ди пло ма ти су тај раз лог ви де ли и на шли 
мно го ра ни је, и то у ре зул та ти ма бал кан ских ра то ва, па је са ра јев ски атен тат по слу жио 
са мо као по вод. Са свим је из ве сно, да су у Бе чу зна ли за тај ни уго вор из ме ђу Ср би је и 
Бу гар ске од 1911. г., Краљ Фер ди нанд ни је про пу стио да о том уго во ру из ве сти беч ки 
двор, раз у ме се, без зна ња Ср би је, ко ја, што се Бу га ра ти че, ни је ни та да би ла си гур-
на да ће се Бу га ри, због Ср би је и ра ди брат ства с њо ме, од ре ћи ту тор ства аустриј ског. 
Да је хте ла, Аустро-Угар ска би мо гла спре чи ти из вр ше ње по ме ну тог уго во ра. Она би 
то и учи ни ла, да је не ка ко уна пред мо гла по го ди ти ре зул тат ору жа не ак ци је, ко ју је 
тај уго вор пред ви ђао. Али, по што је про па ла ак ци ја гро фа Бер тол да, ко ју је он у ле то 
1911. г., во дио, тру де ћи се, да, на су прот те жњи Ср би је, ство ри ауто ном ну Ал ба ни ју, у 
Бе чу су сте кли уве ре ње, да ће ци ље ви ма аустриј ске по ли ти ке на Бал ка ну до бро мо ћи 
да по слу жи и сам по ме ну ти срп ско- бу гар ски уго вор. Др жав ни ци на Бал пла цу би ли су 
ду бо ко убе ђе ни, да ће пр ви озби љан ору жа ни су коб из ме ђу Ср ба и Ту ра ка би ти пот пу но 
по ра зан за Ср би ју. Та да би се ја ви ла на по зор ни цу Аустро-Угар ска, с пла ном да Тур ке 
за у ста ви та мо не где око Вра ња или Ни ша, а та ко ‘’спа се’’ Ср би ју, ко ја би то спа са ва ње 
ску по има ла пла ти ти. Но, ку ма нов ска бит ка и њен ис ход ни су би ли по ра зни за Ср би ју, 
не го на Тур ке и за Аустро-Угар ску. Мо же се да нас с пу но раз ло га ре ћи, да је на Ку ма но-
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Да кле, чи ње ни це, ко је од ба цу ју од го вор ност Ср би је за атен-
тат су ве о ма по у зда не, јер, срп ска вла да ни је би ла, ни ти је мо гла 
да бу де уме ша на у атен тат, за то што баш у то ме мо мен ту ни је мо-
гла, све да је и хте ла, да тра жи и иза зи ва ни ка кве спољ но по ли-
тич ке ком пли ка ци је, с об зи ром на ње ну вој ну и фи нан сиј ску ис-
цр пље ност по сле бал кан ских ра то ва. Узрок атен та ту за и ста тре ба, 
тра жи ти у на о па кој на ци о нал ној по ли ти ци Аустро-Угар ске вла де. 
Не мач ка је стрикт но зах те ва ла да се у ко ре ну угу ши сва ки ве ли ко-
срп ски по крет ко ји би мо гао по тен ци јал но да пред ста вља озбиљ ну 
те шко ћу у оства ре њу пла на “Drang nach Osten”, и да, ус пут, ка зни 
срп ски на род, ко ји уби ја, ка ко пи ше Ве се лин Ма сле ша кру ни са-
не гла ве. Не мач ка је, да кле, из сво јих раз ло га по ма га ла аустриј ску 
по ли ти ку на Бал ка ну, та по ли ти ка до ве ла је до атен та та, а атен тат 
до ра та. Ова те за не пре ба цу је ис кљу чи ву од го вор ност на атен тат 
не го је де ли из ме ђу ње га и не мач ке вла де и при бли жа ва се схва та-
њу санк ци о ни са ном у Вер сај ском уго во ру о ми ру. Не за др жа ва ју ћи 
се на дру гим ми шље њи ма, ко ја не ма ју ве зе са ис пи ти ва њем рат не 
од го вор но сти у ди рект ној ве зи са атен та том, па ни на ми шље њу 
санк ци о ни са ном у Вер сај ском уго во ру о ми ру о ис кљу чи вој од го-
вор но сти Не мач ке, по треб но је ана ли зи ра ти још јед но ми шље ње, 
ко је, иако ни је из гра ђе но у ве зи са са ра јев ским атен та том, омо гу-
ћа ва да се пра вил но и пот пу но схва ти пра ви од нос атен та та пре ма 
свим оним узро ци ма ко ји су до ве ли до Свет ског ра та. То је ми шље-
ње, ко је сма тра, да је рат ре зул тат им пе ри ја ли стич ких су прот но сти 
ко је се ис по ља ва ју на свим де ло ви ма зе маљ ске ку гле, и да се пи та-
ње рат не од го вор но сти не по ста вља пре ма то ме као пи та ње од го-
вор но сти јед не вла де, а по го то во јед ног чо ве ка или јед ног чи на. То 
ми шље ње је ре зул тат на уч не ана ли зе мо дер ног раз во ја ка пи та ли-
зма, ко је је још мно го пре из би ја ња ра та утвр ди ло да до ра та мо ра 
до ћи, и да ће до ра то ва до ла зи ти све до тле док по сто је им пе ри ја-
ли стич ке су прот но сти, по што се ове не мо гу из ме ђу за ин те ре со ва-
них им пе ри ја ли за ма друк чи је ре ша ва ти. Рат се во ди за но ву по де лу 
све та, ко ја, ка да би и по сле јед ног ра та и би ла но ва (а по сле пр-

ву и Аустри ја би ла ту че на. Це ло по на ша ње Аустро-Угар ске за вре ме бал кан ских ра то ва, 
на ро чи то ње на ак ци ја на Лон дон ској кон фе рен ци ји 1912-1913, ка да се она свом сна гом 
тру ди ла да што је ви ше мо гу ће огра ни чи успе хе Ср би је. Да кле, оно што се ни је де си ло 
на Ку ма но ву тре ба ло је да се де си на Бре гал ни ци. Муч ки пре пад Бу га ра, из вр шен у ју-
ну 1913, би ло је у ства ри де ло аустриј ско. Али, ка ко се бу гар ски пре пад на Бре гал ни ци 
за вр шио по ра зом Бу га ра, мо ра ло се ра чу на ти не ви ше са мо на сво је по ли тич ке са те ли те 
на Бал ка ну, не го и на сво ју соп стве ну ору жа ну ак ци ју. Да ка зни Ср би ју, што се усу ди ла 
ту ћи Тур ке и Бу га ре, и на тај на чин удво ји ти сво ју сна гу, те по ста ти ‘’два пут опа сни-
ја’’ за сво га ве ли ког су се да - Ср би ју, Аустро-Угар ска ју је има ла на ме ру на па сти од мах 
по сле Бу ку ре шког ми ра, у је сен 1913, г., и већ је у том по гле ду ра ни је би ла учи ни ла и 
сон да жу код сво јих са ве зни ка (Ми лан П. Ђор ђе вић, СрбијаиЈугословенизавремерата
1914-1918, Гра фич ко пред у зе ће, Про све та, Бе о град, 1922, стр. 13-15).
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вог свет ског ра та ни је би ла), не би мо гла да трај но ре ши про блем. 
Већ са мим овим и ова квим по ста вља њем про бле ма, ово ми шље ње 
им пли цит но од ба цу је те зу о од го вор но сти атен та то ра за свет ски 
рат. Атен тат, схва ћен као по вод ра ту, ни је во дио ра ту, без об зи ра 
на то што је рат од мах из био по сле ње га. Са ра јев ски атен тат и као 
са став ни део им пе ри ја ли стич ког ком плек са, сам, сво јом сна гом и 
сво јом ди на ми ком, не би мо рао ни кад до ве сти до свет ског ра та, да 
ни је ди на ми ка им пе ри ја ли стич ких су прот но сти, ди на мич ни ја не го 
сви атен та ти на ше епо хе за јед но, фа тал но во ди ла ра ту укљу чу ју ћи 
у се би и ди на ми ку и са ра јев ског и дру гих атен та та. 36) 
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RadoslavGacinovic

COLLABORATIVERELATIONS
BETWEENVATICANANDAUSTRIA-HUNGARY

INPREPARATIONSFORATTACKONSERBIAIN1914

Resume
The ro le of Va ti can in Austria-Hun ga rian po li tics be co mes vi tal 

espe ci ally at the be gin ning of XX cen tury, when Austria-Hun gary de-
ci des to pur sue ex pan si o nary po licy and mi li tary im pe ri a lism to wards 
So uth-East, i. e. when everything was ready for con qu e ring mayor part 
of the Bal kans. At that ti me Va ti can al so se es so me per spec ti ves. Oc-
cu pa tion of Bo snia and Her ze go vi na ends with its an ne xa ti on in 1908. 
In that way not only mo narchy, but al so a ter rain of church in flu en ce 
is spread. That’s why Va ti can and Austria-Hun gary we re uni ted in in-
ten tion to oc cupy Ser bia. It was con si de red that by oc cupying Ser bia 
strong hold of Yugo slav idea beyond Yugo slav bor ders, which co uld act 
even when Cro ats and Slo ve ni ans wit hin mo narchy are strongly uni ted. 
Po pe be li e ved that the bor der of Chri sti a nity, i. e. cat ho li cism co uld be 
mo ved de e per in si de the Bal kans af ter abo li tion of Ser bia’s in de pen-
den ce. That is the main re a son why po pe was one of the le a ding per-
su a ders for war aga inst Ser bia. De ep cri sis in re la ti ons among le a ding 
im pe ri a li stic co un tri es at the end of XIX and be gin ning of XX cen tury 
ca u sed in 1914 a big bloody and long world war for par ti tion of al ready 
par ted ter ri to ri es and mar kets bet we en two gro ups – Tri ple Al li an ce 
(Ger many, Austria-Hun gary and Italy) and The En ten te Po wer (Fran-
ce, Rus sia and Gre at Bri tain). Ger man tzar Wil lem II met with Franz 
Fer di nand in Spring on No vem ber 23th 1912, when plan for at tack on 
Ser bia was ar ran ged. 
Keywords: Austria-Hun gary, Ger many, Va ti can, po pe, oc cu pa tion 

* Овај рад је примљен 17. апри ла 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 09. јуна 2014. године.
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Високашколаакадемскихстудија

„Академијазапословнуекономију“Чачак

ХУМАНОСТИХЕРОЈСТВО
СРПСКЕВОЈСКЕУВЕЛИКОМРАТУ

Сажетак
По ра зом Осман ског цар ства и за вр шет ка бал кан ских ра то ва 

сви ре ле вант ни фак то ри у Аустро у гар ској би ли су за рат са Ср би-
јом. Са ма иде ја по ја ви ла се мно го ра ни је, а сво ју пу ну афир ма ци ју 
до би ла је 1908. го ди не то ком анек си о не кри зе, а не ду го за тим и 
пр вог ул ти ма ту ма Ср би ји. 

Са да, по је ди ни исто ри ча ри по ку ша ва ју ума њи ти обим и ве-
ли чи ну стра да ња срп ског на ро да и на мет ну ти кри ви цу Ср би ји за 
из би ја ње Пр вог свет ског ра та. Рад има за циљ до жи вљај јед ног хе-
рој ског вре ме на, без гра нич ног по жр тво ва ња у бор би за сло бо ду, 
у на ме ри да се ни ка да не за бо ра ви хе рој ство и ху ма ност срп ског 
на ро да у Ве ли ком ра ту. И у нај те жим тре ну ци ма, ка да се мо гла 
оче ки ва ти оправ да на осве та за звер ства ко ја су не при ја тељ ски вој-
ни ци чи ни ли над срп ским вој ни ци ма али и над ци вил ним ста нов-
ни штвом, ста ри ма, же на ма и де цом, срп ски вој ник и цео на род 
од ли ко вао се ве ли ком ху ма но шћу и чо ве ко љу бљем. У ра ду се ана-
ли зи ра став бри тан ске, фран цу ске али и аустро у гар ске и бу гар ске 
штам пе за вре ме Бал кан ских ра то ва и на са мом по чет ку Ве ли ког 
ра та, о срп ској вој сци, ње ним вој нич ким ус пе си ма, али и ху ма ном 
од но су пре ма за ро бље ним вој ни ци ма. 
Кључ не ре чи: Ве ли ки рат, ху ма ност, хе рој ство, ми ло ср ђе, Вој ска Ср би је
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СРБИЈАНАБАЛКАНУ

Бур на је исто ри ја Ср би је од са мог ње ног по стан ка као др-
жа ве, а Бал кан је пред ста вљао иза зов ну „ве ри гу ме ђу све то ви ма“, 
где су се од у век укр шта ла ра зна стру ја ња, ре ги он где се се ку раз-
ли чи ти ци ви ли за циј ски лу ко ви. На ње му, у на шој са вре ме но сти, 
до ла зи до су сре та и су ко ба раз ли чи тих гло бал них, ре ги о нал них и 
на ци о нал них стра те ги ја раз во ја и ак те ра. Ма ло је пе ри о да ми ра у 
срп ској исто ри ји, на во ди про фе сор Је ро тић1), све од до ла ска Ср-
ба на Бал кан по чет ком VI ве ка, па све до да нас. 

Ма ло ко ја зе мља је као Ср би ја то ли ко ме ња ла сво је гра ни це: 
и гра ни це, и чи та ву дру штве ну струк ту ру и усме ре ње... И срп ска 
др жа ва и дру штво, на ста ли су и тра ја ли на ме сту где је би ло стра-
шно по сто ја ти.2) Пад Бер лин ског зи да и уни ште ње Ју го сла ви је до-
не ли су пот пу ну про ме ну по ли тич ког и дру штве ног кон тек ста у 
Евро пи и све ту. Са њи ма се про ме ни ла и исто ри ја, као ака дем ска 
ди сци пли на. У окви ри ма тог, ши рег кон тек ста, од и гра ла се да ле-
ко се жна ре ви зи ја исто ри је Ср ба у 19. ве ку.3) Са да, по је ди ни исто-
ри ча ри4) по ку ша ва ју на мет ну ти од го вор ност Ср би ји за из би ја ње 
Пр вог свет ског ра та, ума њи ти обим и ве ли чи ну стра да ња срп ског 
на ро да, а ува же ни ака де мик М. Ек ме чић на во ди: „Као ко ров на њи-
ви, та ко се по гре шне оце не у исто риј ској на у ци об на вља ју са ме од 
се бе, па ко ли ко год их но ва ис тра жи ва ња оспо ре, при сва кој но вој 
се тви се по ка же да оне ни су ис ко ре ње не“.5) 

1) Вла де та Је ро тић, СрбијаиСрбиизмеђуизазоваиодговора, Ars Li bri, Бе о град, 2004, стр. 
123.

2) Љу би ша Ми тро вић,. „Бал кан у све тлу са вре ме них про це са гло ба ли за ци је, ре ги о нал не 
са рад ње иин те гра ци је“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 3-4/1997, стр. 79. 

3) Ви ди ви ше: Mi loš Ko vić, „Sa zna nje ili na me ra: sa vre me na svet ska isto ri o gra fi ja o Sr bi ma u 
XIX ve ku“, Sociologija, Vol. LI II, br. 4, 2011, str. 401-417

4) У Са ра је ву се у ор га ни за ци ји Ин сти ту та за исто ри ју и још се дам ин сти ту та из европ-
ских зе ма ља (по ра же ни у Ве ли ком ра ту) од 19. до 21. ју на пла ни ра одр жа ти кон фе рен-
ци ја по све ће на Пр вом свет ском ра ту. У ве зи с тим, бо сан ско хер це го вач ки исто ри чар 
Ху сни ја Кам бе ро вић сма тра да „кон фе рен ци ја не ће би ти скуп не ис то ми шље ни ка“ (?), и 
да Ви дов дан као да тум ни је у оп ци ји „има ју ћи не га тив на ис ку ства из 1914. и 1992. го ди-
не ка да су не ки нео д го вор ни ман гу пи на пра ви ли ха ос“. (Va nja Ma je tić, „Sr bi i Fran cu zi 
mi ni ra ju na šu kon fe ren ci ju o sa ra jev skom aten ta tu“, in ter vju Hu sni ja Kamberovićа, Aktual, 
Za greb, 5. fe bru ar 2014, str. 58-63; „Де мо ни за ци ја Ср ба и фал си фи ко ва ње ње не исто ри је 
из по ли тич ких по тре ба оних ко ји су ство ри ли Ха шки три бу нал њи хо во је основ но за-
ни ма ње.“ (Ва си ли је Кре стић, Историографијауслужбиполитике, Гам бит, Ја го ди на, 
2004, стр. 48)

5) Ми ло рад Ек ме чић, РатнициљевиСрбије1914, дру го из да ње, Про све та, Бе о град, 1990, 
пред го вор дру гом из да њу, стр. VI.; та ко ђе ви ди: Ми ле Бје ла јац, „По вам пи ре не пред ра-
су де“, Политика, 9. 6. 2013, стр. 10.
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На на ма је ве ли ка од го вор ност да то не до зво ли мо, а у ве зи 
с тим Иво Ан дрић ка же: „Са мо не у ки и не ра зум ни љу ди мо гу да 
сма тра ју да је про шлост мр тва и не про ла зним зи дом за у век одво-
је на од са да шњи це. Исти на је, на про тив, да је све оно што је чо век 
не ка да ми слио, осе ћао и ра дио, не рас ки ди во утка но у оно што ми 
да нас ми сли мо, осе ћа мо и ра ди мо. Уно си ти све тлост на уч не исти-
не у до га ђа је про шло сти, зна чи слу жи ти са да шњи ци“.6)

На кра ју Ве ли ког ра та Фран цу ска је игра ла од лу чу ју ћу уло-
гу у ства ра њу др жа ве Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. У са став др жа ве 
ушао је на род и ка то лич ка цр ква ко ји су до та да ли стом би ли про-
тив Ср ба, срп ске др жа ве и пра во слав не ве ре и цр кве. Та ква др жа ва 
би ла је уна пред осу ђе на на про паст, узев ши у об зир да су у но вој 
за јед нич кој др жа ви Ср би до би ли све оне при пад ни ке на ро да ко-
ји су уче ство ва ли у бе со муч ној про па ган ди про тив Ср ба и срп ске 
др жа ве и по зи ва ли Аустро-Угар ску да их уни шти јед ном за у век.7) 

На ив но ве ру ју ћи да је и код Хр ва та и Сло ве на ца пре вла да-
ла свест, же ља и са зна ње о до бро би ти за јед нич ке др жа ве, Ср би су 
при хва ти ли осни ва ње за јед нич ке др жа ве 1918. го ди не и по не ли на 
сво јим ле ђи ма сав те рет да би се та иде ја оства ри ла. Ср би ја је иза-
шла из ра та пот пу но ра зо ре на и опљач ка на из гу бив ши 28% сво га 
ста нов ни штва.8) Тро шко ви за во ђе ње Пр вог свет ског ра та пред-
ста вља ли су нај ве ћи из да так ко ји је чо ве чан ство до тог тре нут ка 
утро ши ло за осва ја ња и ме ђу соб но уни шта ва ње. Уго во ром у Ва-
шинг то ну од 3. ма ја 1926. са мо укуп на ко ли чи на рат ног ду га Ср би-
је утвр ђе на је на 62,85 ми ли о на до ла ра.9)

6) Пе тар Опа чић , Солунскифронт, Ју го сло вен ска ре ви ја, Бе о град, 1978, стр. 23.

7) Ви ди ви ше: Sre te no vić, Sta ni slav „Fran cu sko srp ski od no si u XIX i XX ve ku“,Međunarod-
niproblemi, 61(4), 2009, str. 536-558; Sre te no vić, Sta ni slav „Re pa ra ci je po be đe nih, du go vi 
po bed ni ka: slu čaj Fran cu ske i Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca/Ju go sla vi je“,Filozofijai
društvo, 20(1), 2009, str. 223-243; Јо ван Ду чић на во ди да је Ни шка де кла ра ци ја би ла „цр-
ни пе так“ за Хр ва те, за то што су се за но си ли гран до ман ским иде ја ма. Он да ље ка же, да 
је срп ска по ли ти ка тре ба ла уна пред сто ја ти бли же на у ци и исто ри ји и да ни је тре ба ла 
зи да ти ку ћу на те ме љи ма од пе ска, сат ка ног од на ци о нал ног и вер ског лу ди ла (Ви ди 
ви ше: Ва си ли је Кре стић, ЗнаменитиСрбиоХрватима,Про ме теј, Но ви Сад, 1999, стр. 
199-215). 

8) Фран цу ска 10,5 од сто, Не мач ка 9,8 од сто, Аустро у гар ска 9,5 од сто, Ру си ја 1,2 од сто 
(до Ок то бар ске ре во лу ци је 1917.), Ен гле ска 5,1 од сто, Бел ги ја 1 од сто и САД 0,2 од сто 
свог ста нов ни штва Ова ста ти сти ка је ве о ма ва жна узев ши у об зир да се са да у по је-
ди ним члан ци ма по ку ша ва мар ги на ли зо ва ти или са свим за не ма ри ти стра да ње Ср би је 
у Ве ли ком ра ту. Је дан од при мер је ин тер вју са уну ком мар ша ла Фран шеа Д’Епе реа, 
пу ков ни ком Кри сти ја ном де Га ти ном, об ја вље ним у фран цу ској штам пи, где срп ских 
гу би та ка уоп ште не ма. (Че до мир По пов, „Срп ске жр тве у Пр вом свет ском ра ту“, Поли-
тика, 14.09. 2008).

9) Ivan Be cić, „Rat ni du go vi Kra lje vi ne Sr bi je u sve tlu po li ti ke“,Istorija20.veka, 28(3), 2010, 
45-56. 
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ОХУМАНОСТИСРПСКЕВОЈСКЕИНАРОДА

Та бла са нат пи сом „Бу ди та ко ху ман као што је би ла Ср би ја 
1885. го ди не“, и дан да нас сто ји у хо лу згра де Ме ђу на род ног Цр ве-
ног кр ста у Же не ви у знак се ћа ња на при зна ње ко је је ова ор га ни-
за ци ја до де ли ла срп ском Цр ве ном кр сту за по моћ Бу гар ској, зе мљи 
са ко јом је Ср би ја би ла у ра ту. 

Та бла је по ста вље на због пре се да на у свет ској исто ри ји ра-
то ва ња. За вре ме ра та про тив Бу гар ске у окр ша ји ма 1884. и 1885. 
го ди не, ка да су Ср би об у ста ви ли све вој не ак тив но сти и до зво ли ли 
да ху ма ни тар на по моћ бу де до пре мље на не при ја те љу. Осим то га, 
Ср би ја се при дру жи ла апе ли ма из Евро пе и отво ри ла сво је ма га ци-
не из ко јих је не при ја те љу да ла ће бад, ле ко ве и сав ма те ри јал ко ји 
је био нео п хо дан за отва ра ње јед не бол ни це у Бу гар ској.10)

За Ср би ју и Ср бе се та да спра вом мо гло ре ћи да су на род са 
хе рој ском не ис црп ном сна гом, вој нич ком спо соб но шћу, жи вим ду-
хом, уро ђе ним осе ћа јем прав де и до бро том. И по ред по вре ме них 
скан да ла, срп ски на род је у том објек тив ном све ту, упам ћен као 
на род ко ји је стал но био при мо ран да бра ни ку ћу „на сред дру-
ма“. Ср би су по зна ти и по сво јој со ли дар но сти и за ла га њу да сви 
на ро ди жи ве сло бод но, а не ке од њих осло ба ђа ли ви ше ве ков ног 
роп ства.11)

Сто шић у свом де лу12) по све ћу је ве ли ку па жњу овој те ми, па 
по ред хра бро сти и ро до љу бља, на во ди да се срп ски вој ник и цео 
на род од ли ко вао ве ли ком ху ма но шћу и чо ве ко љу бљем. Он на по-
ми ње, да ове осо би не ни су на пу шта ле срп ски на род ни у нај те жим 
тре ну ци ма и ка да се мо гла оче ки ва ти оправ да на осве та за звер ства 
ко ја су не при ја тељ ски вој ни ци чи ни ли над срп ским вој ни ци ма али 
и над ци вил ним ста нов ни штвом, ста ри ма, же на ма, де цом.. Аутор у 
свом де лу пре зен ту је мно го број не при ме ре ху ма но сти при пад ни ка 
срп ске вој ске, али се је дан сва ка ко из два ја. На кон што су са хра-
ни ли аустриј ског пот пу ков ни ка Аугу ста Шми та, срп ски офи ци ри, 
на че лу са ма јо ром Ђу ки ћем, по сла ли су пи смо ћер ки по ме ну тог 
пот пу ков ни ка, из ра жа ва ју ћи жа ље ње. У исто вре ме, уплат ни цом 
су по сла ли 4.000 кру на, ко ји су на шли у џе пу по кој ног Шми та. По-
чет ком 1915. го ди не сти гао је од го вор: „По што ва на го спо до, Ва ше 
пи смо при ми ла сам са нај ве ћом за хвал но шћу, иако је за ме не би ло 
по све коб но... ова ква па жња до стој на је са мо срп ских хе ро ја офи-

10) Де јан Да шић, „Брен ди ра ње др жа ва и на ци ја“, Култура, Бе о град, бр. 139, 2013, стр. 396. 

11) Де јан Да шић, „Ре брен ди ра ње вој ске Ср би је“, Војнодело, Бе о град, је сен 2014. (у штам-
пи)

12) Ви ди ви ше: Адам Сто шић, ВеликиданиСрбије1914-1918, Кру ше вач ки гла сник, Вук 
Ка ра џић, Па ра ћин, 1994.
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ци ра и ја сам Вам за то веч но за хвал на. У овим те шким тре ну ци ма 
за на шу по ро ди цу Ва ше пи смо је окре пљу ју ће... По сле овог пи сма 
на ро чи то це ни мо под ви ге ма ле не ср би јан ске вој ске, ко ја је до стој-
на сва ког ди вље ња...“13)

Спи си и фо то граф ски сним ци Ка та ри не Штур це не гер на 
упе ча тљив на чин све до че о јед ном ху ма ном ан га жо ва њу у јед но 
те шко вре ме, ка да је Ср би ји пре тио пот пу ни вој нич ки слом. Швај-
цар ској, а и свет ској јав но сти, да ло је увид о ко рект ном и ху ма ном 
по сту па њу пре ма за ро бље ни ци ма (по себ но пре ма ра ње ним не при-
ја тељ ским вој ни ци ма ко ји су пре во же ни на во лов ским ко ли ма)14), 
ви ше не го ко рек тан од нос пре ма аустро у гар ским офи ци ри ма. Она 
је опи си ва ла за ро бље нич ки ло гор као је дан ве ли ки са на то ри јум, 
да је из глед љу ди сја јан и да не ве ру је да је за ро бље ни ци ма не где 
у све ту леп ше не го ов де. Пу но при зна ње ода ва ла је срп ским офи-
ци ри ма на ча сном по сту па њу, по себ но чо ве ко љу бљи вом ко ман-
дан ту, пу ков ни ку По по ви ћу, ко ји се на ве ли ко ду шан на чин бри нуо 
за за ро бље ни ке. За ка сни је стра да ње за ро бље ни ка, кри ви су са ми 
Аустри јан ци, ко ји су услед бр зог по вла че ња, оста ви ли сво је ле ше-
ве по ги ну лих и на тај на чин пре не ли епи де ми ју ти фу са ме ђу срп-
ским жи вљем а са мим тим епи де ми ја се уву кла и у ло гор са за ро-
бље ни ци ма.15)

И Ро долф Ар чи балд Рајс у свом „те ста мен ту“ го во ри о хра-
бро сти и ју на штву срп ског на ро да и о „ми ло ср ђу пре ма за ро бље-
ним не при ја тељ ским вој ни ци ма из ну ре ним од гла ди и уме сто да те 
љу де ко ји су им спа ли ли ку ће и ма са кри ра ли же не и де цу, зло ста-
вља ју, срп ски вој ни ци би се сми ло ва ли над њи хо вом суд би ном и 
да ва ли им по след ње пар че хле ба из џе па.“16) Он је бе ле жио по дат-
ке о мно го број ним зло чи ни ма аустро-угар ских вој ни ка у Ма чви. У 
сво јој бе ле жни ци за пи сао је: „тро нут до дна ср ца, по ла зим да на-
ђем штаб 13. пе ша диј ског пу ка ко јим ко ман ду је пу ков ник Ба цић, и 
он ми по ка зу је шта Ср би ра де са сво јим по ги ну лим не при ја те љем. 
Око оскр на вље не цр кве ни жу се гро бо ви Аустро-Ма ђа ра, сва ки 
обе ле жен кр стом са нат пи сом ко ји су ста ви ли они вој ни ци што су 
их зло чи нач ки лу да ци Бе ча и Пе ште, хте ли да ис тре бе. Пле ме ни та 
осве та за и ста до стој на ју на ка пе са ма о Кра ље ви ћу Мар ку“.17)

13) Исто, стр. 474-476

14) Jan ko vić Mi loš, Ratnialbum1914-1918 (II fo to tip sko iz da nje), Arion, Be o grad, 1987, str. 95.

15) Ви ди ви ше: Ка та ри на Штур це не гер, Србија у европскомрату 1914-1915, Ака дем ска 
књи га, Но ви Сад, 2009, стр. 134-139.

16) Ро долф Ар чи балд Рајс, ЧујтеСрби...чувајтесесебе, Ал ка принт, Бе о град, 2007, стр. 
14.

17) Адам Сто шић, ВеликиданиСрбије1914-1918, Кру ше вач ки гла сник, Вук Ка ра џић, Па ра-
ћин, 1994, стр. 469.
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С дру ге стра не, аутор под се ћа на мно го број не при ме ре ма-
са кри ра ња срп ских вој ни ка, ко ји су би ли за ро бље ни од аустро-ма-
ђар ске вој ске, ко ја се те ме ље на све до чан стви ма аустриј ских за ро-
бље ни ка, зва нич них ра пор та срп ских вој них ауто ри те та, ис ка зи ма 
све до ка оче ви да ца и на кра ју, фо то граф ским до ку мен ти ма18) сни-
мље ним на ли цу ме ста. На во ди се да су Аустри јан ци уби ја ли ра ње-
не срп ске вој ни ке ко је би за те кли у ро во ви ма, а ка да су би ли при-
ну ђе ни да на пу шта ју сво је по зи ци је, они су „пу шка ра ли“ срп ске 
ра ње ни ке да их не би пре да ли жи ве Ср би ма.19) На во де ћи да сма тра 
да је раз лог та квом не ци ви ли за циј ском по на ша њу уве ре ње и ве чи-
то пред ста вља ње да су Ср би „бар ба ри“ и да је то је дан истин ски 
на ступ ко лек тив ног са ди зма ко ји је об у зео ове тру пе, Рајс твр ди да 
од го вор ност за сви ре па де ла не па да са мо на вој ни ке, већ и на њи-
хо ве ста ре ши не. 

До ка зу ју ћи си сте мат ску при пре му ма са кра од стра не нај ви-
шег вој ног ру ко вод ства аустро у гар ске вој ске он на во ди мно го број-
не од лом ке (фан та стич не до ку мен те) са бра не у јед ној књи жи ци 
ви ше ко ман де, где се на ла зи ла сво је вр сно упут ство ка ко се тре ба 
по на ша ти пре ма ста нов ни штву у Ср би ји, а на во ди мо са мо је дан:

К и Ц. 9 кор пу сна ко ман да.
„Рат нас во ди у не при ја тељ ску зе мљу, ко ја је на се ље на ста-

нов ни штвом ис пу ње ним фа на тич ном мр жњом пре ма на ма, у зе-
мљу где је зло чин до зво љен, као што по ка зу је и ка та стро фа у Са-
ра је ву, чак и од ви ших кла са, где се упра во сла ви као хе рој ство. 
Пре ма та квом ста нов ни штву је сва ка ху ма ност и до бро та ср ца не-
ко ри сна, упра во штет на, јер ови об зи ри, ко ји су кат кад мо гу ћи, ста-
вља ју ов де озбиљ но у опа сност на ше соп стве не тру пе. Због то га 
на ре ђу јем да се за вре ме тра ја ња рат не ак ци је има по сту па ти пре-
ма сва ко ме са нај ве ћом стро го шћу, нај ве ћом су ро во шћу и нај ве ћим 
не по ве ре њем“.20)

Тре ба под се ти ти да је Кне же ви на Ср би ја још 1. де цем бра 
1877. го ди не усво ји ла рат на пра ви ла ко ја је из ра ди ла Же нев ска 
кон вен ци ја 22. ав гу ста 1867. И по ред то га, ми ни стар вој ни, пу ков-
ник С. Гру јић из да је на ред бу за све офи ци ре, ни же чла но ве и ре-
дов не вој ни ке КЊ. Срп ске ста ја ће и на род не вој ске и са став ни је 
део рат них пра ви ла, а пре зен ту је мо не ке од чла но ва те на ред бе: 

18) Ко ста То до ро вић, Кроз Абанију 1915-1916,Про све та, Бе о град, 1968; Mi loš Jan ko vić, 
Ratnialbum1914-1918 (II fo to tip sko iz da nje), Arion, Be o grad, 1987, str. 88,89, 150-153

19) Ви ди ви ше: Ро долф Ар чи балд Рајс, „Ка ко су аустро-ма ђа ри ра то ва ли у Ср би ји“, у збор-
ни ку: Косово1389-1989земља живих, (при ре ди ла Ве сна Ар се ни је вић), Ма на стир све ти 
Сте фан, ће ли ја Пи пер ска, Бе о град, 1989, стр. 317.

20) Исто, стр. 322.
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Члан 5. За вре ме бит ке и по што се бит ка свр ши, ва ља ску пља ти 
све ра ње ни ке и бо ле сни ке без раз ли ке и сво је и не при ја тељ ске... 
при то ме не при ја тељ ски ра ње ни ци и бо ле сни ци мо гу се од мах по-
сле бит ке пре да ти не при ја тељ ским пред стра жа ма... Члан 8. Сва ки 
офи цир срп ске вој ске има пот пи са ти да је ову на ред бу про чи тао.21)

ОДЈЕЦИУШТАМПИ
OХЕРОЈСТВУСРПСКЕВОЈСКЕ

Мно ги ауто ри се сла жу да је на по чет ку Ве ли ког ра та ра та 
Ср би ја има ла „сла бу вој ску - а до бре вој ни ке, а „аустро у гар ска до-
бру вој ску - а сла бе вој ни ке“. Ма ло вој ни ка се ту кло она ко ка ко се 
ту као наш вој ник. Он је уми рао та мо где му је на ре ђи ва но да се 
др жи. Ње му чак ни је мо ра ло би ти на ре ђе но, да би се одр жао по 
сва ку це ну.22) 

Ме ђу тим, оно што ари сто кра ти Мо нар хи је про сто ни су мо-
гли да схва те је да су у ро во ви ма би ли и се љак и краљ. У јед ном 
раз го во ру ба рон Иштван Бу ри јан ре као је кан це ла ру фон Бет ман-
Хол ве гу да је срп ски краљ при ме ћен на пр вој ли ни ји фрон та, и да 
је ње го во лич но ми шље ње да Пе тар I тра жи при ли ку да се пре да, 
да тре ба би ти спре ман на срп ску по ну ду за ка пи ту ла ци ју.23)

Ко ста То до ро вић под се ћа да је срп ска вој ска сте кла свет ску 
сла ву и по што ва ње, а исто та ко по што ва ње и при зна ње не при ја те-
ља, на жа лост 1915-16 мо ра ла да на пу сти сво ју до мо ви ну. Он на-
по ми ње да струч ња ци и до бри по зна ва о ци исто ри је под вла че да 
др жа ве ко је на бој ном по љу из гу бе це лу сво ју те ри то ри ју, ствар но 
пре ста ју да по сто је као др жа ве, то се у Пр вом свет ском ра ту са Ср-
би јом ни је ни де си ло ни об и сти ни ло.24)

21) Bo ško Pet ko vić, Međunarodnekonvencijeoratnompravuisigurnosti, Za vod za op šte na rod-
nu od bra nu, Za greb, 1979, str. 294-310.

22) Ва сић, Дра ги ша „Ка рак тер и мен та ли тет јед ног по ко ље ња“, у збор ни ку; Карактероло-
гијаСрба, На уч на књи га, (при ре дио Бо јан Јо ва но вић), Бе о град, 1992, стр. 212.

23) Ви ди ви ше: Ан дреј Ми тро вић и др., Историјасрпскогнарода,ше ста књи га, дру ги том, 
Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1983, стр. 99; „Са по ло жа ја на по ло жај ле тео је Ве-
ли ки Краљ и из ла жу ћи се нај ја чој ва три про ла зио је по стре љач ким ро во ви ма бо дре ћи 
бор це, за штит ни ке ча сти и сло бо де Отаџ би не“. (Mi loš Jan ko vić, Ratnialbum1914-1918 
(II fo to tip sko iz da nje), Arion, Be o grad, 1987, str. 79). „У нај те жим да ни ма по вла че ња краљ 
Пе тар I се да на во лов ска ко ла и за јед но са сво јим вој ни ци ма под но си те шке удар це суд-
би не“ (Ми хај ло Ко ва че вић „До жи вља ји при по вла че њу кроз Ал ба ни ју“, у: Голготаи
васкрсСрбије1916–1918 (уред ник Ко ста То до ро вић), Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки 
за вод, Бе о град, 1971, стр. 72).

24) Ко ста То до ро вић, КрозАбанију1915-1916,спо мен-књи га,Про све та, Бе о град, 1968.
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Алек сан дар Ра сто вић у свом ра ду на ве о ма ин те ре сан тан на-
чин пре зен ту је став бри тан ске штам пе за вре ме Бал кан ских ра то ва. 
И Бри тан ци су, као и чи тав он да шњи свет би ли ус хи ће ни ус пе си ма 
срп ске вој ске и њи хо вом спо соб но сти, об у че но сти и хра бро сти. Та 
те ма ти ка је по ста ла го то во стал на ру бри ка у ли сту DailyTelegraph.
Из вре ме на Пр вог бал кан ског ра та из два ја ју се два тек ста ко је је 
DailyTelegraphоб ја вио на ту те му, 24. мар та 1913. Бе нет Бар лет је 
пу бли ко вао текст, ОпсадаЈедрена, Ближапосматрања. У члан ку 
се с мно го то плих ре чи освр нуо на опис срп ске вој ске ис ти чу ћи 
„да офи ци ри и ре до ви из гле да ју сви до јед ног као ро ђе ни вој ни ци, 
окрет ни и опре мље ни као нај бо ље тру пе у Ен гле ској. Ко њи ца им 
је из вр сна, ар ти ље ри ја мо дер на, пре во зна сред ства ла ка и ја ка, а 
то по ви из вр сни“. Бар лет је по хва лио и ор га ни за ци ју ко ман ди ди-
ви зи ја. Опи су ју ћи на ди ра ње срп ске вој ске ка Је дре ну ис та као је 
ку ри о зи тет да је ис пред пу ко ва ишла вој на му зи ка, а да су вој ни ци 
по но сно мар ши ра ли пу ни ду ха25). У на ред ним тек сто ви ма по ме ну-
ти но ви нар је у нај леп шем све тлу пи сао о из др жљи во сти срп ских 
тру па, деј ству ње не ар ти ље ри је и при знао да ни је ви део тру пе у бо-
љем ста њу или са ви ше бор бе ног ду ха као што је то срп ска вој ска, 
као и да цео срп ски на род се бо ри са вој ском.26)

У јед ном тек сту (DailyTelegraph, „Пад Ско пља“, 15. X. 1912) 
ана ли зи ра се срп ска вој ска и раз ло зи ње ног успе ха. По ред сим па-
ти ја кон ста ту је се да је срп ско оруж је из вр ши ло јед но де ло до стој-
но би ло ко је европ ске вој ске. Но ви нар ис ти че да је Ср би ја да ла 
ви ше од пе ти не свог го ди шњег бу џе та на одр жа ва ње вој ске ко ја се 
бри љант но по ка за ла у Ма ке до ни ји. „Оп шта вој на оба ве за стро жи-
је је при ме ње на у Ср би ји не го и у јед ној дру гој вој нич кој др жа ви 
на кон ти нен ту на чи ни ла је од сва ког Ср би на вој ни ка ко ји је имао 
бо љу хра ну и сме штај не го вој ни ци ве ли ких си ла. Њи хо ва вој на 
спре ма и опре ма су до те ра не на та кав сте пен са вр шен ства да су 
за чу ди ле стран це ко ји су по сма тра ли ток бор бе“.27) На кон Ко лу-
бар ске бит ке мно го број ни тек сто ви у ра зним ли сто ви ма ве ли ча ју 
успех срп ске вој ске. У со фиј ском ли сту „Мир“ пи са ло је: „Срп ска 
вој ска је раз ве ја ла у прах и пе пео аустриј ску вој ску ко ја се ди чи-
ла сво јим ло во ри ка ма... Вр ло је мо гу ће да тај срп ски успех не ће 
има ти су тра шњи це: вр ло је мо гу ће да ће број и сред ства над ја ча-
ти хра брост. Али се ви ше не мо же тра жи ти од јед ног из ну ре ног и 

25) Алек сан дар Ра сто вић, „Ср би ја у огле да лу бри тан ске штам пе у то ку Бал кан ских ра то ва“, 
Историјскичасопис, Бе о град, бр. 50, 2013, стр. 131

26) Упор.: исто, стр. 150-151.

27) Исто, стр. 131.
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ма ле ног срп ског на ро да. Сим па ти ја ма це лог све та мо ра ју се при-
дру жи ти и на ше сим па ти је... ето, због че га чу је те у нас, го то во са 
свих стра на уз вик: Бра во Ср би! Бу дим пе штан ски „Ви лаг“: „Ср би ја 
је гроб ни ца ма ђар ских пу ко ва. Зе мља ко ју ми по ка фа на ма зо ве мо 
„де ге не ри са ном зе мљом кра ља Пе тра“ гроб ни ца је на ша... А ми 
смо о тој срп ској вој сци го во ри ли „А, то су јад ни ци без му ни ци је, 
без игде иче га! То је вој ска глад ни ца...“. Го спо да ко ја су ова ко го-
во ри ла, зи ну ла су са да од чу да...“28)

По хва ле срп ској вој сци ни су упу ћи ва не са мо од са ве зни ка. 
Нем ци и Аустри јан ци су ра чу на ли да ће у срп ској вој сци има ти 
нај о збиљ ни јег про тив ни ка, па су из ра ђи ва ли упут ства за сво је вој-
ни ке у ко ји ма се из ме ђу оста лог ка же: да је срп ска вој ска хра бра, 
ње ни вој ни ци, ве ћим де лом се ља ци сна жни, са ма лим ства ри ма за-
до вољ ни, от пор ни, у бор би хлад но крв ни и при себ ни, ди сци пли но-
ва ни и већ че ти ри го ди не ра ту ју. „Аустриј ски ге не рал Кра ус је, као 
на чел ник Шта ба Бал кан ске вој ске, по сле сме не По ћо ре ка, из да вао 
тру па ма ра зна упут ства са при ме ри ма о др жа њу срп ских је ди ни ца 
и ста ре ши на. По сле ра та, он је из нео у сво јим јав ним пу бли ка ци ја-
ма да је срп ски бо рац сма тран у аустро у гар ској вој сци нај о па сни-
јим не при ја те љем, с ко јим је има ла при ли ке да се бо ри у Пр вом 
свет ском ра ту.“29)

Фелд мар шал лајт нант Шен је на кон Цер ске бит ке из ја вио: 
„Том на шем на ди ра њу убр зо је не при ја тељ – Шу ма диј ска ди ви зи ја 
пре пре чи ла пут. Љу ди те ди ви зи је, ко ја нам се од у пи ра ла, би ли су 
пра ви узор ни и не у по ре ди ви вој ни ци. Иако су они већ по тре ћи пут 
у ра ту за по след ње три го ди не, ипак им по хра бро сти и ју на штву не 
бе ше ра ван ни је дан од мно го број них не при ја те ља...“30)

И Ми тро вић на по ми ње да на кон вој нич ких не у спе ха Аустро-
Угар ске, ње ном вођ ству, и Не мач ке, ко ја је би ла збу ње на не у спе си-
ма свог са ве зни ка, ни је оста ло ни шта дру го, не го да ана ли зи ра ју 
раз ло ге не у спе ха и успе хе срп ске вој ске. На пр вом ме сту уочи ли 
су ви со ку спо соб ност и бес пре кор ност срп ских офи ци ра, по себ-
но ис ти чу ћи по пу лар ност, ути цај ност, тре зве ност и вој ну да ро ви-
тост вој во де Ра до ми ра Пут ни ка. То исто ва жи и за вој во ду Сте пу 
Сте па но ви ћа и Жи во ји на Ми ши ћа, ко ји је озна чен као „ду ша срп-

28) Адам Сто шић, ВеликиданиСрбије1914-1918, Кру ше вач ки гла сник, Вук Ка ра џић, Па ра-
ћин, 1994, стр. 82-83.

29) Ми лан Зе ле ни ка, РатСрбијеиЦрнеГоре1915, Вој но и зда вач ки за вод „Вој но де ло“, 
Бе о град, 1954, стр. 108.

30) Адам Сто шић, ВеликиданиСрбије1914-1918, Кру ше вач ки гла сник, Вук Ка ра џић, Па ра-
ћин, 1994, стр. 53.
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ског ко ман до ва ња“ и је дан од нај спо соб ни јих срп ских офи ци ра. 
Као ве о ма бит ну ка рак те ри сти ку, ис так ну та је уло га ком плет ног 
офи цир ског ка дра, пре ка ље ни у бал кан ским ра то ви ма, а као ве о ма 
из не на ђу ју ћи по да так је да су мла ђи офи ци ри осло нац и стуб, и 
да су ус пе си нај ве ћим де лом за слу га срп ских офи ци ра. За срп ску 
пе ша ди ју се ка же да је из у зет но „жи ла ва“ и из др жљи ва за ду го трај-
не мар ше ве, а нај бо ље осо би не јој се при пи су ју у де фан зи ви, ка да 
тре ба бра ни ти сво ја ог њи шта. У мно го број ним из ве шта ји ма, па и 
у овом на во ди се да је нај бо љи део срп ске вој ске, ар ти ље ри ја. Она 
се из у зет но до бро по ка за ла, ве о ма пре ци зна, и рас по ла га ла је са 
ве о ма до бро об у че ним и нај ин те ли гент ни јим офи цир ским ка дром. 
И у са ве знич ким зе мља ма је на гло по рас тао углед Ср би је и Цр не 
Го ре.31) „Ко ли ко је по рас тао углед две ју ма лих бал кан ских др жа ва, 
ле по по ка зу је по да так да је стру ја ра то бор них у кул тур ном жи во ту 
Ита ли је во ди ла про па ган ду за ула зак сво је зе мље у рат ко ри сте-
ћи се име ни ма Ср би је и Цр не Го ре. Та ко су Ма ри не ти и ње го ви 
фу ту ри сти, пред ста вља ју ћи ви зу ел но сво ја убе ђе ња, у гра фич ком 
при ка зу за ра ће них та бо ра са име ни ма Футуристичкатезарата
(у ко ме су по пи са ли све до тад за ра ће не зе мље и уз њих на ве ли по 
три или ви ше атри бу та), на пр вом ме сту пр ве ко ло не ста ви ли име 
„Ser bia“, а на дру гом ме сту дру ге ко ло не на зив „Mon te ne gro“, обе 
на по зи тив ну стра ну и про пра ти ли их са три иста атри бу та: „не за-
ви сност“, „ам би ци ја“, „не у стра ши вост“. Ру ко во ђен истим раз ло-
зи ма, Га бри је ле д’ Анун цио је у је сен 1915. спе вао Оду Ср би ма.32)

Ме ђу тим, на по чет ку су ко ба мно го број ни су при ме ри ома ло-
ва жа ва ња срп ског вој ни ка чак и од стра не са ве зни ка, пре све га Ве-
ли ке Бри та ни је и Фран цу ске, усло вља ва ња, при сва ја ња за слу га и 
успе ха на бој ном по љу, по ста вља ју ћи пред срп ске вој ни ке нај те же 
вој не за дат ке, упу ћи ва ње на нај те же де ло ве фрон та.33)

На кон ко лу бар ске и цер ске по бе де, уве ре ни да смо над љу ди, 
са ве зни ци су нас го ни ли да пре ђе мо у офан зи ву на не при ја тељ ској 
те ри то ри ји. Ве ли ки са ве зни ци (си ле Ан тан те) вр ши ле су при ти сак 
на срп ску вла ду и срп ску вр хов ну ко ман ду да пре ду зме офан зи-
ву пре ла ском пре ко Са ве. Број ни оправ да ни раз ло зи о не мо гућ но-

31) Ви ди ви ше: Ан дреј Ми тро вић, СрбијауПрвомсветскомрату, АМД си стем, Сту бо ви 
кул ту ре, до пу ње но из да ње, Бе о град, 2004, стр. 148-151.

32) Као и мно ги дру ги пе сни ци Евро пе и нај ве ћи ита ли јан ски пе сник с кра ја XIX и по чет ка 
XX ве ка био је оду ше вљен срп ским по бе да ма и ду бо ко до жи вља вао стра да ње Ср ба у 
Пр вом свет ском ра ту. По сле про па сти Ср би је 1915. го ди не об ја вио је у „Коријередела
сера“ ве ли ку оду у 450 сти хо ва. 

33) Упор: Дра го љуб Жи во ји но вић, Невољни ратници – велике силе и Солунски фронт:
1914-1918, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2008.
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сти те опе ра ци је ни су уми ри ли са ве зни ке. Ве ро ват но под ути ца јем 
цер ске по бе де, срп ска Вр хов на ко ман да је из ве ла тзв. Срем ску опе-
ра ци ју.34)

Ми лан Зе ле ни ка се сла же са на ве де ним и ка же, да су Са ве-
знич ке Вр хов не ко ман де, на кон што су Ср би по ту кли аустро у гар-
ску Бал кан ску вој ску и део аустро у гар ске 2. ар ми је,35)по ста ви ле 
пред срп ску ко ман ду са мо у би лач ке зах те ве. „Не во де ћи мно го ра-
чу на о уну тра шњем ста њу срп ске и цр но гор ске вој ске, ко је су се 
још од 1912. го ди не тро ши ле и ис цр пљи ва ле у ра ту, пре по ру чи ва ле 
су, од мах по из во је ва ној по бе ди на Це ру, да Ср би пре не су рат на 
не при ја тељ ско тле пре ко моћ них гра нич них ре ка, за чи је са вла ђи-
ва ње ни су рас по ла га ли ни ма те ри јал ном опре мом, ни до вољ ним 
ис ку ством. Са мо не де љу да на на кон за вр ше не Цер ске опе ра ци је, 
31. ав гу ста 1914. го ди не, ру ска Вр хов на ко ман да је ско ро ка те го-
рич ки зах те ва ла од срп ске Вр хов не ко ман де, да што пре пре ду зме 
на пад пре ко гра ни це, углав ном пре ма се ве ру. Ра ди ло се о рас те-
ре ће њу оба са ве знич ка фрон та ко ји су се на ла зи ли у кри тич ном 
ста њу, јер се при ти сак Не ма ца по ја ча вао пре ма Па ри зу, а бит ке у 
Пољ ској и Га ли ци ји су ула зи ле у ре ша ва ју ће фа зе“.36)

На ред бу да срп ске је ди ни це са Це ра за поч ну офан зи ву у 
Сре му, пот пи сао је вр хов ни ко ман дант срп ске вој ске Њ. К. В. Пре-
сто ло на след ник Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић. Ти моч ка ди ви зи ја пр-
вог по зи ва, у не де љу 6. ав гу ста почелa је пре ба ци ва ње на ле ву оба-
лу Са ве пон то ни ма. Ла за ре вић пи ше, да су аустри јан ци већ би ли 
спа ко ва ни за по ла зак, па та ко и моћ на 92. ди ви зи ја фелд мар ша ла 
Ал фре да Кра у са. Он је бо ра вио у Ру ми, и већ је био укр цан за од-
ла зак у Га ли ци ју. На пр ву вест о офан зи ви Ср би ја на ца, вој ни ци 74. 
аустриј ског пу ка из ле те ли су на бри сан про стор ис пред Ша ши на-
ца, пра во на ми тра ље зе Тре ћег ба та љо на, ко ји је био за кло њен ку-
ку ру зи штем. То је би ла оп шта по ги би ја. И по ред по чет них успе ха, 
уз ве ли ке гу бит ке срп ска вој ска се мо ра ла по ву ћи због знат но број-
ни јег не при ја те ља. „Да су Ти мо ча ни са мо је дан дан ка сни је пре-
шли у Срем, без от по ра би до спе ли све до Пе тро ва ра ди на - јер би 
све аустриј ске ре ги мен те већ би ле пре ба че не на Ис точ ни и За пад ни 
фронт. Ова ко, ис пу ни ли су обе ћа ње да то европ ским са ве зни ци ма 
и ни су за ка сни ли да по ло же сво је жи во те на по љу ча сти. Мо би ли-

34) Ни ко ла По по вић, СрбиуПрвомсветскомрату:1914-1918, ДМП, Бе о град, 1998, стр. 
17.

35) Нај ве ћа ар ми ја ко ја је би ла пла ни ра на за вој на деј ства пре ма Ру си ји

36) Ми лан Зе ле ни ка, РатСрбијеиЦрнеГоре1915, Вој но и зда вач ки за вод Вој но де ло, Бе о-
град, 1954, стр. 14-15.
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са ни су 26. ју ла а из ги ну ли у не де љу 6. сеп тем бра, по сле са мо 60 
да на вој нич ког жи во та“.37)

Мно го број ни су при ме ри бес по треб ног стра да ња срп ских 
вој ни ка, па та ко Ми хај ло Ко ва че вић на во ди: „Ок то бра ме се ца г. 
1915. Срем ски до бро во љач ки од ред, про сла вљен већ ра ни јим под-
ви зи ма, упу ћен је да бра ни Бе о град од аустро-угар ске и не мач ке 
вој ске. Од ред је имао око че ти ри сто ти не, упра во 360 бо ра ца, све 
де ча ка од 15 до 19 го ди на. Три да на и три но ћи они су се на ули ца-
ма раз ру ше ног Бе о гра да, ко ји је плам тео под пљу ско ви ма гра на та, 
бо ри ли пр са у пр са, с не ко ли ко хи ља да Не ма ца. Не до вољ но на о ру-
жа ну, још не раз ви је ну де цу, на па да ли су сна жни, си ти љу ди, с нај-
бо љим оруж јем и нај мо дер ни јим то по ви ма. То је она омла ди на, то 
су они бор ци ко је је ма јор Га ври ло вић до че као истим го во ром ко ји 
је одр жао и сво јим вој ни ци ма, го во ром ко ји је за бе ле жен у веч ну 
хро ни ку чо ве чан ства: „Ју на ци, Вас је Вр хов на ко ман да из бри са ла 
из спи ска жи вих, ви ви ше не по сто ји те у њи хо вим спи ско ви ма“.38)

Ка да те це ни не при ја тељ, он да ве ћу част не мо жеш има ти. 
Шта год ми да ка же мо мо же да бу де ока рак те ри са но као при стра-
сно, али то не мо же да се од но си на не што што су ре кли Нем ци 
и Аустри јан ци о срп ској вој сци: Не мач ки цар Вил хем II у до пи-
су бу гар ском кра љу Фер ди нан ду на во ди: „Ше зде сет две хи ља де 
срп ских вој ни ка од лу чи ло је ис ход ра та, сра мо та“,39) кон ста ту ју ћи 
са жа ље њем ка сни је: „Ште та што тај ма ли на род ни је мој са ве-
зник.“ И не мач ка вој на штам па ве ли ча срп ску вој ску, па та ко вој ни 
ча со пис, Рат ник пи ше: „Срп ска вој ска је са сво је стра не учи ни ла 
све што је би ло у ње ној мо ћи. Она се бо ри ла и ис по ља ва ла хра-
брост ко ју јој, без ика кве ре зер ве, мо ра мо при зна ти. Она се бо ри ла 
са без гра нич ним по жр тво ва њем, па је чак и у про па да њу оки ти ла 
сво је за ста ве сла вом“.40)
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DejanR.Dasic

HUMANITYANDHEROISM
OFSERBIANARMYINTHEGREATWAR

Resume
With the de fe at of the Ot to man Em pi re and the end of the Bal kan 

wars, all of the re le vant fac tors in the Austro-Hun ga rian Em pi re we re 
for war with Ser bia. The idea it self ap pe a red much ear li er, and full re-
cog ni tion re ce i ved in 1908. du ring the an ne xa ti on cri sis, and no long 
af ter the first ul ti ma tum to Ser bia. The First World War is a he ro ic pha se 
in the li fe of the Serbs. The pa per aims to ex pe ri en ce one of the he ro ic 
ti mes, and as long as the new world or der trying to chan ge hi story, they 
will ne ver suc ceed in or der to for get the he ro ism and hu ma nity of the 
Ser bian pe o ple in the Gre at War. 

In Sa ra je vo, in or ga ni za tion of In sti tue of hi story and se ven mo re 
in sti tu tes from euro pean co un tri es (de fe a ted in Gre at war) from 19 to 
21st of ju ne 2014, the re is a plan to bu ild a con fe ren ce en ti tled to World 
War I. Con nec ted with that, bo snian hi sto rian Hu sni ja Kam be ro vic cla-
ims that „con fe ren ce is not go ing to be set of dis sen ting in opi ni ons“ (?), 
and that 15.6.2014 (Vi dov dan – big Ser bian ho li day) li ke a da te is not 
an op tion „ha ving ne ga ti ve ex pe ri en ce from 1914. and 1992. when so-
me of un re spon si ble idlers cre a ted cha os“. It is cle ar that so me hi sto ri-
ans, in ad di tion to trying to ac cu se Ser bia of the bla me for the out bre ak, 
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ie. be gin ning of World War I, trying to re du ce the sco pe of the suf fe ring 
of the Ser bian pe o ple. 

Even in the most dif fi cult mo ments, when you co uld ex pect a 
re a so na ble payback for the atro ci ti es com mit ted over enemy sol di ers, 
over Ser bian sol di ers and the ci vi lian po pu la tion, the el derly, wo men 
and chil dren, Ser bian sol di ers and all the pe o ple werw ho no red with 
gre at hu ma nity and phi lanthropy. The re are many evi den ces of a hu man 
en ga ging in a dif fi cult ti me, espe ci ally when Ser bia thre a te ned a com-
ple te col lap se of the mi li tary , they had fa ir and hu ma ne tre at ment of 
pri so ners, espe ci ally to the Austro-Hun ga rian of fi cers. Ka ta ri na Stur ce-
ne ger de scri bed pri son camp as a lar ge sa na to ri um, whe re pe o ple lo ok 
bril li ant and he do es not be li e ve that the pri so ners so mew he re el se in 
the world we re mo re be a u ti ful than he re . She ga ve full re cog ni tion 
to the Ser bian of fi cers for ho no ra ble tre at ment, espe ci ally com man der 
Po po vic , who has the ge ne ro us way of ta king ca re of pri so ners. The fa-
mo us Swiss cri mi no lo gist Dr. Ro dolp he Ar chi bald Re iss talks abo ut the 
co u ra ge and he ro ism of the Ser bian pe o ple and the “mercy to cap tu red 
enemy sol di ers, ema ci a ted with hun ger, and in stead of abu sing the pe o-
ple who ha ve the ir ho u ses bur ned and mas sac red wo men and chil dren, 
Ser bian sol di ers spa red the ir fa te and ga ve them the ir last pi e ce of bread 
from his poc ket”. Nu me ro us jo ur na lists from va ri o us co un tri es re port 
the glo bal com mu nity of he ro ism, co u ra ge and com pas sion of Ser bian 
tro ops , and Dutch jo ur na list Ar man van Ti en ho ven , in his ar tic les says 
that the re is an in ten tion to for ce a small na tion to sub mis sion with bru-
ta lity.

At the be gin ning of the con flict in the Gre at War, the re are nu-
me ro us exam ples of con tempt of Ser bian sol di ers, even by al li es, con-
di ti ons, ac qu i si ti on of me rit and suc cess on the bat tle fi eld, gi ving to 
Ser bian sol di ers har dest mi li tary tasks, ta king them to the most dif fi cult 
parts of the front. Af ter Cer and Ko lu ba ra vic tory, con vin ced that they 
are su per mens, the Al li es so ught the Ser bian army to ta ke the of fen si ve 
mo ve ment in to enemy ter ri tory. Ser bian go vern ment ini ti ally ca te go ri-
cally re jec ted the pro po sal, but un der pres su re from the Al li es they en te-
red this very risky ven tu re, which will end tra gi cally. Austro-Hun ga rian 
units are con stantly re in for ced in the new ar til lery and am mu ni tion, but 
in the me lee, Ser bian sol di ers we re di smis sed at tacks.
Key words: The Gre at War, hu ma nity, he ro ism, cha rity, the Ser bian Army

* Овај рад је примљен 05. ма ја 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
09. јуна 2014. године.
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АТЕНТАТА1914.

Сажетак
Са ра јев ски атен тат је ин спи ри сао ауто ре да об ра де ста во-

ве и уло гу адво ка та Ру дол фа Ци стле ра у суд ском по ступ ку ко ји је 
во ђен тим по во дом. По сле ди це Ци стле ро вог по на ша ња су да ле-
ко се жне, јер ути чу на вред но сни до жи вљај адво кат ске про фе си је, 
што је пред у слов за де ло твор но оства ри ва ње пра ва на од бра ну. У 
том ци љу, ми са о но-ло гич ка струк ту ра ра да је за сно ва на на по ве-
зи ва њу пи та ња оп штег кон тек ста адво кат ске про фе си је и пра ва на 
од бра ну, са Са ра јев ским про це сом и Ци стле ро вом уло гом у ње му. 
Об ра дом ових пи та ња, ци ља но се тан ги ра по ли тич ка по за ди на и 
под ло га суд ског по ступ ка во ђе ног пре јед ног ве ка. Са гла сно то ме, 
и ме то до ло шки при ступ при ли ком ана ли зе на зна че них пи та ња за-
сно ван је на ква ли та тив ном ком би но ва њу ак си о ло шких, нор ма тив-
но-прав них и исто риј ских ис тра жи вач ких по сту па ка. Ко ри сте ћи се 
ре зул та ти ма спро ве де ног ис тра жи ва ња про бле ма су ђе ња би ло је 
мо гу ће из ве сти за кљу чак о зна ча ју уде ла ко ји адво кат ска про фе-
си ја има у оства ри ва њу пра ва и сло бо да у др жав но-прав ним по ре-
ци ма, а на ро чи то у њи хо вим кри зним и дра ма тич ним тре ну ци ма.
Кључ не ре чи: Ру долф Ци стлер, Са ра јев ски атен тат, суд, адво кат ска про-

фе си ја, пра во на од бра ну, пра во.
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1.ГОДИШЊИЦА„САРАЈЕВСКОГПРОЦЕСА“

Са мо на пр ви по глед, ју би ле ји су сим бо ли ко ји ма се под се ћа-
мо на зна чај не до га ђа је из про шло сти. Они су увек згод на при ли ка 
да се исти зби так, на кон хро но ло шког пре ме ра, по но во ана ли зи ра и 
ди ску ту је, ка ко би се про ве ри ли до са да шњи ста во ви о пред мет ном 
пи та њу. Је дан век је, са свим си гур но, до вољ но про стран про ток 
вре ме на, ко ји нам да је за пра во да објек тив ни јим ми сли ма ба ци мо 
но во све тло, ма кар и са мо на нов на чин, на до га ђај стар сто ти ну го-
ди на. Са ра јев ски атен тат је, не ма сум ње, до вољ но сна жно ути снуо 
пе чат на још не по жу те лој хар ти ји XX ве ка, оста вља ју ћи и да ље 
тра го ве ко ји нас про во ци ра ју, ето, и с по чет ка тре ће га ми ле ни ју ма. 
До га ђај ко ји је ис ко ри шћен да бу де пр ви по вод за из би ја ње Пр вог 
свет ског ра та ју ла 2014. го ди не при вла чи знат ну по ли тич ку, али 
и на уч но-струч ну па жњу. Раз ло ге то ме не тре ба тра жи ти са мо у 
окви ри ма ну жно сти кон ти ну и ра ног на уч ног про ве ра ва ња ра ни јих 
за кљу ча ка, што је и ина че ме то до ло шка ну жност ства ра ња објек-
тив них на уч них са зна ња. Ве ро ват но по нај ма ње у та квим по ри ви ма 
тре ба тра жи ти раз ло ге за ак ту е ли зо ва ње пи та ња Са ра јев ског атен-
та та. При мар ни ји су при кри ве ни, те са др жа ни у ар ка ни у му по ли-
тич ких им пул са, ко ји не пре ста но тра га ју за но вим мо гућ но сти ма 
ис ко ри шћа ва ња исто ри је, чи ја вра та ни ка ко да бу ду за тво ре на за 
зло у по тре бу од стра не по ли ти ке. Или је, мо жда, са вре ме ни по ли-
тич ки тре ну так увек, по „суд бо но сном“ пра ви лу зби ва ња, ни шта 
дру го до, мо дер ним сце на ри јем, пре кри ве на ре при за исто риј ских 
зби ва ња. Та ко се га ји стал на на да по ли тич ких чи ни ла ца, ко ји би 
са да шњост да пре тво ре у стал ну при ли ку за ис пра вља ње ра зних 
исто риј ских не прав ди, па од са да шњо сти чи не са мо на ста вак исто-
ри је, без об зи ра ка ква она би ла.1) 

Но, у сло же но сти раз ли чи тих на по ра, ко ји се чи не у скла-
ду са прет ход но на зна че ним ци ље ви ма, ипак је нео п ход но ис та ћи 

1) Обе ле жа ва ње го ди шњи це Сарајевскoг атен та та je при ли ка да се овај исто риј ски до га ђај 
оп сер ви ра од стра не по ли тич ких про тив ни ка и не при ја те ља (а до пре два де сет го ди на 
и рат них) као но ви по вод за ме ђу на ци о нал на оп ту жи ва ња. И то та ко, да се Са ра јев-
ски атен тат про ве ра ва са ста но ви шта са вре ме них ви тал них на ци о нал них ин те ре са три 
кон сти ту тив на на ро да. На тај на чин се ула зи у за ча ра ни круг мр жње, не при ја тељ ста ва 
и не ра зу ме ва ња, што пред ста вља мо гућ ност за по пу ња ва ње по ли тич ког про сто ра пре-
ва зи ђе ним те ма ма, с об зи ром да та ко на стро је не по ли тич ке ели те не ма ју по треб не ка-
па ци те те за еко ном ска и со ци јал на ре ше ња, тј. бо љи так гра ђа на Бо сне и Хер це го ви не и 
ње них кон сти ту тив них ен ти те та.

 Мухарем Баздуљ је о томе писао: “Како се будемо ближили Видовдану следеће године 
тако ће се на паранаучним и научним скуповима распламсавати анализе теорија 
о Сарајевском атентату и почетку Великог рата”. Видети: Мухарем Баздуљ, “Није 
Принцип изазвао рат”, http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/430912/Muharem-Bazdulj-Nije-
Princip-izazvao-rat
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зна чај ну чи ње ни цу, ка да је у пи та њу срп ски на род. До стиг ну ти на-
по ри за кљу чи ва ња на осно ву ис то ри и о граф ске по ну де по во дом до-
га ђа ја Са ра јев ског атен та та до ско ра ни су би ли спор ни. Објек тив-
но сти ра ди, из но си мо оп ште при хва ћен став зва нич не исто риј ске 
на у ке о узро ци ма и по во ди ма Пр вог ве ли ког ра та у XX ве ку, ко јим 
се ни ка ко не до во ди у пи та ње оп ште ан ти им пе ри ја ли стич ко (и ка-
сни је ан ти фа ши стич ко) опре де ље ње срп ског на ро да. У оба свет ска 
ра та то ком прет ход ног ве ка, Ср би су би ли на стра ни по бед ни ка, 
од но сно, на стра ни гло бал не прав де. Ме ђу тим, при мет ни су по ку-
ша ји оспо ра ва ња кре ди би ли те та до при но са срп ског на ро да прав ди 
уни вер зал ног по рет ка, ко ји се чи не та ко што се по ку ша ва од бра-
ни ти став да Пр вог свет ског ра та не би би ло да ни је би ло Га ври ла 
Прин ци па, од но сно, да Ср би сно се ко лек тив ну кри ви цу за по че так 
Пр вог свет ског ра та.

Уз прет ход но ис так ну те огра де од отво ре них или са кри ве них 
зло у по тре ба Са ра јев ског атен та та у свр хе оства ри ва ња не ких но-
вих/ста рих по ли тич ких ци ље ва, у овом ра ду ауто ри су по све ти ли 
па жњу јед ном „чу ва ру ва тре пра ва“. Реч је о Ру дол фу Ци стле ру, 
бра ни о цу Вељ ка и Ва се Чу бри ло ви ћа, Не ђа Ке ро ви ћа и Ива Крањ-
че ви ћа, осу ђе них за Са ра јев ски атен тат.2) При ли ке у ко ји ма се на-
шао овај адво кат и на чин на ко ји је из вео од бра ну и да нас за слу жу ју 
ве ли ку па жњу. Не за то што он не ма срп ско име и пре зи ме, јер би се 
као по сле ди ца та квог при сту па ве ро ват но од мах по ја ви ли ста во ви 
не при ме ре ни ци ви ли зо ва ној ака дем ској кул ту ри. Сто га, цен трал-
но ме сто у ра ду за у зи ма ју адво кат Ци стлер и адво кат ска од бра на 
из ви зу ре Са ра јев ског про це са, а ра ди про во ка тив ног по ре ђе ња са 
ре ал ним да на шњим зби ва њи ма на ко ја се по кат ка да на и ла зи у суд-
ској прак си. Сво јим по сту па њем, Ци стлер је ду жност оба вљао она-
ко ка ко је то чи ње но у вре ме злат ног до ба рим ске адво ка ту ре (Ци-
це ро но во до ба), ка да ни је узи ман хо но рар за за сту па ње, без об зи ра 
на ста тус, имо вин ско ста ње и на ци о нал ност кли је на та.3)

Ци стлер Ру долф је стал на мо рал на опо ме на др жав ној вла сти 
о зна ча ју и зна че њу адво кат ске про фе си је. И не са мо др жав ној вла-

2) Укуп но 22 ли ца су оп ту же на за кри вич но де ло на сил не про ме не те ри то ри јал ног уре ђе-
ња Аустро-Угар ске Мо нар хи је, тј. да су има ла на ме ру да се БиХ отрг ну од Аустро-Угар-
ске и при по је Кра ље ви ни Ср би ји; док су три ли ца оп ту же на као са у че ни ци. Пред сед ник 
суд ског Се на та био је Лу и ђи Ку ри нал ди (по рот ни ци: Бог дан На у мо вич и др Ма јер Хоф-
ман); ту жи лац Фра њо Сва ра, а бра ни о ци: др Макс Фелд ба у ер, др Кон стан тин Пре му-
жић, др Срећ ко Пе ри шић, Франц Струпл, Ма лек Вен цел и др Ру долф Ци стлер. Ове 
бра ни о це по ста вио је суд по слу жбе ној ду жно сти.

3) Та цит, Ана ли, XI, 5 и 7, (пре вод: Љ. Цре па јац), БМГ, Бе о град, 2000; Dio’s Ro man hi story 
(with an En glish tran sla tion by Cary, E.), LIV, 18, Har vard Uni ver sity Press, Lon don, 1955; 
Ci ce ro, The let ters to his fri ends - Ad Fam., XI II, 19 (with an en glish tran sla tion by Wil li ams, 
W.G), vol. III, Har vard Uni ver sity press - W. He i ne mann, Ca mrid ge, Mass. - Lon don, 1960.
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сти, већ и по не ки ма ко ји су огр ну ти пла штом упра во те про фе си-
је. Пре не го што ће се ука за ти на Ци стле ров до при нос пра вил ном 
раз у ме ва њу пра ва на од бра ну и уло ге адво ка та у за шти ти ин ди-
ви ду ал них пра ва и сло бо да, ис ти че се су шти на при ро де адво кат-
ске про фе си је. Оно што је Ци стлер ус пео у овом про це су мо же се 
ме ри ти до сто јан ством прав нич ког по зи ва. Пр во, је ди ни је од свих 
бра ни ла ца сво јим по на ша њем пру жио пу ну адво кат ску за шти ту 
сво јим кли јен ти ма; по на шао се као да је сло бод но иза бран бра ни-
лац. Ма да, су штин ски по сма тра но, из ме ђу бра ни о ца по слу жбе ној 
ду жно сти и сло бод но иза бра ног бра ни о ца не би ни тре ба ло би ти 
раз ли ке у по гле ду од но са по ве ре ња ко ји се ус по ста вља у од но су 
из ме ђу бра ни о ца и бра ње ни ка. Но, да та ква раз ли ка по сто ји би ло 
је по зна то и у вре ме са ра јев ског про це са. При хва ти ти се сло бод-
не, а не др жав ним про пи си ма на мет ну те, од бра не - пред ста вљао 
је гест ве ли ке хра бро сти, ко ји Ци стле ру ни је био до пу штен ка да 
је же лео да се при хва ти од бра не по осно ву сло бод ног из бо ра, у 
слу ча ју Ми шка Јо ва но ви ћа,4) ко ме је већ до де љен бра ни лац по слу-
жбе ној ду жно сти, др Ко ста Пре му жић.5) 

2.АДВОКАТУРАИПРАВОНАОДБРАНУ
УАУСТРО-УГАРСКОЈБИХ

За адво ка ту ру би се мо гло ре ћи да јој је идеј ни ко рен стар 
оно ли ко ко ли ко је ста ра свест љу ди о по тре би да по мог ну дру ги ма 
и свест тих дру гих да им је по треб на по моћ  дру гих. За то су ху ма-
ни зам и со ли да ри зам идеј не по тке ње ног оправ да ња и оп ста ја ња 
у дру штву. Без об зи ра на по сте пен и ду го тра јан раз вој адво ка ту ре 
кроз про це се ко ји су адво кат ску про фе си ју до ве ли до ко нач ног мо-
дер ни за циј ског об ли ка, би ло би су прот но ње ној при ро ди пре ви де-
ти пси хо ло шки мо ме нат, ко ји је мо ти ви сао њен на ста нак. Сва ки 

4) „Ја сам при хва тио из бор Ми шка Јо ва но ви ћа и тра жио од пред сјед ни ка кри вич ног се-
на та дра Ку ри нал ди ја да ме раз ри је ши ду жно сти од бра не ‘уре да ра ди’, јер да из бор за 
бра ни те ља пре фе ри рам име но ва њу за бра ни те ља... Пред сјед ник Ку ри нал ди про ти вио 
се мо ме смје њи ва њу са од бра не ‘уре да ра ди’ и при хва та њу од бра не по из бо ру, на во де ћи 
„тех нич ке“ раз ло ге ко ји то оне мо гу ћу ју“. Пре ма: Во ји слав Бо ги ће вић, Сарајевскиатен-
тат,писмаисаопштења, Свје тлост, Са ра је во, 1965, стр. 148.

5) Др Ко ста Пре му жић, је је дан од оних адво ка та ко ји су не ча сно оба ви ли свој адво кат ски 
за да так. За ње га ће Ци стлер ре ћи да је он от по чео сво ју од бра ну „ри је чи ма ка ко је ње му 
те шко бра ни ти „ове“ по ка зу ју ћи пр стом на оп ту же не, јер су они уби ли ње го вог хр ват-
ског кра ља, на што је суд ском дво ра ном за о рио про тест ни по клик Прин ци па: „Шу ти 
шпи ју не!“ У свом од брам бе ном раз ла га њу др. Пре му жић је раз ви јао и ста ру фран ко вач-
ку ре ак ци о нар ну те о ри ју, са Ср би ни су на род, да су Ср би хр ват ски ре не га ти, да је Ср бе 
као на род „из у мио“ бив ши бан Хр ват ске Кху ен-Хе дер варy, да би мо гао по мо ћу Ср ба 
тла чи ти Хр ва те“. Исто, стр. 154.



СрђанС.Ђорђевић,СрђанЦ.Владетић РудолфЦистлер–VivaVox...

97

по ку шај кре и ра ња мо дер них прав них ре ше ња и њи хо ве при ме не, 
ко јим би се за по ста вљао тај мо тив, за пра во и исто вре ме но би пред-
ста вљао на пу шта ње при ро де ове про фе си је и ње ну не га ци ју. Та ко 
је, на рав но, и са не ким дру гим про фе си ја ма у дру штву, ко је су на 
слич ним осно ва ма на ста ле и за сно ва не, као што су про фе си ја ле-
ка ра или учи те ља.

Ова кав ми са о ни при ступ при ли ком раз ма тра ња на зна че них 
про фе си ја ни је не по знат у ре до ви ма прав них те о ре ти ча ра, па ће се, 
на при мер, у бо га тој те о риј ској ми сли чу ве ног аме рич ког прав ног 
те о ре ти ча ра свет ског гла са Ро ска Па ун да,6) на и ћи и на ин те ре сант-
но об ја шње ње спе ци фич но сти адво ка ту ре, ко ји ма се она из два ја 
у од но су на дру ге про фе си је. Про фе си је као што су све ште нич ка 
слу жба, ме ди ци на, пра во и про фе сор ски по зив, ви ше су не го за ни-
ма ња, јер су пра ће не из ве сним тра ди ци о нал ним до сто јан ством. И 
ве ро ват но да ни ка ко не мо же би ти слу чај но то што не де мо крат ски, 
дик та тор ски и то та ли тар ни ре жи ми, не тр пе ћи сло бо ду, ни ка ко 
не мо гу тр пе ти ни сло бо ду адво кат ске про фе си је. Јер, адво ка ту ра 
при па да нај о се тљи ви јем до ме ну огра ни ча ва ња др жав не вла сти, и 
то по себ но у кри вич но-прав ној обла сти, кроз ко ју се при ка зу је су-
шти на огра ни че но сти др жа ве прав ним по рет ком и пра ви ма и сло-
бо да ма гра ђа ни на-по је дин ца. 

Сто га је иза зов адво кат ске про фе си је на ро чи то из ра жен у 
оним тре ну ци ма ка да се др жа ва оси ли, па јој у на ме ри оства ри-
ва ња пла ни ра них по ли тич ких ци ље ва адво ка ти зна ју би ти зна чај-
на пре пре ка.7) Нај че шће се де ша ва да из вр шна власт, ко ја по сво-
јој при ро ди те жи да про дре у по ље дру гих гра на др жав не вла сти, 
вр ши пре ко ме ран и не до пу штен ути цај чак и на суд ску власт. У 
та квим си ту а ци ја ма, адво ка ти, као не др жав ни слу жбе ни ци, пред-
ста вља ју по след ње пред став ни ке пра вед ног и пра вич ног пра ва, 
због че га и за вре ђу ју по себ ну па жњу др жав не вла сти. И, на рав-
но, ни ка да ап со лу ти зам до кра ја не мо же об у хва ти ти све сег мен те 
дру штва; увек ће се оста ти по ко ји дра гуљ адво кат ске про фе си је, 
ко ји зна за бли ста ти сво јим про фе си о нал ним до сто јан ством у од-

6) За Ро ска Па ун да (1870-1964) је ма ло ре ћи да пред ста вља ин те ре сант ну фи гу ру прав не 
ми сли, с об зи ром да су ис пе ва не пра ве оде на ра чун ње го вих те о риј ских ста во ва и за-
кљу ча ка. Ока рак те ри сан је као ге ни јал ни прав ни те о ре ти чар, ко ји је уз бур као, осве жио 
и про све тио раз ви ја ње прав не те о ри је, не са мо на се вер но а ме рич ком ака дем ском тлу, 
већ и на уни вер зал ном на уч но-прав ном про сто ру.

7) У при лог то ме: “Ана ли зи ра ју ћи ста ње у ре до ви ма адво ка та у 110 сре зо ва, до шли смо до 
за кљу ча ка да адво ка ти прет ста вља ју је дан од нај ве ћих про бле ма на ше прав не слу жбе и 
по себ но на шег суд ства… Адво ка ти у це ли ни прет ста вља ју озби љан про блем. По ста вља 
се пи та ње по ди за ња мла ђег, со ци ја ли зму и Пар ти ји ода ног адво кат ског ка дра.”.- Сло-
бо дан Ма вре но вић,„Вре ме у ко јем је адво ка ту ра пред ста вља ла нај ве ћи про блем на шег 
суд ства“, Бранич, Адво кат ска ко мо ра Ср би је, бр. 1/2006, Бе о град, стр. 106, 108.
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бра ни ин те ре са кли је на та, да, као ка кав крај пу таш на пу ту пра ва 
по сто ја но обе ле жа ва и од сли ка ва до га ђа је, пе ри о де, дру штва и др-
жа ве. Је дан од та квих бли ста вих при ме ра, ко ји и да ље зра че сво јом 
адво кат ском прин ци пи јел но шћу, је сте и Ру долф Ци стлер, ко ји се 
на мет нуо као је дан од пре по зна тљи вих ак те ра суд ског про це са, во-
ђе ног по во дом Са ра јев ског атен та та. Та ко је он по стао сто лет на, а 
ипак ве чи та опо ме на др жав ној вла сти и бре ме ни ти мо рал ни све док 
они ма ко ји би да за бо ра ве на соп стве на (не)де ла, јер се из дво јио у 
од но су на све оста ле бра ни о це. За пра во, „је ди ни из у зе так би ла је 
од бра на Ру дол фа Ци стле ра, мла дог адво ка та, и по зна тог со ци ја ли-
сте из Са ра је ва“.8) 

Ра ди пра вил ног раз у ме ва ња Ци стле ро ве по зи ци је у овом суд-
ском про це су, нео п ход но је, украт ко, ука за ти на по ли тич ки по ло жај 
Бо сне и Хер це го ви не не по сред но пре из би ја ња Пр вог свет ског ра-
та. И по ред про ху ја ло сти европ ског ко ло ни зо ва ња пре ко о ке ан ских 
зе ма ља, у ср цу Евро пе Бо сна и Хер це го ви на је пред ста вља ла из у-
зе так, јер је на њу Аустро-Угар ска по сте пе но ши ри ла сво ју су ве-
ре ност,9) да би је ко нач но про тив прав но анек ти ра ла 1908. го ди не. 
Ме ђу тим, ма ко ли ко мо нар хи ја би ла на Тан та ло вим му ка ма у по-
ку ша ју да БиХ при по ји сво јој те ри то ри ји,10) и услед то га жу де ла 
да по че так ра та за ши ре њем сво је те ри то ри је оправ да по чи ње ним 
атен та том, исто ри ја је по ка за ла да то ни је ус пе ла да по стиг не. Бу-
ду ћи да, због број них про бле ма, ни је мо гла јед но став но и ла ко да 
за ме ни вла да ју ћи прав ни си стем сво јим, на овој те ри то ри ји је по-
че ло да се при ме њу је за пад но е вроп ско пра во у ком би на ци ји са 
ше ри јат ским пра вом, што се сма тра ло нај ве ћим не до стат ком бо-
сан ско-хер це го вач ког прав ног по рет ка.11) Мо нар хи ја ни је ус пе ла да 
ре ши ни на ра ста ју ћу тен зи ју ко ја је вла да ла ме ђу на ро ди ма ко ји 
су жи ве ли у БиХ.12) Ове ано ма ли је су до ве ле до ло шег функ ци о-

8) Вла ди мир Де ди јер, Сарајево1914, Про све та, Бе о град, 1966, стр. 574.

9) Аустриј ско кри вич но за ко но дав ство је већ 1880. го ди не уве де но у Бо сни и Хер це го ви-
ни, две го ди не на кон Бер лин ског кон гре са. Ви де ти: Франц фон Лист, Немачкокривично
право, Др жав на штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, Бе о град, 1902, стр. 46.

10) Ово се огле да и у ре чи ма ту жи о ца у кри вич ном по ступ ку про тив са ра јев ских атен та-
то ра, ка да на во ди да је „над вој во да отво ре ног ср ца до шао ме ђу свој на род“ (под ву кли 
аут.). Ви де ти у: Оли вер Ињац, Великеадвокатскеодбране, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2007, стр. 63. Исто ри ја овог под руч ја је не по бит но по твр ди ла дав но из ре че не Иго о ве 
ре чи да кра ђа на ро да ни ка да не мо же да за ста ри и да све пре ва ре не ма ју бу дућ ност, те 
да се не мо же ски ну ти озна ка са на ро да као са џеп не ма ра ми це.

11) То ми слав Јо њић, „Др. Иво Пи лар – од вјет ник у Ту зли“, Часописзадруштвенеихума-
нистичкестудије, Ин сти тут дру штве них зна но сти Иво Пи лар, бр. 3/2007, стр. 13.

12) An net te Mo ni ka Fath-Li hić, Nationswerdung zwischen innerer Zerrissenheit und äußerem
Druck.DiebosnischenMuslimeauf demWegvomethnischenBewusstsein zurnationalen
Identität, Universität Man nhe im, Worms, 2006, стр. 94. 
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ни са ња прав ног си сте ма, што се мо же са гле да ти и у Са ра јев ском 
про це су, у ко ме су атен та то ри осу ђе ни за кри вич но де ло ко је ни је 
по сто ја ло у та да шњем бо сан ско-хер це го вач ком за ко но дав ству. 

Сма тра се да се о адво ка ту ри у БиХ не мо же го во ри ти за пе-
ри од пре ње не оку па ци је од стра не Аустро-Угар ске. До тад су по-
сто ја ли са мо ње ни на го ве шта ји, а пр ви акт ко јим је нор ма тив но 
уре ђе на ова де лат ност био је ОдвјетничкиредзаБиХ из 1883. го-
ди не, ко јим је, из ме ђу оста лог, би ло пред ви ђе но да се адво ка ту ром 
мо гу ба ви ти са мо др жа вља ни БиХ ко ји су за вр ши ли прав не сту-
ди је и по ло жи ли адво кат ски ис пит, те ко је је име но ва ла област.13) 
На ве де ним за кон ским ак том на ро чи то се ин си сти ра на оба ве зи да 
стран ку бра не „гор љи во, вјер но и зду шно“ (што је од стра не по је-
ди них адво ка та из у зет но кр ше но за вре ме тра ја ња су ђе ња за Са ра-
јев ски атен тат), а адво кат, та ко ђе мо ра да се при хва ти од бра не по-
себ но си ро ма шних стра на ка, чак и у слу ча ју да то тре ба да учи ни 
бес плат но.14) Го ди не 1909. до нет је Новиадвокатскиред, знат но 
на пред ни ји од прет ход ног, ко јим је уве де на про фе си о нал на ауто-
но ми ја адво ка ту ре, са ма њим огра ни че њи ма, ко ји је ва жио све до 
1929. го ди не, ка да је сту пио на сна гу ЗаконоадвокатимаКраље-
винеЈугославије.15) 

Пра во на од бра ну је би ло за га ран то ва но још  аустро-угар-
ским про пи си ма, чи ја су основ на пра ви ла оста ла ин кор по ри са на 
у свим за ко ни ма о кри вич ном по ступ ку ко ји су ва жи ли ка ко на те-
ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви не та ко и по сле рат не Ју го сла ви је. Пре 
све га, ово пра во је би ло за га ран то ва но сло бод ним из бо ром бра ни-
о ца, са ли сте адво ка та ко ја се во ди за да ти округ. Окри вље ни је 
мо гао да узме ви ше бра ни ла ца, с тим да се у од бра на ма њи хо ве 
ре чи не по на вља ју. Раз ли ко ва ла се, као и пре ма по зи тив но-прав-
ним про пи си ма, фа кул та тив на и оба ве зна од бра на. Ме ђу тим, оба-
ве за по у ча ва ња окри вље ног о пра ву на бра ни о ца на ста ја ла је тек 
по ди за њем оп ту жни це, а у слу ча ју да он не узме сам бра ни о ца, 
истог му је по ста вљао суд ако се ра ди о кри вич ном де лу ко је је 
за пре ће но смрт ном ка зном или за тво ром у тра ја њу од пре ко пет го-
ди на. По ред зна чај ног пра ва на сло бо дан из бор бра ни о ца, у јед ном 
до ме ну за овај рад је зна чај но на гла си ти и пра во на за јед нич ког 
бра ни о ца (бу ду ћи да Ру дол фу Ци стле ру ни је би ло до зво ље но, без 

13) Вељ ко Гу бе ри на и др., Историјајугословенскеадвокатуре, Са вез адво кат ских ко мо ра 
Ју го сла ви је, књи га I, Бе о град, 1998, стр. 131-132.

14)  Исто.

15) Вељ ко Гу бе ри на и др., Историјајугословенскеадвокатуре, Са вез адво кат ских ко мо ра 
Ју го сла ви је, књи га II, Бе о град, 2000, стр. 28.
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ва ља ног раз ло га, да бра ни још јед ног окри вље ног) ко ји се по ста-
вљао на пред лог окри вље ног или бра ни о ца. Као ло гич на прет по-
став ка за по ја вљи ва ње за јед нич ког бра ни о ца ја вља се чи ње ни ца да 
су у пи та њу са у че сни ци у из вр ше њу кри вич ног де ла за ко је се во ди 
је дин ствен по сту пак.16) Је ди но огра ни че ње се огле да ло у не мо гућ-
но сти ње го вог по ста вља ња у слу ча ју да су окри вље ним ли ци ма су-
прот ста вље ни ин те ре си. За тим, сва ки бра ни лац се мо рао при ми ти 
од бра не, ко ју је мо гао од би ти са мо из оправ да них раз ло га, о че му 
је од лу чи вао суд. Окри вље ни је у сва ком мо мен ту имао мо гућ ност 
да от ка же пу но моћ је јед ном бра ни о цу и да га пре не се на дру гог по 
соп стве ном из бо ру, с тим што се у та квим слу ча је ви ма по сту пак 
ни је об у ста вљао не го је те као сво јим то ком.

Иако је пра во на од бра ну би ло за ко ном ре ла тив но до бро ре-
гу ли са но, по на ша ње адво ка та у са ра јев ском про це су, из у зев Ру-
дол фа Ци стле ра, ука за ло је на уоч љив јаз из ме ђу те о ри је и прак-
се. „По на ша ње од бра не по ка зу је да је у Аустри ји за тво ре ни ку ко га 
те ре те вла сти би ло јед на ко те шко да про на ђе адво ка та као и оном 
у на ци стич кој Не мач кој“.17) На и ме, бра ни о ци су то би ли са мо по 
функ ци ји у по ступ ку, али су се по на ша ли као ту жи о ци, а зна чај но 
је ука за ти на чи ње ни цу да је од бра на бра ни о ца Стру пла са др жа-
ва ла це лих 56 ре чи.18) Ка ко би се у мо дер но вре ме из бе гле зло у по-
тре бе бра ни лач ке функ ци је уста но вље не су кри вич на, гра ђан ска 
и ди сци плин ска од го вор ност бра ни о ца, услед че га они мо ра ју да 
чу ва ју углед адво ка ту ре и да са ве сно оба вља ју ду жност бра ни о ца у 
кри вич ном по ступ ку, чи ме је пра во на од бра ну знат но уна пре ђе но. 
Ру долф Ци стлер је ан ти ци па тив но по твр дио мно го ка сни је из ре че-
ну ми сао В. Гу бе ри не да ве ли чи на бра ни лач ког по зи ва је сте у то ме 
да бра ни лац оста не уз свог бра ње ни ка и он да ка да мо ра при ми ти 
и оди јум јав но сти и на сво јим пле ћи ма осе ти ти шта зна чи би ти 
уса мљен у сво јој бор би, из ло жен ја чи ни бе са и огор че ња сре ди-
не у ко јој жи ви, док при од бра ни окри вље ног исто вре ме но бра ни 
за ко ни тост и прав ну ста бил ност дру штва, га ран то ва ну кроз по зи-
тив не прав не про пи се. Он је ис тра јао у сво јој бор би, до жи вља ва ју-
ћи из гнан ство од мах на кон за вр шет ка суд ског про це са, а чак се не 
спо ми ње ни у мо дер ним збор ни ци ма ју го сло вен ске адво ка ту ре, па 
ни оним ко ји се од но се на пе ри од не по сред но пре из би ја ња Пр вог 
свет ског ра та. 

16) За гор ка Си мић-Је кић, Кривично процесно правоСФРЈ, При вред на штам па, Бе о град, 
1982, стр. 138.

17) Ре бе ка Вест, „Са ра је во“, у збор ни ку: МладаБосна, Дом кул ту ре Ча чак и Умет нич ко дру-
штво Гра дац, бр. 175-176-177, Ча чак, 2010, стр. 119.

18)  Вла ди мир Де ди јер, на ве де но де ло, стр. 574.
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3.МОТИВИСАРАЈЕВСКОГАТЕНТАТА

Мо тив, као пси хич ки по кре тач за из во ђе ње Са ра јев ског 
атен та та од стра не Мла до бо са на ца, ин спи ри са них ци ље ви ма ру-
ског ре во лу ци о нар ног по кре та,19) је био ви ше струк, у скла ду са по-
ли тич ким при ли ка ма ко је су вла да ле на том про сто ру и по бу да ма и 
же ља ма по је ди них уче сни ка у атен та ту. Као је дан од ба зич них мо-
ти ва за уби ство над вој во де Фран ца Фер ди нан да на во ди се чи ње ни-
ца да би ње го вим укла ња њем би ла от кло ње на опа сност од ра та,20) 
јер је Аустро-Угар ска, пред во ђе на про рат но ори јен ти са ним Фран-
цом Фер ди нан дом, би ла спрем на за исти, те је са мо че ка ла раз лог 
и не по сре дан по вод.21) Пот пу ни ја исти на о узро ку из би ја ња Пр вог 
свет ског ра та, упр кос ње го вом тра же њу у атен та ту ко ји је са мо по-
слу жио као из го вор, ипак је ис пли ва ла на по вр ши ну. Аустро у гар-
ски ул ти ма тум упу ћен Ср би ји на кон атен та та био је сро чен та ко 
да бу де не при хва тљив за њу и учи ни рат из ве сним. Ме ђу тим, си-
гур ност во ђе ња ра та ни је за со бом по вла чи ла и од ре ђе ност ци ља 
ко ји се њи ме же лео по сти ћи, бу ду ћи да твор ци ул ти ма ту ма ни су 
би ли на чи сто са тим да ли же ле про тив Ср би је по ве сти пу ни тив ну 
екс пе ди ци ју, као од ште ту због са ра јев ског чи на, анек ти ра ти њен 
део или је пре тво ри ти у за ви сно кра љев ство у окви ру Хаб збур шке 
мо нар хи је.22)

Дру ги мо тив за из вр ше ње де ла је из нео Не дељ ко Ча бри но-
вић  у за вр шној ре чи на су ђе њу, ис ти чу ћи да Аустро-Угар ска ни 
по сле 33 го ди не у БиХ ни је ре ши ла аграр но пи та ње,23) а ва жно је 
на по ме ну ти да је то био са мо део не ре ше них про бле ма, па је анек-
си ју ста нов ни штво до жи вља ва ло као угње та ва ње и еко ном ску екс-

19) Ла тин ка Пе ро вић, Људи,догађајиикњиге–МладаБоснаирускамисао, Хел син шки 
од бор за људ ска пра ва у Ср би ји, Бе о град, 2000, стр. 87.

20) Због то га је за ми сао о ли ше њу жи во та пре сто ло на след ни ка на ста ла још 1913. го ди не, 
са иде јом да се спро ве де у де ло кра јем те или по чет ком 1914. го ди не, а као ме сто за 
из вр ше ње атен та та пр во бит но је би ла пред ви ђе на Фран цу ска, да би до пр вог по ку ша ја 
уби ства до шло у Че хо сло вач кој. Ви ше о то ме: Иван Му жић, МасонствоуХрвата, Ла ус, 
Сплит, 2000, стр. 58. и 62.

21) Иван Крањ че вић, Успомене једног учесникауСарајевскоматентату, Свје тлост, Са-
ра је во, 1964, стр. 48. При том, скре ће се па жња да смрт пре сто ло на след ни ка и ње го ве 
су пру ге ни је у мо нар хи ји пред ста вља ла ве ћи раз лог за жа лост, из у зев што је атен тат 
пред ста вљао сен за ци ју, јер је осам де сет тро го ди шњи им пе ра тор осе тио го то во олак ша-
ње ка да је чуо за Фер ди нан до ву смрт, ко га је, због ње го вих иде ја, сма трао за смет њу. 
Ge rald Meyer, Aworldundone:theStoryoftheGreatWar,1914-1918, Ban tam Dell, New 
York, 2006, стр. 39; Иван Му жић, на ве де но де ло, стр. 67-68.

22) Alan John Per ci va le Taylor, TheHabsburgMonarchy1809-1918:AHistoryoftheAustrian
EmpireandAustria-Hungary, Ha mish Ha mil ton, Lon don, 1947, стр. 231.

23)  Оли вер Ињац, Великеадвокатскеодбране, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, стр. 90. 
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пло а та ци ју.24) Ме ђу тим, ту жи ла штво је мо тив за из вр ше ње атен та та 
про на шло у же љи јед ног де ла ста нов ни штва у БиХ за при са је ди-
ње њем Ср би ји и ства ра њем је дин стве не др жа ве свих Ју жних Сло-
ве на на овом под руч ју са кра љем Пе тром Ка ра ђор ђе ви ћем на че лу. 
То је био је ди ни на чин да се оправ да су ђе ње за кри вич но де ло ве-
ле и зда је за ко је је ту жи ла штво те ре ти ло ви дов дан ске атен та то ре, а 
за чи је из вр ше ње је би ла за пре ће на смрт на ка зна и до жи вот на ро-
би ја. На и ме, по сле по вр шно из ве де не ис тра ге,25) они су мо гли би ти 
оп ту же ни са мо за из вр ше ње кри вич ног де ла уби ства. Ова кво ста-
но ви ште ја сно за у зи ма и адво кат Ру долф Ци стлер у увод ним ре чи-
ма ко ји ма је за по чео од бра ну сво ја че ти ри бра ње ни ка, на во де ћи да 
атен та то ри ни су мо гли да из вр ше кри вич но де ло ве ле и зда је усме-
ре но на от це пље ње од Мо нар хи је, јер се БиХ не мо же от це пи ти од 
др жа ве ко јој не при па да те ри то ри јал но, а што чак ни чин анек си је 
ни је ус пео да из ме ни.26) Кри вич но де ло ве ле и зда је се са сто ја ло у 
на па ду на др жа ву у ње ном уну тра шњем по сто ја њу,27) а као об ли-
ци, кру ци јал ни за ова раз ма тра ња, јер су се на ла зи ли у епи цен тру 
са ра јев ског кри вич ног по ступ ка, из два ја ју се уби ство или по ку шај 
уби ства вла да о ца, на пад упе рен на про ме ну на чи на вла да ња, или 
на отрг ну ће де ла те ри то ри је (члан 111. та да шњег Казненогзако-
на). Ме ђу тим, не до ста так ра ти фи ка ци је анек си је од стра не аустро-
угар ског пар ла мен та је ком пле тан по сту пак су ђе ња за кри вич но 
де ло ве ле и зда је учи нио не за ко ни тим. У це лом по ступ ку ни је би ло 
спор но ни да ли је до шло до ли ше ња жи во та Фран ца Фер ди нан да 
и Со фи је Хо ен берг као за ко ни тих вла да ра Аустро-угар ске мо нар-
хи је, ни ти ко је то учи нио. Али, по гре шна прав на ква ли фи ка ци ја 
кри вич ног де ла од стра не ту жи ла штва, по ли тич ки мо ти ви са ног, 
до ве ла је до суд ске гре шке са те шким по сле ди ца ма по осу ђе не по-
чет ком при жељ ки ва ног ра та.

24) An net te Mo ni ka Fath-Li hić, нав.дело, стр. 96. Та кав по глед на анек ти ра ње БиХ за сту па ју 
и ино стра ни ауто ри. Упо ре ди ти: Ro bin Okey, TamingBosnianNationalism:TheHabsburg
‘CiviliyingMission’inBosnia1878-1914, 2007, OUP, Ox ford, 2007, стр. 31.

25) Lu ci a no Can fo ra, 1914, Sel le rio, Pa ler mo, 2006, стр. 32.

26) Вла ди мир Де ди јер, на ве де но де ло, стр. 574; „И сто го ди на на кон атен та та за сту па се и 
ис ти че исти став о не за ко ни то сти су ђе ња атен та то ри ма за кри вич но де ло ве ле и зда је.”. 
О то ме: Емир Ку сту ри ца, Политика, 8. фе бру ар 2014. го ди не. 

27) Франц фон Лист, на ве де но де ло, стр. 637.
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4.ЦИСТЛЕРОВАЗАВРШНАРЕЧ

За вр шна реч Ру дол фа Ци стле ра на су ђе њу оп ту же ним Мла-
до бо сан ци ма пред ста вља вр ху нац ње го вог про фе си о нал ног по-
стиг ну ћа, те при па да нај ви шем ре ду ка пи тал них адво кат ских 
ло гич ко-мо рал них бра ву ра.28) Као жи ви мост у вре ме ну, ње го ва 
за вр шна реч нео до љи во под се ћа на Плу тар хо ве хва ле Ци це ро ну: 
„Тај је на и ме чо вјек у нај ве ћој мје ри по ка зао Ри мља ни ма ко лик 
чар при до да је рје чи тост пра вич но сти, да је пра вед ност не по бје ди-
ва ако се на ис пра ван на чин пре та че у ри је чи.“29) При то ме, не тре-
ба за бо ра ви ти исто риј ско вре ме и европ ске окол но сти у ко ји ма се 
од ви јао овај про цес. Уз ува жа ва ње мно го број них сла бо сти ко је су 
пра ти ле Аустро-Угар ску, ипак је по треб но ис та ћи да је њен др жав-
но-прав ни по ре дак био за сно ван на прин ци пи ма прав не уре ђе но-
сти; до оне ме ре ко ја да је за пра во прав ној књи жев но сти да у овој 
др жав ној тво ре ви ни пре по зна је rechstaat.30) Но, та кав оп шти при-
ступ не тре ба да нас за ва ра, па ра ди пра вил ног раз у ме ва ња пра вог 
ста ња ства ри аустро-угар ског др жав ног по рет ка и ње го вог од но са 
пре ма ста нов ни штву, тре ба има ти у ви ду да је, од мах на кон атен-
та та, вр шен те рор над Ср би ма. „Из гле да ло је та ко, као да сва ког 
пра во слав ног Ср би на сма тра ју атен та то ром“.31) Ис ти ца ње овог чи-
ње нич ног ста ва је од зна ча ја са ста но ви шта ана ли зе суд ског про-
це са ко ји је во ђен по во дом Са ра јев ског атен та та. Јер, атен та то ри 
су „има ли при ли ке да из ло же сво је по ли тич ке и лич не мо ти ве ка ко 
у ис тра зи пред ис тра жним су ди јом, та ко и у то ку су ђе ња“.32) Но, 
апа ра ту ра по ли циј ске др жа ве при кри ве на у су штин ској струк ту ри 
прав не др жа ве на ро чи то до ла зи до из ра жа ја у ван ред ним, кри зним 
си ту а ци ја ма функ ци о ни са ња др жав ног си сте ма, јер се у њи ма нај-
о тво ре ни је при ка зу ју прин ци пи на ко ји ма се те ме ље ова кви си сте-
ми, при че му се ни пра во су ђе ни ка ко не мо же из дво ји ти у од но су 
на све оста ле др жав не ор га не. Јер, чи тав си стем по ли циј ске др жав-
не ор га ни за ци је је упра вљен ка оства ри ва њу ње го ве свр сис ход но-
сти, што по ста је очи то у усло ви ма као што је рат но ста ње у ко јем 

28) Ком пле тан текст за вр шне ре чи Ру дол фа Ци стле ра ви де ти у: Оли вер Ињац, Великеадво-
катскеодбране, Бе о град, 2007. стр. 63-88.

29) Плу тарх, Успоредниживотописи,III,Цицерон, 13, (пре вод: З. Ду кат), Аугуст Це са рец, 
За греб, 1988.

30)  Вла ди мир Де ди јер, на ве де но де ло, стр. 543.

31) Вла ди мир Ћо ро вић, Црнакњига:ПатњеСрбаБоснеиХерцеговинезавремесветског
рата1914-1918. године, Удру же ње рат них до бро во ља ца 1912-1918. го ди не, њи хо вих 
по то ма ка и по што ва ла ца Бе о град - по дру жни ца Тре би ње, Бе о град 1996, стр. 2.

32) Вла ди мир Де ди јер, „Сре ћа Га ври ла Прин ци па“, у збор ни ку: МладаБосна, Дом кул ту ре 
Ча чак и Умет нич ко дру штво Гра дац, бр. 175-176-177, Ча чак, 2010, стр. 160.
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се на ла зи ла Аустро-Угар ска; рат ни ци ље ви су, су штин ски, би ли 
осно ва и за суд ски про цес во ђен по во дом Са ра јев ског атен та та. 
Би ло је нео п ход но спро ве сти по сту пак уз по што ва ње фор мал них 
обе леж ја суд ског по ступ ка, ра ди ства ра ња при ви да ње го ве пот пу-
не ре гу лар но сти. За ми сао из во ђе ња та квог сце на ри ја је по тре бо-
ва ла хар мо нич ну ускла ђе ност про це сних по те за свих ак те ра овог 
по ступ ка. Но, ат мос фе ра на су ђе њу је зна чај но про ме ње на упра во 
од бра ном адво ка та Ру дол фа Ци стле ра.33)

Ана ли зом Ци стле ро ве за вр шне бе се де, на зи ре се ње на му дро 
пла ни ра на кон струк ци ја, у ко јој је са др жа на опе ра тив на спрем ност 
да се так тич ки пре ва зи ђу оче ки ва не пре пре ке при ли ком ње ног из-
но ше ња. Ци стлер је био ису ви ше до бар адво кат, та ко да од бра ну 
ни је те ме љио са мо и ис кљу чи во на јед ној вр сти ар гу мен та ци је.34)

По чет ни део ње го ве за вр шне ре чи за сно ван је на из но ше њу 
оп ште пред ста ве о дру штве ним окол но сти ма у ко ји ма је ег зи сти-
рао овај суд ски по сту пак у ци љу ука зи ва ња на не до пу сти ву по ли-
ти за ци ју суд ског слу ча ја, јер се ти ме кон та ми ни ра сам по сту пак 
и ства ра озбиљ на прет по став ка за до но ше ње не пра вед не и не пра-
вич не суд ске пре су де. „Сав јав ни жи вот, чи та ва на ша штам па, све 
на ше ин сти ту ци је, сва ки по је ди нац, сва ка фа ми ли ја, чи та во пу-
чан ство, та ко ре ћи, ис пу ње но је мо рал ном ин диг на ци јом над овим 
до га ђа јем рас па ље не стра сти до па рок си зма. Све ки пи осве том и 
мр жњом про тив атен та то ра и на ци је ко јој он при па да. Сви ви чу 
‘Уби те их, вје шај те их!’... у та квом те шком мо мен ту, у тој те шкој 
си ту а ци ји, за па ла је ду жност нас бра ни те ље да пре у зме мо обра-
ну“.35) Сва ка ко да у ова квој вр сти по чет ног ста ва тре ба пре по зна ти 
на ме ру ис ти ца ња сво је вр сног упо зо ре ња су ду да ће ње го ва од лу-
ка би ти под ло жна кри тич ким сум ња ма и ома ло ва жа ва њи ма пу тем 
прав них ар гу ме на та. На истом ло гич ко-идеј ном фо ну на ла зе се и 
Ци стле ро ва на ред на упо зо ре ња у фор ми под се ћа ња на уло гу и за-
да так су да,36) ту жи ла штва и бра ни ла ца, уз по себ но ис ти ца ње зна ча-
ја на че ла пра вич но сти чи ја се при ме на оче ку је од су да: „И ако вас 

33) Jo ac him Re mak, TheStoryofaPoliticalMurderSarajevo, Cri te rion bo oks, inc. New York, 
1959, стр. 235.

34) Исто, стр. 237.

35) „Ми смо ду жни по вје ре ну нам за да ћу ис пу ни ти са свом озбиљ но шћу на ше га бра ни тељ-
ско га по зи ва и не сми је мо пре за ти ни пред ко јим об зи ром“.- из за вр шне ре чи Р. Ци стле-
ра у: Оли вер Ињац, на ве де но де ло, стр. 67. 

36) „Ви не сми је те чу ти ви ку ули це и чар ши је. Суд мо ра би ти хер ме тич ки за тво рен од по ли-
ти ке и ње зи но га опор ту ни зма ко ји дје лу је пре ма мо мен тал ним по ли тич ким по тре ба ма. 
Он мо ра ели ми ни ра ти све етич ке и мо рал не кри те ри је код про су ђи ва ња овог до га ђа ја. 
Мо ра се огра ни чи ти сто га на оно што је по за ко ну пра во и не пра во. Мо ра, јед ном рјеч-
ју, би ти та ко иде ал об јек тив но сти и не при стра сни и по у зда ни чу вар за ко на и прав де“. 
Исто.
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са мо ово на че ло по ве де код пра во су ђи ва ња на зоч но га слу ча ја, ако 
овај ве ле слав ни се нат бу де имао у ви ду овај за кон пра вич но сти – о 
че му не мам раз ло га сум ња ти, ја сам увје рен да ће би ти олак шан 
по ло жај окри вље ни ка“.37) 

Кон цеп ци јом та квог при сту па по чет ку за вр шне ре чи, Ци-
стлер је из гра дио ми са о но пре двор је за ар гу мен те ко је ће ка сни-
је из но си ти, на го ве шта ва ју ћи ти ме да не ће про пу шта ти при ли ке 
за на па ди ма на прав но не при хва тљи ву по ли тич ку кон та ми на ци ју 
оп ту жни це, јер „оп ту жни ца ка же да овај атен тат ни је са мо лич на 
тра ге ди ја не го да је то по ли тич ки до га ђај пр во га ре да“.38) По во дом 
Ци стле ро ве ела бо ра ци је по ли тич ких аспе ка та оп ту жни це, вр ло бр-
зо су га са че ка ле пр ве пре пре ке у фор ми упо зо ре ња пред сед ни ка 
суд ског ве ћа. Од мах по сле пр ве из го во ре не ре че ни це ко ја је, у ви-
ду ре пли ке, усле ди ла по пр вом упо зо ре њу, су сти гло га је и дру го 
упо зо ре ње, уз прет њу да ће му би ти од у зе та реч. Но, со фи сти ци ра-
но ре а гу ју ћи на опа сност пред ко јом се на шао, Ци стлер се по слу-
жио лу кав ством ис ти чу ћи шта је он, за пра во, хтео да ка же, чи ме је 
осво јио про стор и за о би шао пре пре ку, те по сти гао исти ефе кат као 
да ни је ни би ло упо зо ре ња су да.

За до во љан ти ме, при вре ме но на пу шта из но ше ње ар гу мен та-
ци је о по ли тич ким аспек ти ма чи та вог слу ча ја, пре ла зе ћи на те рен 
кла сич не прав не ана ли зе, из но се ћи став о не по сто ја њу кри вич ног 
де ла, ко је се ста вља на те рет ње го вим бра ње ни ци ма. „Ја на и ме твр-
дим да по ду хват, ко ји је упе рен на то да се Бо сна и Хер це го ви на 
отрг не од Мо нар хи је – ка ко то оп ту жни ца ин кри ми ни ра, по на шем 
ка зне ном за ко ну не са мо да ни је зло чин ве ле и зда је, не го уоп ће ни је 
ни ка кво ка жњи во дје ло.“39) Но, та да Ци стлер пра ви ло гич ку ам пли-
ту ду, ко јом је очи глед но ус пео да про бу ди чу ва ре по ли тич ке дог ме 
оде ве не у ру хо суд ског ве ћа, јер је из нео прав ни став, ко јим је до та-
као по ли тич ку су шти ну. Он, на и ме, ис ти че да је Бер лин ским уго-
во ром упра ва над БиХ по ве ре на Аустро-Угар ској, ко ја је из вр ши ла 
анек си ју те те ри то ри је 1908. го ди не. Ме ђу тим, Ци стлер на по ми ње 
да „уна точ то га, по стро го ју ри стич ком схва ћа њу, ипак ни је овим 
ак том Бо сна и Хер це го ви на утје ло вље на др жа ви Аустро-Угар ске 
Мо нар хи је, јер по §5. ци ти ра ног За ко на (За ко на од 22. фе бру а ра 
1880. год. прим. ауто ра) ни је још увек усље ди ла при во ла ле ги сла ти-
ве оба дје ла Мо нар хи је“.40) По сле ових Ци стле ро вих ре чи пред сед-

37) Исто.

38) Исто, стр. 68.

39) Исто, стр. 69.

40) Исто, стр. 70.
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ник суд ског ве ћа Ку ри нал ди из ре као је два но ва упо зо ре ња, ко ји ма 
је, ве ро ват но, ми слио да ће ди сци пли но ва ти од ва жног адво кат ског 
при прав ни ка. Но, од мах по том, сле ди му дро осми шље ни део Ци-
стле ро вог на сту па, ко јим он сво ју при мар ну те зу про ши ру је и на 
дру ге де ло ве аустро-угар ске мо нар хи је. Оспо ра ва ју ћи ре гу лар ност 
за кон ске санк ци је, по зи ва се на др Фин ге ра, прав ног те о ре ти ча ра, 
те се опет вра ћа на слич не про це се,41) при ме њу ју ћи ана ло ги ју, ко ју 
му пред сед ник суд ског ве ћа за бра њу је. Ат мос фе ра у суд ни ци сти-
же до уси ја ња, па се су ђе ње пре ки да ра ди од лу чи ва ња ве ћа о ме ри 
уко ра, ко ја му се из ри че по сле па у зе.

Све стан да би да ља раз ра да по ли тич ке иде је ко ју је из нео мо-
гла озбиљ но до ве сти у пи та ње на ста вак за вр шне ре чи, он се окре ће 
ела бо ра ци ји прав не ар гу мен та ци је у ко рист бра ње ни ка, кроз три 
тач ке: а) не до ста так на ме ре; б) ин ди ви ду а ли за ци ја од го вор но сти; 
в) опис бра ње ни ка. Ве ро ват но и сам све стан да ње го во ста но ви ште 
о то ме да је прав но нео др жи ва оп ту жба про тив ње го вих кли је на та 
за акт из да је не ће на и ћи на при хва та ње су да, Ци стлер је из но сио 
олак ша ва ју ће окол но сти бра ње ни ка.

При бли жа ва ју ћи се за вр шном де лу за вр шне ре чи, Ци стлер 
је фрон тал но на пао оп ту жни цу, ка ко би је дис кре ди то вао у што 
ве ћој ме ри. На тај на чин је же лео да по пу ни не до ста ју ћи про стор 
због не ко ли ко из ре че них упо зо ре ња и ме ре уко ра, ка ко би оста вио 
ути сак о од су ству при хва тљи вих прав них те ме ља оп ту жног ак та.

Из до ступ них до ку мен та ци о них из во ра не спор но се да за-
кљу чи ти да је Ру долф Ци стлер био чвр сто убе ђен да је хи тац Га-
ври ла Прин ци па био сим бол по чет ка кра ја Аустро-Угар ске, па 
ауто ри прет по ста вља ју да је био све стан да је ак тер исто риј ског 
суд ског про це са. За то је фи нал ни део ње го ве за вр шне ре чи ука зи-
ва ње суд ском ве ћу да оп ту жни ца има исто риј ски зна чај. Ве ро ват-
но је ти ме по ку шао да за ин три ги ра суд, од но сно, да ве ћу ста ви до 
зна ња те рет од го вор но сти ко ју ће но си ти са со бом по во дом од лу ке 
ко ју ће до не ти. 

А од лу ка је би ла сле де ћа, ка да су у пи та њу Ци стле ро ви бра-
ње ни ци. На смрт ве ша њем осу ђе ни су Вељ ко Чу бри ло вић и Не ђо 
Ке ро вић,42) Ва са Чу бри ло вић на 16, а Иво Крањ че вић на 10 го ди на 
те шке ро би је.

41) Исто, стр. 68.

42) Ка зна смр ти му је пре и на че на у те шку там ни цу од 20 го ди на.



СрђанС.Ђорђевић,СрђанЦ.Владетић РудолфЦистлер–VivaVox...

107

5.ЦИСТЛЕРОВЕПОУКЕ

У усло ви ма по ли тич ких на пе то сти ко је су вла да ле у Аустро-
Угар ској пре и по сле  Са ра јев ског атен та та и у усло ви ма рат ног 
ста ња, и сам суд ски по сту пак био је у функ ци ји вој но-по ли тич ких 
ин те ре са ца ре вин ских кре а то ра ра та. Та ко се и пра во на од бра ну 
при ка за ло у све тлу опа сно сти за угро жа ва ње окрут не по ли тич ке 
свр сис ход но сти. У рат ним окол но сти ма ели ми ни са ње овог пра ва 
по ста ло је очи глед ни је не го у ре дов ним си ту а ци ја ма, чи ме се до-
дат но по твр ђу је ње го ва зна чај на вред ност. Ме ђу тим, без об зи ра на 
стро гу би ро кра ти зо ва ност мо нар хиј ског апа ра та аустро-угар ске 
тво ре ви не, при ка за ло се не пи са но пра ви ло о не у ни шти во сти мо-
ћи вред но сног са др жа ја пра ва. Ве чи тост и уни вер зал ност та квих 
вред но сних мо ћи по твр ђу ју слу ча је ви ко ји ма се пе ча ти ра „све то 
пи смо“ људ ске са др жи не пра ва; то је она ње го ва мо рал на стра-
на ко ју дру штво не пре ста но про во ци ра. У нај те жим ис ку ше њи-
ма (а суд ски про цес Мла до бо сан ци ма је јед но од та квих ис ку ше-
ња), пле ме ни ти прав ни ци хра бро ски да ју по вез са очи ју Бо ги ње 
прав де, ста ју ћи у од бра ну пра вед ног пра ва. Ци стле ро ва од бра на 
че ти ри бра ње ни ка од сли ка ва су шти ну пра ва на од бра ну; зна чај и 
уло гу овог пра ва ко је се на ла зи у те ме љу де мо крат ског вред но ва-
ња прав ног по рет ка. Јер, пра во на од бра ну је стал на про во ка ци ја 
не де мо крат ским об ли ци ма др жав не вла сти; оно је ме ра на пе то сти 
уну тар по зи тив ног пра ва: ње го ве фор ме и ње го ве су шти не. Про пи-
сом о фор мал ној про кла ма ци ји по ста вље ња адво ка та по слу жбе ној 
ду жно сти, др жав на власт из бе га ва сво је огра ни че ње, ства ра њем 
пред ста ве о за до во ље њу пра ва на од бра ну. Реч је о уни вер зал ном 
ре цеп ту не де мо крат ски устро је ног пра во суд ног си сте ма, у ко је 
др жав на власт успе ва да по ве же при кри ве ним мо ћи ма по ли ци ју, 
ту жи ла штво и адво ка те по слу жбе ној ду жно сти, оста вља ју ћи су ди-
ју не моћ ним да од бра ни пра ва окри вље ног. Све стан то га, адво кат 
Ру долф Ци стлер је још пре јед ног ве ка пр во из ра зио спрем ност да 
се при хва ти уло ге сло бод но иза бра ног бра ни о ца у јед ном слу ча ју. 
А ка да му то ни је ус пе ло, за др жао је за се бе пра во да бу де пра ви 
бра ни лац, иако су оче ки ва ња др жав не вла сти би ла са свим су прот-
на. Та ко се још одав но по ка за ло да пра во по тре бу је сум њу у суд ске 
про це се са ве ли ким бро јем оп ту же них и ве ли ким бро јем бра ни-
ла ца по слу жбе ној ду жно сти. Но, мо ра би ти за ни мљи во и за што 
је уоп ште Ци стлер ода бран да бу де ан га жо ван од стра не др жа ве; 
мо жда због из ра зи то не срп ског име на и пре зи ме на. Ме ђу тим, др-
жав ни апа рат је мо рао зна ти да се ра ди ло о лич но сти ле ви чар ске 
по ли тич ке ори јен та ци је са прин ци пи јел ним прав нич ким и по ли-
тич ким ста во ви ма. 



СПМброј2/2014,годинаXXI,свеска44. стр.93-110.

108

И не ка ко се чи ни ин те ре сант ним да се и кроз при зму овог 
адво кат ског го ро ста са од пре јед ног ве ка, мо же по сма тра ти јед на 
ин те ре сант на ре ла ци ја ко ју и дан да нас, не рет ко еви ден ти ра прав-
на прак са, а ти че се су шти не пра ва на од бра ну. Јер, ово пра во се 
из два ја у од но су на оста ли круг људ ских пра ва при па да ју ћих кор-
пу су лич них пра ва за хва љу ју ћи зна чај ној мо ћи ње го вог ути ца ја на 
ре ла ци ју „по је ди нац-др жа ва“. Јер, при нуд ни ка рак тер пра ва ак ти-
ви ра др жа ва он да ка да се по је ди нац, по ње ној про це ни, су ко би са 
пра ви ли ма дру штве ног жи во та. Ста вља ју ћи у по гон апа рат си ле, 
др жа ва је ипак при мо ра на да се бе под врг не пра ву, по сту па ју ћи у 
скла ду са уна пред про пи са ним прав ним нор ма ма. Та ко се при ка-
зу је функ ци ја мо ра ли са ња и ди сци пли но ва ња др жа ве од стра не 
пра ва, на чи јој је стра ни ви ши ни во кул ту ро ло шке све сти.43) Упра-
во у та квом до жи вља ју ути ца ја пра ва на др жа ву вре ди пре по зна-
ти и еви ден ти ра ти зна чај пра ва на од бра ну. Др жав на власт ко ја га 
про пи ше на ци ви ли за циј ски при хва тљив на чин и у скла ду са де-
мо крат ским стан дар ди ма га при ме њу је - ди сци пли но ва на је власт 
опле ме ње на етич ким ком плек сом. Са др жин ски ква ли тет пра ва на 
од бра ну и ква ли тет ње го ве при ме не пред ста вља ју је дан од си гур-
ни јих ме ри ла де мо крат ског ква ли те та др жав не вла сти. За то је те о-
риј ски по треб но и из во дљи во ту ма че ње су ђе ња упри ли че ног по во-
дом Са ра јев ског атен та та, и са ста но ви шта пра ва на од бра ну, што 
је у овом ра ду и учи ње но.
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SARAJEVOASSASSINATIONIN1914

Resume
The as sas si na tion in Sa ra je vo in the year of 1914. in spi red the 

aut hors to co ver the ro le of the lawyer Ru dolf Ci stler in cri mi nal pro-
ce e ding that to ok pla ce on this oc ca sion. The con se qu en ces of Ci stler’s 
be ha vi or are far-re ac hing, be ca u se it af fects on va lu a ble ex pe ri en ces of 
the le gal pro fes sion, which is pre con di tion for the ef fec ti ve exer ci se of 
the right to de fen se. To that end, tho ught-lo gi cal struc tu re of this pa per 
is ba sed on the lin king of ge ne ral con text is su es of the le gal pro fes sion 
and the right on de fen se with Sa ra je vo pro cess and Ci stler’s ro le in it. 
Tre at ment of the se is su es, spe ci fi cally the tan gen tial po li ti cal bac kgro-
und and fo un da tion of co urt pro ce e ding led a cen tury ago. Ac cor dingly, 
the met ho do lo gi cal ap pro ach to the analysis of the in di ca ted qu e sti ons 
is ba sed on the com bi na tion of qu a li ta ti ve axi o lo gi cal, nor ma ti ve-le gal, 
and hi sto ri cal-re se arch met hods. Using the out stan ding re sults of the 
re se arch of the pro blem, it is re a so na ble to in fer the sig ni fi can ce of the 
sha re that le gal pro fes sion has in the exer ci se of rights and fre e doms in 
the sta te and le gal systems, espe ci ally in the ir mo ments of cri sis. 
Key words: Ru dolf Ci stler, Sa ra je vo as sas si na tion, co urt, le gal pro fes sion, 

right on de fen se, law  

* Овај рад је примљен 27. фе бру арa 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 09. јуна 2014. године.
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* Рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је

МиломирСтепић
Институтзаполитичкестудије,Београд

БАЛКАН–НЕДОСТАЈУЋЕИСХОДИШТЕ
НЕОЕВРОАЗИЈСКОГВЕКТОРА*

Сажетак
Ва жна фа за у оства ри ва њу мул ти по лар не нео е вро а зиј ске 

кон цеп ци је је сте фор ми ра ње ан ти а тлан ти стич ких „осо ви на при-
ја тељ ства“ Ру си је са кључ ним зе мља ма, те ге о по ли тич ких век то-
ра пре ма ва жним ре ги о ни ма дуж евро а зиј ског обо да. Бу ду ћи да у 
ори ги нал ној кон цеп ци ји ни је пред ви ђен, у ра ду се пред ла же ус-
по ста вља ње век то ра пре ма Бал ка ну због ва жно сти овог ре ги о на 
у чи јем се про сто ру тра ди ци о нал но су че ља ва ју та ла со крат ске и 
те лу ро крат ске си ле. Ана ли зи ра ју ћи зе мље Бал ка на са ста но ви шта 
нео е вро а зиј ских кри те ри ју ма, аутор сма тра да је ру ски фа во рит за 
ис хо ди ште бал кан ског век то ра Ср би ја. Ка ко ње ни про стор ни, де-
мо граф ски, ре сурс ни, еко ном ски, вој ни и дру ги ка па ци те ти је су 
ре спек та бил ни, али ипак ни су до вољ ни, су ге ри ше се да је за ову 
ве о ма зах тев ну ге о по ли тич ку ми си ју ду го роч но нео п ход но ра чу на-
ти на ин те грал не срп ске зе мље.
Кључ не ре чи: ру ско-срп ска „ко нек ци ја“, кон ти нен та ли зам, нео е вро а зиј-

ство, мул ти по лар ни по ре дак, срп ске зе мље, Бал кан 
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УВОД

Спо зна је и ту ма че ња ге о по ли тич ких фе но ме на че сто про-
ис ти чу из тре нут них, днев но по ли тич ких и иде о ло шко-пар тиј ских 
ви зу ра. Та ко ђе, про стор не раз ме ре ге о по ли тич ких по ја ва и про це са 
обич но се не уоча ва ју из ван те ри то ри ја на ци о нал не др жа ве и/или 
исто риј ско-ет нич ког про сто ра, те њи хо ве ре ги о нал не по зи ци је као 
ре зул тан те од но са са су се ди ма и аспи ра ци ја ве ли ких си ла. Сто га 
кон крет не ана ли зе ге о по ли тич ке ствар но сти у број ним слу ча је ви-
ма мо гу да бу ду по вр шне и да про из ве ду по гре шне за кључ ке јер се 
фо ку си ра ју са мо на „врх ле де ног бре га“, тј. на „ви дљи ви део спек-
тра“ мно го сло же ни јих, ду го роч ни јих и те ри то ри јал но об у хват ни-
јих про је ка та. Ге о по ли тич ки ин те ре си су увек те ри то ри ја ли зо ва ни 
и има ју циљ да про ме не по ли тич ко-ге о граф ску кар ту – би ло да се 
ра ди о гра нич ним пи та њи ма, пре тен зи ја ма или ве ли ко др жав ним 
про јек ти ма две или ви ше су сед них др жа ва, би ло да је у пи та њу те-
мељ на пре ком по зи ци ја не ког ма кро-ре ги о на, кон ти нен та или све-
та.

Ка да ам би ци је ве ли ких си ла над ра сту ма кро-ре ги о нал не и 
кон ти не тал не раз ме ре и по ста ну пла не тар не, у оп ти цај ула зе ко ри-
го ва не и до пу ње не ра ни је иде је или се кре и ра ју са свим но ви гло-
бал ни про јек ти. Они мо гу и од ра ни је да по сто је у на уч ним де ли ма 
или про грам ским тек сто ви ма ге о по ли тич ког или ге о стра те гиј ског 
ка рак те ра, али њи хо ва кон кре ти за ци ја се ак ту е ли зу је тек ка да по-
ста ну ускла ђе ни са ti ming-ом до стиг ну те вој но-еко ном ске мо ћи 
и од го ва ра ју ћих од но са у хи је рар хи ји во де ћих свет ских си ла. У 
сва ком слу ча ју, гло бал не кон цеп ци је, ко је из не дри ин те лек ту ал на 
ло ги сти ка др жа ва или не-др жав но (су пра др жав но) ор га ни зо ва них 
пре тен де на та на уре ђе ње свет ског по рет ка, фун ди ра не су у њи хо-
вим са крал но-ге о граф ским и кул тур но-ци ви ли за циј ским иден ти-
те ти ма. То је из во ри ште ге о по ли тич ког иден ти те та, на ко ме по чи ва 
де фи ни са ње, об ли ко ва ње и фа зно оства ри ва ње екс пан зи о ни стич-
ких те ри то ри јал них ци ље ва. За сни ва ње ге о по ли тич ких по сту ла та 
су прот но овим прин ци пи ма је не са мо не ло гич но, већ и, стра те гиј-
ски по сма тра но, нео ства ри во.

По сто је два основ на ти па ге о по ли тич ка иден ти те та на ро да, 
ду го роч ног по зи ци о ни ра ња ње го вих ет но-исто риј ских те ри то ри ја, 
те про фи ли са ња и ори јен ти са ња др жа ве на ме ђу на род ном пла ну. 
То су те лу ро кра ти ја („моћ коп на“) и та ла со кра ти ја („моћ мо ра“). 
Њи хов дав на шњи ан та го ни зам да је „пр ви за кон ге о по ли ти ке“1). У 
скла ду са том по де лом исто риј ски су про ис ти ца ли екс пан зи о ни-

1)  Алек сан дар Ду гин, Основигеополитике, књи га 2, Еко прес, Зре ња нин, 2004, стр. 139.
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стич ки на го ни и раз вр ста ва ња у стра те гиј ске бло ко ве, про из во де ћи 
та ко функ ци о ни са ње „дру гог за ко на ге о по ли ти ке“2). На тим те о-
риј ским прин ци пи ма тра ја ли су Хлад ни рат и би по ла ри зам, њи-
хо во окон ча ње три јум фом та ла со крат ског За па да и ус по ста вља ње 
уни по лар ног си сте ма на че лу са САД. Кон цеп циј ски пред ло жак 
овог епи ло га осми сли ла је пле ја да бри тан ских и аме рич ких ге о по-
ли тич ких ми сли ла ца – Ме хен, Ме кин дер, Спајк мен, Ке нан, Ко ен, 
Бже жин ски...

НУЖНОСТПРЕОБЛИКОВАЊА
УНИПОЛАРНОГПОРЕТКА

По сле ру ше ња Бер лин ског зи да 1989. го ди не, су пре ма ци ја 
САД по ста ла је раз о бру че на. То ком сле де ћих 10-15 го ди на аме-
рич ки ми ли та ри стич ки и нео им пе ри ја листчки екс пан зи о ни зам се 
до ка зао на де лу – не за у ста вљи во је ула зио из ра та у рат и ха рао 
ши ром све та (и на Бал ка ну). Та ко се не са мо учвр шћи вао „но ви 
свет ски (уни по лар ни) по ре дак“, већ и за при мер дру ги ма ка жња ва-
ли сва ка др жа ва и на род ко ји би му се на шли на пу ту. Али, то вре ме 
је пр вен стве но ис ко ри шће но да се аре ал кон тро ле За па да про ши-
ри пре ма ис то ку и ју го и сто ку Евро пе. Не ка да шњи хлад но ра тов ски 
„мо сто бран“ на за пад ној фа са ди евро а зиј ског ме га-коп на је учвр-
шћен и тран сли ран до гра ни ца Ру си је3). Да кле, Ру си ја, то оте ло-
тво ре ње све га су прот ног од САД и њи хов гло бал ни ге о по ли тич ки 
так мац, би ла је, је сте и би ће оп се сив ни циљ та ла со крат ских си ла.

У „сен ци“ на сто ја ња САД да Ру си ју ко нач но „ба це на ко ле-
на“, за у зе то сти у број ним рат ним аван ту ра ма на Бли ском и Сред-
њем Ис то ку, те „за гли бље но сти у бал кан ском бла ту“, бр зо су на-
пре до ва ле дру ге ве ли ке си ле. Иако ни су мо гле да угро зе чел ну 
аме рич ку по зи ци ју, оне су се по сте пе но пре тва ра ле у њи хо ве све 
сна жни је по ли тич ке, еко ном ске и вој не су пар ни ке. Ра ни је не за ми-
сли во, по ста ло је мо гу ће – ку бан ском из у зет ку при дру жи ле су се 
и дру ге ан ти а ме рич ки на стро је не зе мље у ла ти но а ме рич ком „зад-
њем дво ри шту САД“ (Ве не цу е ла, Бо ли ви ја, Ни ка ра гва...), а Бра зил 
је из ра стао у јед ног од свет ских еко ном ских ли де ра. Ипак, глав на 
гло бал на „пар ти ја“, као и увек то ком исто ри је, игра ла се на „ве ли-
кој (евро а зиј ској) ша хов ској та бли“. А ње ним „по љи ма“ све зна чај-

2) Исто, стр. 143.

3) Ми ло мир Сте пич,„Рас ши ре ние НА ТО и ге о по ли ти че ское по ло же ние Сер бии“,Геопо-
литикаимеждународныеотношения, (Ду гин А. Г., ред.), Ка фе дра Со ци о ло гии Ме-
жду на род ных От но ше ний Со ци о ло ги че ско го фа ку лъ те та МГУ им. М. В. Ло мо но со ва; 
Евра зи й ское Дви же ние, Мо сква, 2012, Сс. 643-670.
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ни је „по те зе“ ву кли су ста ри и не ки но ви „ша хи сти“. Ки на, нај мно-
го људ ни ја и еко ном ски нај про спе ри те ни ја зе мља све та, по ста ла је 
кључ ни „играч“. Тај „ве ле мај стор“ се све очи глед ни је кан ди до вао 
за „иза зи ва ча“ гло бал ном ли де ру, ко ји ни је ви ше мо гао та ко ла ко 
као ра ни је да за сво је ин те ре се ин стру мен та ли зу је не са мо оста ле 
„ге о стра те шке игра че“, већ и ма ње моћ не „ге о по ли тич ке сто же-
ре“.4)

Упр кос успо ну Ки не, САД ни су пре ста ле да за глав ног опо-
нен та сво је гло бал не над мо ћи апо стро фи ра ју Ру си ју, да ис трај но 
ра де на ње ном сла бље њу, па чак и да ак ту е ли зу ју ста ре и осми-
шља ва ју но ве ва ри јан те ње не фраг мен та ци је5). Ру ски опо ра вак и 
по вра так на свет ску по зор ни цу од 2000-их да ли су у Ва шинг то ну 
знак за уз бу ну. Шта ви ше, по ја ви ле су се и број не по ле ми ке за што 
Ру си ја ни је то ком по след ње де це ни је 20. ве ка „до ту че на“, тј. све-
де на на бе зна чај ну зе мљу чи ји ути цај не би до пи рао чак ни у пост-
со вјет ски про стор. Са аме рич ке тач ке гле ди шта, ани мо зи тет је био 
ра зу мљив из сле де ћих раз ло га:

•  Ру си ја је са мо до вољ на јер је убе дљи во нај про стра ни ја и 
при род ним ре сур си ма нај бо га ти ја зе мља све та;

•  Ру си ја за у зи ма He ar tland, тј. цен трал ну исто риј ско-ге-
о граф ску, ге о по ли тич ку и ге о стра те гиј ску по зи ци ју на 
нај ве ћем коп ну на Зе мљи;

•  Ру си ја је у пла не тар ном сми слу си но ним те лу ро крат-
ског иден ти те та и „пол“ кон ти нен та ли стич ке мо ћи;

•  Ру си ја ба шти ни сна жну им пе ри јал ну свест, ко ја ни је на-
ста ла као про из вод ору жа ног и ге но цид ног осва ја ња као 

4) У кон цеп ци ји „ве ли ке (евро а зиј ске) ша хов ске та бле“ Бже жин ски пред ви ђа да ће у бу-
дућ но сти  САД ус пе ти да оста ну гло бал ни пред вод ник ако бу ду во ди ле игру у Евро а зи-
ји, упра вља ју ћи по те зи ма „пет кључ них ге о стра те шких игра ча“ (Фран цу ска, Не мач ка, 
Ру си ја, Ки на и Ин ди ја) и „пет ге о по ли тич ких сто же ра“ (Укра ји на, Азер беј џан, Ју жна 
Ко ре ја, Тур ска и Иран). Ви де ти: Zbig njev Bže žin ski, Ve li ka ša hov ska ta bla, CID, Pod go ri-
ca; Ro ma nov, Ba nja Lu ka, 2001, str. 43.

5) Те ри то ри јал но ре ду ко ва ње и фраг мен ти ра ње Ру си је је оп се сив на и кон ти ну и ра на иде ја 
ан гло сак сон ских ге о по ли тич ких умо ва. Та ко се, на при мер, Ме кин дер још у то ку Дру-
гог свет ског ра та за ла гао за из два ја ње Ле на лен да (про стор ис точ но од ре ке Је ни сеј) из 
са ста ва Ру си је (та да шњег аме рич ког рат ног са ве зни ка!?), на по ми њу ћи да та мо по сто-
је ве ли ка при род на бо гат ства (др во, хи дро-по тен ци јал и ми не ра ли) ко ја су прак тич но 
не так ну та. Ви де ти: Hal ford John Mac kin der, „The Ro und World and the Win ning of the 
Pe a ce“, DemocraticIdealsandRelity, Na ti o nal De fen se Uni ver sity Press, Was hing ton, DC. 
1996. /елек трон ско из да ње/, рp. 198-199 (ори ги нал но из да ње: Fo re ign Af fa irs, July 1943, 
Co un cil on Fo re ign Re la ti ons, Inc., New York). Ви ше од по ла ве ка ка сни је, Бже жин ски је 
пред ла гао кон фе де рал ну по де лу Ру си је на три де ла – Ру си ју, Си би ри ју и Да ле ко и сточ ну 
Ре пу бли ку. Ви де ти: Zbig new Br ze zin ski, „A Ge o stra tegy for Eura sia“,ForeignAffairs, Vol. 
76, № 5, Sep tem ber/Oc to ber 1997, Co un cil on Fo re ign Re la ti ons Inc, New York, 1997, p. 60. 
У пост хлад но ра тов ском пе ри о ду и од аме рич ких зва нич ни ка у ви ше на вра та мо гла је да 
се чу је те за да је на вод но не пра вед но да огром ним си бир ским ре сур си ма упра вља са мо 
јед на зе мља, већ да би она тре ба ло да се ста ве на рас по ла га ње чи та вом чо ве чан ству.       
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код за пад них ко ло ни јал них си ла, већ је ма хом про ис те-
кла из „ми си је“ не на сил ног др жав ног и кул тур но-ци ви-
ли за циј ског ин те гри са ња не-ру ских на ро да и про сто ра;

•  Ру си ја ни је ни Евро па ни Ази ја, већ „не што тре ће“ – 
свет, иден ти тет и „кон ти нент“ за се бе – због че га је њен 
је ди ни ис пра ван ге о по ли тич ки из бор „тре ћи пут“;

•  Ру си ја има по сред нич ки по ло жај из ме ђу евро а зиј ског 
Ис то ка, За пад и Ју га, што јој да је „пи је монт ски“ ка па-
ци тет и пред о дре ђу је је за сто же ра ан ти а ме рич ке, ан-
ти та ла со крат ске и ан ти у ни по ла ри стич ке ин те гра ци је у 
Евро а зи ји.

У Евро а зи ји (још увек) не по сто ји јед на, до вољ но сна жна си-
ла, ко ја би са ма или као пред вод ник не ко ли ци не ма њих и сла би јих 
са ве зни ка/ва за ла би ла рав но пра ван ри вал САД. То ни је, а ве ро ват-
но не мо же ни да по ста не Ки на, због обод ног евро а зиј ског по ло жа-
ја, упр кос бр зом на ра ста њу ње не мо ћи и азиј ско-па ци фич ког ути-
ца ја. Уоста лом, САД су још из хлад но ра тов ског пе ри о да за др жа ле 
ме ха ни зме ма кро-ре ги о нал ног „об у зда ва ња“ и „урав но те жа ва ња“, 
ко ји нео ке на ни стич ки де лу ју и да нас – на Да ле ком Ис то ку не по-
сред ни ба ланс Ки ни је Ја пан, на ју гу Ази је кон тра-тег Ин ди ји је 
Па ки стан, на Бли ском и Сред њем Ис то ку Иран је под при смо тром 
Изра е ла, у Евро пи се ме ђу соб но кон тро ли шу Не мач ка, Ве ли ка 
Бри та ни ја и Фран цу ска, на за па ду Евро а зи је НА ТО и ЕУ (ра ни је 
ЕЕЗ/ЕЗ) про ду жа ва ју ми си ју су прот ста вља ња Ру си ји због ко је су 
и на ста ли... Сто га је би по лар на фор му ла су прот ста вља ња аме рич-
кој до ми на ци ји у Евро а зи ји нео ства ри ва. Је ди ни на чин да се САД 
„про те ра ју“ са нај ве ћег свет ског коп на, а ти ме окон ча њи хо ва гло-
бал на та ла со крат ска хе ге мо ни ја, је сте да се „вар ва ри удру же про-
тив Им пе ри је“ и фор ми ра ју мултиполарнипоредак. Ге о по ли тич ка 
ло ги ка на ла же да у ње го вом је згру бу де Ру си ја.

НЕОЕВРОАЗИЈСТВО–КОНЦЕПЦИЈСКО
ПОЛАЗИШТЕМУЛТИПОЛАРИЗМА

По сле сло ма СССР, у Ру си ји је на ста ло гро зни ча во тра га ње 
за од го во ром на пи та ње: „Шта, ку да и ка ко да ље“? Јед на шко ла ми-
шље ња за ла га ла се за „бе зал тер на тив но укла па ње у уни по лар ну, 
гло ба ли стич ку бу дућ ност“6). Дру га је, пак, за сту па ла став о нео п-
ход но сти по врат ка на „чвр сте ослон це ру ске тра ди ци је, ет нич ких 

6) Ми ло мир Сте пић, Геополитиканеоевроазијства–позицијасрпскихземаља, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2013, стр. 60.
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ко ре на, на ци о нал не исто ри је, ци ви ли за циј ског иден ти те та и др жа-
во твор них ис ку ста ва, на осно ву ко јих би се осми слио аутен ти чан 
про грам ру ске ре а ни ма ци је, ре не сан се и ре кон ки сте, по но во до по-
зи ци ја гло бал не си ле у мул ти по лар ном свет ском по рет ку“7). Сход-
но то ме, фор ми ра ла су се два при сту па бу ду ћем ге о по ли тич ком 
опре де ље њу пост со вјет ске Ру си је – про за пад ни (атлан ти стич ки, 
та ла со крат ски) и ан ти за пад ни (кон ти нен та ли стич ки, те лу ро крат-
ски). Про за пад на ори јен та ци ја до ми ни ра ла је чи та ву де це ни ју по-
сле дез ин те гра ци је СССР, ка да је Ру си ја 1998. го ди не до дир ну ла 
еко ном ско дно и на шла се иви ци по ли тич ке ен тро пи је.8) (графикон
1) Од 2000-их го ди на, упо ре до са пер со нал ном сме ном на вр ху ру-
ске др жа ве, усле дио је за о крет др жав не по ли ти ке и окре та ње евро-
а зиј ском кон ти нен та ли зму.

Графикон1:ЕкономскипадиуспонпостсовјетскеРусије

 5

 
Постсовјетска руска телурократска геополитичка мисао је разуђена, хетерогена, а нека-
да чак и међусобно супротстављена. Обједињује је антизападњаштво и антиамерикани-
зам. Њени корени потражени су у класичном евроазијству руских „белих“ емигрната, 
који су се после Октобарске револуције расули широм Европе, али су се убрзо груписа-
ли махом у Прагу и Паризу. Идејни творац комплексног евроазијског погледа на свет 
био је кнез Николај Трубецкој, али је геополитичке поставке осмислио Петар Савицки. 
Кључна теза била је да Русија није географски располућена Уралом, тј. да евроазијско 
копно није подељено на два, већ на три континента: Европу, Азију и Русију-Евроазију. 
Руска историјска и геополитичка функција проистиче из место-развоја (месторазви-
тие) – специфичног географског положаја (места) и његовог пресудног утицаја на дру-
штвене процесе (развој).  

На основу области који Савицки сврстава у Русију-Евроазију, на једној страни, и 
области у саставу њој супротстављених Азије и Европе, на другој страни, те апроксима-
тивно трасираних границе између њих9, могуће је спознати просторне обрисе Русије-
Евроазије и картографски их приказати10. Ради се о огромном, географски складном и 
самодовољном простору, који представља централну област Старог света и који, при-
родно, ободне зоне мега-копна Евроазије пијемонтски окупља у једну целину. Из тог 
копненог индивидуалитета („духа, осећања континента“), примећује Савицки, требало 
би да проистекне и политички индивидуалитет отелотворен у континенталној држави. 
Из надметања са поморским силама (заснованих на „духу, осећању мора“), које су до-
минирале светом захваљујући тзв. Великим географским открићима и колонијализму, 

                                                            

9 Видети: Петр Николаевич Савицкий, „Степь и оседлоть“, На путях. Утверждение евразийцев, 
Кн. 2, Берлин, 1922, стр. 341-356 (наведено према: Milan Subotić, Put Rusije – evroazijsko stanovište, Plato, 
Beograd, 2004, стр. 81; Петр Николаевич Савицкий, „Евразийство“, Евразийский временник, Кн. 4. Бер-
лин, 1925. www.gumilevica.kulichki.net; П. Н. Савицкий, Географический обзор России-Евразии, Россия – 
особый географический мир, Прага, 1927, стр. 280 (наведено према: Петр Николаевич Савицкий, Конти-
нент Евразия, Аграф, Москва, 1997. репринт) 

10 Картографску реконструкцију просторних обриса Русије-Евроазије и варијанте њене западне 
границе (према Савицком), видети у: Миломир Степић, „Србија у евроазијској и неоевроазијској концеп-
цији – упоредна геополитичка анализа“, Русија и Балкан – питање сарадње и безбедности, Институт за 
политичке студије, Београд, 2008, стр. 31-32. 

Пост со вјет ска ру ска те лу ро крат ска ге о по ли тич ка ми сао је 
раз у ђе на, хе те ро ге на, а не ка да чак и ме ђу соб но су прот ста вље на. 
Об је ди њу је је ан ти за пад ња штво и ан ти а ме ри ка ни зам. Ње ни ко ре-
ни по тра же ни су у кла сич ном евро а зиј ству ру ских „бе лих“ еми-

7) Исто,стр. 60

8) То је би ло раз до бље нај ве ћих су ко ба у гра ђан ском ра ту у бив шој Ју го сла ви ји и отво ре-
ног ан ти срп ског ан га жма на За па да (по ли тич ког, еко ном ског, ме диј ског, вој ног...), ка да 
мно ги ни су има ли од го вор на пи та ње: „За што Ру си ја не по мог не?“ Упра во нај дра ма-
тич ни ји до га ђа ји на Ко со ву и Ме то хи ји, ул ти ма тум у Рам бу јеу и агре си ја НА ТО на СР 
Ју го сла ви ју (не слу чај но!) ко ин ци ди ра ју са тре нут ком нај ве ће ру ске не мо ћи 1998-1999. 
го ди не.
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гр на та, ко ји су се по сле Ок то бар ске ре во лу ци је ра су ли ши ром 
Евро пе, али су се убр зо гру пи са ли ма хом у Пра гу и Па ри зу. Идеј ни 
тво рац ком плек сног евро а зиј ског по гле да на свет био је кнез Ни-
ко лај Тру бец кој, али је ге о по ли тич ке по став ке осми слио Пе тар Са-
виц ки. Кључ на те за би ла је да Ру си ја ни је ге о граф ски рас по лу ће на 
Ура лом, тј. да евро а зиј ско коп но ни је по де ље но на два, већ на три 
кон ти нен та: Евро пу, Ази ју и Ру си ју-Евро а зи ју. Ру ска исто риј ска и 
ге о по ли тич ка функ ци ја про ис ти че из место-развоја (месторазви-
тие) – спе ци фич ног ге о граф ског по ло жа ја (ме ста) и ње го вог пре-
суд ног ути ца ја на дру штве не про це се (раз вој). 

На осно ву обла сти ко ји Са виц ки свр ста ва у Ру си ју-Евро а-
зи ју, на јед ној стра ни, и обла сти у са ста ву њој су прот ста вље них 
Ази је и Евро пе, на дру гој стра ни, те апрок си ма тив но тра си ра них 
гра ни це из ме ђу њих9), мо гу ће је спо зна ти про стор не обри се Ру си-
је-Евро а зи је и кар то граф ски их при ка за ти10). Ра ди се о огром ном, 
ге о граф ски склад ном и са мо до вољ ном про сто ру, ко ји пред ста вља 
цен трал ну област Ста рог све та и ко ји, при род но, обод не зо не ме га-
коп на Евро а зи је пи је монт ски оку пља у јед ну це ли ну. Из тог коп-
не ног ин ди ви ду а ли те та („ду ха, осе ћа ња кон ти нен та“), при ме ћу је 
Са виц ки, тре ба ло би да про ис тек не и по ли тич ки ин ди ви ду а ли тет 
оте ло тво рен у кон ти нен тал ној др жа ви. Из над ме та ња са по мор-
ским си ла ма (за сно ва них на „ду ху, осе ћа њу мо ра“), ко је су до ми-
ни ра ле све том за хва љу ју ћи тзв. Ве ли ким ге о граф ским от кри ћи ма 
и ко ло ни ја ли зму, кон ти нен тал на др жа ва Ру си ја-Евро а зи ја тре ба ло 
би да по бе ди и да пре у зме при мат на чи та вом евро а зиј ском коп ну 
ко је мо же да се схва ти као „кон ти нент-оке ан“11).

Спо ну са из вор ним евро а зиј ством пост со вјет ски нео е вро-
а зиј ци про на шли су у иде ја ма Ла ва Гу ми љо ва, а на ро чи то у ње-
го вом де лу Етногенезаибиосфераземље12). Сво јом кон цеп ци јом 
фа зне ет нич ке ево лу ци је, чи ји по чет ни им пулс де фи ни ше пој мом 

9) Ви де ти: Пе тр Ни ко ла е вич Са виц кий, „Сте пь и осе дло ть“, На путях. Утверждение
евразийцев, Кн. 2, Бер лин, 1922, стр. 341-356 (на ве де но пре ма: Mi lan Su bo tić, PutRusije
–evroazijskostanovište, Pla to, Be o grad, 2004, стр. 81; Пе тр Ни ко ла е вич Са виц кий, „Евра-
зи й ство“, Евразийскийвременник, Кн. 4. Бер лин, 1925. www.gu mi le vi ca.ku lic hki.net; П. 
Н. Са виц кий, ГеографическийобзорРоссии-Евразии, Россия–особыйгеографический
мир, Пра га, 1927, стр. 280 (на ве де но пре ма: Пе тр Ни ко ла е вич Са виц кий, Континент
Евразия, Аграф, Мо сква, 1997. ре принт)

10) Кар то граф ску ре кон струк ци ју про стор них обри са Ру си је-Евро а зи је и ва ри јан те ње не 
за пад не гра ни це (пре ма Са виц ком), ви де ти у: Ми ло мир Сте пић, „Ср би ја у евро а зиј ској 
и нео е вро а зиј ској кон цеп ци ји – упо ред на ге о по ли тич ка ана ли за“,РусијаиБалкан–пи-
тањесарадњеибезбедности, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 31-32.

11) Пе тр Ни ко ла е вич Са виц кий, „Кон ти нент-оке ан (Рос сия и ми ро вой ры нок)“, Впер вые 
опу бли ко ва но в 1921; (до ступ но у елек трон ској фор ми: www.ih tik.lib.ru)

12) ЕтногенезаибиосфераЗемље (ЭтногенезибиосфераЗемли) је на слов док тор ске ди-
сер та ци је ко ју је  Лав Гу ми љов од бра нио 1974. го ди не, а об ја вио 1978. го ди не.
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„па си о ни ра ност“, а раз вој ни ток бли ско по ве зу је са ути ца ји ма при-
род не сре ди не, Гу ми љов је ве о ма до при нео ка ко ре не сан си иде ја 
о ру ском су пер-ет но су, та ко и пост мо дер ном ле ги ти ми те ту ру ског 
кон ти нен та ли стич ког ге о по ли тич ког дис кур са. Ње го вим иде ја ма о 
на стан ку (ве ли ко)ру ске на род но сти и ци ви ли за ци је као ре зул та ту 
ста па ња сло вен ског са тур ско-та тар ским ет но си ма (оства ре ног у 
са крал но-ге о граф ском кон тек сту као евро а зиј ска сим би о за Шу ме 
и Сте пе), те по то њој ис точ ној екс пан зи ји ру ске др жа ве на евро а-
зиј ска про стран ства као не на сил ној ин те гра ци ји за те че них ет но-
са ко ји су је до дат но снаб де ва ли соп стве ном „па си о ни ра но шћу“ – 
нео е вро а зиј ци су те о риј ски под у пр ли свој кон цеп циј ски при ступ.

Нео е вро а зиј ска ге о по ли тич ка ми сао је раз у ђе на, али ње ну 
основ ну тра су ус по ста вио је (хва ље ни и кри ти ко ва ни) Алек сан дар 
Ду гин. Ду ги нов кон цеп циј ски при ступ је све о бу хва тан и уну тар 
ко ор ди на та нео е вро а зиј ског по гле да на свет свр стао је скуп ста но-
ви шта – фи ло соф ских, иде о ло шко-по ли тич ких, ет но-ре ли ги о зних, 
кул тур но-ци ви ли за циј ских, фи нан сиј ско-еко ном ских, др жа во твор-
них, гло бал но-ге о по ли тич ких... И ње го во по ла зи ште је сте „тре ћи 
пут“ Ру си је као им пе ри јал ног је згра ши ре евро а зиј ске ин те гра ци је, 
што сма тра за „ге о граф ску и по ли тич ку пред о дре ђе ност свет ске 
исто ри је и свет ске ге о по ли ти ке“13). Мо тив и по кре тач тог „стра-
те гиј ског об је ди ња ва ња“ ни је де фи ни сан пре ма прин ци пу ЗА, већ 
пре ма прин ци пу ПРО ТИВ. „То је за јед нич ки не при ја тељ – САД, 
аме рич ки гло бал ни хе ге мо ни зам, ли бе ра ли зам, аме ри ка но ли ки ци-
ви ли за циј ски ве стер ни зам, та ла со крат ски атлан ти зам, уни по лар ни 
мон ди ја ли зам.“14) Ко нач ни циљ је про ме на свет ског ге о по ли тич ког 
по рет ка, тј. де тро ни за ци ја аме рич ке, та ла со крат ске, јед не Свет ске 
Им пе ри је и укидање уни по лар ног мон ди ја ли зма, а успостављање 
евро а зиј ски осми шље ног, те лу ро крат ски про фи ли са ног мул ти по-
лар ног мон ди ја ли зма ви ше свет ских им пе ри ја, ко је ће да оте ло тво-
ру је не ко ли ко пла не тар них ма кро-аре а ла.

Сме ну епо ха и си сте ма, тј. од ла зак уни по ла ри зма и до ла зак 
„ре ал не мул ти по лар но сти“15) ни је мо гу ће спро ве сти тре нут но, ни-
ти у крат ком вре мен ском пе ри о ду, већ као ви ше фа зни про цес16):

13) Алек сан дар Ду гин, Основигеополитике, књи га 1, Еко прес, Зре ња нин, 2004, стр. 192.

14) М. Сте пић, Геополитиканеоевроазијства:позицијасрпскихземаља,стр. 99.

15) Ду гин схва та мул ти по лар ни по ре дак као пре ла зни об лик ка крај њем ис хо ду, а то је исто-
риј ски до ка за но је ди ни рав но те жни свет ски си стем – ге о по ли тич ки ду а ли зам у ви ду 
„но вог мо де ла би по лар но сти“. Ви де ти део „Евра зи й ская ге о по ли ти ка“, по гла вље „Ге-
о по ли ти ка и струк ту ра ми ра в но вом ты ся че ле тии“, оде љак: „Мно го по лар ный мир“, у: 
Алек сан др Ду гин, Проект„Евразия“, ЭК СМО, Яуза, 2004. (до ступ но и у елек трон ској 
фор ми: www.evra zia.org) 

16) Иако Ду гин и нео е вро а зиј ци екс пли цит но не на во де фа зе „тран зи ци је“ уни по лар ног у 
мул ти по лар ни по ре дак, на осно ву њи хо вог де фи ни са ња про це са и кар то граф ских при-
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•  У уводној фази кон ста ту је се гло бал на ге о по ли тич ка 
струк ту ра на раз ме ђу 20. и 21. ве ка – САД су је згро уни-
по лар ног све та; пр ви ни во су аме рич ки „мо сто бра ни“ на 
ис то ку и за па ду Евро а зи је; дру ги ни во обра зу ју зе мље 
тзв. Тре ћег све та; тре ћи ни во је ра стро је на Ру си ја као 
„цр на ру па“.

• Реактивнафазаје за че так евро а зиј ске кон тра стра те ги-
је и под ра зу ме ва ус по ста вља ње ан ти а ме рич ких век то ра 
(„осо ви на при ја тељ ства“) од Ру си је ка нај ва жни јим ре-
ги о ни ма дуж евро а зиј ског обо да и њи хо вим кључ ним 
зе мља ма – Не мач кој, Ја па ну или Ки ни, Ира ну.

•  У мултиполарнојфазитре ба ло би да се фор ми ра ју че-
ти ри пла не тар не зо не („пан-обла сти“), ве ћи ном те лу-
ро крат ског иден ти те та и ма хом ме ри ди јан ски из ду же не 
– Ан гло а ме рич ка, Евро-африч ка, Пан-евро а зиј ска и Па-
ци фич ко-да ле ко и сточ на. 

• Великопросторнафаза од но си се на струк ту ри са ње че-
ти ри зо не, тј. њи хо ву по де лу на ви ше „ве ли ких про сто-
ра“ ко ји мо гу да ус по ста вља ју ине гра тив не ве зе иако 
при па да ју раз ли чи тим „пан-обла сти ма“, што је пут ка 
Ду ги но вом рав но те жном „но вом мо де лу би по лар но-
сти“.17)

Нео е вро а зиј ски про је кат пре о бли ко ва ња уни по лар ног у мул-
ти по лар ни ге о по ли тич ки по ре дак се спро во ди. На то не ука зу је 
са мо ну ме рич ки мер љи во опа да ње ре ла тив не мо ћи За па да (САД 
и ЕУ) и успон но вих/ста рих си ла Ки не, Ру си је, Ин ди је, Бра зи ла 
и дру гих, већ и ви дљи во гло бал но на ра ста ју ће еко ном ско, по ли-
тич ко и ци ви ли за циј ско ан ти за пад ња штво (на ро чи то ан ти а ме ри-
ка ни зам као от пор „за јед нич ком не при ја те љу“). Са ста но ви шта 
на ве де них фа за, мо гу ће је иден ти фи ко ва ти да се свет са да на ла-
зи у реактивнојфазиус по ста вља ња век то ра од Ру си је ка кључ-
ним зе мља ма евро а зиј ског обо да. Њи хо ву кон кре ти за ци ју пред-
ста вља ју тра се ру ских наф то во да и га со во да, ко је се по кла па ју са 
„осо ви на ма при ја тељ ства“, за ко је Ду гин кон ста ту је да су уну тар 
су пер-кон ти нен та Евро а зи је кључ но те лу ро крат ско „сред ство ин-
те гра ци је“18). Уоч љи ви су и не ки по ка за те љи пре ла ска у мултипо-

ка за мо гу ће је из дво ји ти че ти ри хро но-ге о по ли тич ка ни воа. Ви де ти: М. Сте пић, Геопо-
литиканеоевроазијства:позицијасрпскихземаља,стр. 101-142 

17) Ове че ти ри фа зе ни је екс пли цит но де фи ни сао А. Ду гин, већ их из два ја М. Сте пић. Ви-
де ти у: М. Сте пић, Геополитиканеоевроазијства:позицијасрпскихземаља,стр. 101-
142 

18) Алек сан дар Ду гин, Геoпoлитика пoстмoдерне, Превoдилачка радиoница „Рoсић“; 
ИКП „Никoла Па шић“, Беoград, 2009, стр. 204. 
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ларнуфазуфор ми ра ња ма кро-ре ги о нал них ин те гра ци ја су прот них 
и су прот ста вље них гло ба ли зму. Упо ре до са БРИКС-ом, ШОС-ом, 
ОДКБ-ом и дру гим ор га ни за ци ја ма, пре лом не, кључ не, цен трал не, 
пи је монт ске раз ме ре има фор ми ра ње Евро а зиј ског са ве за 2011. го-
ди не, ко ји је још две де це ни је ра ни је осми шљен у нео е вро а зиј ској 
кон цеп ци ји. Али, та ла со крат ска ре ак ци ја За па да ни је из о ста ла: ра-
ди пре се ца ња „осо ви на при ја тељ ства“ и оне мо гу ћа ва ња евро а зиј-
ских ин те гра ци ја („удру жи ва ња вар ва ра про тив Им пе ри је“), САД 
су при бе гле не скри ве ној упо тре би „за атлан ти сте тра ди ци о нал не  
стра те ги је са ни тар них кор до на“19).

ЗНАЧАЈРУСКО-СРПСКЕ„КОНЕКЦИЈЕ“
ЗАГЕОПОЛИТИКУНЕОЕВРОАЗИЈСТВА

Не про ла зна ге о по ли тич ка ва жност Бал ка на увек је да ле ко 
пре ва зи ла зи ла ње го ву про стра ност, при род не ре сур се, број ста-
нов ни ка, еко ном ску моћ и по је ди нач ни по ли тич ки ути цај зе ма ља 
ко је му пот пу но или ве ћим де лом те ри то ри је при па да ју. Кон ста та-
ци ја да Бал кан про из во ди ви ше исто ри је не го што мо же да под не се 
про ис ти че из ви со ког сте пе на ге о по ли тич ког „маг не ти зма“ ко јим 
при вла чи ве ли ке си ле, а ко ји над ма шу је ње гов ге о по ли тич ки ка па-
ци тет. То про ис ти че из по ло жа ја Бал ка на као ви ше ди мен зи о нал не 
евро-азиј ске спо не, због чи је кон тро ле се уну тар ње го вог про сто ра 
фор ми рао „ге о по ли тич ки чвор“ ра зно стра них ин те ре сних век то-
ра20). Али, по гре шно би би ло све сти Бал кан са мо на обез љу ђе но и 
обез ду хо вље но по при ште (аре ну) су че ља ва ња ве ли ких си ла. Бал-
кан је су штин ски ви ше од то га – он је све ко ли ка пер со ни фи ка ци-
ја ин те грал но сти Евро а зи је. За то је он ва жан као сим бол хлад но-
ра тов ске по бе де САД и та ла со крат ског За па да, те си лом сте че не 
при ви ле ги је не са мо да њи ме не при ко сно ве но упра вља ју и да га 
по ли тич ки-те ри то ри јал но (пре)уре де сход но соп стве ним уни по-
лар ним прин ци пи ма и по тре ба ма, већ и да по мо ћу ње га де струк-
тив но де лу ју на је дин ство Евро а зи је. Су прот но то ме, за ам би ци је 
опо ра вље не Ру си је и оста лих ан ти а ме рич ки на стро је них си ла у 
успо ну Бал кан је ис пит зре ло сти, тест спрем но сти и уга о ни ка мен 
за ус по ста вља ње мул ти по лар но сти, за сно ва не на те лу ро крат ском 
ге о по ли тич ком иден ти те ту и прин ци пу „Евро а зи ја Евро а зиј ци ма“. 

У ге о по ли тич ким ин те ре си ма За па да Бал ка ну је тра ди ци о-
нал но на ме ње на уло га ва жне ка ри ке у лан цу ко ји опа су је Ру си ју, 

19) Исто, стр. 203.

20) Ми ло мир Сте пић,Увртлогубалканизације, ЈП Слу жбе ни лист СРЈ; Ин сти тут за ге о по-
ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2001, стр. 100.
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спре ча ва је да се про би је из за тво ре но сти и по ти сну то сти у коп не-
ну уну тра шњост Евро а зи је, те иза ђе у „то пло мор ски“ ба сен Ме ди-
те ра на. Кон ти ну и тет та кве по зи ци је по твр ђен је и у пост мо дер ном 
раз до бљу: Бал кан се на ла зи у зо ни спо ја два од три великапростора 
дуж обод ног по ја са Евро а зи је ко ји на ста вља ју да бло ки ра ју Ру си-
ју (кон цеп ци ја „ве ли ке ша хов ске та бле“ Бже жин ског)21) и пред ста-
вља са став ни део ин те гри са не Евро пе чи ја функ ци ја про ши ре ног 
аме рич ког тран са тлант ског мо сто бра на на за па ду Евро а зи је и да ље 
о(п)ста је22). У нео е вро а зиј ској мул ти по лар ној кон цеп ци ји Бал кан је 
по де љен из ме ђу две од че ти ри зо не (пан-обла сти) – Евро-африч-
ке и Пан-евро а зиј ске, тј. из ме ђу њи хо ва два при па да ју ћа ве ли ка 
про сто ра – Европ ског и Ру ско-Евро а зиј ског. Гра ни ца је тра си ра на 
та ко да су Ру му ни ја и Бу гар ска при па да ле Пан-евро а зиј ској зо ни 
(Ру ско-Евро а зиј ском ве ли ком про сто ру), а Ср би ја и оста ле срп-
ске зе мље Евро-африч кој зо ни (Европ ском ве ли ком про сто ру).23) 
Сход но то ме, на пр ви по глед ди ле ма не би тре ба ло да по сто ји ни ти 
пре ма аме рич ком (уни по лар ном, евро а тлан ти стич ком, та ла со крат-
ском), ни ти пре ма ру ском (мул ти по лар ном, евро а зиј ском, те лу ро-
крат ском) кон цеп циј ском ви ђе њу бу дућ но сти – срп ске зе мље нису 
(би ле) у ру ском ге о по ли тич ком аре а лу.

Али, си ту а ци ја се фун да мен тал но про ме ни ла у од но су на 
вре ме ка да је нео е вро а зиј ство пре ли ми нар но кон ци пи ра но (Евро а-
зиј ски по крет 1992. го ди не), а по том и ге о по ли тич ко-кар то граф ски 
об ли ко ва но (2001/2002. го ди не). „Ру би кон је пре ђен“ укљу чи ва-
њем Ру му ни је и Бу гар ске у НА ТО (2004.) и ЕУ (2007.) као на гра де 
за про за пад но свр ста ва ње то ком ра та про тив СРЈ 1999. го ди не и 
по сле ње га. Та ко је на ве де на нео е вро а зиј ски про јек то ва на гра ни-
ца из ме ђу Евро-африч ке и Пан-евро а зиј ске зо не (Европ ског и Ру-
ско-Евро а зиј ског ве ли ког про сто ра) на Бал ка ну по ме ре на на ште ту 
ру ских ин те ре са јер су НА ТО и ЕУ из би ли на за пад ну оба ли Цр-
ног мо ра. То је и за крај ње спу штен праг то ле ран ци је Ру си је би ло 
пре мно го и она, у ме ђу вре ме ну већ знат но оја ча ла, по ку ша ва да 
у „бал кан ској игри“ оста не ди пло мат ско-еко ном ски се ди рект ни је 
ан га жу ју ћи по сред ством, de fac to, је ди ног пре о ста лог упо ри шта – 
срп ског. На За па ду се то схва та као по твр да њи хо ве не га тив но ко-
но ти ра не пред ра су де о Ср би ма као „ма лим (бал кан ским) Ру си ма“ 

21) Z. Bže žin ski, Velikašahovskatabla.(Ви де ти кар ту на стр. 37)

22) Zbig njev Bže žin ski, DrugašansaAmerike:tripredsednikaikrizaameričkesupersile, Slu žbe-
ni gla snik; Fa kul tet bez bed no sti Uni ver zi te ta u Be o gra du, Be o grad, 2009, str. 108. 

23) Ви де ти: Евразийский взгляд–основныепринципыдоктринальной евразийскойплат-
фомы,Арк то гея цен тр, Мо сква, 2001, стр. 44, 46 и Евразийскаятеориявкартах, 2002. 
(http://ge o po li ti ca.ru/Maps/3, 4/) 
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и „ко њо во ци ма ру ских ко за ка пре ма то плим мо ри ма“, а Ср би ји и 
срп ским зе мља ма као „ру ској пред стра жи на Бал ка ну“.

Ди ску та бил но је за што су пре ма нео е вро а зиј ској кон цеп ци ји 
са мо цр но мор ске бал кан ске зе мље (Ру му ни ја и Бу гар ска) укљу че-
не у кон ти нен та ли стич ки аре ал Ру си је-Евро а зи је24), ка да го то во чи-
тав Бал кан не ма та ла со крат ски ге о по ли тич ки иден ти тет (из у зи ма-
ју ћи Грч ку и уско ја ран ско при о ба ље). Шта ви ше, ме ђу ге о гра фи ма 
још увек је спо ран чак и по лу о стрв ски ка рак тер про сто ра ју жно 
од осе Трст-Оде са.25) Ср би ја и срп ске зе мље у це ли ни за у зи ма ју 
сре ди шњи део Бал ка на и због ви ше ве ков ног при нуд ног по ти ски ва-
ња од мо ра, за др жа ле су до ми нан тан те лу ро крат ски ге о по ли тич ки 
иден ти тет26). Сход но то ме, би ло би ло гич но да су их нео е вро а зиј ци 
укљу чи ли у Пан-евро а зиј ску пан-област (у ве ли ки про стор Ру си-
је-Евро а зи је у ње ном са ста ву), а да гра ни ца пре ма Евро-африч кој 
зо ни (и пре ма Европ ском ве ли ком про сто ру у ње ном са ста ву) бу де 
по ме ре на са Ста ре пла ни не на Ку пу или Уну. Ако то већ ни је учи-
ње но, тран скон ти нен тал ни (европ ско-азиј ски) и гло бал ни зна чај 
Бал ка на на ла гао је да се из Ру си је пре ма ње му неизоставноусме
ри један геополитичкивектор се кун дар ног (или чак и при мар-
ног) зна ча ја. Али, то је из о ста ло, ка ко у те о риј ско-кон цеп циј ском, 
та ко и у прак тич ном сми слу. Хо ће ли тај век тор до ћи тек са га со-
во дом Ју жни ток и да ли ће до та да већ би ти про пу штен ге о по ли-
тич ки ti ming?

Већ се по ка зу је да про јек то ва на „осо ви на при ја тељ ства“ пре-
ма Не мач кој на европ ском сек то ру је сте ва жна, али ни је до вољ на за 
успе шно де мон ти ра ње аме рич ког тран са тлант ског мо сто бра на као 
пред у сло ва за окон ча ње уни по лар ног и ус по ста вља ње мул ти по-
лар ног по рет ка. Из ме ђу ње и ру ског век то ра пре ма Бли ском Ис то-
ку „зја пи“ ве ли ка пра зни на, и то упра во у ге о по ли тич ки кру ци јал-
ном сек то ру бал кан ско-ма ло а зиј ског спо ја (или пре ки да) Евро пе 
и Ази је. За што за ис хо ди ште не до ста ју ћег век то ра ни је по доб на 
Ма ла Ази ја, тј. Тур ска? Она је про стра на, мно го људ на, еко ном ски 
про спе ри тет на и вој но моћ на ре ги о нал на си ла, те, на пр ви по глед, 
ис пу ња ва усло ве за ус поствља ње не са мо век тор ске ко нек ци је, не-
го ви со ко ге о по ли тич ки ран ги ра не „осо ви не при ја тељ ства“. Али, 

24) Пре ма мул ти по лар ној ва ри јан ти из 2001. го ди не чак је и чи тав Бал кан из ван Евро а-
зиј ске, тј. на ла зи се у Евро-африч кој зо ни (пан-обла сти)! Ви де ти:Евразийскийвзгляд
–основныепринципыдоктринальнойевразийскойплатфомы,стр. 44. 

25) Ми ло мир Сте пић, „За пад ни Бал кан: при мер ге о граф ског рас појм љи ва ња и ге о по ли тич-
ког ма ни пу ли са ња“, Националниинтерес, год. VI II, vol. 15, бр. 3/2012, Ин сти тут за по-
ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 14-15.

26) Ми ло мир Сте пић, „О срп ском ге о по ли тич ком иден ти те ту“, Српскаполитичкамисао, 
год. XIX, vol. 36, бр. 2/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 24.
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Тур ска не за до во ља ва кључ не нео е вро а зиј ске кри те ри ју ме – она је 
атлан ти стич ки ори јен ти са на, „си дро НА ТО у ис точ ном Ме ди те ра-
ну“, ви ше де це ниј ски (нео)ке на ни стич ки „об у зда вач“ и ре ги о нал ни 
„ба лан сер“ СССР/Ру си је, те екс по нент САД ко ји сво јим нео о сман-
ским и пан тур ки стич ким ам би ци ја ма по сред но до при но си не са мо 
аме рич кој пар ти ци па ци ји дуж обо да Евро а зи је, већ и укли ња ва њу 
у ње но сре ди ште. Сто га, ако она у бу дућ но сти не за у зме ан ти а ме-
рич ки став и ра ди кал но се не пре о ри јен ти ше ка кон ти нен та ли стич-
кој ге о по ли ти ци (што је ма ло оче ки ва но), Ду гин јој на ме њу је уло гу 
„жр тве ног јаг ње та“ мул ти по лар ног про јек та на ју жној евро а зиј ској 
ди рек три си.27)

Иако је „бал кан ски пот кон ти нент“ по год ни ји за усме ра ва ње 
не до ста ју ћег ге о по ли тич ког век то ра из Мо скве, у том по ли тич ко-
ге о граф ски усит ње ном про сто ру те шко је иза бра ти аде кват ну зе-
мљу за ње го во ис хо ди ште. Ру му ни ја и Бу гар ска, иако Ру си ји ва жне 
због пар ти ци па ци је у Цр но мор ском ба се ну, те пр во бит но чак увр-
ште не у Пан-евро а зиј ску зо ну и њен ве ли ки про стор Ру си ја-Евро-
а зи ја, (са мо)ис кљу че не су не са мо због члан ства у НА ТО и ЕУ, већ 
и због ни за стра те шких ан ти ру ских по те за ко ји ма до ка зу ју фа на-
тич ну евро а тлан ти стич ку пра во вер ност. Грч ка је пра во слав на, али 
има та ла со крат ски иден ти тет и ви ше де це ниј ску при пад ност еко-
ном ским, по ли тич ким и вој ним ин те гра ци ја ма За па да, ко је јој ни 
у тре ну ци ма нај ду бље кри зе не до зво ља ва ју да при хва ти по ну ђе ни 
спас из исто вер не Ру си је. Сло ве ни ја, Ма ке до ни ја, Цр на Го ра и Ал-
ба ни ја (чак и у хи по те тич ким ве ли ко др жав ним га ба ри ти ма) ису-
ви ше су ма ле, не ста бил не и уву че не у „па у ко ву мре жу“ За па да да 
би од го ва ра ле зах те ви ма нео е вро а зиј ске ге о по ли тич ке кон цеп ци је. 
Су штин ски се не раз ли ку је и из ра зи то ри мо ка то лич ка, про за пад на 
Хр ват ска, иако она има екс пан зи о ни стич ке пре тен зи је и ин ду ко ва-
не ам би ци је „ми ни-хе ге мо на“. Бо сну и Хер це го ви ну, по сма тра ну 
це ли ни, уна пред дис ква ли фи ку је про тек то рат За па да, за хва љу ју ћи 
ко ме се ње на уну тра шња хе те ро ге ност, по де ље ност и кон фрон ти-
ра ност не окон ча ва ло гич ним рас па дом. 

 Пре ма кри те ри ју ми ма нео е вро а зиј ске мул ти по лар не кон цеп-
ци је, је ди на бал кан ска зе мља ко ја ис пу ња ва усло ве за фор ми ра ње 
век то ра усме ре ног из Ру си је пре ма ју го за па ду је сте Ср би ја. Та ко је 
ви ди и Ду гин, чел на лич ност нео е вро а зиј ског по гле да на свет: „Ге-
о по ли тич ка пер спек ти ва Ср ба је из ри чи то про ру ског, евро а зиј ског 
ка рак те ра. Ср би ја се пре ко вер ског и ет нич ког чи ни о ца ди рект но 
при кљу чу је Ру си ји и пред ста вља њен ге о по ли тич ки про ду же так 
на ју гу Евро пе. Суд би на Ср ба и суд би на Ру са је на ге о по ли тич ком 

27) А. Ду гин, Геoпoлитикапoстмoдерне, стр. 214.
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ни воу јед на иста суд би на. За то је Ср би ма, да би се вра ти ли из во-
ри шти ма сво је европ ске ми си је, нео п ход но да се окре ну Ис то ку, 
Евро а зи ји, да схва те сми сао и ци ље ве ру ске ге о по ли ти ке.“28) Да кле, 
на срп ско са гла сје са нео е вро а зиј ством упу ћу ју чи ње ни це:

•  Ср би ја има цен трал ни по ло жај на Бал ка ну и за у зи ма 
про стор где се укр шта ју глав ни ко му ни ка циј ски и стра-
те гиј ски прав ци;

•  ње но кључ но свој ство је кон ти нен та ли стич ко, не са мо 
за то што не из ла зи на мо ре, већ и због тра ди ци о нал ног 
те лу ро крат ског ге о по ли тич ког иден ти те та чи ји је пла не-
тар ни сим бол Ру си ја;

•  у са крал но-ге о граф ском сми слу, Ср би су, као и Ру си, 
евро а зиј ски на род Шу ме и Сте пе, а не Оба ле и Мо ра;

•  ана лог но Ру си ма, и Ср би не при па да ју За пад ној, већ 
Пра во слав ној ци ви ли за ци ји29);

•  усрп ском на ро ду ма ло је ко лек тив не аме ро фи ли је, ан гло-
фи ли је, фран ко фи ли је, гер ма но фи ли је... (шта ви ше, због 
исто риј сих ис ку ста ва има еле ме на та ве стер но фо би је), 
упр кос про па ган ди и за ла га њу на За па ду ин те лек ту ал-
но-по ли тич ки „пре па ри ра не“ ели те, али је за то ши ро ко 
за сту пље на и ду бо ко уко ре ње на ру со фи ли ја, ко ја не ка да 
до сти же ира ци о нал не раз ме ре (став о без у слов ној љу ба-
ви и за штит нич кој уло зи „мај чи це Ру си је“);

•  због тра гич них ис ку ста ва рат ног раз би-рас па да Ју го-
сла ви је и ан га жма на на стра ни срп ских су пар ни ка, ме ђу 
Ср би ма је ве о ма рас про стра њен ан ти а ме ри ка ни зам, ко-
га нео е вро а зиј ци по тен ци ра ју као кључ ни ин те гра тив ни 
мо тив на ме га-кон ти нен ту Евро а зи ји;

•  на Бал ка ну је ди но срп ски на род има не га ти ван став пре-
ма  атлан ти зму – ве ћин ски от пор при кљу че њу НА ТО ни-
ка да ни је до ла зио у пи та ње, а пре ма ЕУ све ви ше до ла зи 
до из ра жа ја30);

28) Алек сан дар Ду гин, Основигеополитике, књи га 1, стр. 394.

29) Са вре ме ни те о ре ти ча ри ци ви ли за ци ја, ме ђу њи ма и С. Хан тинг тон, сма тра ју да не по-
сто ји ин те грал на Европ ска ци ви ли за ци ја, већ је кроз сре ди ште Евро пе тра си ра на апрок-
си ма тив на гра ни ца Пра во слав не (Ви зан тиј ске) и За пад не ци ви ли за ци је. Ви де ти Мар1.3 
„The World of Ci vi li za ti ons: Post-1990“ у: Sa muel P. Hun ting ton, TheClashofCivilizations
andtheRemakingofWorldOrder, Si mon & Schu ster, New York, 1996, рр. 26-27.

30) Ви де ти опа да ју ћи тренд опре де ље ња ста нов ни штва Ср би је за ула зак у ЕУ (та бе ла 1) у: 
Сло бо дан Ан то нић, „О ,де бри се лиз ци ји‘ би ра ча: евро скеп ти ци зам у јав ном мне њу Ср-
би је“,Националниинтерес, год. IX, vol. 16, бр. 1/2013, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2013, стр. 85.  
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•  бу ду ћи да је пост хлад но ра тов ски та ла со крат ски уни по-
лар ни гло ба ли зам на раз ме ђу 20. и 21. ве ка до нео срп-
ском чи ни о цу на Бал ка ну све ко ли ку про паст, ло гич но је 
да у опре де ље њу за мул ти по лар ни по ре дак Ср би ви де не 
са мо јед ну ге о по ли тич ку оп ци ју, већ и ра ци о нал ну шан-
су за на ци о нал ни спас и пре по род.

Ср би ја, иако је кључ на зе мља за хи по те тич ко бал кан ско ис-
хо ди ште ру ског век то ра, ипак не ма до вољ не про стор не, ре сурс не, 
де мо граф ске, ин фра струк тур не, еко ном ске и дру ге ка па ци те те да 
би би ла функ ци о нал но упо ри шта нео е вро а зиј ства, од и гра ла уло-
гу у ре ак тив ној фа зи (кон тра стра те ги ји) про тив аме рич ког тран-
са тлант ског ути ца ја у Евро пи и по ста ла осло нац мул ти по ла ри зма 
у на ста ја њу. Али, упр кос свих по пу ла ци о но-те ри то ри јал них гу би-
та ка, још увек ва же Цви ји ће ве кон ста та ци је из ре че не пре ви ше од 
јед ног ве ка: „...ми смо исти на вр ло ма ла др жа ва али зна тан на род, 
од Бе ча до Ца ри гра да не ма ве ћег на ро да од на ше га. Има на чи на да 
се то и у свет ској по ли ти ци узме ви ше це ни ти. Ср би ја би, и због 
сво га по ло жа ја, мо гла и да нас би ти нај ва жни ји фак тор на Бал ка ну. 
Свет тре ба да зна и да се уве ри, да Ср би ја мо же да опе ри ше са мно-
го ве ћом це ли ном, но што је ње на те ри то ри ја. Од Ср би је мо гу да 
по ђу нај ве ће те ри то ри јал не тран сфор ма ци је.“31)

Сход но то ме, ако же ли да се „вра ти на Бал кан“, Ру си ја би 
краткорочно, тј. у по чет ним ко ра ци ма за сни ва ња бал кан ског век-
то ра, ин те грал но са Ср би јом тре ба ло да ра чу на и на Ре пу бли ку 
Срп ску. За јед но су мно го по у зда ни ји и трај ни ји осло нац, за чи је би 
кре и ра ње, оп ста нак и ге о по ли тич ку „ми си ју“ би ла по треб на мно-
го ди рект ни ја по ли тич ко-ди пло мат ска, ме диј ска, кул тур на, обра-
зов но-на уч на и еко ном ска ру ска по др шка. Ру си ја средњорочно не 
би тре ба ло да окле ва са про стор ним де фи ни са њем и по сте пе ним 
ус по ста вља њем сво је ин те ре сне сфе ре у пост ју го сло вен ском про-
сто ру (Ср би ја, БЈР Ма ке до ни ја, Цр на Го ра, Ре пу бли ка Срп ска са 
ве ћим де лом Фе де ра ци је БиХ, не ка да шња Ре пу бли ка Срп ска Кра-
ји на), те ње ним раз гра ни че њем са не мач ком зо ном ути ца ја (Сло ве-
ни ја, ве ћи део Хр ват ске са при сту пом Ја дра ну).32) Ста бил ну ру ску 

31) Јо ван Цви јић, „О на ци о нал ном ра ду“ (го вор одр жан у Ко лу срп ских се ста ра 18. фе бру-
а ра 1907. го ди не), Говориичланци, Са бра на де ла, књи га 3 (том I), СА НУ; Књи жев не 
но ви не; За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1987, стр. 66. 

32) Ду ги но ва иде ја тзв. Ве ли ке Ис точ не Евро пе као „коп че“ из ме ђу Ру си је-Евро а зи је и 
хи по те тич ке кон ти нен та ли стич ки на стро је не Евро пе, тј. као про сто ра кон до ми ни јум-
ског про жи ма ња ру ских и не мач ких ин те ре са без њи хо вог ја сног раз гра ни че ња – ни је 
свр сис ход на (иако је ин спи ри са на же љом да се из бег не ру ско-не мач ка кон фрон та ци ја). 
Она би об у хва та ла др жа ве из ме ђу гра ни ца Ру си је и Не мач ке, и чи тав Бал кан. Ви де ти у: 
Алек сан др Ге ль е вич Ду гин, Геополитика,Ака де ми че ский Про ект; Га у де а мус, Мо сква, 
2011, стр. 478.
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(нео е вро а зиј ску) ко нек ци ју дугорочно на Бал ка ну мо гу да га ран-
ту ју са мо це ло ви те срп ске зе мље у сво јим исто риј ско-ге о граф ским 
га ба ри ти ма и ор га ни зо ва не у је дин стве ну срп ску др жав ну (или др-
жа во ли ку, су пра др жав ну) по ли тич ко-те ри то ри јал ну је ди ни цу. На 
то ме би Ру си ја тре ба ло ис трај но да ра ди, не са мо због ста бил ног 
ис хо ди шта нео е вро а зиј ског век то ра и оства ре ња соп стве ног „др-
жав ног раз ло га“, већ ра ди „ви ших ци ље ва“ – сме не уни по лар ног 
мул ти по лар ним ге о по ли тич ким по рет ком. (карта1)

Карта1:Русија-Балкан–недостајућивектор
неоевроазијскегеополитичкеконцепције

 12

конекцију дугорочно на Балкану могу да гарантују само целовите српске земље у сво-
јим историјско-географским габаритима и организоване у јединствену српску државну 
(или државолику, супрадржавну) политичко-територијалну јединицу. На томе би Руси-
ја требало истрајно да ради, не само због стабилног исходишта неоевроазијског вектора 
и остварења сопственог „државног разлога“, већ ради „виших циљева“ – смене унипо-
ларног мултиполарним геополитичким поретком. (карта 1) 
Карта 1: Русија-Балкан – недостајући вектор неоевроазијске геополитичке кон-

цепције 

Картографска основа: Евразийская теория в картах. http://geopolitica.ru/Maps/2/ (фра-
гмент карте) 

Таласократски Запад под америчким вођством чини и чиниће све да онемогући успост-
ављање руско-српског вектора. Румунија и Бугарска, у име НАТО и ЕУ, већ представљ-
ају „санитарни кордон“. Њему је намењена баражна улога за руски „повратак на Ба-
лкан“, која се манифестује од опструкције изградње нафтовода Констанца-Панчево-
Трст и гасовода Јужни ток, до војно-стратегијског позиционирања НАТО-база и сист-
ема ПРО. Стога је један од приоритетних задатака Русије на југозападном правцу да Р-
умунију и Бугарску ишчупа из западне интересне сфере и врати у своју. Такође, Русија 
би српским земљама, као свом неоевроазијски профилисаном партнеру, требало да п-
омогне да надјачају неокенанистичке постјугословенске „обуздаваче“ и „балансере“33 и 
да изађу из наметнуте клопке тзв. балканског Израела, ослобађајући их притиска од 
стране инструментализовано агресивних и непријатељски настројених суседа. 
Ако српске земље постану руски и неоевроазијски „фаворит“ на Балкану, ко ће, онда, 
да буде „жртвено јагње“ процеса преобликовања униполарног у мултиполарни пор-
едак? Постоје три кандидата – они који најдоследније заступају атлантистичке интересе 
на Балкану, а надокнаду за тај ангажман добијају на штету српског међународног пол-
ожаја, територија, етно-демографских потенцијала, културно-цивилизацијског идентит-
ета, економске моћи... Хрватска је римокатоличка земља, синоним Запада на Балкану, 
чланица НАТО и ЕУ, оријентисана не толико проамерички, колико прогерамански (п-
осредник за приступ Јадрану). Управо та чињеница, а у контексту за неоевроазијски пр-
ојекат мултиполаризма фундаментално важне руско-немачке „осовине пријатељства“ – 
може да спасе Хрватску. Фаворит за судбину „жртвеног јагњета“ требало би да остане 
Албанија и читав албански/арбанашки чинилац. Ради се о очигледном балканском шт-
ићенику и експоненту САД, које директно, политички, економски, војно и пропаган-
                                                            

33 Видети поглавље „Континуитет: постјугословенско неокенанистичко обуздавање и балансира-
ње“ у: Миломир Степић, „Српске земље у балканској апликацији стратегије обуздавања: југословенска и 
постјугословенска формула“, Разбијање Југославије (Живојин Ђурић, Милош Кнежевић, Милан Јовано-
вић, ур.), Институт за политичке студије, Београд, 2012, стр. 271-280. 

Картографскаоснова: Евр аз и йская т е ория в ка-
ртах. http://g e op ol it ica.ru/Maps/2/ (фра гмент ка рте)

Та ла со крат ски За пад под аме рич ким вођ ством чи ни и чи ни-
ће све да оне мо гу ћи ус по ста вља ње ру ско-срп ског век то ра. Ру му-
ни ја и Бу гар ска, у име НА ТО и ЕУ, већ пред ста вља ју „са ни тар ни 
кор дон“. Ње му је на ме ње на ба ра жна уло га за ру ски „по вра так на 
Бал кан“, ко ја се ма ни фе сту је од оп струк ци је из град ње наф то во да 
Кон стан ца-Пан че во-Трст и га со во да Ју жни ток, до вој но-стра те гиј-
ског по зи ци о ни ра ња НА ТО-ба за и си сте ма ПРО. Сто га је је дан од 
при о ри тет них за да та ка Ру си је на ју го за пад ном прав цу да Ру му ни-
ју и Бу гар ску иш чу па из за пад не ин те ре сне сфе ре и вра ти у сво-
ју. Та ко ђе, Ру си ја би срп ским зе мља ма, као свом нео е вро а зиј ски 
про фи ли са ном парт не ру, тре ба ло да по мог не да над ја ча ју нео ке-
на ни стич ке пост ју го сло вен ске „об у зда ва че“ и „ба лан се ре“33) и да 
иза ђу из на мет ну те клоп ке тзв. бал кан ског Изра е ла, осло ба ђа ју ћи 

33) Ви де ти по гла вље „Кон ти ну и тет: пост ју го сло вен ско нео ке на ни стич ко обуздавање и ба-
лансирање“ у: Ми ло мир Сте пић, „Срп ске зе мље у бал кан ској апли ка ци ји стра те ги је об-
у зда ва ња: ју го сло вен ска и пост ју го сло вен ска фор му ла“, РазбијањеЈугославије(Жи во-
јин Ђу рић, Ми лош Кне же вић, Ми лан Јо ва но вић, ур.), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2012, стр. 271-280.
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их при ти ска од стра не ин стру мен та ли зо ва но агре сив них и не при-
ја тељ ски на стро је них су се да.

Ако срп ске зе мље по ста ну ру ски и нео е вро а зиј ски „фа во-
рит“ на Бал ка ну, ко ће, он да, да бу де „жр тве но јаг ње“ про це са пре-
о бли ко ва ња уни по лар ног у мул ти по лар ни по ре дак? По сто је три 
кан ди да та – они ко ји нај до след ни је за сту па ју атлан ти стич ке ин-
те ре се на Бал ка ну, а на док на ду за тај ан га жман до би ја ју на ште ту 
срп ског ме ђу на род ног по ло жа ја, те ри то ри ја, ет но-де мо граф ских 
по тен ци ја ла, кул тур но-ци ви ли за циј ског иден ти те та, еко ном ске 
мо ћи... Хрватска је ри мо ка то лич ка зе мља, си но ним За па да на Бал-
ка ну, чла ни ца НА ТО и ЕУ, ори јен ти са на не то ли ко про а ме рич ки, 
ко ли ко про ге ра ман ски (по сред ник за при ступ Ја дра ну). Упра во та 
чи ње ни ца, а у кон тек сту за нео е вро а зиј ски про је кат мул ти по ла ри-
зма фун да мен тал но ва жне ру ско-не мач ке „осо ви не при ја тељ ства“ 
– мо же да спа се Хр ват ску. Фа во рит за суд би ну „жр тве ног јаг ње та“ 
тре ба ло би да оста не Албанија и чи тав ал бан ски/ар ба на шки чи-
ни лац. Ра ди се о очи глед ном бал кан ском шти ће ни ку и екс по нен ту 
САД, ко је ди рект но, по ли тич ки, еко ном ски, вој но и про па ганд но, 
по ма жу ње гов ве ли ко др жав ни про је кат. Му сли ман ска вер ско-ци-
ви ли за циј ска при пад ност ве ћи не Ал ба на ца не би тре ба ло ре ме ти 
стра те гиј ске од но се Ру си је и ислам ског све та јер је ру ски век тор 
усме рен ка Ира ну, а не пре ма Тур ској са ко јом ал бан ски чи ни лац 
има ди рект ни је од но се (шта ви ше, Тур ска је већ апо стро фи ра на као 
„жр тве но јаг ње“ на ју жном прав цу из град ње нео е вро а зиј ског про-
јек та мул ти по ла ри зма). Слич на уло га „жр тве ног јаг ње та“ мо гла би 
да се про ши ри и на му сли ман ски чи ни лац у Фе де ра ци ји БиХ и ра-
шко-по лим ском де лу Ср би је.

УМЕСТОЗАКЉУЧКА

Те ри то ри јал но и де мо граф ски ма ле зе мље, на ро чи то оне чи-
ји је ге о по ли тич ки по ло жај тра ди ци о нал но де ли ка тан, при ну ђе не 
су да не пре ста но и па жљи во пра те не са мо прак тич не по те зе ве ли-
ких си ла, већ и њи хо ве дис крет не или јав но про кла мо ва не пла но ве 
јер се они про јек ту ју на ре ги о не где се те ма ле зе мље на ла зе. То ни-
је са мо пи та ње њи хо вог бо љег или ло ши јег по ли тич ког, кул тур ног, 
при вред ног, са о бра ћај ног, тр го вин ског, вој ног и дру гог по зи ци о ни-
ра ња, већ че сто и пи та ње оп стан ка. Ср би и срп ске зе мље пла ти ли 
су и пла ћа ју ви со ку це ну за по ста вља ња оба ве зе да пра те ге о по ли-
тич ке кон цеп ци је ве ли ких си ла, при прем не ак тив но сти за њи хо ву 
кон кре ти за ци ју, фа зни ток, пре лом не мо мен те и епи лог у оства-
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ри ва њу „на гло бал ном те ре ну“, те мо гу ће и ствар не по сле ди це по 
на ци о нал не и др жав не ин те ре се. А те кон цеп ци је че сто и ни су под 
ве лом кон спи ра тив но сти. На про тив. Обич но се об зна њу ју у ви ду 
пре да ва ња, рас пра ва, на уч них ра до ва и књи га, у аутор ству по је-
ди на ца или ти мо ва струч ња ка ко ји чи не ин те лек ту ал ну ло ги сти ку 
пра вих кре а то ра (пре)уре ђе ња све та. Циљ те „тран спа рент но сти“ 
је да се по ка же над моћ, из вр ши „пре па ри ра ње“ јав но сти и уна пред 
обе сми сли сва ка по ми сао на от пор. Ни су ли се та ко су ге стив но 
при пре ма ли три јумф атлан ти зма, ус по ста вља ње уни по лар ног ге о-
по ли тич ког си сте ма, па и раз би-рас пад Ју го сла ви је на ште ту срп-
ских ин те ре са? Из не пре по зна ва ња шта се при пре ма и до га ђа не 
мо же да про ис тек не аде кват на пре вен ти ва ни ти ре ак ци ја.

Ру ско нео е вро а зиј ство је све о бу хва тан по глед на свет, ко ји 
се ди ја ме трал но раз ли ку је од го то во пла не тар но одо ма ће ног (на-
мет ну тог) и свр сис ход ним сте ре о ти пи ма про же тог ве стер ни зма. 
Иако под ра зу ме ва дру га чи је по и ма ње ге о граф ских, исто риј ских, 
ет но граф ских, кул тур но-ци ви ли за циј ских, иде о ло шко-по ли тич-
ких и еко ном ских  фе но ме на и про це са, кључ но по ље где оно ну ди 
ал тер на ти ву је сте ге о по ли ти ка. По сле го то во пе то ве ков не до ми на-
ци је та ла со крат ских, атлант ских, тр го вач ких си ла, ко ја је вр ху нац 
до сти гла у дру гој по ло ви ни 20. ве ка ка да је Евро а зи јом и Пла не том 
у це ли ни пр ви пут у исто ри ји до ми ни ра ла јед на си ла из ван Евро а-
зи је, нео е вро а зиј ска ге о по ли тич ка кон цеп ци ја по ста вља те мељ из 
ко га мо же да на ста не епо хал ни обрт. Уме сто јед не, гло бал не Им пе-
ри је и ње не раз о бру че не хе ге мо ни је ко јој су под ре ђе не та ко моћ-
не си ле као што су Ки на, Ру си ја, Ин ди ја, Ја пан, Бра зил, Европ ска 
уни ја, ислам ски блок и све оста ле зе мље све та, ге о по ли тич ки по-
ре дак би се пре о бли ко вао у урав но те же ни ји, ста бил ни ји и ре ал ни-
ји – мул ти по лар ни. Али, ко јој од че ти ри ме ри ди јан ски из ду же не 
пан-области, тј. ко јем од број них великихпростораће кон крет на 
зе мља при па да ти ни је са мо пи та ње кар то граф ски ви зу е ли зо ва ног 
ге о по ли тич ког ше ма ти зма, већ по ли тич ке, ет но-де мо граф ске, кул-
тур не, еко ном ске, вој не и дру ге пер спек ти ве у вре ме ну ко је до ла зи. 
То се, у пр вом ре ду, од но си на на ро де, њи хо ве на ци о нал не про-
сто ре и др жа ве сме ште не на кон так ту пан-обла сти, од но сно њи хо-
вих ве ли ких про сто ра. Упра во у та квој по зи ци ји на ла зе се Ср би ја 
и срп ске зе мље у це ли ни. Срп ски чи ни лац је ло гич но ис хо ди ште 
нео е вро а зиј ског ге о по ли тич ког век то ра ко ји би Ру си ја ло гич но 
тре ба ло да ори јен ти ше пре ма Бал ка ну. Без ру ско-срп ске  „ко нек-
ци је“ не ма истин ског „по врат ка Ру си је на Бал кан“, а без „по врат-
ка Ру си је на Бал кан“ не мо гу ће је ис ти ски ва ње евро а тлан ти зма из 
Евро пе, тј. нео ства ри ва је сме на уни по лар ног и усто ли че ње мул ти-
по лар ног по рет ка. 
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MilomirStepic

BALKAN–AMISSINGORIGINPOINT
OFANEO-EUROASIANVECTOR

Resume
Rus sian Neo-Euro a si a nism is a the o re ti cal-con cep ti o nal ge o po-

li ti cal ba sis of cre a tion of Euro-Asian As so ci a tion. Main ob jec ti ve of 
the Neo-Euro a si a nism is tran sfor ma tion of an uni po lar world or der in to 
mul ti po lar one. This pro cess is en vi si o ned to ta ke pla ce in fo ur pha ses – 
star ting from ascer ta in ment of the uni po lar re a lity to for ma tion of “gre-
at re gi ons” (wit hin fo ur pan-are as) that wo uld be ba sic su bjects of the 
mul ti po lar world. The esta blis hment of the Euro-Asian As so ci a tion in 
2011 symbo li zed an en tran ce in to third Neo-Euro a sian pha se, alt ho ugh 
se cond one has not been fi nis hed yet. The re ha ve not been esta blis hed 
“the axes of fri endship” from Rus sia to ward key-po wers in Euro-Asia, 
ne it her the re ha ve been esta blis hed the vec tors to ward most im por tant 
re gi ons along the ed ge of Euro-Asia. Bal kan is en vi si o ned to be an ori-
gin po int of one of the se vec tors.

In ac cord to Neo-Euro a sian cri te ri ons, the only Bal kan fac tor 
which me ets con di ti ons for esta blis hment of the con nec tion with Rus-
sia are Ser bia and Serb lands. Ser bia and the Serb lands in ge ne ral ha ve 
a cen tral ge o grap hic lo ca tion, te lu roc ra tic ge o po li ti cal iden tity, ci vi li-
za tion ho mo ge ne ity with Rus sia, pro-Rus sian mood of the pe o ple, ne-
ga ti ve ex pe ri en ce in re la ti ons with the USA, sig ni fi cant an ti-An tlan tic 
mi li tary-po li ti cal ori en ta tion and re gi o nal (Bal ka nian) cen tral ca pa city. 
In ac cord with this, gas pi pe li nes and oil pi pe li nes which the Neo-Euro-
a si ans stress as an in stru ment of ac com plis hment of the ir con cep tion 
of mul ti po la rism, are pro jec ted thro ugh the Serb lands, but they are 
vul ne ra ble po ints as well. The ir ro u tes are in ter cep ted by pro-Ame ri-
can Bal kan “cor don sa ni ta i re”.  The se two op po sing ef forts – the one 
of the USA to pre ser ve and strengthen it and the one of Rus sia to bre ak 
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thro ugh and di sman tle it so that ge o po li ti cal vec tors be co me lin ked to 
ge o e ner ge tic vec tors – will mark the pro ces ses in ne ar fu tu re of Bal kan.
KeyWords: Rus sian-Ser bian “con nec tion”, con ti nen ta lism, Neo-Euro a si a-

nism, mul ti po lar or der, Serb lands, Bal kan

* Овај рад је примљен 20. мајa 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
09. ј уна 2014. године.
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ГЕОПОЛИТИКАКИНЕСКЕЕНЕРГЕТСКЕ
СТРАТЕГИЈЕУЦЕНТРАЛНОЈАЗИЈИ*

Сажетак

Ауто ри ана ли зи ра ју ути цај на сто ја ња НР Ки не да по ве ћа 
сво ју енер гет ску без бед ност кроз низ би ла те рал них енер гет ских 
аран жма на са др жа ва ма Цен трал не Ази је, али и Ру си јом, те зе-
мља ма на обо ду Ка спиј ског мо ра на би ла те рал не од но се Ки не са 
овим зе мља ма, њи хо ву мул ти ла те рал ну са рад њу, и на ро чи то од-
но се са Ру си јом. На и ме, ауто ри по ла зе од про ме ње не уло ге Ки не, 
ко ја као дру га еко но ми ја све та, из ра сла на из во зно ори јен ти са ним 
из во зним ин ду стри ја ма, ве ли ким по тро ша чи ма енер ге на та, по ста-
је ра њи ва због бр жег ра ста по тро шње енер ги је од укуп ног ра ста 
еко но ми је, а на ро чи то ра ста про из вод ње енер ги је, што је чи ни све 
за ви сни јом од по ве ћа ног уво за. 

На сто је ћи да ума њи сво ју енер гет ску за ви сност, Ки на ини-
ци ра низ исто вре ме них, ма да ду го роч них ме ра, ко је се са сто је од 
усва ја ња но ве енер гет ске стра те ги је и ње ног ре а ли зо ва ња кроз 
ре фор ме си сте ма до ма ће енер го ин ду стри је, по ве ћа ња до ма ће 
про из вод ње, по ве ћа ња по тро шње об но вљи ве енер ги је и штед ње, 
по ве ћа ње уво за енер ге на та, ње го ва струк тур на и ге о граф ска ди-

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројекта „Политички идентитет Србије у 
регионалном и глобалном контексту“, бр. 179076, који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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фер си фи ка ци ја, ства ра ње стра те шких ре зер ви наф те, ула га ње у 
из во ре наф те и га са у ино стран ству, ула га ње у тран спорт не ка па-
ци те те и за кљу чи ва ње ду го го ди шњих уго во ра о уво зу наф те и га са 
кроз ову ин фра струк ту ру. 

Ауто ри по ре де на чи не и са др жај јед но вре ме ног ки не ског 
про до ра на тр жи шта зе ма ља у име но ва ним ге о граф ским под руч ји-
ма, у на сто ја њу да уочи стра те ги ју овог на сту па и ње ну са др жин-
ску, ге о граф ску и вре мен ску до след ност. Ауто ри по твр ђу ју основ-
ну прет по став ку да ре а ли зу ју ћи но ву енер гет ску стра те ги ју Ки на 
су штин ски ме ња ква ли тет би ла те рал них од но са са овим зе мља ма 
по ста ју ћи из у зет но би тан еко ном ски, а ти ме и по ли тич ки парт-
нер сва кој од њих. За кљу чу ју да оства ру ју ћи еле мен те сво је но ве 
енер гет ске стра те ги је Ки на ме ња гло бал но тр жи ште енер ген ти ма 
и исто вре ме но из у зет но ја ча сво ју ге о по ли тич ку и ге о е ко ном ску 
уло гу у Цен трал ној Ази ји, али и гло бал но. 
Кључ не ре чи: Ки на, енер гет ска без бед ност, Цен трал на Ази ја, са рад ња, 

ге о е ко но ми ја

ГЕОПОЛИТИКАКИНЕСКЕЕНЕРГЕТСКЕ
СТРАТЕГИЈЕУЦЕНТРАЛНОЈАЗИЈИ

1.Кинескаенергетскастратегија
ињенеглобалнегеоекономскепоследице

Оства ру ју ћи то ком три де сет и пет го ди на спро во ђе ња по ли-
ти ке „ре фор ме и отва ра ња“ не пре кид ни и ре корд но ви со ки еко ном-
ски раст, На род на Ре пу бли ка Ки на је ус пе ла да су штин ски про ме ни 
ква ли тет жи во та сво јих ми ли јар ду и три ста ми ли о на ста нов ни ка1), 
по став ши при том и зна ча јан, а че сто и до ми нант ни ак тер ве ћи-
не гло бал них еко ном ских то ко ва, а пр вен стве но ин ду стриј ских и 
тр го вин ско-фи нан сиј ских. Са дру ге стра не овај про цес је до нео 
Ки ни и но ву без бед но сну прет њу – прет њу енер гет ске без бед но-
сти. На и ме, сто пе ра ста ко је су у про те клом ре форм ском пе ри о ду 
из но си ле го то во 10%, то ком ко јих је и ки не ска по тро шња енер ги је 
би ла тек за ко ји про це нат ни жа2), учи ни ле су Ки ну ве о ма за ви сном 
од уво за енер ге на та, на ро чи то наф те и га са. Ти ме ње на стра те шка 

1) Детаљније о овом аспекту кинеског развоја у Митровић, Д., „Извори и границе кинеске 
моћи“, Политичкиживот, бр. 1/2011, ФПН, Београд. 

2) О стопама економског раста и раста потрошње енергије највећих привреда, укључујући 
и кинеску, видети у тексту Тверберг, Гаил, IsitreallypossibletodecoupleGDPGrowth
fromEnergyGrowth? доступном на http://ourfiniteworld.com/2011/11/15/is-it-really-pos-
sible-to-decouple-gdp-growth-from-energy-growth/ (приступљено 12. октобра 2013.)



ДраганаД.Митровић,ДраганТраиловић Геополитикакинеске...

135

са мо до вољ ност би ва угро же на по дру ги пут у исто ри ји На род не 
Ре пу бли ке, иако су ки не ски ли де ри тра ди ци о нал но из јед на ча ва ли 
енер гет ску без бед ност са еко ном ском са мо до вољ но шћу. 

Са дру ге стра не, Ки на је ре ша ва ју ћи овај без бед но сни иза зов 
по ста ла ве о ма мо ћан играч на гло бал ном тр жи шту енер ге на та, а 
на ро чи то наф те и у но ви је вре ме га са. Бу ду ћи да је при ну ђе на да 
уво зи го то во 60% укуп не ко ли чи не наф те ко ју тро ши, пре ра ђу је 
или скла ди шти као стра те шке ре зер ве, њен увоз је у 2012. го ди ни 
чи нио 14% укуп ног свет ског уво за си ро ве наф те. Ки не ско на сто-
ја ње да пла ни ра ним ре зер ва ма си ро ве нафт не до пу ни у ту свр ху 
на мен ски из гра ђе на по стро је ња, сна жно је ути ца ло и ути че на тре-
нут ну це ну ка ко си ро ве наф те, та ко и це ну ње ног тран спор та тан-
ке ри ма. Ки на та ко ђе уво зи ско ро 30% га са ко ји тро ши, иако тек од 
2007. го ди не тро ши ви ше не го што са ма про из ве де на го ди шњем 
ни воу3), на ро чи то због по ра ста од ре ђе них ин ду стри ја ко је све ви ше 
ко рист гас, али и ра ста га си фи ка ци је до ма ћин ста ва у по след њих 
не ко ли ко, по сто пи од 14% го ди шње.

Пре ма ана ли зи BP-ја, Ки на је 2012. го ди не оста ла нај ве ћи 
свет ски по тро шач енер ге на та, тро ше ћи 21,9% укуп не свет ске по-
ну де енер ге на та те го ди не4). У исто вре ме Ки на про из во ди 18,8% 
укуп них рас по ло жи вих енер ге на та у све ту5). Иако су наф та и гас 
ре ла тив но сла бо за сту пље ни у струк ту ри ки не ске по тро шње фо-
сил них го ри ва (ви де ти та бе лу 1), у ап со лут ним из но си ма и по 
свом ути ца ју у гло бал ним окви ри ма ки не ска енер гет ска стра те ги ја 
и ње на ре а ли за ци ја да ле ко пре ва зи ла зе су ве ре ни или ре ги о нал ни 
зна чај. У но вим окол но сти ма, већ на по чет ку но вог ми ле ни ју ма, 
Ки на на сто ји да ство ри и спро ве де одр жи ву енер гет ску стра те ги ју 
и у што ве ћој ме ри ели ми ни ше мо гу ће ри зи ке ко ји про ис ти чу из 
ова кве си ту а ци је. У овом про це су, енер гет ска са рад ња са зе мља ма 
Цен трал не Ази је и Ру си је до би ја из у зет но ва жну уло гу на спољ но 
по ли тич кој и ге о е ко ном ској аген ди НР Ки не.

3) Њена потрошња заправо надмашује домаћу производњу гаса тек у 2007. години, али од 
тада убрзано расте. Наведено према U.S.EIA. 

4) Нужно је напоменути да гледано per-capita ова ситуација изгледа потпуно другачије, јер 
према подацима IEA (http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/kwes.
pdf), мерено по глави становника Кина остаје мали потрошач енергије у поређењу са 
земљама OECD-a, као и неким земљама Средњег истока.

5) http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/Country%20reports/BP-Statisti-
cal-Review-China.pdf
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Графичкиприказбр.1.
Структуракинескепотрошњеенергијеу2011.години

 3

Кина производи 18,8% укупних расположивих енергената у свету5. Иако су нафта и гас 
релативно слабо заступљени у структури кинеске потрошње фосилних горива (видети 
табелу 1), у апсолутним износима и по свом утицају у глобалним оквирима кинеска 
енергетска стратегија и њена реализација далеко превазилазе суверени или регионални 
значај. У новим околностима, већ на почетку новог миленијума, Кина настоји да створи 
и спроведе одрживу енергетску стратегију и у што већој мери елиминише могуће 
ризике који проистичу из овакве ситуације. У овом процесу, енергетска сарадња са 
земљама Централне Азије и Русије добија изузетно важну улогу на спољно политичкој 
и геокономској агенди НР Кине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 1.   Структура кинеске потрошње енергије у 2011.  

години 

 
 

Извор: www.thecuttingedgenews.com 

 

Енергетска стратегија Кине је поступно уобличавана и по природи захтева 

кинеске енергетске безбедности вишестрана. Најпре, Кина од 2001. године настоји да 
                                                 
5 http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/Country%20reports/BP-Statistical-Review-China.pdf 

Из вор: www.the cut tin ged ge news.com
Енер гет ска стра те ги ја Ки не је по ступ но уоб ли ча ва на и по 

при ро ди зах те ва ки не ске енер гет ске без бед но сти ви ше стра на. 
Нај пре, Ки на од 2001. го ди не на сто ји да план ски уоб ли чи и од лу-
ком Др жав ног са ве та, од 2001. го ди не спро ве де по ли ти ку ства ра-
ња стра те шких ре зер ви си ро ве наф те, ко је би јој, у фи нал ној фа зи 
ства ра ња ре зер ви, омо гу ћи ле одр жи во снаб де ва ње упр кос евен ту-
ал ном пре ки ду уво за у пе ри о ду до сто да на6). До дат но, Ки на ин-
тен зив но ула же у на ла зи шта енер ге на та ши ром пла не те, као и у 
ка па ци те те за њи хов пре нос, док у исто вре ме на сто ји да ин тен-
зи ви ра отва ра ње или мо дер ни зо ва ње до ма ћих на ла зи шта, као и да 
ре а ли зу је стра те ги ју из град ње пре но сних ка па ци те та са за па да на 
ис ток зе мље, ко ји је нај на се ље ни ји и у ко ме је кон цен три са на ин-
ду стри ја и око 60% про из вод не ба зе за из воз7). Са дру ге стра не, Ки-
на по ку ша ва да обез бе ди по ве ћа ни увоз, али та ко да ди вер си фи ку је 
од ре ди шта са ко јих уво зи наф ту и гас и на ро чи то да се пре о ри јен-

6)  Према извештају China Petrochemical Corp., прва фаза је завршена 2008. године 
изградњом планирана четири складиштна капацитета, која су 2009. и 2010. године 
испуњена резервама од 103 милиона барела сирове нафте, 2013. ће бити испуњена 
друга фаза додавањем још 245 милиона барела, а до 2020. и краја последње, треће фазе, 
резервама ће бити придодато и последњих 152 милиона, чиме би се испунио план од 
готово 500 милиона барела стратешких резерви. 

7)  Mitrović, D.: „The Strategic-Security Position of China After September 11, 2001“, Centre 
for Civil-Military Relations, Belgrade, (03. June 2005 - Occasional paper No. 12), http://
www.ccmr-bg.org/cms/view.php?id=1849.
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ти ше на она ге о граф ски бли жа и си гур ни ја, са ци љем да пре вла да 
за о штре ну си ту а ци ју у кључ ном ре ги о ну Сред њег ис то ка, са ко га 
у том мо мен ту уво зи пре ко 60% све си ро ве наф те (ви де ти Гра фи-
кон бр. 2).  

Графичкиприказбр.2:
Кинескиувозсировенафтепорегионимаиземљама.

 5

 
Имајући у виду два битна елемента ове стратегије - повећање и 

диферсификацију увоза нафте и гаса, као и других енергената (угља и електричне 
енергије), Русија и земље Централне Азије и каспијског региона добијају веома значају 
улогу у њеној реализацији. Са друге стране, пожељно је смањивати зависност од увоза 
нафте из безбедносно проблематичног региона Средњег истока9. 
 Паралелно са овим процесом и не мање важно, Кина настоји да промени 

структуру своје енергетске потрошње и повећа енергетску ефикасност, постајући један 

од глобалних лидера у производњи и примени инсталација за обновљиву енергију ветра 

и сунца, али и нуклеарну енергију10. Додатно, у два последња петогодишња плана 

развоја Кина је уградила веома високе стандарде уштеде енергији по јединици 

новостворене вредности производа 11 . Њен избор, логичан и тешко заменљив је да 

напоредо форсира потрошњу и производњу и традиционалних и нових врста 

енергената. 

                                                 
9 Hayoun, M., “China seeks new oil suppliers amid Mideast turmoil“, AlJazeeraAmericaNews,  
http://america.aljazeera.com/articles/2013/9/12/china-seeks-new-oilsuppliersamidmideastturmoil.html 
10 »Non-fossil fuels to take up 11.4% of China's energy use«, 2011-03-04, Xinhua 
 http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2011-03/04/content_12117490.htm 
11 У усвојеном 12. петогодишњем плану друштвеног и економског развоја за период 2011-2015., усвојени 
су циљеви повећање удела нефосилних горива на 11,4% у укупној потрошњи енергије; смањене 
потрошње воде по јединици новододате вредности индустријског производа за 30%; смањење потрошње 
енергије по јединици вредности БДП за 16%; смањење емисије ЦО2 по јединици ГДП за 17%; повећање 
пошумљених површина на 21,66% територије. 

У дру гој по ло ви ни 1990-их го ди на, ки не ска вла да је из вр-
ши ла ре ор га ни за ци ју  др жав них ор га на ко ји су за ду же ни за овај 
сек тор ка ко би ефи ка сно спро во ди ла сво ју енер гет ску стра те ги ју. 
Глав ни вла дин ор ган за упра вља ње сек то ром енер ге ти ке је Др жав-
на ко ми си ја за раз вој и ре фор му, ко ја до но си и нај ва жни је ме ре 
и уред бе ко је се ти чу овог сек то ра. Ме ђу тим, об зи ром да су над-
ле жно сти Ко ми си је огром не и ти чу се укуп не ки не ске еко но ми је 
и ре фор ме у це ло сти, 2008. вла да фор ми ра и На ци о нал ну ад ми-
ни стра ци ју за енер ги ју, са на ме ром да она по ста не глав ни ре гу-
ла тор овог сек то ра. Она је та ко над ле жна за од ре ђи ва ње це на на 
ве ли ко енер ге на та, спро во ђе ње енер гет ске по ли ти ке вла де, као и 
одо бра ва ње но вих про је ка та у сек то ру енер ге ти ке. Ме ђу тим, због 
пре кла па ња над ле жно сти, као и ве ли ке фак тич ке мо ћи и ути ца ја 
ди рек то ра др жав них нафт них кор по ра ци ја ко је до во де до па ра лел-
них ни воа од лу чи ва ња у не фор мал ној сфе ри, вла да 2010. осни ва 
и Др жав ну ко ми си ју за енер ги ју као кров ну ин сти ту ци ју, ко ја би 
тре ба ло да ко ор ди ни ра рад раз ли чи тих ин сти ту ци ја под Др жав ним 
са ве том, тј. вла дом.  У дру гој по ло ви ни 1990-их го ди на вла да вр-
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ши  об је ди ња ва ње ве ћи не фир ми ко је по слу ју у сек то ру наф те и 
га са у две др жав не и вер ти кал но по ве за не  фир ме: ChinaNatio-
nalPetroleumCorporation (CNPC) и ChinaPetroleum andChemi-
calCorporation (Sinopec), ко је по слу ју као кон гло ме ра ти и има ју 
низ ћер ки-фир ми уз чи ју по моћ до ми ни ра ју ки не ским тр жи штем 
наф те и га са.  CNPC и PetroChina, ње на ћер ка-фир ма, про из во де 
око 80% ки не ске наф те и 60% га са8) . Sinopec са дру ге стра не се 
до ми нант но ба ви пре ра дом и про да јом, док тек на сто ји да се ви ше 
ак ти ви ра у обла сти ис тра жи ва ња и екс трак ци је. Дру ге, са да већ 
ве ли ке и моћ не др жав не фир ме у овој обла сти су фор ми ра не у по-
след њих не ко ли ко го ди на. ChinaNationalOffshoreOilCorporation
(CNOOC), чи ји је до ми нант ни по сао ис тра жи ва ње наф те на мо ру, 
та ко да је она по ста ла так мац две ма нај моћ ни јим кор по ра ци ја ма и 
у ис тра жи ва њи ма и екс трак ци ји у Ју жном ки не ском мо ру, али све 
ви ше и у пре ра ди и про дај ној мре жи го то вих про из во да.  Sinochem
Corporation и CITICGroup су бит ни но ви ји уче сни ци на ки не ском 
нафт ном тр жи шту, али да ле ко ма њи од ра ни је по ме ну тих. Стра ним 
нафт ним кор по ра ци ја ма је до зво ље но да опе ри шу на ки не ском тр-
жи шту, али углав ном у обла сти оffshore ис тра жи ва ње и екс трак ци-
је наф те и не кон вен ци о нал них га сних по ља, али под усло ви ма да 
осну ју за јед нич ко ула га ње са до ма ћим фир ма ма у ко ме ки не ске др-
жав не фир ме има ју до ми нант ни удео у про из вод њи, и ко је та ко ђе 
по ста ју и опе ра те ри про јек та по по вра ћа ју тро шко ва раз во ја, док 
стра не ком па ни је углав ном ну де тех но ло ги ју и дру га зна ња.

Има ју ћи у ви ду два бит на еле мен та ове стра те ги је - по ве ћа-
ње и ди фер си фи ка ци ју уво за наф те и га са, као и дру гих енер ге на та 
(угља и елек трич не енер ги је), Ру си ја и зе мље Цен трал не Ази је и 
ка спиј ског ре ги о на до би ја ју ве о ма зна ча ју уло гу у ње ној ре а ли за-
ци ји. Са дру ге стра не, по жељ но је сма њи ва ти за ви сност од уво за 
наф те из без бед но сно про бле ма тич ног ре ги о на Сред њег ис то ка9).

Па ра лел но са овим про це сом и не ма ње ва жно, Ки на на сто ји 
да про ме ни струк ту ру сво је енер гет ске по тро шње и по ве ћа енер гет-
ску ефи ка сност, по ста ју ћи је дан од гло бал них ли де ра у про из вод-
њи и при ме ни ин ста ла ци ја за об но вљи ву енер ги ју ве тра и сун ца, 
али и ну кле ар ну енер ги ју10). До дат но, у два по след ња пе то го ди шња 
пла на раз во ја Ки на је угра ди ла ве о ма ви со ке стан дар де уште де 

8) IEA.gov

9) Hayoun, M., “China seeks new oil suppliers amid Mideast turmoil“, Al JazeeraAmerica
News,  http://america.aljazeera.com/articles/2013/9/12/china-seeks-new-oilsuppliersamid-
mideastturmoil.html

10)  »Non-fossil fuels to take up 11.4% of China’s energy use«, 2011-03-04, Xinhua
  http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2011-03/04/content_12117490.htm
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енер ги ји по је ди ни ци но во ство ре не вред но сти про из во да11). Њен 
из бор, ло ги чан и те шко за мен љив је да на по ре до фор си ра по тро-
шњу и про из вод њу и тра ди ци о нал них и но вих вр ста енер ге на та.

По зор ност гло бал них кон ку ре на та ме ђу куп ци ма наф те и га-
са при ву кла је на ро чи то по сле 1993. го ди не ка да по ста је не то уво-
зник наф те, да би у по след ње три го ди не (2011-2013) ње на тра жња 
за наф том чи ни ла пре ко 60% ра ста укуп не свет ске тра жње за наф-
том. Ки не ска по тро шња наф те од око 10,9 ми ли о на ба ре ла на дан, 
под стак ну та ви со ким еко ном ским ра стом и вр то гла вим по ра стом 
ку по ви не ауто мо би ла у 2013. го ди ни пре ма шу је до ма ћу про из вод-
њу за 6,3 ми ли о на ба ре ла днев но12). Сеп тем бра 2013. Ки на пре-
сти же САД и по ста је нај ве ћи свет ски уво зник наф те13) и то упр кос 
то ме што та да наф та чи ни са мо око 23,1% ње не укуп не по тро шње 
енер ги је14). Све ово до дат но оп те ре ћу је ње но на сто ја ње да по ве-
ћа сво ју енер гет ску без бед ност. Иако су ки не ски ли де ри на сто ја ли 
да из бег ну си ту а ци ју из 60-их го ди на XX ве ка у ко ју Ки на за па да 
по сле ки не ско-со вјет ског су ко ба и  по вла че ња со вјет ских струч-
ња ка и по сле дич не об у ста ве свих про је ка та и ис по ру ка енер ги је из 
СССР-а, од ка да је за ки не ске ли де ре енер гет ска без бед ност го то во 
из јед на че на са енер гет ском са мо до вољ но шћу, ре корд но ви со ки и 
кон ти ну и ра ни раст ње не еко но ми је ово чи ни не мо гу ћим. 

Ге о по ли тич ке и без бед но сне по сле ди це ки не ског на сто ја ња 
да обез бе ди или по ве ћа енер гет ску без бед ност су има ле тек тон ску 
ја чи ну у ре ги о ну Ис точ не Ази је, а при мет ну у ре ги о ну Цен трал не 
и Ју жне Ази је, бу ду ћи да су се ки не ска на сто ја ња су да ра ла са слич-
ним или исто вет ним на сто ја њи ма гло бал не су пер си ле, САД, као и 
ре ги о нал них си ла, по пут Ја па на, Ин ди је или су се да у Ју жном ки-
не ском мо ру. Ја ча ње ки не ске по мор ске мо ћи са ци љем да се оспо-
со би да кон тро ли ше ко му ни ка циј ске ли ни је и ру те за тран спорт 
наф те од Пер сиј ског за ли ва, пре ко Ин диј ског оке а на, све до сво јих 
лу ка и на ро чи то у свом ши рем при о ба љу (ви де ти гра фич ки при каз 

11) У усвојеном 12. петогодишњем плану друштвеног и економског развоја за период 
2011-2015., усвојени су циљеви повећање удела нефосилних горива на 11,4% у укупној 
потрошњи енергије; смањене потрошње воде по јединици новододате вредности 
индустријског производа за 30%; смањење потрошње енергије по јединици вредности 
БДП за 16%; смањење емисије CO2 по јединици ГДП за 17%; повећање пошумљених 
површина на 21,66% територије.

12) Наведено према U.S. Energy Information Administration: www.eia.gov.

13) Доступно на:  http://www.foxnews.com/world/2013/10/10/data-show-china-passing-us-as-
biggest-oil-importer-as-economic-growth-car-sales/

14) О тренутном стању и трендовима кинеске енергентске позиције видети интервју са г. 
Фан Бијем, на http://cornerstonemag.net/chinas-changing-energy-mix-an-interview-with-
fan-bi/ (приступљено 12. октобра 2013.)
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бр. 3), иза зва ло је оче ки ва ну и мул ти пли ко ва ну ре ак ци ју и при лич-
но по до зре ње Ја па на и дру гих аме рич ких са ве зни ка у ре ги о ну, те 
да ло спољ ни под сти цај или оправ да ње за но ви та лас тр ке у на о ру-
жа њу у овом де лу све та. 

2.УлогаземаљаКаспијскогрегиона,
ЦентралнеАзијe,РусијеиШОС
уновојкинескојенергостратегији

По сле рас па да СССР-а под руч је Цен трал не Ази је, као и Ка-
спиј ска ре ги ја по ста ју по но во по при ште ве ли ког ге о по ли тич ког и 
ге о е ко ном ског над ме та ња, на ро чи то бу ду ћи на еко ном ско и дру-
штве но уру ша ва ње Ру си је то ком пр вих се дам го ди на 1990-их и 
оста вља ње ње ног тра ди ци о нал ног „дво ри шта“ отво ре ног за но-
ву Игру сен ки, овог пу та из ме ђу САД, Ја па на, ЕЗ, Тур ске, Ира на 
и моћ них мул ти на ци о нал них кор по ра ци ја из обла сти енер ге ти ке. 
Ки на је у то вре ме пре вас ход но за ин те ре со ва на да се раз гра ни чи 
са но во на ста лим др жа ва ма, бив шим со вјет ским ре пу бли ка ма, од 
та да ње ним су се ди ма, са ко ји ма има гра ни цу ду гу 3.300 км, као и 
да се еко ном ском са рад њом оси гу ра од ет нич ких тен зи ја на сво јим 
за пад ним гра ни ца ма, а ти ме и сма њи из дат ке за одр жа ва ње си гур-
них гра ни ца, ка ко би сво је ре сур се усред сре ди ла на еко ном ску ре-
фор му. 

У вре ме ка да усва ја и кре ће са ре а ли за ци јом сво је но ве енер-
гет ске стра те ги је и сва ка ко има ју ћи и енер гет ску без бед ност у ви-
ду, Ки на по ја ча ва сво ју ак тив ност у ре ги о ну Цен трал не Ази је и 
учвр шћу је и ин тен зи ви ра сво је до бро су сед ске од но се са Ру си јом 
кроз све о бу хва тан спо ра зум о стра те шком парт нер ству, са ко јом 
раз ви ја бли ске и ин тен зив не од но се са рад ње на свим по љи ма, а 
на ро чи то на спољ но-по ли тич ком пла ну. Осни ва ње Шан гај ске ор-
га ни за ци је за са рад њу мо же мо по сма тра ти у кон тек сту ки не ског 
на сто ја ња да, за јед но са Ру си јом, а у скла ду са сво јом спољ но-
по ли тич ком док три ном о по тре би из град ње но вог ме ђу на род ног 
по ли тич ког и еко ном ског по рет ка, овог пу та у свом не по сред ном 
су сед ству, сво јом ак тив ном и праг мат ском по ли ти ком, ба зи ра ном 
на про кла мо ва ном „прин ци пу обо стра не ко ри сти“ за шти ти се бе од 
по сто је ћих и по тен ци јал них прет њи, оли че них и у ци ље ви ма Ор-
га ни за ци је кроз бор бу про тив „три зла“: те ро ри зма, се па ра ти зма и 
вер ског екс тре ми зма. 

Раз вој од но са еко ном ске ме ђу за ви сно сти са Ка зах ста ном, 
Кир ги ста ном и Уз бе ки ста ном, на кон раз гра ни че ња са пр ве две др-
жа ве и ре гу ли са ња дру гих про бле ма ве за них за гра ни це, од ко јих 
је и кре ну ла са рад ња у окви ру ШОС, отво рио је и мо гућ ност де-
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ли мич не еми гра ци је и знат не па ци фи ка ци је де ло ва ових ет нич ких 
гру па на ки не ској те ри то ри ји. Си та у ци ја са Уј гу ри ма и њи хо вим 
екс тре ми стич ким ор га ни за ци ја ма на плат фор ми тзв. Ис точ ног 
Тур ки ста на, оста је не раз ре ше но пи та ње, ма да је упра во са рад њом 
са ове три цен трал но а зиј ске др жа ве и Па ки ста ном, Ки на ус пе ла да 
обес хра бри сва ку по др шку за ор га ни зо ва ње са на ци о нал ном уј гур-
ском те ма ти ком, а да се ре ла тив но успе шно об ра чу на ва са вој ним 
кри лом че ти ри ор га ни за ци је ко је при па да ју овом по кре ту и ко је 
опе ри ше у ре ги о ну.

Од са мог осни ва ња Шан гај ска ор га ни за ци ја за са рад њу по-
ред без бед но сне са рад ње, као дру го кри ло, раз ви ја и еко ном ску са-
рад њу.  Ду го роч ни план ор га ни за ци је је као стра те шки циљ имао 
и ре ги о нал ни еко ном ски раз вој. Да би се реализоваo, по сте пе но 
су ства ра ни усло ви и ме ха ни зми ре ги о нал них ин те гра ци о них про-
це са. У пр вој фа зи, пла ни ра но је ја ча ње тр го ви не и ин ве сти ци о не 
са рад ње, за тим фо ку си ра ње на раз ме ну тех но ло ги је и њен раз вој, 
и на по кон, ус по ста вља ње сло бод ног тр жи шта за ро бу, ка пи тал и 
услу ге. У са да шњој фа зи, ин ве сти ци је, на ро чи то у сек тор ин фра-
струк ту ре, као и ли бе ра ли за ци ја тр го ви не и њен за мах су при мет но 
напрeдовали на ко рист свих уче сни ка. 

Еко ном ски по тен ци јал Шан гај ске ор га ни за ци је за са рад њу 
је огро ман, на ро чи то у обла сти енер ге ти ке, има ју ћи на уму и по-
тен ци јал сло бод ног тр жи шта од 1,5 ми ли јар де по тро ша ча за ро бу, 
услу ге и тран сфер тех но ло ги је. Област енер ге ти ке је, са фор ми ра-
њем енер гет ског клу ба, тј. рад не гру пе за енер ге ти ку, чи ме је отво-
ре на мо гућ ност за ства ра ње енер гет ског тр жи шта Ор га ни за ци је, 
осна же на, али ни ка да до пу них мо гућ но сти ре а ли зо ва на, бу ду ћи 
да су се све чла ни це ви ше ори јен ти са ле на би ла те рал не об ли ке са-
рад ње. 

Оно што је ве ли ка ком па ра тив на пред ност ки не ских фир ми у 
са рад њи са др жа ва ма цен трал не Ази је је њи хо ва спрем ност да по-
слу ју у че сто ве о ма те шким рад ним усло ва, што им уз спрем ност 
ки не ске др жа ве да ло кал ним вла да ма да је и не по врат не зај мо ве 
и по вољ не раз вој не кре ди те, те кре ди те за ку по ви ну  на о ру жа ња, 
обез бе ђу је пред ност. Тр го ви на из ме ђу Ки не и пет цен трал но а зиј-
ских др жа ва је по ра сла са 525 ми ли о на US$ 1992. го ди не на 40 
ми ли јар ди у 2011. То ком по след њих 20 го ди на, ки не ске ком па ни је 
су не пре кид но при сут не на овим тр жи шти ма и то у обла сти тран-
спор та, те ле ко му ни ка ци ја, ис тра жи ва ња и екс трак ци је енер ге на та, 
про из вод ње елек трич не енер ги је, по љо при вре де, обра зо ва ња, ме-
ди ци не, кул ту ре, спор та и дру гих обла сти. Ни је ни ма ло нео бич но 
што је ки не ски ути цај у овом де лу све та из у зет но по рас тао, пра те-
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ћи ње но еко ном ско при су ство и чи не ћи да Ки на по ста не дру ги до-
ми нан ти фак тор у ге о по ли тич ком про сто ру пет цен трал но а зиј ских 
др жа ва, од мах иза Ру си је.  Од 1990-их го ди на по сте пе но и опре-
зно, а у по то ње две де ка де ре фор ми мно го ин тен зив ни је, нај ве ће 
ки не ске нафт не ком па ни је (ко је да нас по вред но сти асе та спа да ју 
и у нај ве ће свет ске) ChinaNationalPetroleumCorporation(CNPC),
ChinaNationalOffshoreOilCorporation(CNOOC),ChinaPetroleum
andChemicalCorporation(SINOPEC) и PetroChina је су све при-
сут ни је у овом под руч ју. Че сто кроз до ка пи та ли за ци ју ло кал них 
др жав них енер го кор по ра ци ја или ком плет на пре у зи ма ња у Ру си ји, 
и у ве ћој ме ри на те ри то ри ји др жа ва Цен трал не Ази је, упу сти ле су 
се у тр жи шну утак ми цу са гло бал но до ми нант ним  игра чи ма, по-
пут Chevron,ExxonMobile и BP у тр ци за  про на ла ском но вих нафт-
них и га сних из во ра или екс трак ци јом из по сто је ћих.  Осим то га, 
ки не ска глад за енер ги јом ве ли ки је по слов ни под сти цај и за ње не 
ма ле и сред ње ин ве сти то ре, да по ред др жав них, ула жу у енер гет-
ске и дру ге по слов не про јек те у зе мља ма Цен трал не Ази је. Са дру-
ге стра не, сва ки вид ки не ског при су ства на тр жи шту енер ге на та 
Цен трал не Ази је и Ру си је, не спо ран је део ње не енер гет ско-без-
бед но сне по ли ти ке и нео дво ји ви и би тан део раз вој них пла но ва15). 

Ки на је од сеп тем бра 2013. го ди не нај ве ћи свет ски уво-
зник си ро ве наф те, али и пе ти свет ски про из во ђач16). Са мо 12% од 
253,817) ми ли о на то на си ро ве наф те ко је је 2011. ку пи ла ши ром све-
та уве зла је из парт нер ских зе ма ља из ШОС, од но сно Ру си је и Ка-
зах ста на, што је ис под мо гућ но сти и ки не ских ам би ци ја. Ки не ска 
стра на је за то би ла на ро чи то агил на у под сти ца њу ин тен зи ви ра ња 
са рад ње у обла сти за јед нич ког ис тра жи ва ња наф те и га са, ну де ћи 
сво је парт нер ске пред но сти – са вре ме ну тех но ло ги ју, фи нан сиј ску 
по др шку за ис тра жи ва ње и екс пло а та ци ју, ан га жо ва ње ми ни мум 
90% ло кал не рад не сна ге, по што ва ње до ма ћих про пи са и еко ло-
шких стан дар да. Је дан од нај у оч љи ви јих пло до ва ове са рад ње је 
тран сна ци о нал ни наф то вод од Ала та ва у Ка зах ста ну до ки не ске 
гра ни це у ауто ном ној обла сти Шин ђанг, ко ји је по чео са ра дом у 
ма ју 2006. го ди не18). Овај наф то вод, ду га чак 962,2 км про јек то ван 
је да пре но си 20 ми ли о на то на наф те го ди шње из на ла зи шта Ак то-
бе, Кум кол и по ља Ка ша ган са оба ла Ка спиј ског мо ра, док је 2006. 

15) Слично разумевање овог феномена видети у Bergsager, Henrik,  FNI Report 16 /20 12, 
“China, Russia and Central Asia: The energy dilemma”, http://www.fni.no/doc&pdf/FNI-
R1612.pdf

16) Према ИАЕ, у 2012. години НР Кина је производила око 4 милиона барела на дан.

17) http://www.china.org.cn/business/2012-01/11/content_24377914.htm

18) Нафтовод је коштао 700 милиона US$, а равноправни инвеститори су две владе.
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Ки на кроз ње га уве зла око 4,75 ми ли о на то на си ро ве наф те из Ка-
зах ста на19). Ово је ина че, са мо пр ва фа за пла ни ра ног наф то во да ду-
жи не 3.000 км, вред ног око 3 ми ли јар де  US$, ко јим ће се си ро ва 
наф та из Ка спиј ског мо ра пре во зи ти на ки не ски за пад од Ати ра ва 
(Atyrau), пре ко Кен ки ја ка (Kenkiyak), до Кум ко ла, од но сно Ата суа 
у Ка зах ста ну до Ала шан ко ва у Шин ђан гу, бли зу ка зач ко-ки не ске 
гра ни це, а ода тле на ис ток и ју го и сток Ки не (ви де ти гра фич ки при-
каз бр. 3). Наф то вод је у за јед нич ком вла сни штву KazMunayGas и 
ки не ске ChinaNationalPetroleumCorporation.  У 2005. го ди ни Ки-
на је и са Уз бе ки ста ном пот пи са ла уго вор о ку по ви ни наф те вре дан 
600 ми ли о на аме рич ких до ла ра.

Графичкиприказбр.3:
ПутевидопремањаенергенатауКину
идомаћечворишнетачкепријема.

 9

 Извор: http://noelmaurer.typepad.com 

Током 2005. године кинески највећи произвођач нафте и гаса, ChinaNationalPetroleum
Corp(CNPC), је споразумно преузео PetroKazakhstanInc20 за 4,18 милијарди  US$, што 
је до тада највеће кинеско улагање у иностранству 21 . Са становишта енергетске 
безбедности ово је огроман успех кинеске компаније и Кине, обзиром да је овај потез 
део настојања да се умањи зависност од „загушења“ Малајског теснаца кроз који 
пролази најважнији водени пут нафте са Средњег истока за Кину и Јапан22, као и 
најкраћа поморска рута која везује ове две азијске силе са трећом - Индијом. Обзиром 
на апсолутну контролу коју САД  и њени савезници имају над морским рутама ка и од 
Средњег истока, очигледна је корист и предност овог новог канала за увоз нафте за НР 
Кину.  

Интерес Казахстана, који нема излаз на море, а планира да утростручи своју 

производњу нафте из 2009. током шест година, до 2015. године 23 , је сарадња са 

доказано поузданим партнером кроз уступање дела своје производње и експлоатације, 

изградњу нових гасовода и нафтовода за безбедну и дугорочну реализацију повећаног 

извоза, побољшања у технологији експлоатације нафте и гаса, као и боље снабдевање 

домаћег тржишта. Управо захваљујући повећаном извозу нафте и гаса ова држава је 
                                                 
20 PetroKazakhstanInc, са седиштем у Канади, је у 2004. имао производњу од 7 милиона тона сирове 
нафте годишње. 
21 Пре тога CNPC успева да купи и мало поље Северни Бузачи (NorthBuzachi).  
22 Према релевантним подацима, увоз око 60, односно 80% нафте у обе земље пролази овом рутом. 
23 У 2013. је годишња производња нафте у Казахстану износила око 1,4 милион барела на дан, према IEA. 

Из вор: http://no el ma u rer.type pad.com
То ком 2005. го ди не ки не ски нај ве ћи про из во ђач наф-

те и га са, ChinaNational PetroleumCorp (CNPC), је споразумно 
преузео PetroKazakhstanInc20) за 4,18 милијарди  US$, што је до 

19) За 2007. годину проток сирове нафте повећан  је на 8 милиона тона.

20) PetroKazakhstanInc, са седиштем у Канади, је у 2004. имао производњу од 7 милиона 
тона сирове нафте годишње.
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тада највеће кинеско улагање у иностранству21). Са становишта 
енергетске безбедности ово је огроман успех кинеске компаније 
и Кине, обзиром да је овај потез део настојања да се умањи 
зависност од „загушења“ Малајског теснаца кроз који пролази 
најважнији водени пут нафте са Средњег истока за Кину и Јапан22), 
као и најкраћа поморска рута која везује ове две азијске силе са 
трећом - Индијом. Обзиром на апсолутну контролу коју САД  и 
њени савезници имају над морским рутама ка и од Средњег истока, 
очигледна је корист и предност овог новог канала за увоз нафте за 
НР Кину. 

Интерес Казахстана, који нема излаз на море, а планира да 
утростручи своју производњу нафте из 2009. током шест година, 
до 2015. године23), је сарадња са доказано поузданим партнером 
кроз уступање дела своје производње и експлоатације, изградњу 
нових гасовода и нафтовода за безбедну и дугорочну реализацију 
повећаног извоза, побољшања у технологији експлоатације 
нафте и гаса, као и боље снабдевање домаћег тржишта. Управо 
захваљујући повећаном извозу нафте и гаса ова држава је бележила 
у три узастопне године које су претходиле овој куповини раст БДП 
од 10%. Казахстан такође има интерес да кроз продор на кинеско 
тржиште преко њега стигне и до пацифичког. Овај интерес деле 
и остале земље централне Азије, будући да је ова рута само део 
будуће мреже гасовода и нафтовода, који би преко Кине и руског 
Далеког истока ишли на исток Азије ка Пацифику и тамошњим 
великим потрошачима. Међутим, ова настојања морају да буду 
подупрта огромним улагањима у истраживања нових и почетак 
експлоатације регистрованих извора, као и у инфраструктуру 
нафтовода и гасовода. Приликом посете кинеског председника Ши 
Ђинпинга Казахстану септембра 2013. године, богатој сарадњи 
којом дају пуни садржај стратешком партнерству, додају и посао у 
коме је ChinaNationalPetroleumCorp(CNPC) од казачког  KazMun-
aiGas за око 5 милијарди УС$ купила удео од 8,33% пребогатог 
офшор нафтног поља у Каспијском мору, Кашаган. Приликом 
посете потписана су још 22 споразума вредна око 30 милијарди 
УС$, укључујући и уговор о изградњи рафинерије нафте.  Додатно, 
договорено је да CNPC финансира другу фазу развоја Кашагана, 
која ће уследити после 2020. године, у износу до 3 милијарде 

21) Пре тога CNPC успева да купи и мало поље Северни Бузачи (NorthBuzachi). 

22) Према релевантним подацима, увоз око 60, односно 80% нафте у обе земље пролази 
овом рутом.

23) У 2013. је годишња производња нафте у Казахстану износила око 1,4 милион барела на 
дан, према IEA.
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УС$.  Такође,  приликом ове посете су две од четири највеће 
кинеске банке: China Development Bank и Export-Import Bank of
China одобриле зајам казахстанској државном предузећу за развој 
индустријских пројеката и иновација у износу од 3, односно 5 
милијарди УС$. Неспорно је да је овим пројектима геополитичка 
тежина Кине у Казахстану, а и Централној Азији у целини постала 
огромна и упадљива.

Веома велике инвестиције у истраживања и почетак 
експлоатације, те транспортне капацитете, су оно што је неопходно 
и за планирани гигантски руски нафтовод Источни Сибир – Тихи 
океан (EasternSiberia-PacificOcean–ESPO), који би требало да 
руску нафту из Тајшета учини доступном купцима на Пацифику 
– Јапану, Јужној Кореји, САД и другима, преко нафтовода који би 
се након 4.000 км завршавао у Нахотки. Капацитет овог нафтовода 
би требало да буде 80 милиона тона годишње, изнад данашњих 
могућности производње, које су 30 милиона тона, (потврђен 
је капацитет резерви од 700 милиона тона у два извора). Прва 
фаза овог пројекта – од Тајшета до Скороводина, дужине 800 км, 
започета је 2005. године и завршена крајем 2008. године. Они 
пумпају сирову нафту паралелно са нафтоводом Омск – Иркутск, 
да би се спојили у Тајшету. Међутим, руска страна је најавила 
одлагање изградње друге фазе, и коначно се определила да иде 
најпре са давно договореним нафтоводом24) Ангарск – Даћин, 
којим би се 30 милиона тона сирове нафте годишње преносило до 
ове кинеске рафинерије на североистоку земље. Са друге стране, 
активност Русије је уродила потписивањем стратешког споразума 
између Гаспрома о снабдевању и транзиту са узбечком државном 
нафтном и гас компанијом, Узбекњефтгас, вредног 1,5 милијарди 
долара, којим се заправо гарантује руски монопол над гасом и 
контрола извозом гаса из Узбекистана у периоду 2003-2012. Током 
овог периода потписивано је више конкретних уговора о куповини 
гаса. Споразум је продужен по истеку, за период од 2013-2015. 
године.25)

Очигледно да овај уговор ниуколико није умањио могућност 
кинеске сарадње са енергетским сектором Узбекистана, који 
поседује деветнаесте у свету, а четврте у Евроазији резерве 
природног гаса, али и да унапређује укупну економску сарадњу 

24) Још 2001. године две земље су се на нивоу премијера сагласиле о изградњи 2.400 км 
дугачког нафтовода. 

25) AzerNews, „Gazprom clinches deal to buy Uzbek gas“, December 25, 2012.  Доступно на:  
http://www.azernews.az/oil_and_gas/47922.html. 
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од обостране користи.26) Наиме, неколико десетина водећих 
кинеских фирми из различитих области пословања, укључујући и 
кинеске енерго гиганте CITIC и CNPC, већ увелико раде на све 
дубљем тржишту Узбекистана, на коме су инвестирале у готово 
четири стотине заједничких улагања улажући преко 4 милијарде 
УС$, чиме је Кина постала највећи извор страних инвестиција у 
овој земљи. Кина је такође постала и трећи по вредности трговине 
трговински партнер Узбекистана и највећи купац његовог памука, 
док је Кина изузетно велики продавац опреме за телекомуникације.   
Најповољнији политички амбијент овог и других видова економске 
и политичке сарадње јесте однос стратешке сарадње који постоји 
између две државе и у овом оквиру су њихови односи изузетно 
напредовали, нарочито током претходне деценије. Како је укупна 
сарадња јачала, обострано корисна сарадња у области енергетике 
је добијала све значајније и бројније садржаје. Кинески CNPC 
и Uzbekneftegaz, главни носиоци ове сарадње, су 2004. године 
потписали споразум о енергетској сарадњи, да би две године 
касније потписали још два споразума о истраживању залиха нафте 
у пет обалских блокова на Аралском мору, заједно са Лукоилом 
и неколико страних корпорација. Узбекистанско крило, дуго 1.840 
км, које је додато CentralAsia-China нафтоводу је дало изузетан 
подстицај овој сарадњи. Узбекистански гас је кренуо ка Кини овим 
гасоводом августа 2012. године.  

Као и суседи, Узбекистан очекује значајне кинеске 
инвестиције које би имале дугорочни позитиван утицај на развој 
његове економије. Енергетски сектор се види као полазиште, а 
обострани приоритет имају кинеске инвестиције у заједничко 
истраживање нафтних и гасних налазишта, као и природног 
уранијума, те сарадња у области обновљиве енергије. Заједничка 
заштита безбедности постојећег гасовода је обострани безбедносни 
задатак. Следећи корак, како и предвиђа стратегија економског 
развоја ШОС, би био развој инвестиционе сарадње (нарочито 
у области саобраћајне инфраструктуре, друмске и железничке) 
и трговине, који би омогућио да се у следећој етапи успостави 
слободно тржиште. 

26) Према  OilandGasJournal, Узбекистан је 2012. године поседовао потврђене резерве 
природног гаса које га рангирају на поменути начин.
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Графичкиприказбр.4.
РутагасоводаЦентралнаАзија-Кина.

 12

 
Извор: www.atimes.com

2007. године, Русија је са Казахстаном и Туркменистаном потписала уговор о 

изградњи гасовода, којим се гарантује извоз гаса из ове две земље преко руских 

гасовода27. Русија и Казахстан, који поседују треће, односно друге по величини светске 

резерве уранијума, су у исто време постигли договор о изградњи центра за производњу 

обогаћеног уранијума, како би њиме снабдевали треће земље за потребе снабдевања 

енергијом 28 . У исто време, Кина, односно CNPC je са Узбекњефтгасом потписала 

споразум вредaн 600 милиона US$, којим је купила 23 мања нафтна поља у облaсти 

Бухара (Bukhara).  

Парадоксално, али земља која није чланица ШОС је постала највећи кинески 

снабдевач природног гаса, а она њен највећи трговински партер. Кина и Туркменистан, 

који је због прокламоване неутралности и помало необичног изолационизма у време 
                                                 
27 http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6649469.stm  
28 Видети: http://news.xinhuanet.com/english/2007-05/10/content_6082991.htm; Резерве Казахстана су око 
милион тона, а Русије око 0,8 милиона тона уранијума. 

Извор: www.atimes.com
2007. године, Русија је са Казахстаном и Туркменистаном 

потписала уговор о изградњи гасовода, којим се гарантује извоз 
гаса из ове две земље преко руских гасовода27). Русија и Казахстан, 
који поседују треће, односно друге по величини светске резерве 
уранијума, су у исто време постигли договор о изградњи центра за 
производњу обогаћеног уранијума, како би њиме снабдевали треће 
земље за потребе снабдевања енергијом28). У исто време, Кина, 
односно CNPC je са Узбекњефтгасом потписала споразум вредaн 
600 милиона US$, којим је купила 23 мања нафтна поља у облaсти 
Бухара (Bukhara). 

Парадоксално, али земља која није чланица ШОС је 
постала највећи кинески снабдевач природног гаса, а она њен 
највећи трговински партер. Кина и Туркменистан, који је због 
прокламоване неутралности и помало необичног изолационизма 

27) http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6649469.stm 

28) Видети: http://news.xinhuanet.com/english/2007-05/10/content_6082991.htm; Резерве Ка-
захстана су око милион тона, а Русије око 0,8 милиона тона уранијума.
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у време председника Нијазова остао изван ШОС, али и 
других бројних иницијатива и преговора (укључујући и оне о 
разграничењу на Каспијском мору), упркос томе потписују априла 
2006. године споразум о изградњи  гасовода Централна Азија 
– Кина, који би повезао Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и 
Кину, и чија изградња је почела наредне године. Исте, 2007. године 
у јулу месецу Кина и Туркменистан потписују споразум по коме ће 
Туркменистан испоручивати Кини годишње 30 милијарди кубних 
метара (око 10,7 милиона кубних метара долази од AmuDaryaRiv-
erGasCo у власништу CNPC у Туркемнистану, а преосталих 19,3 
милијарди кубних метара потиче из производње туркменистанског  
Natural Gas Konzern) током наредних 30 година. Испоруке су 
почеле 14. децембра 2009. године и након 900 дана, према подацима 
CNPC, Туркемнистан је испоручио Кини више од 30 милијарди 
кубних метара гаса кроз гасовод Централна Азија – Кина. Наводи 
се да је око 400 милиона потрошача у Кини намирено овим 
испорукама из Туркменистана. Уједно, Кина је постала највећи 
купац туркменског гаса. Туркменистан је тако постао најважнији 
кинески снабдевач гасом, користећи за његов транзит најдужи 
на свету гасовод од око 8.000 км, чија изградња је коштала 7,3 
милијарде УС$ и који пролази и кроз територије Узбекистана и 
Казахстана (Графички приказ бр. 4). Гасовод Централна Азија – 
Кина је изузетно значајан за Кину јер треба да обезбеди довољно 
гаса којим би се снабдевао други постојећи гасовод који води од 
запада на индустријализовани, а енергијом, и то нарочито чистом, 
сиромашан, густо насељени исток Кине. 

Током посете Кини, новембра 2011. године, председник 
Бердимухамедов потписује са кинеским председником Ху Ђинтаом 
споразум који најављује намеру туркменског испоручиоца гаса 
да количину испоруке Кине на годишњем нивоу повећа на 65 
милијарди кубних метара годишње „у скорој будућности“29). Укупна 
економска сарадња између две државе убрзаним темпом напредује 
из године у годину. Тако је међусобна трговина, која је 2012. године 
вредела 10,37 милијарди УС$ удвостручена у односу на вредност 
из 2011. године. Тиме је Кина постала највећи трговински партнер 
Туркменистана, чему је свакако допринело то што је Кина највеће 
страно тржиште за гас из Туркменистана, а Туркменистан највећи 
снабдевач Кине природним гасом. 

Кина и Туркменистан су септембра 2013., приликом посете 
председника Ши Ђинпинга најавили успостављање стратешког 

29)  Balmforth, Tom, “Turkmenistan: China Export Deal Undercuts Gazprom’s Leverage,” 
Eurasianet.org. http://www.eurasianet.org/node/64609.  
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партнерства између две земље30). Заједничка декларација коју су 
потписала два председника је најавила унапређење међусобне 
сарадње у области енергетике, тј. завршетак изградње Линије 
Ц гасовода, као и довршетак Линије Д, како би била спремна за 
почетак преноса гаса 2016. године.     Овај документ такође обавезује 
потписнице да предузму мере како би осигурали безбедност 
Линије А и Линије Б постојећег гасовода, као и реализацију 
пројекта експлоатације гаса на обали реке Аму Дарја.  Такође, 
према документу, циљ о преносу 65 милијарди кубних метара гаса 
годишње биће остварен. 

Сарадња Кине и Туркменистана, а нарочито она у области 
енергетике, има огроман значај за обе земље.  Када је у питању 
реализовање кинеског циља повећања енергетске безбедности, 
Туркемнистан игра велику улогу у њеном настојању да 
диверсификује увоз гаса. Велика додатна корист је да Кина овим 
путем може да увезе и користи чисту енергију, будући да се овај 
гас спроводи до источних обала Кина и мегаполиса попут Пекинга, 
који се очајнички (безуспешно) бори са последицама доминанте 
употребе угља. 

Када је у питању диверсификација структуре коришћених 
енергената, па и њеног увоза, сарадња у оквиру Шангајске 
организације за сарадњу, показала је и на овом плану велики 
потенцијал. Поред настојања да развија систем властитих 
хидроцентрала, Кина је још увек велико тржиште за увоз електричне 
енергије, а Русија, Киргистан и Казахстан заинтересовани 
извозници, што у случају последње две државе укључује и бригу због 
кинеских мега пројеката скретања и преграђивања водотокова, због 
којих се угрожава природни прилив вода у ове државе. Киргистан, 
са завидним потенцијалом извозника електричне енергије и уједно 
чланица СТО, бележи агресивно присуство кинеског капитала у 
области енергетике, али и у другим областима привреде, која је 
далеко од атрактивног амбијента за друге стране инвеститоре. 
Један од значајних пројеката је заједничка кинеско-казахстанска, 
4 милијарде US$ вредна термоелектрана у Екибастусу. У оквиру 
радне групе за енергетику ШОС, један од најбитнијих пројеката је 
и координација развоја мреже хидроелектрана у Таџикистану, из 
којих би се електрична енергија преносила кроз Централну Азију. 

30) Lu, Ning, “‘Central Asian economic belt’ befits the times“ , ChinaOrg.Cn. Доступно на: 
  http://www.china.org.cn/opinion/2013-09/21/content_30085060.htm
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Један од најамбиционизнијих задатака ове групе је изградња пан-
азијске мреже гасовода.31).

3.Геополитичкиигеоекономскидометикинескогпродора

Државе Централне Азије су изузетно богате ресурсима 
и веома заинтересоване за извоз својих сировина на кинеско 
тржиште и преко њега даље на исток, до Пацифика. Додатно, оне 
у Кини виде дугорочног, поузданог и на много начина корисног 
економског и политичког партнера. Кинески финансијски вишкови 
и расположивост инвестиционих средстава чине је веома пожељним 
партнером за земље Централне Азије јер су њима неопходне стране 
инвестиције и нарочито технологија како би унапредили своје 
економије у целини, укључујући и енергетски сектор. 

Са друге стране, геополитичка атрактивност региона 
Централне Азије чини га привлачним за све глобалне евроазијске 
актере, укључујући Русију, чији је утицај традиционално 
најснажнији и видљивији, али поред Кине и неизбежних Сједињених 
Америчких Држава, Европске уније, Турске, Индије, Ирана и 
Јапана. Све ове државе и Унија, као и њихове мултинационалне 
корпорације, настоје да максимално развијају своју економску 
присутност у региону, а нарочито у његовом енергетском сектору, 
како би ојачали властите геополитичке позиције и реализовали 
своје геоекономске циљеве кроз јачање утицаја на поједине земље 
региона или на читав регион.

Поменута посета кинеског председника Ши Ђинпинга 
земљама региона септембра 2013. и садржај његових разговора са 
домаћинима и постигнутих договора и споразума, показује да је 
Кина изузетно изузетно заинтересована за сарадњу са њима. Разлог 
лежи не само у настојању да повећа своју енергетску безбедност, 
већ и због старог разлога безбедности у класичном смислу њених 
западних територија кроз развијање безбедносне сарадње са овим 
државама.  

Често се као ограничења и озбиљна препрека успешној 
реализацији кинеске доктрине о сарадњи која доноси обострану 
користи и онемогућава остварење пуног потенцијала ШОС износе 
примедбе да су Русија и Кина непомирљиви конкуренти у настојању 
да преузму контролу над резервама нафте и гаса из Централне 
Азије. Међутим, понашање обе државе - изразита стрпљивост, 
прагматичност и рачунање на дуге стазе, што је било очигледно 

31) Matthew Brummer, „The Shanghai Cooperation Organization and Iran: A Power-Full Union“, 
JournalofInternationalAffairs; Spring 2007, vol. 60. no. 2, pg. 188.
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и у међусобном пословном „дилу“ у оквиру Источносибирског – 
пацифичког нафтовода, као и паралелних билатералних аранжмана 
са Казахстаном – указују на постојање разумевања обе стране да су 
им изгледи далеко бољи уколико сарађују, уместо да се надмећу. 

Можда не само стицајем околности, после обостраног 
незадовољства условима потписаног споразума о испорукама 
туркменског гаса Гаспрому (Гаспромекспорту) и нарочито 
експлозије гаса у Ашкабату априла 2009. године32) и вишемесечног 
прекида испорука гаса од стране Туркменистана након тога, 
Туркемнистан се више окреће сарадњи са Кином, а поред тога 
настоји и да се покаже као битан и независтан преговарач у свим 
комбинацијама везаним за Набуко и његове идејне спонзоре. Ово 
је нарочито послужило као подлога за читав низ спекулација на 
тему изигравања Гаспрома, односно Русије од стране Кине и 
других централноазијских земаља и Туркменистана, а поводом 
кинеско-руског седмогодишњег преговарања о испорукама руског 
гаса Кини, где су главна препрека биле цене, односно сагласност 
око висине цене коју би обе стране прихватиле као повољну.33) 
Наиме, читава лавина спекулација, коментара и других текстова 
се појавила на тему кинеско-руског неспоразума и руског гаса 
који је наводно постао непотребан усред обезбеђеног кинеског 
дугорочног снабдевања из других извора. Међутим, Кина никада 
није одустала од куповине руског гаса и постизања договора са 
Москвом. Начелни договор је постигнут о томе да Гасопром 
испоручује Кини 38 милијарди кубних метара гаса34), почев од 
2018. године, док се потписивање уговора са утаначеном ценом 
збило крајем 2013 са неколико руских енергетских компанија35). 
Дуго преговарани и очекивани споразум о дугорочним испорукама 
гаса и изградњи гасовода збио се приликом посете В. Путин Кини 
маја 201436).

Неки аутори истичу антикинеске ставове или страховања 
због снажења кинеског присуства на простору Централне Азије 

32) Pannier, Bruce, Radio Free Europe,  Pipeline Explosion Raises Tensions Between 
Turkmenistan, Russia April 14, 2009. Доступно на: http://www.rferl.org/content/Pipeline_
Explosion_Stokes_Tensions_Between_Turkmenistan_Russia/1608633.html

33) Balmforth, Tom, “Turkmenistan: China Export Deal Undercuts Gazprom’s Leverage“,No-
vember 30, 2011. Доступно на: http://www.eurasianet.org/node/64609.

34)  оговор између два председника је потписан 5. септембра 2013. године на маргинама 
скупа Г-20 у Санкт Петерсбургу.

35) Denis Dyomkin, Reuters October 22, 2013, http://business.financialpost.com/2013/10/22/
russia-grabs-china-oil-and-gas-export-deals/?__lsa=5117-489d. 12/02/2014.

36) Liang Jun, Gao Yinan,  Xinhua,China, Russia ink long-awaited gas deal, May 22, 2014,  
http://english.people.com.cn/n/2014/0522/c90883-8730698.html
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из руске штампе, позивају се на ставове одређених личности у 
кинеском естаблишменту које нису имале довољно разумевања 
за бројна руска прерачунавања и премишљања када су у питању 
одређени нереализовани или одлагани пројекти, као потпору 
својих тврдњи да односи између два азијска џина нису заснова-
ни на искрености и подударности интереса, већ су пуни подозрења 
и прикривеног ривалства. Међутим, не можемо да закључимо да 
су то и ставови лидера ових земаља и да имају политички значај 
и утицај на доношење стратешких одлука. Упркос кинеском печа-
ту који ШОС носи од саме идеје па до настанка, несумњив је ин-
терес Русије да гради и користи све могућности које ШОС нуди за 
реализацију очитих руских геополитичких и геоекономских инте-
реса у региону, али и глобално. Мирно и стимулативно окружење 
можда је и најзначајнији допринос који свака држава у фази опо-
равка и бурног економског развоја може да добије од непосред-
них суседа, како би своје ресурсе алоцирала доминантно у скла-
ду са потребама своје визије економског и социјалног развоја, а 
што мање у одржавање мира и безбедности, те ово важи једнако 
и за Кину, Русију, Казахстан, Киргистан и Узбекистан. Ово пого-
тово важи за државу са најдужом границом на свету. Додатно, на-
кон избијања светске економске кризе и кризе евро-зоне, као и 
америчке „шкриљчане“ енергетске револуције, за Русију је поста-
ло стратешки кључно да будућу производњу нафте и гаса усме-
ри ка Кини. У поређењу са овим основним стратешким циљем и 
на њему изграђеном солидарношћу, сви ривалитети и конкурент-
ски изазови међу савезницима и сарадницима имају неупоредиво 
мањи значај. 

Интензивна и све више институционалнизована и садржајна 
укупна сарадња Кине и поменутих држава из састава ШОС, 
укључујући и сарадњу са онима из каспијског региона, је такође 
допринела додатном динамизму геополитичких односа у овом 
делу света, али и геополитичке стабилизације. У очекиваном 
напуштању Авганистана 2014. године од стане америчких и других 
трупа, нови безбедносни изазови стоје пред Кином, Русијом 
и централноазијским државама како би спречили преливање 
и ширење утицаја терористичких организација на својим 
територијама. Досадашња, али и планирана економска и у оквиру 
ње, енергетска сарадња, даје додатни стимуланс и сигурност у 
властите геополитичке и геоекономске капацитете.
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DraganaMitrovic,DraganTrailovic

GEOPOLITICSOFCHINA’SENERGY
STRATEGYINCENTRALASIA

Resume
The paper offers an analyses of the consequences that PR China’s 

attempt to increase its energy security creates when making bilateral 
energy agreements with different Central Asian states, Russia and Cas-
pian littoral states. It questions its impact on bilateral relations of these 
countries and China, on their multilateral cooperation and especially on 
their bilateral and “block“ relations with Russian Federation. 

The authors starts their analyses with the changed position of 
China, which as the second biggest global economy that rose on ex-
port oriented industries – huge consumers of energy - becomes vul-
nerable because of its mounting energy consumption that grows faster 
than the economy as a whole. Especially worrisome is that growth and 
speed of energy demand and consumption outgrows domestic energy 
production, that makes China ever so dependent on increased import 
of fossil fuels and at the same time put her on the top position among 
global importers of the strategic energy goods.

While trying to reduce its energy dependency China has initi-
ated specter of simultaneous, though long-term and strategic mea-
sures, starting with adoption of new energy strategy and its realization 
through reform of national system of energy industries, increasing 
of domestic production, increasing of renewable energy production 
and consumption, energy savings, increasing of import of energy – 
primarily oil and gas – and its structural and geographic diversifica-
tion, creation of strategic oil reserves, investing in oil and gas sources 
abroad, investing in transport capacities and concluding long-term oil 
and gas purchasing deals that should be transported via mentioned 
infrastructure. Realization of the majority of the mentioned elements of 
the strategy puts Central Asian states in the orbit of the crucial Chinese 
strategic interests and open possibilities for multiplex cooperation and 
interdependency. On the other hand, for many reasons it challenges 
their relations with the Russian Federation, as well the one between the 
two pillar states of Eurasia and SCO. For the time being, though, their 
relations, including cooperation in energy sector, proved to be mutually 
stimulating and benefitial.
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While aiming at exposing the strategy and its contextual, 
geographic and time continuity, authors compare ways and contents 
of the simultaneous Chinese grip on the relevant countries’ markets. 
They confirm basic thesis that when realizing its new energy strategy, 
China at the same time, substantially upgrades quality of its bilateral 
relations with the relevant countries by becoming extremely important 
economic, and by that, political partner to each of them. On the other 
hand, within the multilateral framework, such as SCO’s one China’s 
counterbalance capacity relaxes possible tensions coming from the in-
herited inferior-superior positions among the other participants and also 
contributes to interdependency.  

Authors conclude that by materializing elements of its new 
energy strategy China changes global energy market, and, at the same 
time, enormously strengthen its geopolitical and geo-economics’ role in 
Central Asia, but also its global one.
Key words: China, energy security, Central Asia, cooperation, geo-economy

* Овај рад је примљен 23. априла 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 09. јуна 2014. године.
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РАЗГИБАВАЊЕ
ЕКОНОМСКЕСВЕСТИ*

Сажетак
Ср би ја је кре ну ла пу тем пре ма Европ ској уни ји, па као и 

све по тен ци јал не чла ни це мо ра за до во љи ти пре ци зне ко пен ха шке 
кри те ри ју ме, ко јих се зе мље чла ни це Европ ске уни је не при др жа-
ва ју увек до след но, али се стрикт но тра же од оних ко ји при сту па ју 
Уни ји. При вре да Ср би је да ле ко је од то га да ис пу ни те усло ве, а 
нај круп ни ји про блем са ко јим се др жа ва су о ча ва је сте ма кро е ко-
ном ска нео др жи вост, и ка рак те ри сти ке раз во ја су та кве да су укуп-
ни из да ци ди мен зи о ни ра ни да ле ко из над мо гућ но сти бру то до ма-
ћег про из во да. Ср би ја је већ у фа зи ка да си стем по ста је нео др жив.

Ви сок јав ни дуг, бу џет ски де фи цит и не за по сле ност нај ве ћа 
су прет ња до ма ћој еко но ми ји. Па да број за по сле них, ку пов на моћ 
је све ма ња, стан дард гра ђа на па да, ино стра не ин ве сти ци је и до-
зна ке гра ђа на се сма њу ју, док тро шко ви по сло ва ња ра сту у из у зет-
но не по вољ ној по слов ној кли ми за при вре ђи ва ње у ко јој на ра ста ју 
си ва еко но ми ја и цр но тр жи ште.

При вре да је за Уни ју не до вољ но атрак тив на и не при хва тљи-
ва у та ко нео др жи вој ма кро е ко ном ској си ту а ци ји, да је ур гент но 
ње но ре струк ту ри ра ње, от кла ња ње ду бо ких струк тур них дис про-
пор ци ја, а за то је по треб но ви ше вре ме на, и сам тај про цес ће 
би ти пра ћен са ви ше ри зи ка због ства ра ња но вих не пред ви ди вих 
по ре ме ћа ја. Ср би ји пред сто ји ве ли ки еко ном ски за о крет. На по је-
дин ци ма је да од лу че же ле ли при хва ти ти оно што еко но ми сти и 

* Овај рад је део ис тра жи ва ња на про јек ту МоделирањеразвојаиинтеграцијеСрбијеу
светскетоковеусветлуекономских,друштвенихиполитичкихгибања, еви ден ци о ни 
број 179038, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре-
пу бли ке Ср би је.
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по ли ти ча ри ну де у еко но ми ји и дру штву или љу ди мо ра ју раз ги ба-
ва ти соп стве ну свест ра ди сво је бу дућ но сти. 
Кључ не ре чи: раз ги ба ва ње еко ном ске све сти, нео др жив еко ном ски си-

стем, пре да тор ске ре фор ме, стра те шке гре шке еко ном ске 
по ли ти ке, из гу бље не ге не ра ци је, кре дит ни реј тинг, де фи-
ни са ње при о ри те та, си дро за еко ном ску и мо не тар ну по-
ли ти ку Ср би је. 

АНАЛИЗАНАЈЗНАЧАЈНИЈИХ
МАКРОЕКОНОМСКИХПАРАМЕТАРА

У нај но ви јем из ве шта ју Европ ске ко ми си је (EC)1) на во ди се 
да је Ср би ја има ла раст бру то дру штве ног про из во да (БДП) у 2013. 
го ди ни2) од око 2,5 од сто. На то је ути цао из воз ко ји је у тој го ди-
ни по рас тао 25,6 про це на та. Из воз је ра стао за хва љу ју ћи раз во ју 
ауто мо бил ске ин ду стри је и ве о ма до брим ре зул та ти ма у по љо при-
вре ди, ко ја је ре ги стро ва ла раст од 20,2 про цен та у 2013. го ди ни. 
Ви со ка осно ви ца по љо при вред не про из вод ње  ути ца ла је на ко рек-
ци ју ра ста БДП за 2014. го ди ну и то на ни же, на око је дан од сто, а у 
2015. го ди ни раст би тре бао да бу де око два про цен та. Тренд ра ста 
из во за на ста вио се и у пр ва два ме се ца 2014. го ди не до сти жу ћи 
го ди шњи ни во од 15,7 од сто, док је увоз по рас тао све га 1,3 про цен-
та.3) Узрок то ме је сла ба до ма ћа тра жња. Због то га је тр го вин ски 
де фи цит у пр ва два ме се ца 2014. из но сио 596 ми ли о на еура.

Свет ски еко ном ски фо рум (WEF) је у свом из ве шта ју на вео 
да се Ср би ја по кри те ри ју му сло бод не тр го ви не на ла зи на 89. ме-
сту од 138 зе ма ља, што је пад у од но су на пре го ди ну да на ка да је 
зе мља за у зи ма ла 71. по зи ци ју. Узро ци ко ји су до ве ли до па да су 
ком пли ко ва не про це ду ре, ца ри не, стан дар ди и тех нич ки зах те ви, 
као и ко руп ци ја на гра ни ци, кри ми нал и оте жа ни при сту пи фи нан-
си ја ма.

Ме ђу тим, пре ма про це ни Европ ске бан ке за об но ву и раз вој 
(EBRD), раст БДП Ср би је у 2013. го ди ни био је 2,2 од сто. Пре-
ма оце ни ове ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту ци је, Ср би ја ће у 

1) Европ ска ко ми си ја на во ди да је у то ку 2013. го ди не раст бру то дру штве ног про из во да 
био ве ћи од оче ки ва ног у свим др жа ва ма ко је су у про це су при сту па ња ЕУ, осим у Ал-
ба ни ји.

2) У 2013. го ди ни раст бру то дру штве ног про из во да је био 2,4 од сто. (Ре пу блич ки за вод за 
ста ти сти ку, 21/02/2014).

3) Из ве штај EC, 08/04/2014.
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2014. го ди ни има ти раст БДП-а од 1,3 од сто4), што је нај ни жа сто па 
ра ста у ју го и сточ ној Евро пи. Европ ска бан ка за об но ву и раз вој у 
из ве шта ју “Regionalniekonomskiizgledi”на во ди да је прог но зи ра-
на сто па ра ста БДП-а Ср би је ни жа за 0,4 про цент на по е на не го у 
ок то бар ском из ве шта ју ове ин сти ту ци је. Из воз у 2014. го ди ни би 
тре бао би ти глав ни по кре тач еко ном ског ра ста Ср би је, али ће по-
тро шња оста ти ни ска, углав ном због ни ске кре дит не ак тив но сти и 
оче ки ва не фи скал не штед ње. То је раз лог што ће раст би ти сла би ји 
не го у 2013. го ди ни.

И Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд (IMF) је у но вом из ве шта-
ју5) из вр шио ко рек ци ју сво је прог но зе из ок то бар ског из ве шта ја 
та ко што је пре по ло вио прог но зу бру то до ма ћег про из во да Ср би-
је. Пре ма прог но за ма IMF6) у 2014. го ди ни Ср би ја ће за бе ле жи ти 
при вред ни раст од је дан, а сле де ће од 1,5 од сто, по сле ра ста од 2,5 
про це на та у 2013. го ди ни.

Зна чај ни не га тив ни па ра ме тар у Ср би ји је сте де фи цит бу џе-
та. Бу џет ски де фи цит у 2013. го ди ни до сти гао је пет од сто БДП-а, 
што зна чи да је по тро ше но 1,6 ми ли јар ди еура ви ше не го што је 
за ра ђе но. Прем да је на пра вље на уште да од око 20 ми ли јар ди ди на-
ра у 2013. го ди ни, од но сно де фи цит бу џе та на кон со ли до ва ном ни-
воу био је 4,8 од сто бру то до ма ћег про из во да7) уме сто пла ни ра них 
5,3 од сто – по след њи квар тал 2013. го ди не ни је на го ве стио до бру 
2014. го ди ну. 

Ин ду стриј ска про из вод ња у це лој 2013. го ди ни по ве ћа на је 
за 5,5 од сто, али је у по след њем квар та лу по че ла да опа да.8) Да 
зе мља не би до шла у те жу си ту а ци ју нео п ход но је да раст из во за 
и от по чи ња ње ин ве сти ци о ног ци клу са убр за ју при вред ну ак тив-
ност. Али, нај ве ћа коч ни ца при вред ног раз во ја је огро ман де фи цит 
у др жав ном бу џе ту. Због пре це ње них при хо да у овој го ди ни, би ће 
не из бе жан ре ба ланс бу џе та, као и до дат не уште де.

4) ЕБРД: Раст БДП-а у 2014. години 1,3 одсто, http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/ci/story/5/
Еко но ми ја/1500527/ЕБРД%3A+Раст+БДП-а+у+2014.+го ди ни+1%2C3+од сто.html, 
02/02/2014.

5) Из ве штај је об ја вљен пред про лећ ну скуп шти ну IMF и WorldBank 11-13 апри ла 2014. 
го ди не у Ва шинг то ну.

6) In ter na ti o nal Mo ne tary Fund, WorldEconomicOutlook, April 2014, http://www.imf.org/ex-
ter nal/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/text.pdf, 12/04/2014, р. 54.

7) Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је, 28/01/2014.

8) Про из вод ња пре ра ђи вач ке ин ду стри је, ко јој се нај ви ше ду гу је про шло го ди шњи при-
вред ни раст од 2,4 од сто, у де цем бру 2013. го ди не би ла је за 1,9 од сто ма ња не го у истом 
ме се цу 2012. го ди не. (Ре пу блич ки за вод  за ста ти сти ку, 12/02/2014).
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Нео п ход но је да Вла да Ср би је уште ди 400 ми ли о на еура ка ко 
би се де фи цит у др жав ном бу џе ту за 2014. го ди ну свео на пла ни-
ра них 7,1 од сто БДП. Ако до на ве де не уште де не до ђе, де фи цит 
бу џе та ће из но си ти око осам од сто. Тај де фи цит би мо гао би ти нај-
ве ћи у Евро пи. До та ко ве ли ког  ра ста де фи ци та до ве шће огром ни 
гу би ци јав них пред у зе ћа.

Та ко ђе, јав ни дуг је ве ли ки про блем. За ко ном о бу џет ском 
си сте му уче шће јав ног ду га у БДП9) је огра ни че но на 45 од сто. Па 
ипак, јав ни дуг Ср би је на кра ју 2013. го ди не био је 20,09 ми ли-
јар ди еура, што је 61,2 од сто бру то до ма ћег про из во да.10) На кра ју 
2012. го ди не јав ни дуг из но сио је 17,67 ми ли јар ди еура, од но сно 
59,3 од сто БДП. То зна чи да је то ком 2013. го ди не јав ни дуг по ве-
ћан за око 2,42 ми ли јар де еура, док је у де цем бру по ве ћан за око 
590 ми ли о на еура. Укуп не ди рект не оба ве зе Ср би је на кра ју де цем-
бра 2013. го ди не из но си ле су око 17,28 ми ли јар ди еура, при че му 
је уну тра шњи дуг био око 7,03 ми ли јар де еура, а спољ ни дуг 10,25 
ми ли јар ди. Укуп не ин ди рект не оба ве зе на кра ју 2013. го ди не би ле 
су 2,81 ми ли јар да еура.11) Од укуп ног јав ног ду га Ср би је 75 од сто је 
по фик сним, а 25 од сто по про мен љи вим ка мат ним сто па ма.

Од по чет ка 2014. го ди не јав ни дуг Ср би је уве ћан је 257 ми-
ли о на еура, па је до сти гао 20,9 ми ли јар ди еура. То је 64,2 од сто 
про це ње ног бру то до ма ћег про из во да, од но сно све га што се про-
из ве де, у 2014. го ди ни.

Сле де ћих го ди на Ср би ју оче ку је ви со ка от пла та спољ них ду-
го ва12) и ка ма та. У 2014. го ди ни за ка ма те на спољ ни дуг тре ба да 
се из дво ји че ти ри ми ли јар де еура. То ће би ти раз лог за но во за-
ду жи ва ње др жа ве. Уства ри, др жа ва ће има ти по тре бу да спољ ним 
из во ри ма фи нан си ра от пла ту до спе лих глав ни ца и ка ма те на узе те 
кре ди те, као и да спољ ним из во ри ма фи нан си ра бу џет ски де фи цит. 

У та квим окол но сти ма ја ко је бит на ста би ли за ци ја кур са. 
Уко ли ко се зе мља на ста ви за ду жи ва ти у ино стран ству, а хо ће, ка-
ма те би мо гле да бу ду ре ла тив но ви со ке. То зна чи да ће стра ни 

9) Јав ни дуг је на кра ју 2000. го ди не био 14,167 ми ли јар ди еура, што је из но си ло 169,3 
од сто БДП. Нај ни жи из нос јав ног ду га је био 2008. го ди не, ка да је из но сио 8,781 ми-
ли јар ду еура, од но сно 29,2 од сто БДП. (Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је, 
28/01/2014).

10) Упра ва за јав ни дуг, МесечниизвештајиУправезајавнидуг, http://www.jav ni dug.gov.rs/
lat/de fa ult.asp?P=27, 14/02/2014.

11) Ibid.

12) По ме то до ло ги ји Свет ске бан ке зе мља је ви со ко за ду же на ако до спе ли го ди шњи ану и те-
ти за от пла ту ду га пре ђу пет про це на та БДП или ако је из нос го ди шње ра те ду га пре ма 
БДП ве ћи од сто пе ње го вог ра ста.
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дуг би ти још ве ћи те рет, што је кре ди то ри ма до бро по зна то. Раст 
оба ве зе др жа ве пре ма стра ним кре ди то ри ма, од но сно јав ни дуг (у 
2017. го ди ни се оче ку је го ди шња ра та са ка ма том од око 3,7 ми ли-
јар ди еура), уз не до ста так стра них ин ве сти ци ја ве ћих од пет про-
це на та БДП, ис то пи ће де ви зне ре зер ве. По што се де ви зне ре зер ве 
већ сма њу ју и 2014. го ди на ће би ти из у зет но те шка. На и ме, де ви-
зне ре зер ве Ср би је су у фе бру а ру би ле 11,59 ми ли јар ди еура13), а на 
кра ју мар та су из но си ле 10,42 ми ли јар де еура.14)

Ве ћи при лив де ви за у то ку мар та ове го ди не на до ма ћем тр-
жи шту оства рен је про да јом др жав них об ве зни ца у еури ма у из но-
су од 116,9 ми ли о на еура.  Али до ве ћих од ли ва де ви зних ре зер ви 
до шло је због из ми ри ва ња оба ве за пре ма ино стра ним кре ди то ри ма 
у из но су од 141,8 ми ли о на еура, због ис пла те до спе лих еуро об-
ве зни ца у из но су од 101,4 ми ли о на еура, за тим по вла че ња де ви-
зне оба ве зне ре зер ве ба на ка у не то из но су од 70,1 ми ли он еура и 
от пла те ду га IMF-у у из но су од 64,5 ми ли о на еура. Не то де ви зне 
ре зер ве, ума ње не за де ви зна сред ства ба на ка по осно ву оба ве зне 
ре зер ве, као и за сред ства по ву че на од IMF-а, из но си ле су на кра ју 
мар та 7,047 ми ли јар ди еура.15)

НИСКАИНФЛАЦИЈА
ИЛИУВОДУНОВУРЕЦЕСИЈУ

Пре ма зва нич ној др жав ној ста ти сти ци, по тро шач ке це не су 
у про те клој го ди ни уве ћа не за 2,2 про цен та.16) Пред став ни ци вла-
сти су овај ста ти стич ки по да так о ни ској ин фла ци ји у то ку 2013. 
го ди не  при пи са ли соп стве ној за слу зи – уз обра зло же ње да “ова ко 
ни ска ин фла ци ја (раст це на)ни је еви ден ти ра на чак у по след њих 
че тр де се так го ди на”. Раз у ме се, овај по да так о ин фла ци ји мо же се 
об ја сни ти као ре зул тат ин тер ак ци је два фак то ра. Пр ви фак тор су 
до бри кли мат ски усло ви, а дру ги фак тор су по ве ћа ни при но си по-
љо при вред них кул ту ра. Ин тер ак ци ја ових фак то ра де ло ва ла је на 
це не хра не. 

По ред два го ре по ме ну та фак то ра на ни ску ин фла ци ју у прет-
ход ној го ди ни ути ца ла је и сла ба ку пов на моћ и не до ста так нов ца 

13) На род на бан ка Ср би је, 11/02/2014.

14) Ibid.

15) Ibid.

16) Ми ни стар ство спољ не и уну тра шње тр го ви не и те ле ко му ни ка ци ја, Информација о
оствареномраступотрошачкихценаупериодујануар-децембар2013.године, http://
mtt.gov.rs/dow nlo ad/rast-po tro sac kih-ce na/In for ma ci ja%20za%20I-XII%202013.pdf, 
07/02/2014, стр. 1.
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код ста нов ни штва, на ро чи то код не за по сле них и пен зи о не ра. Са мо 
у 2013. го ди ни пла те и пен зи је су за бе ле жи ле пад из ме ђу два и три 
про цен та, па је до шло до па да по тро шње од 7,8 од сто.17) Сто га је 
ло гич но да про мет опа да. 

На при мер, за по кри ће про сеч не по тро шач ке кор пе18) у Ср би-
ји у де цем бру 2013. го ди не би ло је по треб но 1,28 про сеч них за ра да 
или 65.025 ди на ра.19) Чак и ова ко скром ну по тро шач ку кор пу не 
по кри ва про сеч на за ра да20) ни у јед ном гра ду у Ср би ји. Про сеч на 
кор па у Ср би ји се од ја ну а ра 2011. го ди не об ра чу на ва по зва нич ној 
ме то до ло ги ји Eurostata (ста ти стич ког за во да Европ ске уни је).21)

У та квим усло ви ма тр гов ци не сме ју да ри зи ку ју и да по-
ди жу це не. Чак су мно ги тр гов ци, због па да про ме та, пре шли на 
по сло ва ње у си вој зо ни. Тро шко ви по сло ва ња тр го ва ца у си вој зо-
ни су ни жи, па они др же ни ске це не. Због не ло јал не кон ку рен ци је 
из ме ђу тр го ва ца у си вој зо ни и тр го ва ца ко ји по слу ју ле гал но, они 
ко ји по слу ју ле гал но су у стра ху од но сно не усу ђу ју се да по ди жу 
це не у сво јим про дав ни ца ма или тр го вин ским лан ци ма.

Да кле, пра ви раз лог због че га ни је по гу ра на ин фла ци ја у 
2013. го ди ни на ла зи се у чи ње ни ци да је тра жња ма ла, због све 
ску пље по тро шач ке кор пе, па тр гов ци не ма ју про сто ра за ве ћа по-
ску пље ња. Ме ђу тим, у ја ну а ру 2014. го ди не, це не по тро шач ке ро бе 
и услу га су у про се ку по ра сле за 1,4 од сто у од но су на де цем бар.22) 
Тај раст је ре зул тат јед но крат ног ути ца ја по ве ћа ња ак ци за и по-
себ не сто пе по ре за на до да ту вред ност (ПДВ). Дру гим ре чи ма, ово 

17) Ibid, cтр. 4.

18) У зва нич ној по тро шач кој кор пи у Ср би ји за ме сец да на на ла зи се по ла ки ло гра ма бу-
ре ка, 200 гра ма ме да, 200 гра ма чо ко ла де, 200 гра ма шун ке, по ла ки ло гра ма сла ни не, 
а од ри бе ослић и сар ди на. За гар де ро бу за јед но тро чла но до ма ћин ство за ме сец да на 
пред ви ђе но је не што ви ше од 3.000 ди на ра, а за из ла зак у ре сто ран око 700 ди на ра.

19) Ми ни стар ство спољ не и уну тра шње тр го ви не и те ле ко му ни ка ци ја, Куповнамоћста-
новништва. Потрошачка корпа, http://mtt.gov.rs/dow nlo ad/po tro sac ka-kor pa/KU POV-
NA%20MOC%20-%20DE CEM BAR%202013.pdf, 20/02/2014, стр. 1.

20) У пр ва два ме се ца 2014. го ди не до шло је до ре ал ног па да за ра да за по сле них у ад ми ни-
стра ци ји, тран спор ту, не крет ни на ма и тр го ви ни, док је зна чај ни ји раст пла та за бе ле жен 
у ин фор ма тив ним и те ле ко му ни ка ци о ним де лат но сти ма.

21) У но вој ме то до ло ги ји про сеч но до ма ћин ство де фи ни са но је као тро чла но уме сто као че-
тво ро чла но, јер пре ма по след њим по да ци ма про сеч на по ро ди ца у Ср би ји има 3,1 чла на. 
У по тро шач ку кор пу уба че ни су по је ди ни про из во ди ко јих до та да ни је би ло, по пут не-
ко ли ко вр ста хле ба и пе ци ва, бу ре ка, ку ку ру зног бра шна, кон зер ви са ног по вр ћа, су вих 
шљи ва, чај не ко ба си це, сла ни не, вир шли, шун ке, али сва ка ко у не до вољ ним ко ли чи на-
ма.

22) Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 22/02/2014.
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је по твр да да су тр го вин ски лан ци ипак раст ПДВ-а пре ба ци ли на 
ра чун по тро ша ча, јер су це не у про се ку ско чи ле 1,46 од сто.23)

У по след њем квар та лу про шле го ди не ин фла ци ја је би ла ис-
под до ње гра ни це ин фла ци о ног ци ља. Ско ро све вре ме би ла је ни-
жа од 2,5 од сто.24) У пр ва два ме се ца 2014. го ди не ин фла ци ја је из-
но си ла 1,5 од сто.25) Ме ђу го ди шња ин фла ци ја у мар ту 2014. го ди не, 
у од но су на март прет ход не го ди не, из но си ла је 2,3 про цен та. Од 
по чет ка те ку ће го ди не до кра ја мар та за бе ле жен је раст од 1,2 од-
сто, а на ме сеч ном ни воу раст ма ло про дај них це на у мар ту био је 
ни жи за 0,3 од сто у по ре ђе њу са прет ход ним ме се цом. Ако та кав 
тем по оста не, го ди на 2014. би се мо гла за вр ши ти са ин фла ци јом од 
2,6 од сто.26)

Пре ма нај но ви јим прог но за ма IMF27) раст по тро шач ких це на 
у Ср би ји 2014. и 2015. го ди не из но си ће че ти ри про цен та по сле 7,7 
од сто у 2013. го ди ни. 

Па ипак, ве о ма је зна чај но ка ква ће би ти по љо при вред на се-
зо на, бу ду ћи да хра на има ви со ко уче шће у ин дек су по тро шач ких 
це на. Због да љег си ро ма ше ња ста нов ни штва тре ба оче ки ва ти још 
ве ћи пад ку пов не мо ћи гра ђа на. Ако се пад тра жње на ста ви у овој 
и на ред ним го ди на ма та да би власт у овој зе мљи тре ба ла озбиљ но 
да се за бри не – по што би то био на го ве штај и увод у но ву ре це си ју.

Ме ђу тим, де фла ци ја пре ти и Евро пи. Сто га је MarioDrag-
hi, пред сед ник Европ ске цен трал не бан ке (ECB), на ја вио по чет ком 
апри ла ове го ди не су прот ста вља ње вр ло ни ској сто пи ин фла ци је, 
та ко што ће бан ка раз мо три ти мо гућ но сти при ме не та ко зва них 
кван ти та тив них олак ши ца. Оне се сво де на ку по ви ну вред но сних 

23) Ис тра жи ва ње је ра ди ло Удру же ње за за шти ту по тро ша ча “Чист ра чун” у шест тр го вин-
ских ла на ца у Бе о гра ду. На сај ту www.cenoteka.rs об ја вље не су це не за 260 про из во да. 
По сле по ве ћа ња ПДВ-а уоч љив је њи хов скок – иако су тр гов ци твр ди ли да до по ску-
пље ња не ће до ћи. Нај ви ше је по ску пе ло бра шно за 11,13 од сто, а за тим сле де мле ко 
2,97 од сто, јо гурт 1,69 и све же ме со 0,46 од сто. По јеф ти ни ли су смр зну то во ће и по вр ће 
1,07 од сто, ше ћер 1,41 и уље 2,06 од сто. Ти  про из во ди би би ли ску пљи да тр го вин ски 
лан ци из гру пе “Delez” (“Tem po” и “Maksi”) ни су за др жа ли от при ли ке исте це не. Они 
на по ми њу да про ме на ПДВ-а ни је ути ца ла на од нос по вољ но сти из ме ђу мар ке та. Це не 
у објек ти ма  “Dis”, “Rodakeš&keri” и “Tempo” и да ље су ис под про сеч них це на, док су 
це не у об јек ти ма “IdeaSuper”, “Maksi” и “Univereksport” не по вољ ни је. (Из вор: Полити-
ка, 23/01/2014).

24) У сеп тем бру 2013. го ди не ин фла ци ја је би ла 2,5 од сто; ок то бру 2,6 од сто; но вем бру 2,0 
од сто; де цем бру 2,2 од сто. (Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 07/04/2014).

25) У ја ну а ру 2014. го ди не ин фла ци ја је из но си ла 1,4 од сто, а у фе бру а ру 1,5 од сто. (Ре пу-
блич ки за вод за ста ти сти ку, 07/04/2014).

26) За пра во, са мо 0,1 про цент ни по ен ће се вра ти ти на до њу гра ни цу ко ри до ра ко ји про пи-
су је НБС, од но сно че ти ри про цен та плус ми нус 1,5 про цент них по е на.

27) In ter na ti o nal Mo ne tary Fund, WorldEconomicOutlook, op.cit.
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па пи ра од ба на ка са ци љем да се по ве ћа ко ли чи на нов ца у оп ти ца ју 
ка да по сто ји ри зик од де фла ци је. 

Уко ли ко се ин фла ци ја у на ред ном раз до бљу не по ве ћа ECB 
би мо гла ре фе рент ну ка мат ну сто пу да сни зи. За са да је она на ни-
ском ни воу од 0,25 од сто. 

У Евро пи ин фла ци ја је ис под је дан од сто, а то је ису ви ше 
ни ско. У еуро зо ни ин фла ци ја је 0,5 од сто што је знат но ис под ци ља 
ECB од два од сто. Али, ни у Аме ри ци она ни је мно го ве ћа. У Евро-
пи и у САД зва нич ни ин фла ци о ни циљ је сте да ин фла ци ја бу де два 
од сто. 

У Ср би ји у ко јој је дво ва лут ни си стем ни ска ин фла ци ја ла ко 
мо же да се пре тво ри у ви со ку ако усле ди на гла јед но крат на про ме-
на кур са.28) О све му тре ба раз ми шља ти, јер је увод у но ву ре це си ју 
ско ро из ве стан.

НЕЗАПОСЛЕНОСТИРАСТРИЗИКА
ЗАУРАВНОТЕЖЕНИРАЗВОЈ

У сле де ћој де це ни ји не за по сле на мла да ге не ра ци ја пред ста-
вља је дан од ви со ких ри зи ка за ста би лан раз вој зе мље и дру штва. 
Мла ди ко ји да нас има ју из ме ђу 15 и 24 го ди не жи во та, а не ма ју по-
сао и без шан се су да га про на ђу у до глед но вре ме, не ма ју ни ка кву 
бу дућ ност. А про блем се ку му ли ра јер ће их су тра би ти мно го ви ше 
без рад не и жи вот не пер спек ти ве.

Сли ка у зе мљи по ста је још мрач ни ја ако се не за по сле ним 
мла ди ма при до да ју и оста ли не за по сле ни из дру ге ста ро сне до би. 
Ср би ју ка рак те ри ше ја ко ве ли ка не за по сле ност осо ба ста ри јих од 
40 го ди на, као и осо ба мла ђих од 24 го ди не.29) Сто па не за по сле-
но сти, од но сно уче шће не за по сле них у укуп ном бро ју ак тив них 
ста нов ни ка, у 2013. го ди ни, из но си ла је 22,1 од сто. На еви ден ци ји 
На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње (НСЗ) у мар ту ове го ди не је 
ре ги стро ва но 790.501 осо ба, што је у од но су на фе бру ар сма ње ње 

28) У мар ту је ди нар сла био у од но су на еуро и то но ми нал но за 0,5 од сто, а НБС је на ме ђу-
бан кар ском де ви зном тр жи шту ин тер ве ни са ла про да јом 210 ми ли о на еура и ку по ви ном 
20 ми ли о на, ка ко би сма њи ла пре ко мер не крат ко роч не осци ла ци је кур са.

29) Из вор: WorldBank, UnemploymentinEuropeandCentralAsia(ECA), 2013. У овом Из ве-
шта ју WorldBank на гла ша ва да је глав на ка рак те ри сти ка у Ср би ји ра но пен зи о ни са ње 
и ис кљу чи ва ње ста ри јих са тр жи шта ра да. Из ве штај је по ка зао да је сто па не за по сле-
но сти у Ср би ји нај ве ћа код осо ба из ме ђу 35 и 39 го ди на, док у оста лим зе мља ма тај 
вр ху нац до сти же од 45 до 49 го ди не и оста је на ви со ком ни воу и у ста ри јој до би. Сто па 
за по сле но сти у Ср би ји за же не ста ро сти од 55 до 59 го ди на је 30 од сто. (WorldBank, 
19/02/2014).
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за 0,39 од сто.30) Уче шће мла дих ста ро сти до 30 го ди на у ре ги стро-
ва ној не за по сле но сти по след њих го ди на кре ће се око 27 од сто, а 
кра јем де цем бра про шле го ди не на еви ден ци ји НСЗ ре ги стро ва но 
је око 209.000.31)  

У про те клим го ди на ма, не ра чу на ју ћи про шлу, за “ак тив не 
ме ре за по шља ва ња”32) у Ср би ји се из два ја око 0,13 до 0,17 од сто 
БДП. У раз ви је ним зе мља ма за ту на ме ну се из два ја де сет пу та 
ви ше.

У свом но вом из ве шта ју IMF прог но зи ра да ће ово го ди шња 
сто па не за по сле но сти у Ср би ји би ти 21,6 од сто, а у 2015. го ди ни 
пред ви ђа 22,0 од сто. Мо ра се при зна ти да је ова сто па не за по сле-
но сти иако ви со ка при лич но не ре ал на.

Јед но је си гур но – до ра ста бро ја рад них ме ста не мо же се 
до ћи ако сто па ра ста БДП не пре ма ши пет од сто. До кра ја ове де-
це ни је Ср би ја не ће до сти ћи ту сто пу еко ном ског ра ста, а ти ме и 
по ве ћа ну сто пу за по сле но сти.

Про блем не за по сле но сти у Ср би ји по при ма мно го ши ре ди-
мен зи је. Уства ри, про блем се пре ба цу је на дру гу ра ван, а то је да, 
у Ср би ји у ко јој је сто па не за по сле них ви со ка, озбиљ но пре ти опа-
сност да се број рад но спо соб них при бли жи бро ју пен зи о не ра. На 
то ука зу ју и по след њи ста ти стич ки по да ци Фон да ПИО. Пре ма њи-
ма је у зе мљи кра јем про шле го ди не би ло 1,8 ми ли о на ак тив них 
оси гу ра ни ка, оних ко ји упла ћу ју до при но се, у од но су на 1,7 ми ли-
о на пен зи о не ра, а тај од нос је је дан пре ма 1,12.

Пра ве ћи ком па ра ци ју по да та ка од 2000. го ди не до да нас, ста-
ти сти ка по ка зу је, да су та да пен зи је уче ство ва ле у за ра да ма са 82 
од сто, да би да нас па ле на 54,7 про це на та, са тен ден ци јом да љег 
па да.33)

Ге не рал но по сма тра ју ћи, пр ву и дру гу ра ван про бле ма од но-
сно хро нич ну не за по сле ност и нео др жив пен зи о ни си стем, ра сте 
ри зик за урав но те же ни раз вој ко ји би мо гао да из мак не кон тро ли. 
Ова ко шмар на пред ска за ња због ге не ра ци ја ви со ког ри зи ка во де у 
нај цр њи сце на рио.

30) На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, 16/04/2014.

31) На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, 10/04/2014.

32) У др жав ном бу џе ту за спро во ђе ње “ак тив них ме ра за по шља ва ња” у 2014. го ди ни пред-
ви ђе но је 2,6 ми ли јар ди ди на ра. Део од на ве де не су ме на ме њен је мла ди ма. У 2013. 
го ди ни за “ак тив не ме ре за по шља ва ња” НСЗ је има ла на рас по ла га њу 3,4 ми ли јар де 
ди на ра, али је ре ба лан сом бу џе та та су ма све де на на 1,18 ми ли јар ди ди на ра. (Из вор: 
На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, Политика, 16/02/2014, стр. 11).

33) Пред ви ђе но је да се 2014. и 2015. го ди не пен зи је ускла ђу ју са за ра да ма са мо са по је дан 
од сто.
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ОПАДАУГЛЕДЗЕМЉЕУСВЕТУ

Си стем ски про бле ми у Ср би ји су то ли ко из ра же ни да по при-
ма ју за бри ња ва ју ће раз ме ре, јер ме ђу на род не еко ном ске и фи нан-
сиј ске ин сти ту ци је и аген ци је оба ра ју кре дит ни реј тинг зе мље. Ти-
ме је Ср би ја до ве де на у ве о ма ло шу по зи ци ју. Углед зе мље у све ту 
опа да, па се због то га да ле ко те же мо же по пра ви ти еко ном ска си-
ту а ци ја. На и ме, кре дит ни реј тинг је ме ри ло угле да зе мље. Ло ши ји 
кре дит ни реј тинг по пра ви лу зна чи и ве ће ри зи ке ула га ња.

На пред по ме ну те не га тив не еко ном ске од ред ни це – ве ли-
ки де фи цит, ви сок јав ни дуг и из о ста нак ре фор ми – ути ца ле су 
да аген ци ја FitchRatings до не се од лу ку да сни зи кре дит ни реј тинг 
Ср би је са BB- на B+ са ста бил ним из гле ди ма.34) Као кључ не раз-
ло ге за сво ју од лу ку, FitchRatings на во ди раст де фи ци та у 2014. 
го ди ни по осно ву прет ход но пре у зе тих оба ве за, као и оп ште ста ње 
јав ног ду га у од но су на ви си ну бру то до ма ћег про из во да, али и 
из о ста нак спро во ђе ња на ја вље них струк тур них ре фор ми у прет-
ход ном раз до бљу.

Ло шу оце ну пре FitchRatings-а да ли су Свет ски еко ном ски 
фо рум и Свет ска бан ка, на осно ву про це не да је до шло до по гор-
ша ња усло ва при вре ђи ва ња у Ср би ји. Бо ни тет на аген ци ја Standard
& Poor's по твр ди ла је кре дит ни реј тинг Ср би је за ду го роч но за-
ду жи ва ње у до ма ћој и стра ној ва лу ти на ни воуBB- са не га тив ним 
из гле ди ма. 

Ове че ти ри не га тив не оце не ша љу лош сиг нал по тен ци јал-
ним ин ве сти то ри ма. На реј тинг су ути ца ли ри зи ци ко ји до ла зе од 
ви со ког фи скал ног и спољ ног де фи ци та, уме рен БДП по гла ви ста-
нов ни ка и огра ни че на флек си бил ност мо не тар не по ли ти ке због ви-
со ке еури за ци је еко но ми је. 

Сни жа ва ње кре дит ног реј тин га је ве о ма ло ша ин фор ма ци ја 
за до ма ћу при вре ду, јер не га тив но ути че на по зи ци ју ко ју Ср би ја 
има на ме ђу на род ном тр жи шту ка пи та ла, од но сно на усло ве под 
ко ји ма се зе мља мо же за ду жи ва ти. Дру гим ре чи ма, овај пад кре-
дит ног реј тин га ће им пли ци ра ти по гор ша не усло ве за ду жи ва ња 
др жа ве. Бу ду ћи да је за ду же ност др жа ве при лич но ви со ка, не га-
тив не оце не кре дит них аген ци ја ша љу лош сиг нал ин ве сти то ри ма 

34) Кре дит ни реј тинг зе ма ља по FitchRatings је: Грч ка B-Стабилан; Ки пар BB-Негати-
ван; СР БИ ЈА  B+Стабилан; Ма ђар ска BB+Негативан; Ма ке до ни ја BB+Стабилан; 
Хр ват ска BBBСтабилан; Бу гар ска BBB-Позитиван; Ру му ни ја BBB-Стабилан; Тур-
ска BBB-Стабилан; Ру си ја  BBBСтабилан; Шпа ни ја BBBНегативан; Ита ли ја BBB+
Негативан; Сло ве ни ја BBB+ Негативан; Че шка A+Позитиван; Сло вач ка  A+Стаби-
лан; Ве ли ка Бри та ни ја AA+Стабилан; Аустри ја AAAСтабилан; САД AAAНегативан. 
(FitchRatings, до ступ но 18/01/2014).
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ко ји ће би ти ма ње спрем ни да ку пу ју др жав не ду жнич ке па пи ре. 
Да кле, ово ће не га тив но ути ца ти на image ко ји Ср би ја има ме ђу 
стра ним ин ве сти то ри ма.

Са да ће Ср би ја знат но те же до ла зи ти до но вих кре ди та за 
из ми ри ва ње до спе лих ду го ва и по кри ва ње бу џет ског де фи ци та у 
2014. го ди ни. По што лош кре дит ни реј тинг зе мље зна чи ве ће ри зи-
ке ула га ња, са свим је ре ал но оче ки ва ти да ће на дуг Ср би је из дат у 
стра ним ва лу та ма по ра сти ка мат не сто пе.

Еко но ми ја Ср би је ула зи у до ста тур бу лент но раз до бље. Но-
ва власт се не сме по на ша ти као прет ход на. Мо ра се ра ди ти ве о ма 
бр зо на то ме да зе мља кре не пу тем ко ре ни те ре фор ме еко но ми је, 
од фи скал не и бу џет ске ста би ли за ци је, пре ко ре фор ме јав ног сек-
то ра, ре фор ме пен зи о ног си сте ма до ства ра ња знат но по вољ ни јег 
ам би јен та за ин ве сти то ре. Као до каз да се у Ср би ји за и ста спро во-
де ре ал ни ре форм ски про це си и кон зи стент на еко ном ска по ли ти ка, 
нај бо ља га ран ци ја би би ло скла па ње но вог спо ра зу ма са Ме ђу на-
род ним мо не тар ним фон дом.

АРАНЖМАНИИНОВАСТРАТЕГИЈА-СИДРО
ЗАЕКОНОМСКУИМОНЕТАРНУПОЛИТИКУ

До ла зак де ле га ци је IMF-а у Ср би ју, а пре не го што је фор-
ми ра на но ва Вла да, мо же се фи гу ра тив но пред ста ви ти као пру жа-
ње ру ке спа са Ср би ји. Дру гим ре чи ма, пред став ни ци Фон да са-
мим чи ном до ла ска у Ср би ју, да раз го ва ра ју са чла но ви ма Вла де 
у остав ци, ишли су са на ме ром да ку пе из ве сно вре ме ов да шњим 
вла сти ма и да по ша љу бо љи сиг нал про ма тра чи ма у све ту, а та ко-
ђе, и да сми ре фи нан сиј ско тр жи ште ко је је уз др ма но по гор ша њем 
кре дит ног реј тин га зе мље. Де ле га ци ја IMF-а, на кон са гле да ва ња 
ста ња у зе мљи, ни је да ла ни ка кво са оп ште ње на ро ду, ка ко не би 
уз не ми ри ла јав ност о те шком еко ном ском ста њу у Ср би ји. 

Пре го во ри са IMF-ом о но вом тро го ди шњем аран жма ну мо-
гли би за по че ти тек у дру гом де лу го ди не, ка да се кон сти ту и ше 
но ва Вла да. Скла па ње но вог аран жма на из пре до стро жно сти пред-
ста вља ло би си дро за еко ном ску и мо не тар ну по ли ти ку Ср би је.

Ми си ја IMF-а ће до ма ћим еко ном ским екс пер ти ма да ти са-
ве те ко ји су вр ло не по пу лар ни и до бро по зна ти – а од но се се пр-
вен стве но на сма ње ње тро шко ва. Без аран жма на са IMF-ом др жа-
ва не би мо гла да за у ста ви раст бу џет ског де фи ци та.35) Ка ко би се 

35) Чак и кре дит од Ру ске Фе де ра ци је, ко ји је већ уго во рен за бу џет, усло вљен је но вим 
аран жма ном са Ме ђу на род ним мо не тар ним фон дом. 
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пред у пре ди ло ши ре ње бу џет ског де фи ци та, IMFће тра жи ти да се 
стег не ка иш за до дат них 400 ми ли о на еура. Зах тев IMF-а по сред но 
во ди ка ре ба лан су бу џе та. Фи скал на кон со ли да ци ја ко ју ће Фонд 
тра жи ти прет по ста вља: сма ње ње бро ја за по сле них у јав ном сек то-
ру и ре ша ва ње пи та ња јав них и др жав них пред у зе ћа ко ја ви ше не 
сме ју да пра ве гу бит ке и оп те ре ћу ју бу џет, али ће тра жи ти и ре фор-
му пен зи о ног си сте ма.

Без аран жма на са IMF-ом цен трал на бан ка би те шко мо гла 
да одр жи ста би лан ди нар.36) Ста бил ност кур са је про шле го ди не 
пла ће на упра во за ду жи ва њем др жа ве. При лив де ви за је слаб и то 
се ре флек ту је на курс, а не до ста так де ви за на тр жи шту се на док на-
ђу је из де ви зних ре зер ви. Да кле, аран жман са Фон дом је до бар за 
очу ва ње ди на ра. Пад вред но сти до ма ће ва лу те37) пре ма еуру по сле-
ди ца је од су ства ре фор ми, па да кре дит ног реј тин га зе мље, и сма-
ње ног при ли ва стра ног ка пи та ла. Не ма при ли ва здра вих кре ди та, 
већ се ло кал не фи ли ја ле стра них ба на ка убр за но  раз ду жу ју ма ти-
ца ма  - што пра ви при ти сак на ди нар.

Услов IMF-а би ће и из ме на за ко на о ра ду, сте ча ју, при ва ти-
за ци ји. Ако све га то га не бу де, др жа ву че ка ма њи при лив ин ве сти-
ци ја, ми ни ма лан при вред ни раст без по ве ћа ња за по сле но сти. Овај 
цр ни сце на рио мо гао би се до не кле из бе ћи за хва љу ју ћи IMF. Уства-
ри, уз по моћ Фон да тре ба оче ки ва ти ре про грам или ре фи нан си ра-
ње ду га. Аран жман са IMF је и прет по став ка по бољ ша ња реј тин га 
зе мље и при ли ва ин ве сти ци о них кре ди та. Ср би ја - ко јој пред сто ји 
кор по ра ти ви за ци ја по сло ва ња јав них пред у зе ћа, за тим ства ра ње 
ефи ка сни је ад ми ни стра ци је и сре ђи ва ње фи скал ног, здрав стве ног, 
обра зов ног и пен зи о ног си сте ма – мо ра тра жи ти и по моћ из дру гих 
из во ра, бу ду ћи да по ме ну те обла сти ни су у до ме ну уже екс пер ти зе 
IMF-а. Сто га би зе мљи до бро до шла по моћ Свет ске бан ке, ЕУ и 
Европ ске бан ке за об но ву и раз вој.

Европ ска бан ка за об но ву и раз вој уло жи ла је у 2013. го ди-
ни у Ср би ју 424 ми ли о на еура.38) Ова бан ка је усво ји ла у апри лу 
2014. го ди не  но ву стра те ги ју39) за Ср би ју, на че ти ри го ди не од 

36) У де цем бру 2013. го ди не је дан еуро је вре део око 114,70 ди на ра. (На род на бан ка Ср би је, 
05/02/2014).

37) На род на бан ка Ср би је је за пр ва два ме се ца и је дан дан у мар ту 2014. го ди не про да ла 
660 ми ли о на еура де ви зних ре зер ви ка ко би под ми ри ла тра жњу и одр жа ла ста бил ност 
до ма ће ва лу те. (На род на бан ка Ср би је, 05/03/2014. го ди не).

38) Уло же на сред ства у 2013. го ди ни за 50 од сто су ве ћа не го у 2012. го ди ни, и то кроз 
24 про јек та, од че га три у јав ном сек то ру. (Euro pean Bank for Re con struc tion and De-
ve lop ment, StrategyforSerbia, http://www.ebrd.com/dow nlo ads/co un try/stra tegy/ser bia.pdf, 
10/04/2014).

39) Европ ска бан ка за об но ву и раз вој усво ји ла је но ву стра те ги ју 08.04.2014. го ди не.
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2014-2018., ко ја се за сни ва на “три сту ба”. Први. Уна пре ђе ње кон-
ку рент но сти при вред ног сек то ра. Други. Раз вој фи нан сиј ског сек-
то ра. Трећи. Раз вој ин фра струк тур ног сек то ра.

У стра те ги ји су пре зен ти ра ни ци ље ви и при о ри те ти EBRD 
као кре ди то ра, ко ји ће се фо ку си ра ти на да ље ја ча ње при ват ног 
сек то ра по ве ћа њем ње го ве уло ге и кон ку рент но сти, ја ча ње фи нан-
сиј ског сек то ра и раз вој одр жи вих и ефи ка сних јав них пред у зе ћа.

Да би се ја ча ла кон ку рент ност при ват ног сек то ра у Ср би ји 
Европ ска бан ка за об но ву и раз вој ће ра ди ти на по ве ћа њу фи нан си-
ра ња тог сек то ра, на ро чи то ма лих и сред њих пред у зе ћа. Та ко ђе ће 
ра ди ти на убр за ва њу про це са при ва ти за ци је, док ће у фо ку су ње не 
па жње би ти струк тур на уна пре ђе ња у агро би зни су.

Европ ска бан ка за об но ву и раз вој је спрем на за ду го роч но 
фи нан си ра ње у Ср би ју ка ко би се учвр сти ло фи нан сиј ско по сре-
до ва ње и ка ко би се по пра ви ло ста ње у бан кар ском сек то ру. Од 
по чет ка аран жма на од но сно у раз до бљу од 2001. го ди не EBRDје 
ку му ла тив но уло жи ла у Ср би ју ви ше од 3,5 ми ли јар ди еура у 176 
про је ка та. Ула га ња ове бан ке иду у фи нан сиј ски сек тор, ин ду стри-
ју, тр го ви ну, агро би знис, енер ге ти ку и ин фра струк ту ру.

ПРИВРЕДАСРБИЈЕУЗАЧАРАНОМКРУГУ

Да је при вре да Ср би је у до ста те шком ста њу, мо жда нај те-
жем у по след њих пет го ди на, го во ре по да ци о не мо гућ но сти вра-
ћа ња узе тих кре ди та. Пре ма зва нич ним по да ци ма 25 од сто узе тих 
зај мо ва при вре да ни је у ста њу да вра ћа. Но, упит но је ко ли ко је 
по ме ну ти зва нич ни по да так ве ро до сто јан. Про це њу је се да је он 
да ле ко ве ћи, и да иде од 30 до 50 од сто.

При вре да Ср би је је по зај ми ла од до ма ћих ба на ка и од ба на-
ка у ино стран ству 19 ми ли јар ди еура.40) Ка да се на овај из нос до да 
дуг прав них ли ца и пред у зет ни ка јед них пре ма дру ги ма, као и дуг 
пре ма др жа ви, ко ји из но си око 4,6 ми ли јар ди еура, по ста је ја сно 
да ви сок ни во за ду же но сти при вре ду др жи у за ча ра ном кру гу из 
ко га она не мо же иза ћи. На при мер, пре ма из ве шта ју Аген ци је за 
при вред не ре ги стре (APR) за 2012. го ди ну чак 32 од сто фир ми за-
бе ле жи ло је гу би так ве ћи од укуп ног ка пи та ла. Си ту а ци ја ће би ти 
још не из ве сни ја јер ће се ак ти ви ра ти 36 ми ли јар ди еура раз ли чи-
тих хи по те ка у зе мљи.41) При вре да Ср би је се на ла зи пред те шким 

40)  По да так се од но си на де цем бар 2013. го ди не. (На род на бан ка Ср би је, 20/03/2014).

41)  Аген ци ја за при вред не ре ги стре, ГодишњиизвештајорадуАгенцијезапривреднереги-
стре за 2012. годину, http://www.apr.gov.rs/Por tals/0/in ter na%20do ku men ta/Go di snji%20
iz ve staj%20o%20ra du%202012.pdf, 05/04/2014.
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ис ку ше њи ма, јер је њен дуг за бри ња ва ју ћи, као што је за бри ња ва-
ју ћа чи ње ни ца да је по зај ми ца жив но вац ко ји ни је оти шао у ин ве-
сти ци је, већ је оти шао у по тро шњу.

Глав ни кри вац за не ли квид ност при вре де је сте др жа ва, ко-
ја ни је пла ћа ла сво је оба ве зе. Спре га по је ди них ба на ка, ко је се не 
при др жа ва ју про фе си о нал не прак се, и моћ них по је ди на ца ути ца-
ла је да ло ши зај мо ви ра сту. Пре ви ше је ло ших зај мо ва и њи хо ва 
про це на се кре ће од 3,5 до пет ми ли јар ди еура. Упра во због ло ших 
зај мо ва су мо ра ле че ти ри бан ке (три др жав не и јед на при ват на) да 
про пад ну. У њи ма је удео ло ших зај мо ва42) до сег нуо 70 и 80 од сто 
свих пла сма на. Да не ма ре про гра ма кре ди та удео ло ших зај мо ва 
био би још ве ћи.

Кли јен ти ових про па лих ба на ка узи ма ли су ин ве сти ци о не 
зај мо ве, али их ни су на мен ски упо тре бља ва ли – а за то су ди рект но 
од го вор не бан ке, јер су кре ди те да ва ле не ким по је дин ци ма уна пред 
зна ју ћи да их они не ће вра ти ти бан ци. То је био ис про ба ни ре цепт 
за до дат но уве ћа ње при ват ног ка пи та ла нај бо га ти јих по је ди на ца у 
зе мљи, док са дру ге стра не огро ман број фир ми гр ца у ду го ви ма. 
Ви ше де се ти на хи ља да фир ми је у бло ка ди. Тач ни је, у бло ка ди је 
око 46.000 пред у зе ћа и пред у зет ни ка ко ји ни су у ста њу да бан ка ма 
вра те зај мо ве. У бло ка ду по вре ме но ула зи до дат них 30.000 фир ми. 
У та квим окол но сти ма при вре да ма лак са ва и по ста је све пре за ду-
же ни ја. По што је при лич но ви со ка це на ка пи та ла, а ни ска тра жња, 
при вре да ни је у мо гућ но сти да ство ри про фит и пра ви кон стант но 
гу бит ке на по слов ној стра ни. И док при вре да гр ца у гу би ци ма до-
тле не ки моћ ни ци и др жа ва оства ру ју свој ин те рес.

За ста ње у при вре ди кри ва је др жа ва. До не из др жљи вог ста-
ња до ве ло је ве ли ко при су ство др жа ве у при вре ди, пре ве ли ка др-
жав на по моћ и пре ви ше суб вен ци ја гу би та ши ма, сла бо упра вља ње 
јав ним пред у зе ћи ма, ве ли ка бу џет ска по тро шња.

ГРЕШКЕЕКОНОМСКЕПОЛИТИКЕ
ИДЕФИНИСАЊЕПРИОРИТЕТА

За си ту а ци ју у овом дру штву кри ва је вла да ју ћа ели та ко ја 
је во ди ла по гре шну еко ном ску по ли ти ку, као и за че сте про ме не 
за ко на, што је по ја ча ло страх код по слов них љу ди за њи хо ве ин ве-
сти ци је. Вла да Ср би је че сто ни је спо соб на про во ди ти за ко не, док 
по ли тич ки ло би ји од лу чу ју ко ће се по ја ви ти на до ма ћем тр жи шту. 
Исто та ко, по гре шна је иде ја о јеф ти ној рад ној сна зи као и те за ка-

42)  Европ ски про сек за ло ше зај мо ве је осам до де вет од сто.
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ко ће Ср би ја са ма лим пла та ма при ву ћи стра не ин ве сти то ре. Ако 
стра ни ин ве сти то ри хо ће јеф ти не рад ни ке пре ће оти ћи у др жа ве 
са ве ћим тр жи штем, где лак ше мо гу до би ти же ље ни про фил рад не 
сна ге. 

Чел ни љу ди у Ср би ји се по на ша ју ве о ма ко мот но. Сти че се 
ути сак да је де фи ни са ње при о ри те та и њи хо ва ре а ли за ци ја у еко-
ном ској сфе ри по ти сну та у од но су на не ке дру ге ства ри. Пра ве се 
не ве ро ват не стра те шке гре шке. А због по гре шних стра те ги ја ис па-
шта на род. Ср би ја је уни шти ла ин ду стри ју.Ин ду стри ја је у 80-тим 
би ла пре те жно из во зно ори јен ти са на, али се због пљач ка шке при-
ва ти за ци је ин ду стри ја у ме ђу вре ме ну уни шти ла. Крај ње је вре ме 
да се љу ди ко ји во де ову зе мљу ура зу ме и поч ну раз ми шља ти на 
пра ви на чин.

Др жа ва мо ра из ра ди ти стра те ги ју раз во ја, до след но је спро-
во ди ти, а он да се и по зи ци о ни ра ти у Евро пи и све ту. Пр ви и основ-
ни за да так тре ба би ти ула га ње у обра зо ва ње јер је то по кре тач раз-
во ја. У обра зо ва ње Ср би ја ула же да ле ко ма ње од су сед них др жа ва. 
Рас ко рак из ме ђу по тре ба уру ше не при вре де  и обра зов ног си сте ма 
– ко ји про из во ди  ка дро ве по кво ти из не ких бо љих вре ме на – огро-
ман је. Ов да шњи фа кул те ти про из во де не ква ли фи ко ва не струч ња-
ке, ко ји као та кви ни су по треб ни при вре ди. Ви дљи во је да је у пи-
та њу по гре шна стра те ги ја по што се на бер зи ра да на ла зи огро ман 
број мла дих љу ди са ди пло ма ма. А при сут на је и хи пер про дук ци ја 
љу ди са док тор ским ди сер та ци ја ма. За та кво ста ње кри ва је др жа-
ва, јер ни је на вре ме из ра ди ла стра те ги ју обра зо ва ња и ускла ди ла 
је са по тре ба ма при вре де.

Ви ше од две де це ни је вла сти у Ср би ји ни су у ста њу да из-
ра де одр жи ву стра те ги ју раз во ја. Ср би ја за о ста је и у тех но ло шком 
раз во ју у од но су на свет. У све ту су се у по след ње две де це ни је 
тех но ло ги је раз ви ја ле не ве ро ват ном бр зи ном. Ср би ја мо ра да се 
окре не но вим тех но ло ги ја ма ко је у крат ком ро ку до но се за ра ду, 
а пред ност је што у зе мљи по сто је од лич ни мла ди струч ња ци у 
IТ-сек то ру и на но тех но ло ги ји. У па мет ни јим зе мља ма раз ми шља-
ју ка ко ство ри ти про из вод ко ји мо гу про да ти у ино стран ству и на 
том до бро за ра ди ти. У Ср би ји се о то ме не раз ми шља, са мо је ва-
жно што бо ље се по зи ци о ни ра ти у хи је рар хиј ској пи ра ми ди мо ћи 
и вла сти. Ср би ји је по треб на озбиљ на ду го роч на по ли ти ка раз во ја 
ка ква се во ди у скан ди нав ским и сред њо е вроп ским зе мља ма. Шта 
то зна чи?

Прво. По ред ин ду стри је Ср би ја се мо ра окре ну ти по љо при-
вре ди. Мо же се про из во ди ти здра ва хра на (али не тре ба уми шља ти 
да је она жит ни ца Евро пе). 
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Друго. Ср би ји је по треб на про из вод ња и ства ра ње но вих 
вред но сти ко је у крај њем ис хо ду до но се но вац, али на те ме љу но-
вих тех но ло ги ја, а не про из во да ко ји се об ра ђу ју за ста ре лим тех-
но ло ги ја ма.

Треће. Би ро кра ти ју тре ба од мах сма њи ти. Она по ста је све 
не е фи ка сни ја. Дру штво се не мо же раз ви ја ти све док на јед ног про-
из вод ног рад ни ка по сто је тро ји ца у би ро кра ти ји, од јав них слу жби 
до не е фи ка сне ло кал не са мо у пра ве. На ста ви ли власт и да ље во-
ди ти по гре шну по ли ти ку, шти те ћи огро ман би ро крат ски апа рат, 
др жа ва ће мо ра ти да се до дат но за ду жу је, а то во ди у ка та стро фу.

Четврто. Ду го роч ном по ли ти ком за по шља ва ња тре ба за у-
ста ви ти од лив мо зго ва из зе мље. Мла дим љу ди ма тре ба пру жи ти 
мо гућ ност да се ис ка жу у ства ра лач ким сло бо да ма. Мла де тре ба 
охра бри ти, и ука за ти на при ме ре зе ма ља у ко ји ма је очај до вео до 
об но ве. У кри зи љу ди по ста ју кре а тив ни. Кре а тив ност мо же да 
по ста не део на ци о нал ног би ћа. До бар при мер за то је Ле то ни ја. 
У Ср би ји се мо же при ме ни ти њи хов мо дел за по шља ва ња мла дих 
кре а тив них љу ди. Они мо гу да по ди жу кул ту ру и ин ди рект но раз-
ви ја ју ту ри зам. Ра ди се о то ме да укљу чи ва њем љу ди у умет ност 
и да ва њем мо гућ но сти да се кре а тив но из ра жа ва ју њи хов рад бу де 
при хва ћен. Осим то га, уз по моћ европ ских фон до ва, по је ди ни гра-
до ви мо гу по ста ти гра до ви кул ту ре. Да кле, и без ве ли ког ра си па ња 
нов ца мо же се раз ви ја ти кул ту ра и кре а тив на ин ду стри ја. Јер кроз 
про јек те ко је фи нан си ра Европ ска уни ја мо же се за тво ри ти фи нан-
сиј ска кон струк ци ја у кре а тив ној ин ду стри ји.

Иде је и па тен ти мо гу про ме ни ти жи вот де се ти на ма хи ља да 
мла дих не за по сле них љу ди у Ср би ји. Кре а тив ни љу ди и умет ни-
ци мо гу од свог би зни са до бро за ра ђи ва ти, на ро чи то ако се ус пе ју 
про би ти на европ ска тр жи шта. Пред но сти кре а тив них ра ди о ни ца 
у кре а тив ним гра до ви ма су ви ше стру ке. По ред за по шља ва ња мла-
дих раз ви ја се и ту ри зам. Кул ту ра раз ви ја ту ри зам.43) Дру гим ре чи-
ма, та мо где је умет ност и кул ту ра раз ви ја се ту ри зам. За ово се мо-
гу при ку пи ти сред ства из европ ских фон до ва, са мо тре ба па мет но 
осми сли ти про јек те.

43) Нај бо љи при мер за ову тврд њу је Ри га. Ле тон ци су се окре ну ли кул ту ри и умет но сти – и 
ус пе ли су. Ри га је по ста ла град кул ту ре. Ове го ди не по ред Ри ге кул тур ни је град Евро пе 
и швед ска Умеа – до би ја ју ми ли он и по еура за раз вој кул тур них про је ка та, а до са да шња 
ис ку ства и ста ти сти ке гра до ва кул ту ре по ка за ла су да је 13 по сто ви ше ту ри ста и по се-
ти те ља у гра ду не го у вре ме ни ма кад “слу жбе но” кул ту ре не ма. Осим то га, сред ства се 
мо гу при ку пи ти пре ко европ ских фон до ва. Због то га не чу ди што вла да ве ли ки ин те рес 
за ти ту лу европ ске пре сто ни це кул ту ре. 
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ЗАКЉУЧАК

Струк тур не ре фор ме у јав ном сек то ру ни су ишле оче ки ва-
ном ди на ми ком. Та ко ђе, ни је из вр ше на до вољ на ра ци о на ли за ци ја 
за по сле них, под ба ци ло се и ка да је у пи та њу пен зи о на ре фор ма, и 
“жр тво ва не” су јав не ин ве сти ци је због дру гих тро шко ва.

Ср би ја без стра них ин ве сти ци ја и до на ци ја  не мо же да се 
еко ном ски раз ви ја, јер са њи ма до ла зе и са вре ме не тех но ло ги је 
– ко јих зе мља не ма. Тач ну ин фор ма ци ју о то ме  ко ли ко је нов ца 
ушло у Ср би ју од 2000. го ди не ни је мо гу ће ре ћи, али се про це њу-
је да је тај из нос око 16 ми ли јар ди еура. Нај ви ше су ин ве сти ра ле 
у Ср би ју зе мље чла ни це Европ ске уни је. Углав ном су то Не мач ка, 
Аустри ја, Ита ли ја и Сло ве ни ја.

Го ди не 2013. на го ве сти ли су се до бри од но си са Ује ди ње ним 
Арап ским Еми ра ти ма. На ја вљи ва ле су се ин ве сти ци је у по љо при-
вре ду. На жа лост, од то га ни је би ло ни шта. За тим је до шла на ред 
“AirSerbia”. Али и то је оста ло пре кри ве но ве лом тај ни због тај-
но сти уго во ра.

Си ту а ци ја је ма ло ја сни ја ка да је у пи та њу фи нан сиј ски сек-
тор од но сно кре ди ти ра ње. На и ме, Еми ра ти су да ли Ср би ји кре дит 
од ми ли јар ду до ла ра. Пре ма по да ци ма На род не бан ке Ср би је то-
ком про шле го ди не ин ве сти ци је из Ује ди ње них Арап ских Еми ра та 
из но си ле су 31,7 ми ли о на еура. Ов де се ве ро ват но ра ди о ку по ви ни 
не крет ни на или о не ким фи нан сиј ским тран сак ци ја ма.

Ка да се ра ди о до на ци ја ма си ту а ци ја је сле де ћа. У Ср би ју 
је од 2000. го ди не па до кра ја 2013. ушло 800 ми ли о на до ла ра до-
на ци ја у го то вом нов цу.44) У по ме ну том раз до бљу нај ве ћи до на тор 
је би ла Не мач ка са око 173 ми ли о на еура. За тим, сле ди Бел ги ја са 
не што ви ше од 100 ми ли о на до ла ра до на ци ја, док су Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве, на тре ћем ме сту по до на ци ја ма, са 85 ми ли о на 
до ла ра. До на ци је су оти шле јав ним пред у зе ћи ма, ин сти ту ци ја ма, 
не вла ди ним и ху ма ни тар ним ор га ни за ци ја ма. Про блем је што до-
на ци је и ин ве сти ци је ни су оти шле у при вре ду.

Уз по сто је ћи жи вот ни стан дард гра ђа на и оп шти еко ном ски 
ам би јент у при вре ди те шко је оче ки ва ти ожи вља ва ње кре дит не ак-
тив но сти у овој го ди ни, осим ако се не оства ре ин ве сти ци је ко је 
су на ја вље не. Би ло би по жељ но да у овој го ди ни Ср би ја при ву че 
бар 1,7 ми ли јар ди еура – а то се нај ве ро ват ни је не ће до го ди ти.45) 

44) На род на бан ка Ср би је, 15/04/2014.

45) Про шле го ди не стра не ди рект не ин ве сти ци је у Ср би ји из но си ле су 770 ми ли о на еура. 
(На род на бан ка Ср би је, 21/02/2014).



СПМброј2/2014,годинаXXI,свеска44. стр.157-177.

174

Од су ство ин ве сти ци ја ће од ло жи ти по ве ћа ње за по сле но сти и убр-
за ње при вред ног ра ста. За 2014. го ди ну пред ви ђен је раст од је дан 
од сто, а са да се то чи ни оп ти ми стич ким.Из све га што је на пред у 
ра ду ре че но мо же се из ву ћи по ру ка.

Глав ни по кре тач при вред ног раз во ја Ср би је тре ба да бу де 
при ват ни сек тор. Сто га је по треб но по бољ ша ти по слов ни ам би-
јент, од но сно уво ђе ње ја сних вла снич ких пра ва и пра ви ла кон ку-
рен ци је. Бан кар ски сек тор не мо же би ти изо ло ван од до га ђа ња у 
ре ал ној еко но ми ји, ко ја је за бри ња ва ју ће сла ба. Суб вен ци о ни са не 
кре ди те, ко ји су ве о ма ску пи за бу џет, по треб но је уки ну ти.

Ср би ји су по треб не ду бин ске ре фор ме. Ре фор ме као што 
су здрав ство и обра зо ва ње, ре фор ма пен зи о ног си сте ма, за тим 
ре струк ту ри ра ње др жав не упра ве, јав них слу жби и пра во суд ног 
си сте ма. Тре ба ре фор ми са ти рад но за ко но дав ство, на ста ви ти ре-
струк ту ри ра ње др жав них и јав них пред у зе ћа, ра ци о на ли за ци ју др-
жав них аген ци ја и упра вља ње др жав ном имо ви ном. Без то га, еко-
ном ски си стем Ср би је оста ће да ле ко од усло ва ко је зах те ва ЕУ. А 
то зна чи да ће Ср би ја још увек би ти да ле ко од при кљу че ња Европ-
ској уни ји.
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FLEXINGTHEECONOMICCONSCIOUSNESS

Resume
The so ci ety we are li ving in is in a de ep cri sis. The kno wing 

part of the po pu la tion has long lost any il lu si ons abo ut a bet ter li fe. 
Few are the ones who be li e ve de ep down that the eco no mic me a su res 
of the Go vern ment of Ser bia will bring abo ut eco no mic re co very. The 
eco nomy is be co ming worn out and in cre a singly over in deb ted. As the 
pri ce of ca pi tal is pretty high, whe re as the de mand is low, the eco nomy 
is in ca pa ble of ge ne ra ting pro fit and is con stantly ma king debts on the 
bu si ness si de. The eco nomy is in pro blems up to its ears. The si tu a tion 
in the real and ex ter nal sec tors do es not po int out to any bet ter days to 
co me. The eco no mic and so cial si tu a tion in Ser bia is ex tre mely hard. 
Unem ployment is on the ri se, debts are in cre a sing, and the bud ge tary 
re ve nu es dec re a sing – so they ha ve to be re ple nis hed by me ans of a 
so li da rity tax im po sed on all in co mes ex ce e ding 60,000 di nars. The fo-
re ign debt in stal ment payment is soon due, but the re is no mo ney. The 
sta te will need ex ter nal so ur ces in or der to fi nan ce the due payment of 
the ca pi tal sum and in te rests on the lo ans ta ken, as well as fi nan ce the 
bud get de fi cit with ex ter nal so ur ces. In ot her words, in or der to pay off 
the in stal ment on the loan, the sta te will ha ve to re ach out for fo re ign 
mo ney and the mo ney of its ci ti zens. Most pro bably the one fo und in 



СПМброј2/2014,годинаXXI,свеска44. стр.157-177.

176

the pen sion and re ti re ment funds cur rently. The pen si ons will be spent. 
At the sa me ti me the sta te ex tra va gantly spends mo ney on a cum ber so-
me bu re a uc racy. A mas si ve pre sen ce in the eco nomy, hu ge sta te aids, 
too many sub si di es to mo ney-lo sing com pa ni es, po or ma na ge ment of 
pu blic cor po ra ti ons, high bud ge tary spen ding- all of the se can be held 
aga inst the sta te. The se are all the sins of the sta te.

The year 2014 is a year lost re form-wi se. The elec ti ons ha ve 
post po ned the re forms much lon ged for – but lon ged for only in a pre-
da tory way. The re struc tu ring of mo re than one hun dred en ter pri ses and 
the pri va ti sa tion of se ve ral hun dred still un pri va ti sed firms ha ve not 
been com ple ted yet. In so me of them the sta te is the big gest cre di tor, so 
it is pos si ble that this be post po ned for bet ter ti mes by me ans of so me 
po li ti cal de ci sion.

A du bi o us pri va ti sa tion, plun der, and the man tra cal led re forms 
are the de ter mi nants of the ho me eco nomy. All the sto ri es and pro mi ses 
on how fast the re forms are un der away are we a ring out the pu blic, as 
they ha ve been told over and over again for mo re than 15 years. In-
com pe tent eco no mists and po li ti ci ans, along with the world eco no mic 
ex perts, ha ve bro ught the eco no mi cally worn-out Ser bia in to such a po-
si tion that in early 2014 the de ba tes ha ve star ted as to who is hin de ring 
and who is spe e ding up the re forms. It is an in te re sting fact that it was 
the se fo re ign eco no mic ex perts that had been bro ught in with the idea 
to start so met hing and do so met hing in the eco no mic are na – and what 
ha ve they do ne? Maybe they we re not mo ti va ted eno ugh, as they did 
not re ce i ve ap pro pri a te fi nan ces, and we all know that not hing co mes 
for free, so the re fo re the re sults of the ir advi ce and ef forts amo un ted to 
ze ro. Now, all eyes in Ser bia are fi xed on the Arabs. Are they the ones 
to bring wel fa re to the pe o ple? The an swer is sim ple – not very li kely. 
Why? The an swer is such be ca u se it is not known (at le ast not in the 
pu blic) what kind of con tracts ha ve been con clu ded with the Arabs. 
Whe re ver the re is so me sec recy, so met hing is wrong.

The eco no mists and the po li ti ci ans are du ping the pu blic, na mely 
the less in tel lec tual part of the po pu la tion, with the ir in sin ce re pro mi ses 
of a bet ter li fe on ce fo re ign in ve stors ha ve co me. Yet, as a ru le, they do 
not say what the sa vi o urs of Ser bia will get in re turn.

Mo ra lity asks for re con si de ra tion– how much ha ve cer tain in-
di vi du als con tri bu ted to the si tu a tion in which we are now? In di vi dual 
opi ni ons mat ter as it is the sum of all in di vi dual opi ni ons that ma kes up 
the con sci o u sness of a com mu nity. The col lec ti ve con sci o u sness is the 
one upon which the eco no mic and po li ti cal fa te of the co un try de pends 
on.

And what is the cur rent sta te of po li ti cal con sci o u sness and spi rit 
of the na tion? Sto ri es ex plo i ting gre at hype pre vail, with lots of fal se 
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ef fects, all pre su ming the tur ning off of the brain. Everything has been 
ser ved and said to the pe o ple, so the re is no need to flex the bra in wa ves.

On the op po si te po le the re is sen se, i.e. ra ti o nal thin king. Yet, 
com mon sen se is not so met hing that is com mon to everyone. Un for-
tu na tely, de ci si ons on what is right and what is wrong de pend on the 
so ci ety we li ve in. The way things lo ok li ke now, it se ems that the re is 
no do me stic sen se on the eco no mic sce ne.

A par ti cu larly sig ni fi cant qu e sti on is that of mo ra lity. Are in di-
vi du als ac ting up in ac cor dan ce with mo ra lity? The mo ral prin ci ple of 
the mo dern ti mes has bro ught abo ut the ne ga tion of mo ra lity as such. It 
is sad and im mo ral, to ta citly agree to the fact that we ha ve no right to 
vo i ce out our own opi ni ons. It is on the in di vi du als to de ci de whet her 
they want to ac cept what the eco no mists and po li ti ci ans are of fe ring in 
the eco nomy and so ci ety, or do pe o ple need to flex the ir own con sci o u-
sness for the ir fu tu re’s sa ke.
Key words: fle xing the eco no mic con sci o u sness, un su sta i na ble eco no mic sy-

stem, pre da tory re forms, stra te gic mi sta kes of the eco no mic po-
licy, lost ge ne ra ti ons, cre dit ra ting, pri o rity de fi ni tion, an chor for 
the eco no mic and mo ne tary po li ci es of Ser bia

* Овај рад је примљен 10. априлa 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 09. јуна 2014. године.
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ИЗБОРИ2014–ПОЛИТИКА
СПРЕЧЕНОГРАЗВОЈА

Сажетак
Овај на уч ни рад по за ба ви ће се основ ним по ли тич ким смер-

ни ца ма еко ном ске по ли ти ке ко ја се спро во ди у Ср би ји. Временско-
просторноограничење за хва ти ће тзв. пост пе то ок то бар ско раз до-
бље, а по себ но пе ри од не по сред но пре и на кон из бо ра одр жа них 
мар та ме се ца 2014. го ди не. Предмет ис тра жи ва ња би ће смер ни це 
еко ном ске по ли ти ке на ре ла ци ји: ста би ли за ци ја-раз вој. Значај ис-
тра жи ва ња огле да ће се у ана ли зи ста ња са вре ме не срп ске еко ном-
ске по ли ти ке. Циљ ис тра жи ва ња је да по ну ди на увид на уч ној и 
струч ној јав но сти по губ не по сле ди це по ли ти ке ста би ли за ци о ног 
фун да мен та ли зма по дру штво Ср би је. Научнидопринос огле да ће 
се у: по пу ни са знај них шу пљи на из обла сти еко ном ске по ли ти ке, 
ука зи ва њу на по сле ди це по ли тич ког при сту па ко ји се во ди, да ва њу 
пред ло га ме ра за окре та ње по ли тич ког бро да ка по ли ти ци раз вој-
не еко но ми је. Методи ко ји ће у ис тра жи ва њу би ти спро ве де ни су: 
ме тод опа жа ја и по сма тра ња (те ле ви зиј ски и ра дио про гра ми), ме-
тод иде ал них ти по ва, ана ли за са др жа ја (тек сто ва, чла на ка, из ја ва, 
до ку ме на та), упо ред ни ме тод, раз вој ни при ступ...
Кључнеречи: ста би ли за ци ја, спре че ни раз вој, по ли ти ка, еко но ми ја, ин-

сти ту ци је

Куц нуо је по след њи час да се не што пре ду зме по пи та њу по-
кре та ња при вре де, и осми шље ног, ма сов ног за по шља ва ња чи та-
вих ге не ра ци ја ко је у на ле ти ма на пу шта ју зе мљу у по тра зи за по-
слом, пла том и свим оним што под ра зу ме ва нор мал ност жи вље ња 
у сред њем дру штве ном сло ју. При вред на ка та стро фа и де мо граф-
ска еро зи ја (пад на та ли те та, исе ља ва ња, скра ће ње жи вот ног ве ка и 
сл) озбиљ но пре те да овај про стор учи не пра зним, или по де сним 



СПМброј2/2014,годинаXXI,свеска44. стр.179-194.

180

за на се ља ва ње ста нов ни штва чи ји ве ков ни ко ре ни ни су на про-
сто ри ма Ср би је. Сто га је ис тра жи ва ње не хат них или уми шљај них 
страм пу ти ца ве о ма ва жно све до чан ство за не ка бу ду ћа вре ме на, 
али и по ку шај да ва њу до при но са да се про бле му при ђе из здра ве 
и је ди но мо гу ће пер спек ти ве. Из град ња и учвр шће ње ин сти ту ци ја 
у ди рект ној су за ви сно сти од пи та ња хо ће ли уоп ште би ти раз во ја, 
хо ће ли дру штво ста ти на сво је но ге, или ће и да ље би ти за ви сник 
од ино стра них фон до ва, ин ве сти ци ја и пла но ва.

ДЕФИНИСАЊЕПРЕДМЕТАИСТРАЖИВАЊА

Нај пре ће мо у ис тра жи вач ком по ступ ку по ста ви ти рад не ин-
стру мен те ра ди де фи ни са ња ис тра жи вач ког по ља. Да би смо об ја-
сни ли фе но мен спре че ног раз во ја по ћи ће мо од основ них пој мо ва 
ко ји га де фи ни шу, а то су: а) ста би ли за ци ја; б) фун да мен та ли зам; 
в) еко ном ска по ли ти ка; г) раз вој; д) ста би ли за ци о ни фун да мен та-
ли зам;

1. СТА БИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА по ти че од из ра за стабилност. Ста-
бил ност се де фи ни ше као: «сте пен ве ро ват но ће да не ка да та вред-
ност ни је са мо ре зул тат слу чај но сти (...) да ће вред ност оста ти 
иста...»1) Сто га ста би ли за ци ја озна ча ва: огра ни ча ва ње не га тив них 
трен до ва, опа да ња или, на про сто, “ли ми ти ра ње флук ту а ци је на до-
ле”.2) Њу мо же мо де фи ни са ти и као: “ми ни мум утје ца ја ин тер ве-
ни ра ју ћих ва ри ја бли”,3) или на про сто:  огра ни ча ва ње флук ту а ци ја 
ка ко би се ста ње одр жа ло у рав но те жном по ло жа ју.

2. ФУН ДА МЕН ТА ЛИ ЗАМ озна ча ва те жњу по врат ку пр во-
бит ним осно ва ма.4) Фун да мен та ли зам је об лик оства ри ва ња ба-
зич них уче ња; он је на чин или усме ре ње  оства ри ва ња ба зич них 
уче ња.5) Ов де се ра ди о сво је вр сној “бор би за чи сто ту убе ђе ња”.6) 
Из на ве де ног мо же мо из ве сти за кљу чак да фун да мен та ли зам пред-

1) Gru pa auto ra: Obuhvatnirečnikpsihološkihipsihoanalitičkihpojmova, Sa vre me na ad mi ni-
stra ci ja, Be o grad, 1972, str. 517.

2) “Stabilisation (...) de ba is se à un ni ve au donné. Li mi ta tion... de fluc tu a tion... à la ba is se.» (ed. 
D. Mor van, Dictionnaireculturelenlanguefrançaise, Se jer, Pa ris, 2005, p. 991)

3) M. Bo sa nac, O. Man dić, S. Pet ko vić: Rječniksociologijeisocijalnepsihologije, In for ma tor, 
Za greb, 1977, str. 615: «... sta bi li za ci ja in klu di ra... pra vil nost u pro mje ni,..»

4) И. Клајн, М. Шип ка: Великиречникстранихречииизраза, Про ме теј, Но ви Сад, 2007, 
стр. 1357.

5) В. Стан ко вић: “Осно ви фун да мен та ли зма”, Политичкаревија, 4/2010: 109-126, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 111.

6) M. Rut hven: Fundamentalism–theSerachofMeaning, Ox ford Uni ver sity Press, 2004, р. 12.
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ста вља: прав це не дво сми сле них спо зна ја, по вра так су шти ни спо-
зна тог, по ли тич ку не у мо љи вост, бор бу за су шти ну оно га-у-шта-
се-ве ру је, зах тев за ре а ли за ци ју пре ма на цр ти ма спо зна је, прак су 
и стре мље ња пре ма па ра диг ма тич ном узо ру, иде о ло ги за ци ју дру-
штва на те ме љи ма сво бу хва та ју ћег то та ли те та...

3. ЕКО НОМ СКА ПО ЛИ ТИ КА је у епо хи про све ће ног ап со-
лу ти зма XVII и XVI II ве ка: “умет ност упра вља ња” или “упра вља-
ње бо гат ством др жа ве”.7) Та ко је од нос при вре де и др жа ве у са мом 
сре ди шту ис тра жи ва ња еко ном ске по ли ти ке.8) Да нас се она де фи-
ни ше као: “на у ка о си сте му еко ном ских мје ра и кон крет них при-
вред них ак ци ја, што их под у зи ма ју но си о ци еко ном ске по ли ти ке у 
при вре ди не ке зе мље кроз од ре ђе но раз до бље”.9) То је да нас на у ка 
ко ја за пред мет има “са зна ња о фе но ме ни ма про из вод ње, пре но са 
и по тро шње ма те ри јал них до ба ра, оно га што је по нај бо ље за јед-
но дру штво”.10) Еко ном ска по ли ти ка, да кле, под ра зу ме ва укуп ност: 
по ли тич ких, еко ном ских и прав них ме ра ка ко би се еко но ми ја и 
при вре да јед не зе мље усме ри ле у од ре ђе ном сме ру, за оп ште до-
бро свих.

4. РАЗ ВОЈ: де фи ни ше мо као “низ про мје на у по сто ја њу не-
ког си сте ма ко је укљу чу ју умно жа ва ње, раст и са мо ор га ни за ци ју 
функ ци ја у си сте му».11) Иде ја раз во ја из вор но под ра зу ме ва одмо-
тавањенечега што је већ по сто ја ло у уви је ном, не раз ви је ном, об-
ли ку или ста њу. Не што је уже зна че ње пој ма дру штве ни раз вој. У 
осно ви пој ма дру штве ни раз вој ле жи гле ди ште ли не ар ног на прет-
ка.12) Ка ко год би ло раз вој би пред ста вљао про цес умно жа ва ња, 
ра ста, уве ћа ња, усло жња ва ња дру штве них уста но ва и при вред них 
су бје ка та јед ног дру штва у ци љу уве ћа ња ма те ри јал ног бо гат ства 
и ра ста жи вот ног стан дар да ста нов ни штва.

5. СТА БИ ЛИ ЗА ЦИ О НИ ФУН ДА МЕН ТА ЛИ ЗАМ: на осно-
ву го ре из не тих де фи ни ци ја ну ди нам се све у куп но од ре ђе ње ста-

7)  ed. D. Mor van, Dictionnaireculturelenlanguefrançaise, Se jer, Pa ris, 2005, p. 285.

8) “Eko nom ska po li ti ka je dio dr žav ne po li ti ke ko ji se ba vi od no som dr ža ve i go spo dar stva.»
  (http://sh.wikipedia.org/wiki/Ekonomska_politika)

9) M. Bo sa nac, O. Man dić, S. Pet ko vić: Rječniksociologijeisocijalnepsihologije, In for ma tor, 
Za greb, 1977, str. 153.

10)  ed. D. Mor van, Dictionnaireculturelenlanguefrançaise, Se jer, Pa ris, 2005, p. 285.

11) M. Bo sa nac, O. Man dić, S. Pet ko vić: Rječniksociologijeisocijalnepsihologije, In for ma tor, 
Za greb, 1977, str. 532.

12) «L’op po si tion déve lop pe ment, so us déve lop pe ment ou pays déve loppés / pays en vo ie de 
déve lop pe ment  suggère un pro ces sus évo lu ti on ni ste linéaire.» (R. Bo u don, F. Bo ur ri caud: 
«Déve lop pe ment», Dictionnairecritiquedelasociologie: 168-175, Pres ses Uni ver si ta i res de 
Fran ce, Pa ris, 1982, р. 168)
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би ли за ци о ног фун да мен та ли зма као усме ре ња или еко ном ске по-
ли ти ке. Ста би ли за ци о ни фун да мен та ли зам би ла би при ме на оних 
ин стру ме на та еко ном ске по ли ти ке ко ји би не у мо љи во во ди ли ста-
њу одр жа ња мо не тар не рав но те же по ну де и тра жње нов ца на јед-
ном тр жи шту по сва ку це ну. Ов де се при мат да је ма кро е ко ном ској 
ста бил но сти: це на, ка ма та (кре дит них сто па), де ви зног кур са и 
слич но, да кле одр жа њу staus-aquo, а не ра сту и раз во ју.

ТЕОРИЈСКЕПОСТАВКЕ:
СТАБИЛИЗАЦИОНИФУНДАМЕНТАЛИЗАМ
VS.ПОЛИТИКЕРАЗВОЈНЕЕКОНОМИЈЕ

Ста би ли за ци о на по ли ти ка на сто ји да про бле му при ђе мо не-
та ри стич ки. Циљ ста би ли за ци о не по ли ти ке је, ка ко је већ ре че но, 
мо не тар на ста бил ност (це на, кур са и ка мат них сто па), па је ста би-
ли за ци о на по ли ти ка ори јен ти са на ра дук тив но – ис кљу чи во на сег-
мент мо не тар не по ли ти ке (што је са мо по се би ле ги тим но). Оту да 
и на зив мо не та ри зам. Ван мо не тар не по ли ти ке ни шта се не кон-
тро ли ше, и све се пре пу шта laissezfairelaissezpasser.13) Ста би ли-
за ци о на по ли ти ка че сто зах те ва мо не тар ну ди сци пли ну, и док се 
ди сци пли на кре ће у сег мен ту мо не тар не по ли ти ке то мо же да бу де 
и по жељ но. Ме ђу тим, ста би ли за ци о ни фун да мен та ли зам пре ва зи-
ла зи ди сци пли но ва ње мо не тар не по ли ти ке и на сто ји да ди сци пли-
ну је и дру ге сег мен те јав них рас хо да. Тај све о бу хват ни, ри гид ни 
ин тер вен ци о ни зам др жа ве за рад одр жи во сти јав ног ду га на зи ва мо 
по ли ти ком штед ње. Та ко се ста би ли за ци о на по ли ти ка мо не тар не 
рав но те же за ме њу је по ли ти ком одр жи во сти от пла те јав ног ду га.14) 
До ла зи до ре дук ци је јав них рас хо да до ме ре: сма њи ва ња пла та, от-

13) Ово га ми шље ња је и про фе сор Еко ном ског фа кул те та у Бе о гра ду Ми о мир Јак шић ко ји 
из но си те зу да је (нео)ли бе ра ли зам: по ли ти ка ста би ли за ци о ног и тр жи шног фун да мен-
та ли зма “ко ја по чи ва на раз дво је но сти ста бил но сти и ра ста у тра ди ци ји мо не та ри зма.” 
(M. Jak šić: “Svet ski si stem i glo ba li za ci ja”,  http://www.ekof.bg.ac.rs/nastava/osnovi_ma-
kro_ekonomije/radovi/m-jak/JAK-59.pdf, стр. 1)

 За ова кво во ђе ње по ли ти ке сти гле су и пр ве оце не. Та ко нпр. у ко мен та ру на књи гу Ми-
ли це Ува лић: “Тран зи ци ја у Ср би ји, ка бо љој бу дућ но сти” Иван Те о до ро вић, углед ни 
хр ват ски еко но ми ста, за кљу чу је: “Is klju či vo osla nja nje na po li ti ku laissezfair-a i na mo ne-
ta ri stič ki pri stup po ka zao se u pro ved bi eko nom ske po li ti ke pro ma še nim i sa ka ta stro fal nim 
po slje di ca ma, če mu upra vo svje do či mo.” (I. Te o do ro vić: “Mi li ca Uva lić – Tran zi ci ja u Sr bi ji, 
ka bo ljoj bu duć no sti, Ekonomski pregled, 1/2004: 105-109, Hr vat sko dru štvo eko no mi sta, 
Za greb, 2014, str. 106)

14) “Zbog ko ri šće nja kre di ta ko ji do spe va ju na na pla tu (uklju ču ju ći i ot pla te glav ni ce MMF-u) 
za ključ no sa 2014, sto pa ser vi si ra nja du ga osta je u zo ni iz nad 40%. Is pod 30% se spu šta tek u 
2017. go di ni, a na ma gič nu gra ni cu od 25% se spu šta u 2019.” (S. Sta men ko vić, M. Ko va če-
vić, J. Ba jec i dr: PostkriznimodelekonomskograstairazvojaSrbije2011-2020, Eko nom ski 
fa kul tet, USAID, Be o grad, 2010, str. 61)
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пу шта ња рад ни ка и уки да ња со ци јал них да ва ња за чи та ве сло је ве 
ста нов ни штва.15) По том на удар до ла зе јав не слу жбе, нај пре кроз 
при ват но-јав на парт нер ства, а ка сни је се при ва ти зу ју и чи та ве гра-
не јав них де лат но сти: школ ство, здрав ство, кул ту ра... Др жа ва се 
кроз ра ди кал ну по ли ти ку штед ње сво ди на чист ре пре сив ни апа-
рат: по ли ци ју, сла бу вој ску и пре оп те ре ће но пра во су ђе. Чак се и 
у суд ству, због уште да у бу џе ту, ка зне све че шће се ле са пе нал них 
ме ра на ал тер на тив не об ли ке из др жа ва ња санк ци ја (кућ ни при-
твор, до бро вољ ни рад, на кна да ште те).

Оно што је очи глед но је сте да ме ре штед ње не пра ти и об-
но ва про из вод ње, јер је до шло до па да агре рат не тра жње ста нов-
ни штва.16) Спро во де ћи еко ном ску по ли ти ку ста би ли за ци о ног фун-
да мен та ли зма, до нај ра ди кал ни јих ме ра штед ње, вла сти спро во де 
при ва ти за ци ју све га и сва че га, а сла бе ћи јав не функ ци је и стра-
те шке по тен ци ја ле јед не зе мље до при но се фак то ри ма гло ба ли за-
ци је (оба ра њу ца рин ских сто па, ли бе ра ли за ци ји уво за, ку по ви ни 
не крет ни на без огра ни че ња и сл). Исто вре ме но при вред ну струк-
ту ру у том слу ча ју дик ти ра ју ис кљу чи во (стра ни) по сло дав ци. То 
је еко но ми ја ма лих оби ма, у ко јој због укруп ња ва ња про из вод них 
ла на ца, до ла зи до фор си ра ња по ли ти ке стра них ди рект них ин ве-
сти ци ја (SDI) ко ја ни је у мо гућ но сти да зна чај ни је по кре не до ма ћу 

15) Ž. Ri stić, R. Do mu zin: Fiskalnapolitika,stabilizacijairast, Et no Stil, Be o grad, 2009, str. 199: 
«(...) so ci jal na po li ti ka je na me ti sta bi li za ci o ne stra te gi je...»

16)  B. Di mi tri je vić: Inflacijainezaposlenost, Edu cons Uni ver sity, Srem ska Ka me ni ca/No vi Sad, 
2009, str. 110: «Pad nov ča nih nad ni ca ne će vo di ti ra stu za po sle no sti, jer će to či ni ti svi pri-
vred ni su bjek ti, što će za  po sle di cu ima ti de fla ci ju i pad agre gat ne tra žnje.» 
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про из вод њу.17) Про из вод ња је у при ват ним ру ка ма стра на ца, ко ји 
дик ти ра ју њен обим, па уште де до дат но ума њу ју по тро шњу. Та ко 
се по тро шња све ви ше и ви ше ума њу је до мо мен та еко ном ске бе де. 
Пр во бит на по ли ти ка по тро шње ком би но ва на са нео гра ни че ним 
уво зом ино стра них про из во да до во ди до пре за ду же но сти,18) а за-
тим се ме ра ма ри гид не штед ње оба ра стан дард нај ши рег дру штве-
ног сло ја.19) Они нај бо га ти ји кри зу не ће осе ти ти, али за то сред њи 
сло ја не ста је, и ја вља се ма сов на не за по сле ност услед сма ње не 
тра жње. По што се пре ма мо не та ри стич ком гле ди шту рав но те жа на 
тр жи шту по сти же у про се ку кри вом по ну де и тра жње ра да “ка да 
се оне из јед на ча ва ју и фор ми ра ју рав но те жну над ни цу”,20) то ов де 
по сто ји тзв. природна или толерантнанезапосленост. Циљ пре-
ста је би ти за по сле ност и јед на кост шан си за све. Са да је то рав но-
те жа по ну де и тра жње, бор ба за по сао,21) и про фит не са мо на ја дап-
тив ни јих на тр жи шту ра да, већ про фит, и чак ис кљу чи во очу ва ње, 
ка пи та ла по сед ни ка.

На су прот ста би ли за ци о ној по ли ти ци сто ји по ли ти ка раз-
вој не еко но ми је. Она по ла зи од по ли ти ке пу не за по сле но сти као 
осно ве раз во ја јед ног дру штва. Њу не ин те ре су је по ну да и по тра-
жња по сло ва на тр жи шту ра да, још ма ње тзв. “то ле рант на не за-
по сле ност” као рав но те жа по ну де и тра жње. За раз ли ку од ста би-
ли за ци о не по ли ти ке ко ја је па сив на до ме ре да је ин тер ве ни шу ћа 
ка сма ње њу по тро шње и стан дар да ста нов ни штва (као у слу ча ју 

17) Раз лог ово ме ле жи и у не по сто ја њу до вољ ног ни воа аку му ла ци је ка ко у при вре ди та ко 
и у бу џе ту. (О то ме у: D. Đu ri čin, B. Di mi tri je vić, D. Đu rić, B. Gru jić, G. Per če vić, T. Spa-
so je vić: NacrtstrategijereindustrijalizacijeSrbije, SA NU, Be o grad, 2013, str. 5: «Pro stor za 
in ve sti ci je u re al nu eko no mi ju je pot pu no su žen po što ne sa mo što ne po sto ji do vo ljan ni vo 
aku mu la ci je u pri vre di, već i ne po sto ji do vo ljan fi skal ni pro stor u dr ža vi za pri me nu neo-
ken zi jan skih in stru me na ta de fi ci tar nog fi nan si ra nja /kre dit na eks pan zi ja, so ci jal na da va nja za 
ne za po sle ne, jav ne na bav ke i sl./ ko ji se, ina če, ko ri ste u re ce si ji za sti mu li sa nje po nu de.») 

18) Да ни јел Цвје ти ћа нин: “Гра ђа ни ма са мо ду го ви”, Вечерње новости, 3. фе бру ар 2013: 
“Po ve ća njem do ma će po tro šnje, ja ča mo tu đu pri vre du i eko no mi ju, a sta nov ni štvu Sr bi je 
to va re se na le đa sa mo no vi du go vi.” (http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.
html%3A418054-Cvjeticanin-Gradjanima-samo-dugovi)

19) S. Ko ma zec: Neoliberalizam, privatizacija i finansijski kapital, Či go ja štam pa, Be o grad, 
2004, str. 462-463.

20) B. Di mi tri je vić: Inflacijainezaposlenost, Edu cons Uni ver sity, Srem ska Ka me ni ca/No vi Sad, 
2009, str. 126.

21) Ово је по стао обра зац по на ша ња у свим пост-ју го сло вен ским ре пу бли ка ма. Та ко нпр. 
Ла у ра Кла рић ре чи то из но си за па жа ње: “Svi do sa da šnji eko nom ski po te zi vla da ju ćih ko ji 
idu pre ma sma nji va nju rad nih i so ci jal nih pra va go vo re da im je bor ba pro tiv ne za po sle no sti 
me đu zad njim stva ri ma na pa me ti jer je pri jet nja ne za po sle no šću i osi ro ma še njem naj bo lji i 
naj u čin ko vi ti ji me ha ni zam za kon tro lu gra đa na i nji ho vo di sci pli ni ra nje, što je po zna to još 
od kon zer va ti zma Ron dal da Re a ga na i Mar ga ret Thatcher ko ji se da nas po ku ša va uhva ti ti 
za ko žu ci je le kon ti nen tal ne Euro pe...” (L. Kla rić: “Za što vla da ju ći ma ni je u in te re su pu na 
za po sle nost”, Forum, 8. no vem bar 2013, http://www.forum.tm/vijesti/zasto-vladajucima-nije-
u-interesu-puna-zaposlenost-1126) 
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ста би ли за ци о ног фун да мен та ли зма) по ли ти ка раз вој не еко но ми је 
је про ак тив на и кре а тив на. Она по ла зи од то га да се не пре ста но  
мо ра ју из на ла зи ти на чи ни ства ра ња но вих по сло ва. То је сре ди ште 
ње ног уче ња. Иза то га иде ства ра ње про из вод них ла на ца, обез бе-
ђи ва ње но вих тр жи шта за пла сман ро ба, (ре)ин ду стри ја ли за ци ја, 
екс пан зив на стам бе на и де мо граф ска по ли ти ка, ја ча ње јав них слу-
жби и сл. По ли ти ка раз вој не еко но ми је та ко на нај све о бу хват ни ји 
на чин до при но си ја ча њу ин сти ту ци ја, њи хо вој де мо кра ти за ци ји и 
све о бу хват ном дру штве ном раз во ју. Ства ра се је дан но ви, раз вој-
ни, си стем вла сти ко ји све жи вот не и по ли тич ке то ко ве под ре ђу је 
са мо јед но ме – раз во ју. Уве за на са Цен трал ном бан ком, Развојна
банка је фи нан сиј ско сре ди ште та квог раз во ја, Институтзараз-
вој је «мо зак раз во ја», Факултетзаразвој ре гру ту је бу ду ће ка дро-
ве у Банкукадрова (пла не ре, ме на џе ре и сл) и оне нај е лит ни је у 
већ по ме ну ти Раз вој ни ин сти тут, а Дирекцијазаборбупротивко-
рупцијеипривредногкриминала омо гу ћа ва ис ко ре ње ње све га што 
је сти хи ја нео б у зда ног тр жи шта и де ре гу ла ци је до не ла са со бом. 
Дру ги слој би са чи ња ва ли: Заводзапраћењетоковановца и по-
словнебанке, а тре ћи привреднисубјекти (и становништво).

Ова два, мо гло би се ре ћи иде ал но тип ска мо де ла, оштро су 
су прот ста вље на. Ста би ли за ци о на по ли ти ка на сто ји да ста би ли зу је 
по тро шњу, да ди сци пли ну је, да ре ду ку је, да за ве де ред. Она је у 
сво јој су шти ни па сив на, ре пре сив на и опре сив на. За раз ли ку од ње 
по ли ти ка раз вој не еко но ми је је про ак тив на и про кре а тив на. Ста-
би ли за ци о на по ли ти ка по др жа ва сти хиј ско еко но ми са ње, па оту да 
сву сво ју не моћ ис ка зу је кроз сти хиј ски раз вој, ко ји не са мо да не 
мо же да кон тро ли ше, не го на раз вој не мо же ни да ути че.22) Оту-
да ман тра о стра ним ди рект ним ин ве сти ци ја ма, ма лим и сред њим 
пред у зе ћи ма, про јек ти ма ма сов ног са мо за по шља ва ња (по ста вља 
се са мо пи та ње где?).23) За раз ли ку од ње, по ли ти ка раз вој не еко-
но ми је по кре ће ја ке по лу ге ко је по се ду је мо не тар ни си стем јед-
не зе мље ка ко би се пла ни рао раз вој, по ста ви ле стра те шке гра не 
при вре де, по ди гао раз вој ни по тен ци јал на но ге.24) (Нео)ли бе рал ни, 

22) Да је за ста би ли за ци о ну по ли ти ку (нео)ли бе рал ног, сти хиј ског еко но ми са ња по ли ти ка 
за по шља ва ња од дру го ра зред ног зна ча ја ука зу је и про сла вље ни ита ли јан ски мо не та ри-
ста, и но бе ло вац, Фран ко  Мо ди ља ни: “... mla di lju di su is klju če ni iz za po sle no sti upr kos 
adve kvat nom obra zo va nju... Po slo dav ci sla bo za po šlja va ju no ve rad ni ke.” (F. Mo di gli a ni: 
Raspraveostabilizacionojpolitici, Ce Ka De, Za greb, 1991, str. 43)

23) “Tr ži šni fak to ri i ko njuk tu ra na svet skom tr ži štu, od no sno ko ri šće nje ino stra nog ka pi ta la, mo-
gu ubr za ti i po mo ći tem po eko nom skog ra sta, ali ni su osnov ni fak to ri traj nog du go roč nog 
ra sta i ne mo gu odr ža ti taj rast stal nim.” (S. Ko ma zec, Ž. Ri stić: Ekonomijakapitalaifinansi-
ranjerazvoja, Vi ša po slov na ško la, Be o grad, 2000, str. 126)

24) “На су прот ку му ла тив ном при сту пу ма лих при ра ста у по ли ти ци сти хиј ског раз во ја ба-
зи ра на ог на (нео)ли бе рал ним на че ли ма: при ва ти за ци ја, де ре гу ла ци ја, де е та ти за ци ја, тр-
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сти хиј ски об лик еко но ми са ња оли чен у ста би ли за ци о ној по ли ти-
ци, мо не та ри зму и по ли ти ци штед ње (као за вр шни из раз ста би-
ли за ци о ног фун да мен та ли зма) ни је у ста њу да ре ши про блем, јер 
сем го ле ре пре си је и за шти те имо ви не не ну ди ни шта. Оно што за 
нас по ста је за ни мљи во је сте пи та ње: ка ко су по ли тич ке стран ке го-
то во све до јед не, ли стом, не кри тич ки при хва ти ле (нео)ли бе рал ни 
мо дел ста би ли за ци је, и ко им дик ти ра по ли ти ку раз во ја у ко јој раз-
вој не по сто ји? Због че га се спре ча ва по кре та ње пу не упо сле но сти 
мла дих, а ну ди као пот пу но нор мал на по ја ва ми ли он ска не за по сле-
ност (као ре зул тат по ну де и тра жње на тр жи шту ра да) и све сво ди 
за за шти ту по рет ка бо га тих и њи хо вог имет ка?

ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Из те о риј ских по став ки са да, украт ко мо же мо из ве сти два 
иде ал но тип ска мо де ла:

1. СТА БИ ЛИ ЗА ЦИ О НА ПО ЛИ ТИ КА: при мат да је ста би ли-
за ци ји и кон со ли да ци ји. Она је мо не та ри стич ка, а у раз вој ном сми-
слу (нео)ли бе рал на. Раз во ју при сту па па сив но и сти хиј ски. Раз вој 
је ов де пунк ту а лан (тач каст). То су ма ли ин ве сти ци о ни ин-пути, а 
деј ство је рас пр ска ва ју ће. Нео ли бе рал ни кон цепт на сто ји да раз-
вој по пра ви по ли ти ком ма лих и сред њих пред у зе ћа, про јект ним 
са мо за по шља ва њем и при вла че њем стра них ди рект них ин ве сти-
ци ја (SDI). Ста би ли за ци о на по ли ти ка не по ко ле бљи во ве ру је да је 
не за по сле ност нор мал на по сле ди ца по ну де и тра жње на тр жи шту 
ра да, а не за по сле ност слу жи ди сци пли но ва њу оних ко ји су у рад-
ном про це су. Мак си мал но се фа во ри зу је ка пи тал и вла сни штво над 
ра дом и зна њем.

2. РАЗ ВОЈ НА ПО ЛИ ТИ КА пред ност да је по ди за њу ка па-
ци те та на ци је. Во ди се по ли ти ком пу не за по сле но сти. Тр жи шна 
при вре да тек рав но прав но са у че ству је са по ли ти ком осми шље ног 
план ског раз во ја, ко ја под ра зу ме ва: Раз вој ну бан ку, Фа кул тет за 
раз вој, Бан ку ка дро ва, Ин сти тут за раз вој, Ди рек ци ју за бор бу про-
тив ко руп ци је и при вред ног кри ми на ла, Слу жбу за кон тро лу плат-
ног про ме та, по слов не бан ке и дру го. Раз вој на по ли ти ка под ра-
зу ме ва озби љан про грам ре ин ду стри ја ли за ци је зе мље (од агра ра, 

жи шни фун да мен та ли зам.., ја вља се по ли ти ка убр за ног и фо ку си ра ног ве за ног раз во ја 
ко ја се ис по ља ва кроз по ли ти ку раз вој не еко но ми је, где су сви по ли тич ки, еко ном ски и 
прав ни ка па ци те ти јед не зе мље усме ре ни са мо и ис кљу чи во ка јед ном ци љу – убр за ном 
еко ном ском ра сту и пу ном дру штве ном раз во ју.” (В. Стан ко вић: “Из бо ри 2012. и по ли-
ти ка раз вој не еко но ми је”, Политичка ревија, 2/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2012, стр. 347-348)
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пре ко пре ра ђи вач ке, пре храм бе не и ла ке ин ду стри је, до ма шин ске, 
на мен ске и те шке). Раз вој на по ли ти ка под ра зу ме ва ла би, да кле, по-
ди за ње свих нај ва жни јих ка па ци те та јед не зе мље, а не са мо укла-
па ње у ме ђу на род ну по де лу ра да и по сло ва.

АНАЛИЗАСАДРЖАЈАСТРАНАЧКИХПРОГРАМА
ЕКОНОМСКЕИРАЗВОЈНЕПОЛИТИКЕДРУШТВА

Ка да има мо у ви ду иде ал но тип ске мо де ле, он да је јед но став-
но пре по зна ти раз вој не де тер ми нан те у при ме ње ној по ли ти ци, и то 
нај пре у про гра ми ма ре ле вант них по ли тич ких стра на ка у Ср би ји.

Српсканапреднастранка(СНС)

За свој пред из бор ни мо то СНС је за из бо ре 2014. го ди не ис-
та кла јед ну реч: РЕ ФОР МЕ! Ме ђу тим, то ком из бор не кам па ње ни-
је ја сно ис ка за но о ка квим се ре фор ма ма ра ди. Тек не што ма ло 
ду бљом ана ли зом до ла зи мо до за кључ ка да ће реч би ти пре све га 
о ре фор ми јав не сфе ре жи во та, кроз ре фор му (дру го име за сма ње-
ње) јав не упра ве, и сво ђе ња упра ве са овла шће ња на јав ни сер вис. 
На пред ња ци тим по ступ ком же ле да оси гу ра ју: «ма кро е ко ном ску 
ста бил ност, со ци јал ну си гур ност и со ци јал ну за шти ту гра ђа ни ма, 
за шти ту од мо но по ла, за шти ту жи вот не сре ди не, пре ра спо де лу до-
хо да ка и да пре у зму уло гу тр жи шта у обла сти ма у ко ји ма оно ни-
је ефи ка сно, као што су на у ка, кул ту ра, обра зо ва ње, здрав ство и 
др.»25) 

Ка да де фи ни ше ци ље ве раз вој не по ли ти ке СНС ис прав но де-
фи ни ше при о ри те те: 1) зна ча јан по раст за по сле но сти; 2) сма ње ње 
си ро ма штва и по сте пе ни раст бла го ста ња ста нов ни штва. СНС раз-
вој ну по ли ти ку сме шта ис кљу чи во у кон текст нео ли бе рал не еко но-
ми је ма лих раз вој них ин пу та ко ји су пра ће ни: по ли ти ком штед ње 
(дог ма о ста би ли за ци о ном или мо не та ри стич ком фун да мен та ли-
зму), ди на мич ни јем при вла че њу стра них ди рект них ин ве сти ци ја, 
по јед но ста вље ној про це ду ри за отва ра ње но вих рад них ме ста и 
сл. Ре чи не ма о тех ни ка ма и ме ха ни зми ма јед не раз вој не еко ном-
ске по ли ти ке... Да је те мељ про гра ма еко ном ске по ли ти ке СНС 
ста би ли за ци о ни фун да мен та ли зам ука зу је и ис ка за на про грам ска 
на ме ра да се обез бе ди мо не тар на по ли ти ка На род не бан ке Ср би је 
кроз ста бил ност це на (као при мар ни циљ) и да ово на сто ја ње бу де 
“у функ ци ји при вред ног ра ста и за цр та них ци ље ва еко ном ске по-

25)  http://www.skockajtebudzet.rs/rs/clanak/ekonomski-programi-stranaka
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ли ти ке”. Кључ ни еле мент за раз вој срп ске еко но ми је на пред ња ци 
ви де у ства ра њу по вољ ног ам би јен та за при вла че ње ин ве сти ци ја 
у сек то ре про из вод ње и из во за, и по ди за ње кон ку рент но сти при о-
ри тет них сек то ра. На пред ња ци се др же нео ли бе рал ног про гра ма и 
ка да у скла ду са нео мо не та ри змом шко ле ра ци о нал ног из бо ра про-
па ги ра ју оба ве зу др жа ве и дру штва “да ство ри ста би лан по слов ни 
ам би јент ко ји у исто вре ме мо ра би ти сти му ла ти ван за све еко ном-
ске уче сни ке.” (Овај ин тер вен ци о ни стич ки ми ни ма ли зам већ је ви-
ђен у про грам ској опре де ље но сти не гда шње Де мо крат ске стран ке 
Бо ри са Та ди ћа.) СНС ис ка зу је не по ко ле бљи ву ве ру да ће “до ма ће 
и стра не ин ве сти ци је има ти јед нак трет ман и ди рект но ће ути ца ти 
на отва ра ње но вих рад них ме ста и раст сто пе при вред ног раз во ја, 
уз исто вре ме но сма ње ње за ду же но сти зе мље. На тај на чин мо гу ће 
је ја ча ње укуп не кон ку рент но сти зе мље.”

СоцијалистичкапартијаСрбије(СПС):

Со ци ја ли сти у свом про гра му већ озбиљ ни је тре ти ра ју раз-
вој ну по ли ти ку. Про грам де кла ра тив но ис ка зу је те жњу ка оства ре-
њу «пу не за по сле но сти у усло ви ма еко ном ске ста бил но сти. Нај ве-
ћи зна чај за оства ре ње пу не за по сле но сти на ко ме ће ин си сти ра ти 
со ци ја ли сти има ју: ди рект не стра не ин ве сти ци је, под сти цај до ма-
ће штед ње, раз вој ма лих и сред њих пред у зе ћа, ор га ни зо ва ње јав-
них ра до ва, по ли ти ка рав но мер ног ре ги о нал ног раз во ја, под сти цај 
раз во ју се ла, по љо при вре де и ин фра струк ту ре.»26) Из ово га се ви ди 
да со ци ја ли сти раз вој ну еко ном ску по ли ти ку не са гле да ва ју да ље 
од newdeal-oвског ин тер вен ци о ни зма и уче ња Фа би јан ског кру-
га. На то ука зу је и опре де ље ност за тр жи шну еко но ми ју у ко јој ће 
би ти омо гу ће на рав но прав на кон ку рен ци ја, сло бо дан про ток ро бе 
и ка пи та ла и кре та ње рад не сна ге и зна ња. Со ци ја ли сти у др жа-
ви ви де пре не за мен љи вог ко рек тор тр жи шне при вре де, не го под-
стре ка ча и кре а то ра осми шље не раз вој не по ли ти ке. На то ука зу је 
и па сив на уло га ко ју со ци ја ли сти до де љу ју др жа ви у “спре ча ва њу 
и убла жа ва њу не га тив них ци клич них тен ден ци ја, у очу ва њу ма-
кро е ко ном ске ста бил но сти, у спре ча ва њу мо но по ла, у обез бе ђе њу 
јав них до ба ра, у ре ди стри бу ци ји до хот ка ра ди очу ва ња со ци јал не 
си гур но сти, у от кла ња њу ве ли ких раз ли ка у ре ги о нал ном раз во ју 
и у бри зи о бла го ста њу це ло куп ног ста нов ни штва.”27) И на кра ју 
со ци ја ли сти кон ста ту ју у скла ду са ли бе рал ном па ра диг мом ко рек-

26)  http://sps.org.rs/documents/PROGRAM%20SPS.pdf, стр. 28.

27)  Ibi dem, стр. 30.
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тив ног еко ном ског ин тер вен ци о ни зма кеј нзи јан ског ти па: “Про ти-
ви мо се цен тра ли за ци ји и ета ти за ци ји при вре де”.28)

Демокрaтскастранка(ДС)

Де мо крат ска стран ка чи та ву сво ју еко ном ску по ли ти ку сме-
шта у ли бе рал ну па ра диг му ин ди ви ду ал ног ути ли та ри зма Бен та ма 
и Сми та. Она у ини ци ја ти ви по је дин ца ви ди глав ни мо тор успе шне 
при вре де. ДС из но си “трај но за ла га ње за све ви до ве под сти ца ња 
ма лих и сред њих пред у зе ћа, по ро дич ног би зни са и ло кал не при-
вре де.”29) Ниг де не ма ре чи о раз вој ним стра те ги ја ма, јав ним ра до-
ви ма и сл. Раз вој на по ли ти ка је пунк ту ал но по ста вље на – у оним 
сег мен ти ма при вре де ко ји би пре на пре гли про фит. Пре ма про гра-
му ДС-а: Ср би ја мо ра по ста ти ди на мич но дру штво бр зих ре ак ци ја 
на про ме не гло бал них при ли ка. Раз вој се по сма тра сег мен тар но: 
“Ја ча ње ин ду стри ја у ко ји ма већ да нас има мо струч ну рад ну сна гу 
и до бар при вред ни ре зул тат - пре храм бе не ин ду стри је, по љо при-
вре де и IТ- сек то ра.”30) На до ста ме ста ис ти че се са мо за по шља ва-
ње као на чин ре ша ва ња на го ми ла них со ци јал них про бле ма. “Ра ди 
ин ве сти ра ња у са мо за по шља ва ње и раз вој по ро дич них фир ми (до 
10 за по сле них) у стра те шки ва жним обла сти ма за зе мљу, по треб-
но је да се у пр вих 5 го ди на осло бо де свих на ме та.”31) Из но си се 
ни чим под кре пље на кал ви ни стич ка мак си ма о по сто ја њу здра вог 
предузeтничког ду ха у Ср би ји (?)32)

Новадемократскастранка(НДС):

Про грам тре нут но нај сла би је пар ла мен тар не стран ке НДС 
по пи та њу еко ном ске и раз вој не по ли ти ке је тек фраг мен та ран. У 
ње му по сто је из ве сни со ци јал ни еле мен ти, али је и тај про грам у 
осно ви (нео)ли бе ра лан. НДС ве ли ку па жњу по све ћу је ре ша ва њу 
про бле ма не за по сле но сти: под сти ца њем во лон ти ра ња «уз на кна ду 
за обра зо ва не љу де без по сла уз уво ђе ње оба ве зе др жав них пред-
у зе ћа и јав них слу жби да при ма ју во лон те ре; кроз си стем јав них 
ра до ва, со ци јал ног пред у зет ни штва и оба ве зне прак се уз на кна ду 
омо гу ћи ти сти ца ње рад ног ис ку ства мла дим обра зо ва ним љу ди-
ма; сти му ли са ти при ват на пред у зе ћа ко ја же ле да за по сле мла де 

28) Ibidem

29)  http://www.ds.org.rs/dokumenti/ds-program.pdf, стр. 17.

30)  http://www.ds.org.rs/dokumenti/Plan-DS-za-izlazak-Srbije-iz-krize.pdf, str. 6.

31)  Ibidem, стр. 9.

32)  “У Ср би ји по сто ји здрав пред у зет нич ки дух...” (Ibi dem)
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при прав ни ке; уме сто от прем ни не по ну ди ти без ка мат не кре ди те за 
по кре та ње соп стве ног би зни са.»33) И ов де је са мо за по шља ва ње и 
пред у зет нич ки ато ми зам оквир у ко ме се кре ћу со ци јал ни ко рек-
ти ви.

ДемократскастранкаСрбије(ДСС)

Нај зна чај ни ја ван пар ла мен тар на стран ка – ДСС иако ба шти-
ни те мељ не вред но сти ли бе ра ли зма и пред став нич ке де мо кра ти је, 
на сто ји у свом про гра му да ство ри про стор за јед ну уме ре ну по-
ли ти ку раз во ја ре ин ду стри ја ли за ци јом као ну жним пред у сло вом 
план ског осми шља ва ња раз вој не по ли ти ке. Ме ђу на че ли ма ДСС-а 
сто ји: «Обез бе ђе ње по сла за све. (...) Раз вој Ср би је у бу дућ но сти 
за ви си од но ве ин ду стри ја ли за ци је во ђе не ци ље ви ма ко ји се мо-
гу по сти ћи на из во зним тр жи шти ма у ко јој ће стра не ин ве сти ци је 
има ти ва жну, али не и пре суд ну уло гу у по ве ћа њу ин ду стриј ске 
про из вод ње.»34) ДСС у на став ку раз ра ђу је јед ну но ву ин ду стриј-
ску стра те ги ју ко ју чак ис прав но (и ам би ци о зно) на зи ва: «ин ду-
стриј ском по ли ти ком»: «По др шка ин ду стриј ске по ли ти ке мо ра 
би ти нај пре усме ре на ка кон крет ним де лат но сти ма, сег мен ти ма, 
чак и про из во ди ма, ко ји ће у нај кра ћем вре ме ну озбиљ ни је по ве-
ћа ти про из вод њу, за по сле ност и из воз, од но сно ка оним гра на ма 
ко је рас по ла жу од ре ђе ним ка па ци те ти ма и тех но ло шким ни во ом 
ко ји већ са да обез бе ђу је кон ку рент ску пред ност на по сто је ћим тр-
жи шти ма. Ту пре све га ми сли мо на по љо при вред но-пре храм бе ни 
сек тор, хе миј ски и пе тро-хе миј ски сек тор, тек стил ну и обу ћар ску 
про из вод њу.»35) Гле ди ште ДСС-а је да је ства ра ње про из вод них ла-
на ца нео п хо дан услов из ла ска зе мље из ду бо ке ре це си је и пут у 
про из вод њу, еко ном ски раст, со ци јал ни бо љи так и све о бу хват ни 
дру штве ни раз вој (еко ном ски, кул тур ни, ду хов ни)...

ПРИМЕЊЕНАЕКОНОМСКАПОЛИТИКА
УКАМПАЊИИНАКОНИЗБОРА2014.

У пред из бор ној кам па њи за оп ште из бо ре 2014, као и 
на кон њих, пре о вла да ва ути сак да не по сто ји кон сен зус ка-
ко оства ри ти еко ном ски раст и све оп шти дру штве ни раз вој. 
Ми шље ња су ди ја ме трал но су прот ста вље на. Јед не стран ке 

33) http://blog.b92.net/text/23843/Nova-demokratska-stranka---zaista-nova-ili-jos-jedna-u-nizu/

34) http://www.skockajtebudzet.rs/rs/clanak/ekonomski-programi-stranaka 

35) Ibi dem
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сле де (нео)ли бе рал ни при ступ ку му ла ци је ин пу та ма лих и 
сред њих пред у зе ћа уно ше њем стра ног ка пи та ла и оства ри ва-
њем по ли ти ке стра них ди рект них ин ве сти ци ја (SDI). Ве ра да 
ће ма ла и сред ња пред у зе ћа ино стра ног ка пи та ла уз одр жа-
ва ње ста би ли за ци о них ис ку ше ња и по ли ти ке штед ње уро ди-
ти пло дом ви дљи ве су из из ја ва но вог пре ми је ра Алек сан дра 
Ву чи ћа (СНС): «На ма је за мла де љу де ва жно да мо же мо да им 
ка же мо да тра жи мо на чин и да поч ну би знис и не раз ми шља ју да 
се за по сле са мо у др жав ном ор га ну, већ да иде је и спо соб но сти 
раз ви ју у при ват ном би зни су».36) Он да ље на ста вља: “...сле де дра-
ма тич не уште де у јав ном сек то ру и агре сив но ја ча ње при ват ног 
сек то ра...” Та ко ђе и из но си оче ки ва ња: «Оче ку је мо ве ли ко по-
ве ћа ње за по сле них у при ват ном сек то ру и су шти на је да део за по-
сле них из јав ног пре ба ци мо у при ват ни сек тор, јер он пла ћа јав ни, 
а не обр ну то», на вео је Ву чић. Пре ми јер на во ди ин ве сти ци је у: по-
љо при вре ду, IT-сек тор и по вољ но кре ди ти ра ње при ват ног пред у-
зет ни штва, и на ја вљу је пред у зет нич ки под сти цај ни, али со ци јал но 
ри гид ни сет-за ко на: “То под ра зу ме ва, ка ко је до дао, да до кра ја ју-
на бу ду до не ти сви нај ва жни ји ре форм ски за ко ни, по пут за ко на о 
ра ду, сте ча ју, при ва ти за ци ји, оси гу ра њу, пла ни ра њу и град њи, кан-
це ла ри ји за бр зе од го во ре, као и 13 за ко на из обла сти пра во су ђа.”37)  

Пот пу но дру гог ми шље ња је ма њи ко а ли ци о ни парт нер 
СНС-а у вла ди – Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је. Та ко је Ду шан 
Ба ја то вић ре као да ММФ ни кад ни шта ни је ре ин ду стри ја ли зо вао: 
“Са ме ра ма ММФ-а ниг де ни је до шло до озбиљ ног ра ста”.38) Ба ја-
то вић је ис та као да се за ла же за ин тер вен ци ју др жа ве ка да је реч 
о по кре та њу про из вод ње и при вре де уоп ште за ко ју је оце нио да у 
Ср би ји не по сто ји. Овомисказусеуспротивио«независнистуч
њак»СашаРадуловић,јерјепоњему:посаодржаведаствори
добропословноокружење,анедаотварараднаместа,јерјето
посаопривреде.

Не што ра ди кал ни ји став од СПС-а спрам (нео)ли бе рал-
них ре фор ми, ко је СНС и Алек сан дар Ву чић на ме ра ва ју да 
спро ве ду, из но се Две ри. Оне сма тра ју да се да на шња при вре да 
Ср би је за сни ва на (нео)ли бе ра ли зму у ко ме про фит има ју ис кљу чи-
во за пад не ком па ни је, где се за до во ља ва ју са мо за пад ни ин те ре си и 

36) http://www.tanjug.rs/novosti/117433/vucic--za-razvoj-ekonomije-21-zakon.htm

37) Ibi dem

38) “Pot pred sed nik SPS-a Du šan Ba ja to vić je na sku pu: “Eko nom ski pra vac Sr bi je-iz bo ri 2014” 
re kao da je stra stve ni pro tiv nik me ra MMF-a, jer ne do pri no se pri vred nom ra stu bi lo ko je ze-
mlje, pa ni Sr bi je.” (http://www.tanjug.rs/novosti/120872/politicari-za-i-protiv-mera-mmf-a.
htm)
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ин те ре си до ма ћих тај ку на и пар ти ја шко-стра нач ких па ра зи та због 
че га има мо нај ве ћу сто пу не за по сле но сти у Евро пи, нај ни же про-
сеч не пла те у ре ги о ну, рас про да те при род не ре сур се и уби је ну про-
из вод њу. Две ри упо зо ра ва ју и да Ср би ја то не у ду жнич ко роп ство. 
Као ре ше ње Две ри ну де по вра так еко ном ског су ве ре ни те та, рас ки-
да ње “фа тал ног” пу та у Европ ску Уни ју и окре та ње евро а зиј ском 
тр жи шту где би Ср би ја има ла “ве ћу и по ште ни ју” ра чу ни цу.39) 

ЗАКЉУЧАК

На осно ву сни мље ног ста ња из про гра ма по ли тич ких стра на-
ка, и ак тив но сти и из ја ва стра нач ких пр ва ка до ла зи мо до за кључ ка 
да је са да, у од но су на не ко ли ко го ди на ра ни је, при мет но вид ни је 
по све ћи ва ње па жње раз вој ној по ли ти ци, на ро чи то у стра нач ким 
про гра ми ма и по ли тич ким ма ни фе сти ма. Ипак, ста би ли за ци о на 
по ли ти ка  је код свих пар ла мен тар них стра на ка прет по ста вље на 
раз вој ној, а де фан зив на по ли ти ка штед ње офан зив ној по ли ти ци 
раз во ја. Раз вој се за са да, на жа лост, са гле да ва ис кљу чи во сти хиј-
ски, у скла ду са основ ним те за ма (нео)ли бе рал не еко но ми је. Про-
це на је да се ова квим при сту пом на пре дак не ће по ме ри ти са мр тве 
тач ке, а да ће жр тве би ти ве ли ке и уза луд но по тро ше не.
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OFRESTRAINEDDEVELOPMENT

Resume
Ba sed on the sta te of af fa irs in the pro grams of po li ti cal par ti es, 

and the ac ti ons and sta te ments of party le a ders co me to the con clu sion 
that it is now com pa red to a few years ago, vi sibly no ti ce a ble at ten tion 
to de ve lop ment po licy, espe ci ally in po li ti cal party pro grams and ma ni-
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fe stos. Ho we ver, sta bi li za tion po licy in all par li a men tary par ti es to set 
de ve lop ment, a de fen si ve po licy of auste rity of fen si ve po licy de ve lop-
ment. The de ve lop ment is for now, un for tu na tely, seen only ran domly, 
in ac cor dan ce with the ba sic the ses of (neo)li be ral eco nomy. It is esti-
ma ted that this ap pro ach will not pro gress to mo ve from a stand still, 
and that the vic tims wo uld be gre at and mis spent.  
Key words: sta bi li za tion, pre ven ted de ve lop ment, eco nomy, in sti tu ti ons

* Овај рад је примљен 27. април 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 09. јуна 2014. године.
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РЕФОРМАПОСЕБНОГДЕЛА
КРИВИЧНОГЗАКОНОДАВСТВА
СРБИЈЕ:ПРОГРЕСИВНАИЛИ

РЕГРЕСИВНАРЕШЕЊА

Сажетак
Аутор у ра ду из но си кри тич ки осврт на ре фор му по себ ног 

де ла кри вич ног за ко но дав ства Ср би је. У пр вом де лу ра да, па жња 
је по све ће на из ме на ма и до пу на ма ко је су из вр ше не то ком 2009. 
го ди не. У да том кон тек сту раз ма тра ња, кон ста то ва но је да у овој 
фа зи ре фор му по себ ног де ла кри вич ног пра ва при мар но де фи ни-
ше не ко ли ко не га тив них ка рак те ри сти ка: про пи си ва ње те жих ка-
зни за ве ли ки број кри вич них де ла; на гла ше на кри ми на ли за ци ја 
тј. про пи си ва ње но вих кри вич них де ла; од су ство ка ко де ли мич не 
– су жа ва ње и пре ци зи ра ње кри ми нал не зо не, та ко и пот пу не де-
кри ми на ли за ци је и на ру ша ва ње је дин ства из ме ђу од ре да ба оп штег 
и по себ ног де ла кри вич ног пра ва. У дру гом де лу ра да, аутор на сто-
ји да на те о риј ском пла ну кон ци пи ра   стра те шки оквир за на ста-
вак из град ње кри вич ног за ко но дав ства ко је би би ло уте ме ље но на 
до след ном по што ва њу основ них прин ци па кри вич ног пра ва, пре 
све га прин ци па за ко ни то сти, и ко је би, у сва ком по гле ду, мо гло да 
од го во ри по тре ба ма ефи ка сне кри вич но прав не за шти те.  
Кључ не ре чи: Кри вич ни за ко ник Ре пу бли ке Ср би је, По себ ни део Кри-

вич ног за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је, ре фор ма кри вич ног 
за ко но дав ства Ср би је.  
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До но ше њем Кри вич ног за ко ни ка из 2006. го ди не1) по че ла је 
но ва епо ха у раз во ју срп ског кри вич ног за ко но дав ства та ко што 
је на ша зе мља до би ла мо де ран и са вре мен кри вич ни за ко ник ко ји 
је на стао као ре зул тат све о бу хват ног кри тич ког пре и спи ти ва ња и 
ана ли зе ва же ћег нор ма тив ног си сте ма са аспек та на че ла за ко ни то-
сти.   

Ме ђу тим, да љи на ста вак из град ње кри вич ног за ко но дав ства 
ни је ишао пу тем ко ји је био тра си ран ре ше њи ма са др жа ним у овом 
за ко ни ку, ко ја су на ста ла ува жа ва њем прав не тра ди ци је и те ко ви на 
са вре ме не док три не, као и при хва та њем од ре ђе них ком па ти бил-
них ре ше ња из по је ди них стра них за ко ни ка, пре све га, не мач ког.

Из ме не и до пу не кри вич ног за ко но дав ства ко је су из вр ше не 
то ком 2009. го ди не (сеп тем бар и де цем бар),2) у це ли ни по сма тра-
но, у ве ли кој ме ри су де фор ми са ле по сто је ћи си стем кри вич ног 
пра ва и до ве ле до ње го вог на за до ва ња ка ко у са др жин ском, та ко и 
у ле ги сла тив но-тех нич ком  сми слу. 

I

Ка да је реч о По себ ном де лу Кри вич ног за ко ни ка, ре фор му 
из 2009. го ди не су штин ски де фи ни ше не ко ли ко ка рак те ри сти ка. 

Пр ва и нај тран спа рент ни ја ка рак те ри сти ка је сте по о штра ва-
ње про пи са них ка зни за ве лик број кри вич них де ла, пре ци зни је 
ре че но, за јед ну тре ћи ну кри вич них де ла.3) То зна чи да го то во не ма 
гла ве кри вич них де ла у ко јој ни је би ло ин тер вен ци је ове вр сте. Из-
у зе так су са мо кри вич на де ла про тив прав ног са о бра ћа ја и кри вич-
на де ла про тив без бед но сти ра чу нар ских по да та ка. Нај дра стич ни ји 
при мер сва ка ко су кри вич на де ла про тив пол не сло бо де код ко јих 
је из ме ње но го то во две ста ка зне них ра спо на. Иако у овој гла ви има 
и кри вич них де ла код ко јих је по о штра ва ње про пи са не ка зне из вр-
ше но са мо по ве ћа њем по себ ног ми ни му ма или са мо по ве ћа њем 
по себ ног мак си му ма или (прав но нео бја шњи вим) ку му ли ра њем 
ка зне за тво ра и нов ча не ка зне, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва до шло 

1) СлужбенигласникРС, бр. 85/05, 88/08 – ис пр. 107/05 ис пр.

2) СлужбенигласникРС, бр. 72/09 и СлужбенигласникРС, бр. 11/09.

3) Ка ко се ис ти че, реч је о за о штра ва њу ре пре си је ко ја је у то ли кој ме ри из ра же на да се 
мо же го во ри ти о то ме да је на пра вљен за о крет ка то та ли та ри зму и оства ри ва њу ко зна 
ко јих ци ље ва, а не о су зби ја њу кри ми на ли те та и на сто ја њу да се, евен ту ал но, суд ска 
прак са усме ри на из ри ца ње стро жих санк ци ја. З. Сто ја но вић, „Ка зне на по ли ти ка у Ср-
би ји: су коб за ко но дав ца и суд ске прак се“, у: КазненареакцијауСрбији,Другидео, Бе о-
град, 2012, 11. 
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је до исто вре ме ног по ве ћа ња по себ ног ми ни му ма и по себ ног мак-
си му ма. Ка да је реч о кри вич ним де ли ма из дру гих гла ва, у це ли-
ни по сма тра но, нај ви ше ко рек ци ја про пи са них ка зни оства ре но је 
по ве ћа њем по себ ног мак си му ма, а по том, у зна чај ном бро ју, сле ди 
по ве ћа ње и по себ ног ми ни му ма и по себ ног мак си му ма.4)     

Ова кво пар ци јал но по ве ћа ње ка зне них окви ра у ди рект ној 
је су прот но сти са на че лом за ко ни то сти ко је, по ред оста лог, зах-
те ва и да пред ви ђе на ка зна бу де при ла го ђе на ап стракт ном сте пе-
ну дру штве не опа сно сти сва ког кри вич ног де ла и да пред ста вља 
ре зул тан ту ње го вих раз ли чи тих об ли ка. Про пи са ни ве о ма ве ли ки 
ра спо ни из ме ђу по себ них ми ни му ма и по себ них мак си му ма ука зу-
ју на ар би трар ност и прав ну не у те ме ље ност у њи хо вом од ре ђи ва-
њу и ства ра ју про бле ме у суд ској прак си. Све ово је сте по сле ди ца 
„за блу де“ за ко но дав ца да се по раст од ре ђе не вр сте кри ми на ли те та 
или кри ми на ли те та уоп ште, мо же спре чи ти пр вен стве но ја ча њем 
ре пре си је. Исти на је, ме ђу тим, да ефи ка сно кри вич но пра во под-
ра зу ме ва ра ци о нал но по ста вље не гра ни це кри вич но прав не при ну-
де и ус по ста вља ње ба лан са из ме ђу нор ма тив ног си сте ма и ње го ве 
прак тич не при ме не. Та ко ђе, исти на је да ефи ка сно кри вич но пра во 
прет по ста вља и ефи ка сно де ло ва ње над ле жних др жав них ор га на 
у сми слу от кри ва ња кри вич них де ла и санк ци о ни са ња учи ни ла ца.   

При хва ће не ка зне не окви ре у на шем за ко но дав ству, осим ве-
ли ких ра спо на, ка рак те ри ше и њи хов ве лик број, што та ко ђе од ра-
жа ва не по сто ја ње ре ал них кри те ри ју ма при ли ком њи хо вог про пи-
си ва ња. И ов де је у пи та њу очи глед но кр ше ње на че ла за ко ни то сти 
ко је се у сфе ри кри вич них санк ци ја из ра жа ва, са јед не стра не, у 
кон ци пи ра њу си сте ма кри вич них санк ци ја као и си сте ма ка зни, а, 
са дру ге стра не, у њи хо вом про пи си ва њу за по је ди на кри вич на де-
ла. 

Ква ли тет но раз ра ђен и ре ал но по ста вљен си стем про пи са-
них ка зни за по је ди на кри вич на де ла прет по ста вља ма њи број за-
кон ских окви ра са ве ли ком дис пер зи јом кри вич них де ла уну тар 
по сто је ћих окви ра јер се са мо на тај на чин мо же ус по ста ви ти склад 
из ме ђу про пи са них ка зни на свим ни во и ма: на ни воу кон крет ног 
кри вич ног де ла – из ме ђу ка зни ко је су про пи са не за ње го ве по је ди-
не об ли ке, за тим, на ни воу ка зни про пи са них за по је ди на кри вич на 
де ла уну тар јед не гла ве кри вич них де ла и, нај зад, на ни воу по себ-
ног де ла кри вич ног за ко но дав ства у од но су на ка зне про пи са не за 
кри вич на де ла си сте ма ти зо ва на у раз ли чи тим гла ва ма, а ко ја има ју 

4) Де таљ не ста ти стич ке по дат ке вид. Д. Ми ла ди но вић-Сте фа но вић, Редовноодмеравање
казнеукривичномправу, Док тор ска ди сер та ци ја, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о-
гра ду, Бе о град, 2013, 327–337.
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јед нак или при бли жно јед нак сте пен ап стракт не дру штве не опа-
сно сти.5)  

Дру га ка рак те ри сти ка је сте на гла ше на кри ми на ли за ци ја, тј. 
про пи си ва ње но вих кри вич них де ла. С тим у ве зи, мо же се за па зи-
ти да се но ва кри вич на де ла про пи су ју углав ном у оним обла сти ма 
где кри вич но пра во по ка зу је сво ју не е фи ка сност и где не до ла зи 
до при ме не по сто је ћих ин кри ми на ци ја или где се на сто ји да се у 
пот пу но сти и не кри тич ки ис пу не оба ве зе пре у зе те пот пи си ва њем 
од ре ђе них ме ђу на род них кон вен ци ја.6) 

Исти ну го во ре ћи, по ве ћа ње бро ја ин кри ми на ци ја у кри вич-
ном за ко но дав ству не мо ра увек да пред ста вља ши ре ње оби ма кри-
вич но прав не при ну де, јер тај обим не за ви си је ди но од бро ја кри-
вич них де ла у за ко ну, већ од са др жи не об у хва ће не пред ви ђе ним 
ин кри ми на ци ја ма. На и ме, и ма њим бро јем ин кри ми на ци ја мо же 
се об у хва ти ти ве о ма обим на са др жи на уко ли ко су за кон ски опи си 
кри вич них де ла не пре ци зни и пре ви ше уоп ште ни. 

У том сми слу, наш за ко но да вац је при ли ком уно ше ња но вих 
кри вич них де ла  сле дио две не га тив не тен ден ци је и на тај на чин је, 
ка ко у кван ти та тив ном, та ко и у ква ли та тив ном сми слу, ин тен зи ви-
рао нео прав да но ши ре ње кри вич но прав не при ну де. 

Пр ва не га тив на тен ден ци ја об у хва та про пи си ва ње не по-
треб них кри вич них де ла, про пи си ва ње кри вич них де ла чи ји су 
за кон ски опи си већ об у хва ће ни по сто је ћим кри вич ним де ли ма и 
про пи си ва ње кри вич них де ла код ко јих би се, с об зи ром на сте пен 
њи хо ве дру штве не опа сно сти или при ро ду до бра ко је се шти ти, 
по треб на за шти та мо гла обез бе ди ти и на дру ги на чин, осим кри-
вич но прав ном ин тер вен ци јом.7) 

Дру га не га тив на тен ден ци ја об у хва та уно ше ње за кон ских 
ре ше ња ко ја су не ја сна и у не ма лом бро ју слу ча је ва не до ре че на. 

5) Ка ко се ис ти че, у ова ко по ста вље ном си сте му про пи си ва ња и од ме ра ва ња ка зни ну жно 
је да суд има од ре ђе ну сло бо ду ко ја прет по ста вља ре ла тив но ши ро ка за кон ска овла-
шће ња. Ме ђу тим, при то ме се не сме гу би ти из ви да да је, не за ви сно од то га ко ли ко су 
овла шће ња су да за ко ном ши ро ко по ста вље на, од ме ра ва ње ка зне увек акт при ме не пра-
ва, ре ша ва ње јед ног прав ног пи та ња, прав но ве за на оце на ко ја под ле же и кон тро ли су да 
ви ше ин стан це. Сход но то ме, акт суд ске оце не ни је, ни ти мо же би ти акт ап со лут но сло-
бод не и дис кре ци о не оце не, већ при мар но акт прав но ве за не оце не. Н. Де лић, „За бра на 
(ис кљу че ње) убла жа ва ња ка зне у од ре ђе ним слу ча је ви ма“, у: Стањекриминалитета
уСрбијииправнасредствареаговања,Четвртидео, Бе о град, 2010, 192. Вид. З. Сто-
ја но вић, Политикасузбијањакриминалитета, Но ви Сад, 1991, 74–75. и Љ. Ра ду ло вић, 
Криминалнаполитика,Политикасузбијањакриминалитета, Бе о град, 1999, 133–140.   

6) З. Сто ја но вић, „Кри вич но прав ни екс пан зи о ни зам и за ко но дав ство Ср би је“, у: Стање
криминалитетауСрбијииправнасредствареаговања,Четвртидео, Бе о град, 2010, 
35.

7) О ле ги тим но сти, усме ре но сти и гра ни ца ма кри вич но прав не за шти те вид. З. Сто ја но-
вић, Кривичноправо,Општидео, Бе о град, 2013, 71–77.
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Илу стра ти ван при мер за про пи си ва ње кри вич ног де ла чи-
је по сто ја ње не ма сво је кри ми нал но-по ли тич ко уте ме ље ње је сте 
кри вич но де ло не до зво ље но ко мен та ри са ње суд ских по сту па ка 
(члан 336а КЗ) ко је је де кри ми на ли зо вао За кон о из ме на ма и до пу-
на ма Кри вич ног за ко ни ка из 2012. го ди не (ЗИД КЗ/2012).8)   

При мер про пи си ва ња кри вич ног де ла чи ји је за кон ски опис 
са др жан у не ком по сто је ћем кри вич ном де лу и чи ја ег зи стен ци ја 
не ма функ ци о нал но оправ да ње је сте кри вич но де ло пре ва ра у оси-
гу ра њу (члан 208а КЗ) ко је је у пот пу но сти об у хва ће но кри вич ним 
де лом пре ва ре (члан 208. КЗ) и уме сто ко јег је, ре ци мо, по узо ру на 
не мач ко за ко но дав ство, тре ба ло про пи са ти кри вич но де ло оси гу-
ра нич ке пре ва ре (зло у по тре бе оси гу ра ња).  

Пре ма од ред би па ра гра фа 265. не мач ког за ко ни ка кри вич но 
де ло оси гу ра нич ке пре ва ре (Ver sic her rungsmilßbra uch) по сто ји у 
слу ча ју уни ште ња, оште ће ња,  са кри ва ња или пре да је дру гом оси-
гу ра не ства ри у на ме ри да се за се бе или дру гог на пла ти оси гу ра-
на су ма. Рад ња из вр ше ња је уни ште ње, оште ће ње, са кри ва ње или 
пре да ја дру гом оси гу ра не ства ри. У пи та њу је кри вич но де ло ко је 
за по сле ди цу има ап стракт ну опа сност и до вр ше но је окон ча њем 
рад ње из вр ше ња уз по сто ја ње од го ва ра ју ће на ме ре. Објект рад ње 
је сте оси гу ра на ствар. Сма тра се да је ствар оси гу ра на ка да је за-
кљу чен прав но ва љан уго вор о оси гу ра њу. Су бјек тив на обе леж ја 
би ћа кри вич ног де ла је су уми шљај и на ме ра. Уми шљај учи ни о ца, 
по ред оста лог, тре ба да об у хва ти и свест о рад њи из вр ше ња као и 
свест о то ме да се рад ња из вр ше ња пред у зи ма у од но су на оси гу-
ра ну ствар, тј. свест о свој ству објек та рад ње. Ре ле ван тан је са мо 
ди рект ни уми шљај, што про из ла зи из „су бјек тив но по ста вље ног 
ци ља у ве зи са пред у зи ма њем рад ње из вр ше ња“. При то ме, ка ко се 
на гла ша ва, за по ста вља ње ци ља ни је до вољ на са мо ан ти ци па ци-
ја по вре де прав ног до бра, по треб но је ви ше од то га – да је рад ња 
из вр ше ња пред у зе та у ци љу при ба вља ња ко ри сти из те по вре де. 
На ме ра да се за се бе или дру гог на пла ти оси гу ра на су ма не мо ра да 
по сто ји при ли ком за кљу че ња уго во ра о оси гу ра њу, већ са мо при-
ли ком пред у зи ма ња рад ње из вр ше ња. У те о ри ји има ми шље ња да 
је за ко но да вац код овог кри вич ног де ла, и по ред то га што је кри-
ми нал на зо на до ста ши ро ко по ста вље на, нео прав да но про пу стио 
да, као и код дру гих, слич них кри вич них де ла, про пи ше ин сти тут 
ствар ног ка ја ња, ко ји би ов де, сва ка ко, имао сво је кри ми нал но-по-
ли тич ко оправ да ње. У ве зи са са и звр ши ла штвом код овог кри вич-

8) СлужбенигласникРС, бр. 121/12. Вид. Н. Де лић, „Кри вич на де ла про тив пра во су ђа у 
све тлу из ме на и до пу на из 2009. го ди не“, у: ГодишњакПравногфакултетауИсточном
Сарајеву,ИсточноСарајево, 1/2010, 92–94. 
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ног де ла, сма тра се да у слу ча ју са кри ва ња оси гу ра не ства ри код 
не ког дру гог ли ца, то ли це има свој ство са и звр ши о ца је ди но уко-
ли ко је и код ње га, као и код из вр ши о ца, по сто ја ла „ини ци јал на 
на ме ра“, тј. ако су се прет ход но о то ме до го во ри ли. Уко ли ко прет-
ход ни до го вор у том сми слу ни је по сто јао, ка ко се на во ди, ли це код 
ко га је са кри ве на оси гу ра на ствар од го ва ра ће у свој ству по ма га ча 
за кри вич но де ло пре ва ре ко је је из вр ше но у од но су на оси гу ра ва-
ју ће дру штво. Сход но за кон ској од ред би, ка жњив је и по ку шај овог 
кри вич ног де ла јер се сма тра да је, с об зи ром на ње го ву при ро ду, 
оправ да но про ши ре ње зо не ка жњи во сти и на ра ни је ста ди ју ме. Бу-
ду ћи да је у пи та њу кри вич но де ло ап стракт не опа сно сти, у об зир 
до ла зи је ди но не свр ше ни по ку шај кри вич ног де ла.9)     

У кон тек сту пр ве по ме ну те не га тив не тен ден ци је, при мер 
не по треб ног ши ре ња кри вич но прав не при ну де у кван ти та тив ном 
сми слу је сте, у но мо тех нич ком и кри ми нал но-по ли тич ком по гле-
ду, „кон тро верз но“ кри вич но де ло нео вла шће но др жа ње опој них 
дро га (члан 246а КЗ) ко је је као са мо стал но кри вич но де ло у на ше 
за ко но дав ство уне то је до но ше њем За ко на о из ме на ма и до пу на-
ма Кри вич ног за ко ни ка из сеп тем бра ме се ца 2009. го ди не (ЗИД 
КЗ/2009/сеп тем бар). Од 2003. го ди не до 2009. го ди не нео вла шће-
но др жа ње опој них дро га би ло је пред ви ђе но као по се бан об лик 
кри вич ног де ла нео вла шће не про из вод ње, др жа ња и ста вља ња у 
про мет опој них дро га (члан 246, став 3).10) Има ми шље ња да је уво-
ђе ње овог об ли ка кри вич ног де ла би ло ре зул тат по вла ђи ва ња за-
ко но дав ца ста во ви ма ко ји у од но су на ову област по сто је у на шој 
јав но сти. У пи та њу је по сред но ка жња ва ње нар ко ма ни је и оту да 
да та ин кри ми на ци ја не ма за циљ за шти ту основ них пра ва чо ве ка и 
оп штих до ба ра ко ја су у функ ци ји оства ри ва ња тих пра ва. Дру гим 
ре чи ма, реч је о не ле ги тим ној ин кри ми на ци ји ко ја је не спо ји ва са 
схва та њем пра ва од ра слог гра ђа ни на у де мо крат ском дру штву на 
из бор соп стве ног на чи на жи во та.11)  У том сми слу, тре ба ре ћи да 
Оквир на од лу ка Са ве та Европ ске уни је 2004/757/JHA из 2004. го-
ди не пред ви ђа да др жа ве са ме од лу чу ју о то ме да ли ће и на ко ји 
на чин ре гу ли са ти и ка жња ва ти – пре кр шај но или кри вич но прав-
но, др жа ње опој них дро га за соп стве ну упо тре бу. Мо же се при-
ме ти ти да је у др жа ва ма Европ ске уни је по том пи та њу из ра жен 

9) Schönke, Schröder, Strafgesetzbuch,Kommentar, München, 2001, 2149–2153.

10) Вид. Н. Де лић, „Зло у по тре ба опој них дро га у све тлу ре фор ме кри вич ног за ко но дав-
ства“, у: НоварешењауказненомзаконодавствуСрбијеињиховапрактичнапримена, 
Зла ти бор, 2013, 350–356.

11) З. Сто ја но вић, „Прав но-фи ло зоф ске кон цеп ци је у Пред ло гу Кри вич ног за ко ни ка Ср би је 
и Кри вич ном за ко ни ку Цр не Го ре“, у: Казненозаконодавство:прогресивнаилирегре-
сивнарешења, Бу два, 2005, 12.
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тренд де кри ми на ли за ци је. Уко ли ко се ка жња ва ње и пред ви ђа, он-
да је то, по пра ви лу, у пре кр шај ној сфе ри. У ма њем бро ју зе ма ља 
ко је пред ви ђа ју ово кри вич но де ло, од ред ба ма про це сног пра ва за 
ор га не го ње ња пред ви ђе на су ши ро ка овла шће ња за не по кре та ње 
кри вич ног по ступ ка у слу ча ју др жа ња ма ње ко ли чи не дро ге. Оп-
ште при хва ћен је став да ова кав при ступ пр вен стве но до во ди до 
знат ног рас те ре ће ња суд ске прак се, а ти ме и до уште де сред ста ва 
ко ја би се, уме сто на ре пре сив но, мо гла усме ри ти на пре вен тив но 
де ло ва ње. 

Пре ма прет ход но ре че ном, дру га не га тив на тен ден ци ја огле-
да се у про пи си ва њу кри вич них де ла чи ји су за кон ски опи си су-
ви ше уоп ште но по ста вље ни та ко што су су при ли ком од ре ђи ва ња 
по је ди них обе леж ја њи хо вих би ћа (објек тив них или су бјек тив них) 
ко ри шће ни нео д ре ђе ни и прав но не пре ци зни пој мо ви или су ко ри-
шће ни тер ми ни из сва ко днев ног го во ра или из дру гих обла сти као 
што су тех нич ке на у ке и сл., као и тер ми ни ко ји су ети мо ло шки или 
гра ма тич ки не а де кват ни.12) 

Као што је по зна то, на че ло за ко ни то сти зна чи не са мо да 
кри вич на де ла тре ба да бу ду уна пред про пи са на за ко ном већ и да 
њи хо ви за кон ски опи си тре ба да бу ду „у нај ве ћој мо гу ћој ме ри“ 
пре ци зно од ре ђе ни. По ме ну та „нај ве ћа мо гу ћа ме ра“ пре ци зно сти 
је сте ба ланс из ме ђу ап страк ци ја и ге не ра ли за ци ја, са јед не стра не, 
и ну жне ка зу и сти ке, са дру ге стра не. Да би се овај зах тев ис пу нио, 
тј. да би се при ли ком фор му ли са ња кри вич них де ла по сти гао сте-
пен пре ци зно сти и пот пу но сти ко ји обез бе ђу је ста бил ну осно ву за 
прак тич ну при ме ну за кон ских ре ше ња, нео п ход но je да се за ко но-
да вац ко ри сти пој мо ви ма и тер ми ни ма ко ји су ло гич ки, гра ма тич-
ки и прав но пре ци зни и, сход но то ме, са др жин ски ја сни. 

Ка да су у пи та њу кри вич на де ла чи је за кон ске фор му ла ци-
је, у це ли ни по сма тра но, пред ста вља ју очи гле дан при мер кр ше ња 
зах те ва на че ла за ко ни то сти у од ре ђи ва њу ка жњи вих по на ша ња, 
ту на пр вом ме сту тре ба из дво ји ти кри вич на де ла на во ђе ње ма-
ло лет ног ли ца на при су ство ва ње пол ним рад ња ма (члан 185а КЗ) 
и  ис ко ри шћа ва ње ра чу нар ске мре же или ко му ни ка ци је дру гим 
тех нич ким сред стви ма за из вр ше ње кри вич них де ла про тив пол не 
сло бо де пре ма ма ло лет ном ли цу (члан 185б КЗ). На и ме, код ових 
кри вич них де ла је услед ло ших за кон ских фор му ла ци ја, утвр ђи ва-
ње по сто ја ња обе леж ја би ћа, ка ко објек тив них та ко и су бјек тив-
них, у прак си го то во не мо гу ће.    

На да ље, ка да је реч о кри вич ним де ли ма код ко јих ни је по-
стиг нут по тре бан сте пен пре ци зно сти при ли ком од ре ђи ва ња по је-

12)  Нпр., „че три сто пе де сет хи ља да“ и „че три сто пе де сет хи ља да“.
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ди них обе леж ја њи хо вих би ћа, ме ђу њи ма нај пре има кри вич них 
де ла код ко јих су ре де фи ни са њем рад ње из вр ше ња до дат но про-
ши ре не већ не до вољ но ја сно по ста вља не гра ни це њи хо вих за кон-
ских опи са та ко што је у ал тер на ци ји са по сто је ћим мо гу ћим рад-
ња ма пред ви ђе на и рад ња чи ји је са др жај те шко раз гра ни чи ти у 
од но су на дру ге про пи са не рад ње, нпр., кри вич но де ло уби ја ње и 
зло ста вља ње жи во ти ња (члан 269. КЗ) код ко јег је пред ви ђе но да 
рад ња из вр ше ња, по ред по вре ђи ва ња, уби ја ња и му че ња, об у хва та 
и „зло ста вља ње жи во ти ња на дру ги на чин“. Не пре ци зност за кон-
ског опи са овог кри вич ног де ла огле да се та ко ђе и у не при ме ре ном 
ко ри шће њу тер ми на из сва ко днев ног го во ра и, у том сми слу, пред-
ви ђе но је да свој ство из вр ши о ца но вог  те жег об ли ка кри вич ног 
де ла, по ред оста лих, мо же има ти и „до ма ћин бор бе“ из ме ђу жи во-
ти ња (став 3). Код из ве сног бро ја кри вич них де ла на не пре ци зан 
на чин од ре ђе на су не ка дру га обе леж ја би ћа. Та ко је, ре ци мо, код 
кри вич ног де ла угро жа ва ње си гур но сти (члан 138. КЗ) пред ви ђе но 
да се по сле ди ца основ ног об ли ка са сто ји у „угро жа ва њу си гур но-
сти“, а да те жи об лик по сто ји ка да је де ло иза зва ло „уз не ми ре ност 
гра ђа на“. Ту ма че ње ових крај ње нео д ре ђе них обе леж ја би ћа до дат-
но ком пли ку је и „зна чај ни је угро жа ва ње спо кој ства гра ђа на“ ко је 
се ја вља као јед на од две ал тер на тив но пред ви ђе не по сле ди це код 
кри вич ног де ла на сил нич ког по на ша ња (члан 344. КЗ). Исто је и са 
кри вич ним де лом тр го ви на ути ца јем (члан 366. КЗ) код ко јег је јед-
но од основ них обе леж ја ње го вог би ћа де фи ни са но као „дру штве-
ни по ло жај или ствар ни или прет по ста вље ни ути цај“ из вр ши о ца.      

У да том кон тек сту раз ма тра ња, тре ба ука за ти и на не а де кват-
но ко ри шће ње по је ди них тер ми на као што је, при ме ра ра ди, тер-
мин „од но сно“, ко ји се ја вља у за кон ским опи си ма ве ли ког бро ја 
кри вич них де ла као и у са мом на зи ву кри вич ног де ла фал си фи-
ко ва ње зна ко ва, од но сно др жав них жи го ва за обе ле жа ва ње ро бе, 
ме ри ла и пред ме та од дра го це них ме та ла (члан 245. КЗ). Та ко ђе, 
тре ба ука за ти и на не по треб но ко ри шће ње си но ни ма при ли ком 
од ре ђи ва ња истог обе леж ја би ћа код раз ли чи тих кри вич них де ла. 
При мер за то је сте на ме ра ко ја се код из ве сног бро ја кри вич них 
де ла ја вља као су бјек тив но обе леж је би ћа, основ но или до пун ско, 
и ко ја се код не ких кри вич них де ла, нпр., кри вич ног де ла тр го ви не 
љу ди ма (члан 388. КЗ) опи сно од ре ђу је та ко што се на во ди да се 
рад ња из вр ше ња пред у зи ма „у (од ре ђе ном) ци љу“, док се код дру-
гих кри вич них де ла, нпр., кри вич ног де ла пра вље ње, на ба вља ње и 
да ва ње дру гом сред ста ва за из вр ше ње кри вич них де ла про тив без-
бед но сти ра чу нар ских по да та ка (члан 304а КЗ) на во ди да се рад ња 
из вр ше ња пред у зи ма „ра ди“ вр ше ња од ре ђе них кри вич них де ла из 
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гла ве кри вич них де ла про тив без бед но сти ра чу нар ских по да та ка. 
Тре ба на ве сти и не пре ци зно од ре ђе ну фор му ла ци ју код кри вич них 
де ла ква ли фи ко ва них те жом по сле ди цом где за ко но да вац, у ве ћи-
ни слу ча је ва, те жу по сле ди цу про пи су је ко ри сте ћи фор му ла ци ју 
„те шке по сле ди це“, нпр., код кри вич ног де ла угро жа ва ње си гур но-
сти (члан 138. КЗ), док се са мо код три кри вич на де ла, ме ђу ко ји ма 
је и кри вич но де ло омо гу ћа ва ње ужи ва ња опој них дро га (члан 247. 
КЗ), ко ри сти фор му ла ци ја „на ро чи то те шке по сле ди це“. Бу ду ћи да 
се у те о ри ји углав ном сма тра да би у оба слу ча ја да ти по јам тре-
ба ло екс тен зив но ту ма чи ти, као и да не по сто је ја сно де фи ни са ни 
кри те ри ју ми на осно ву ко јих би се вр ши ло раз ли ко ва ње „те шких“ 
од „на ро чи то те шких“ по сле ди ца, оправ да но би би ло спро ве сти је-
зич ко ујед на ча ва ње и у свим слу ча је ви ма ко ри сти ти фор му ла ци ју 
„те шке по сле ди це“. Нај зад, има и блан кет них дис по зи ци ја код ко-
јих је нео п ход но из вр ши ти по треб но тер ми но ло шко ускла ђи ва ње, 
нпр., кри вич но де ло уни ште ње, оште ће ње, из но ше ње у ино стран-
ство и уно ше ње у Ср би ју за шти ће ног при род ног до бра (члан 265. 
КЗ) код ко јег је објект рад ње основ ног об ли ка кри вич ног де ла де-
фи ни сан као „по себ но“ за шти ће но при род но до бро иако За кон о 
за шти ти при ро де13) при ли ком од ре ђи ва ња да тог пој ма ко ри сти ква-
ли фи ка тив „стро го“.          

За раз ли ку од на гла ше не кри ми на ли за ци је, де кри ми на ли-
за ци ја као зна ча јан ин стру мент за об ли ко ва ње кри вич ног пра ва и 
де фи ни са ње ње го вог од но са са дру гим об ли ци ма дру штве не ре ак-
ци је на дру штве но опа сна по на ша ња, пот пу но је мар ги на ли зо ва на 
и све де на на уки да ње не ко ли ко кри вич них де ла, упр кос то ме што 
у ка та ло гу про пи са них кри вич них де ла по сто ји ве лик број кри вич-
них де ла код ко јих је нео п ход но су жа ва ње и пре ци зи ра ње кри ми-
нал не зо не (де ли мич на де кри ми на ли за ци ја), као и из ве стан број 
кри вич них де ла ко ја би тре ба ло уки ну ти (пот пу на де кри ми на ли-
за ци ја). 

Ка да је реч о кри вич ним де ли ма код ко јих је нео п ход на пот-
пу на де кри ми на ли за ци ја, ту пре све га тре ба има ти на уму кри вич-
на де ла ко ја су услед из ме ње них дру штве них при ли ка из гу би ла 
ка рак тер дру штве но опа сних по на ша ња и ко ја се сто га у прак си 
го то во и не по ја вљу ју. На пр вом ме сту, то су од ре ђе на кри вич на де-
ла из гру пе кри вич них де ла про тив Вој ске Ср би је. На и ме, у про те-
клом пе ри о ду из вр ше на је ре ор га ни за ци ја Вој ске Ср би је и до шло 
је до бит них про ме на у си сте му од бра не. Сход но то ме,  ве ћи  број 
кри вич них де ла из ове гру пе по стао је су ви шан, а од ре ђе ни број 
кри вич них де ла зах те ва кри тич ко пре и спи ти ва ње и су штин ско ре-

13) СлужбенигласникРС, бр. 36/09, 88/10 и 91/10 – ис пр.
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де фи ни са ње. При ме ра ра ди, на кон до но ше ња За ко на о вој ној, рад-
ној и ма те ри јал ној оба ве зи из 2009. го ди не14) (ЗВР МО) и Од лу ке о 
об у ста ви слу же ња вој ног ро ка, ко ју је На род на скуп шти на до не ла 
15. де цем бра 2010. го ди не, тј. на кон уво ђе ња про фе си о на ли за ци је 
Вој ске Ср би је и слу же ња вој ног ро ка по прин ци пу до бро вољ но-
сти, про пи си ва ња оба ве зе уво ђе ња у вој ну еви ден ци ју и слу же ња у 
ре зер вном са ста ву за ли ца ко ја не же ле да слу же вој ни рок у Вој сци 
Ср би је (члан 135, став 5. ЗВР МО), као и пре кр шај не од го вор но сти 
за ре гру та или ли це у ре зер вном са ста ву ко је се без оправ да ног 
раз ло га не ода зо ве од го ва ра ју ћем по зи ву над ле жног ор га на (члан 
126. ЗВР МО), до во ди се у пи та ње оправ да ност  по сто ја ња кри вич-
ног де ла из бе га ва ње вој не оба ве зе (члан 394. КЗ) као и још не ких 
кри вич них де ла из ове гла ве.         

Осим то га, пот пу на де кри ми на ли за ци ја је по треб на и код 
кри вич них де ла при ли ком чи јег је про пи си ва ња за ко но да вац по-
гре шно про це нио дру штве ну опа сност не ког по на ша ња и за не ма-
рио чи ње ни цу да би у да том слу ча ју, уме сто кри вич ним пра вом, 
аде кват ни је би ло ре а го ва ти не ким дру гим сред ством, ре ци мо, пре-
кр шај ним пра вом. Ту нај пре у об зир до ла зе по је ди на кри вич на де-
ла из гру пе кри вич них де ла про тив рад них од но са.  

Тре ба ре ћи да је пот пу но за не ма ри ва ње де кри ми на ли за ци је 
и афир ми са ње кри ми на ли за ци је та ко ђе по сле ди ца „за блу де“ за ко-
но дав ца да де кри ми на ли за ци ја, по при ро ди ства ри, увек во ди сла-
бље њу про тек тив не функ ци је кри вич ног пра ва што, на рав но, ни је 
тач но бу ду ћи да исто та ко мо же во ди ти и ин тен зив ни јој кри вич но-
прав ној ре пре си ји у од но су на те жа кри вич на де ла. 

Тре ћа ка рак те ри сти ка ре фор ме по себ ног де ла кри вич ног 
пра ва исто та ко  ве за на је за про пи си ва ње но вих кри вич них де-
ла и огле да се у на ру ша ва њу ко хе зи је и функ ци о нал ног је дин ства 
из ме ђу од ре да ба оп штег и по себ ног де ла, што би у на ред ној фа зи 
ре фор ме сва ка ко тре ба ло ис пра ви ти. На и ме, у не ким слу ча је ви-
ма при ли ком про пи си ва ња основ них или ква ли фи ко ва них об ли ка 
кри вич них де ла у за кон ски опис не по треб но су ин кор по ри ра ни по-
је ди ни оп шти ин сти ту ти кри вич ног пра ва или су ин кор по ри ра ни 
на на чин ко ји ни је у скла ду са од го ва ра ју ћим оп штим пра ви ли ма. 
Та ко је, ре ци мо, код кри вич них де ла пра ње нов ца (члан 231. КЗ) и 
тр го ви на љу ди ма (члан 388. КЗ) као су бјек тив но обе леж је њи хо вог 
би ћа про пи сан уми шљај иако је у пи та њу ре дов ни об лик кри ви-
це, и при то ме је дат ње гов не пот пу ни за кон ски по јам. Код ових 
кри вич них де ла, као и код кри вич ног де ла при кри ва ња (члан 221. 
КЗ), та ко ђе је не а де кват но де фи ни сан и не хат. Код кри вич ног де ла 

14) СлужбенигласникРС, бр. 88/09.



НаташаДелић Реформапосебногделакривичногзаконодавства...

205

спре ча ва ње и оме та ње до ка зи ва ња (члан 336. КЗ) би ло је пред ви-
ђе но да се кри вич но де ло, осим при ме ном си ле или прет ње, мо же 
из вр ши ти и при ме ном „дру гог об ли ка при ну де“ ко ји, сход но оп-
штим пра ви ли ма, не по сто ји. Исто та ко, и код кри вич ног де ла про-
тив прав но усе ље ње (члан 219. КЗ), су прот но оп штој нор ми, би ло 
је пред ви ђе но обли га тор но од ре ђи ва ње од го ва ра ју ће оба ве зе при-
ли ком из ри ца ња услов не осу де. 

II

По зи ти ван за о крет у ре фор ми кри вич ног за ко но дав ства 
пред ста вља до но ше ње ЗИД КЗ/2012  као и За ко на о из ме на ма и до-
пу на Кри вич ног за ко ни ка из 2013. го ди не,15) ко ји је, по ред оста лог, 
имао за циљ да ис пра ви тех нич ке и су штин ске ома шке на пра вље не 
прет ход ним за ко ни ма. Ме ђу тим, за ко ном из 2012. го ди не ни су от-
кло ње не не ус кла ђе но сти до ко јих је до шло по о штра ва њем ка зни 
за ве лик број кри вич них де ла и ни је из вр ше на де кри ми на ли за ци ја 
кри вич них де ла у оним слу ча је ви ма у ко ји ма кри вич но прав на ин-
тер вен ци ја ни је ну жна и ни је оправ да на. Ипак, зна ча јан на пре дак у 
ква ли та тив ном сми слу сва ка ко пред ста вља уво ђе ње но вих кри вич-
них де ла, по себ но кри вич ног де ла до го ва ра ње ис хо да так ми че ња 
(члан 208б КЗ), кри вич ног де ла зло у по тре ба по ло жа ја од го вор ног 
ли ца (члан 234. КЗ), кри вич ног де ла зло у по тре ба у ве зи са јав ном 
на бав ком (члан 234а КЗ) као и кри вич них де ла те ро ри зма (чл. 391а, 
391б, 391в, 391г и 393а КЗ).16)

Тре ба оче ки ва ти да ће на ста вак за ко но дав не ре фор ме ићи 
у прав цу да ље успе шне из град ње кри вич ног пра ва ко је ће има ти 
по тен ци јал да, у нај ве ћој мо гу ћој ме ри, од го во ри по тре ба ма ефи-
ка сне кри вич но прав не за шти те, тј. по тре ба ма кри вич но прав не за-
шти те ко ја је при ла го ђе на оби му, ди на ми ци и фор ма ма са вре ме ног 
кри ми на ли те та. 

У од но су на по себ ни део кри вич ног пра ва, по сти за ње да тих 
ци ље ва, осим за у ста вља ња не га тив ног трен да кри вич но прав ног 
екс пан зи о ни зма17) прет по ста вља и усва ја ње јед не ком плек сне стра-
те ги је ко ја би на од го ва ра ју ћи на чин укљу чи ла ве ћи број раз ли чи-
тих ме ра, ме ђу ко ји ма се по свом зна ча ју из два ја не ко ли ко.   

15) СлужбенигласникРС, бр. 104/13.

16) Вид. Н. Де лић, НоварешењауПосебномделуКЗСрбије, Бе о град, 2014, 65–66, 76–78, 
82–83 и 219–228.  

17)  З. Сто ја но вић (2010), 45.
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а) Пре и спи ти ва ње по сто ја ња по тре бе за уво ђе њем но вих ин-
кри ми на ци ја, као што је при ме ра ра ди, прет ход но по ме ну то кри-
вич но де ло оси гу ра нич ке пре ва ре. Та ко ђе тре ба раз мо три ти и мо-
гућ ност уво ђе ња кри вич ног де ла сра мо ће ња као и кри вич ног де ла 
не за ко ни тог бо га ће ња. 

На и ме, у скла ду са од ред бом чла на 14. ЗИД КЗ/2012, де кри-
ми на ли зо ва но је  кри вич но де ло кле ве те (члан 171. КЗ). До бри са-
ња кри вич ног де ла кле ве те до шло је пр вен стве но под при ти ском 
јав но сти (пре све га но ви нар ских удру же ња) ме ђу ко ји ма вла да 
ми шље ње да се овим кри вич ним де лом огра ни ча ва сло бо да ме ди-
ја. Ка ко се на во ди, ова ко ра ди кал ном за хва ту до при не ла је и на ша 
суд ска прак са ко ја је не а де кват но ту ма чи ла по је ди на обе леж ја би ћа 
овог кри вич ног де ла. Тре ба при хва ти ти став да је ре ше ње тре ба ло 
тра жи ти не у уки да њу овог кри вич ног де ла, већ у од го ва ра ју ћим 
из ме на ма и до пу на ма ње го вог за кон ског опи са. Јед на мо гућ ност 
би ла је да се про пи ше основ ис кљу че ња кри вич ног де ла ко ји би 
по сто јао у слу ча ју да је но ви нар или од го вор ни уред ник по сту пао 
у скла ду са оба ве зом но ви нар ске па жње ко ја је бли же ре гу ли са на 
од ред бом чла на 3. За ко на о јав ном ин фор ми са њу.18) То би зна чи ло 
да се но ви нар или од го вор ни уред ник ко ји по сту па с оба ве зном но-
ви нар ском па жњом не мо же сма тра ти из вр ши о цем кри вич ног де ла 
кле ве те ни он да ка да је у сред стви ма јав ног ин фор ми са ња, оба-
вља ју ћи сво ју про фе си ју, за дру гог из но сио или про но сио не што 
што је не и сти ни то, а што мо же шко ди ти ча сти или угле ду тог ли-
ца. Дру га мо гућ ност би ла је да се у за кон ски опис кри вич ног де ла 
уне се услов да је учи ни лац знао да је оно што из но си или про но си 
не и сти ни то.19) 

Уко ли ко би се ап стра хо вао зна чај ван прав них ар гу ме на та за 
уки да ње кри вич ног де ла кле ве те и ако би се при хва ти ло да је је-
ди ни ра ци о нал ни раз лог по тре ба за рас те ре ће њем кри вич ног пра-
во су ђа, и да ље оста је не ја сно за што је за ко но да вац уки нуо са мо 
кле ве ту ко ја је те же кри вич но де ло, а оста вио увре ду. 

Ме ђу тим, ов де се мо гло раз ми шља ти и у дру гом, „европ-
ском“ прав цу, а не у прав цу при хва та ња ан гло сак сон ског мо де ла 
пре ма ко ме се за шти та ча сти обез бе ђу је ис кљу чи во пу тем гра ђан-
ског пра ва20) и у том сми слу, по узо ру на ре ше ње из не мач ког пра-

18) СлужбенигласникРС, бр. 43/03, 61/05, 71/09, 89/10 – од лу ка УС и 41/11 – од лу ка УС.

19) З. Сто ја но вић, „Да ли је Ср би ји по треб на ре фор ма кри вич ног за ко но дав ства?“, Crimen, 
Бе о град, 2013/2, 127. и З. Сто ја но вић, Д. Ко ла рић, „Но ва ре ше ња у Кри вич ном за ко ни ку 
Ре пу бли ке Ср би је“, Безбедност, Бе о град, 3/2012, 22–23. 

20) О број ним ар гу мен ти ма про тив уки да ња кри вич ног де ла кле ве те (и увре де) вид. Б. Ри-
сти во је вић, „Не га тив на кри ми нал но-по ли тич ка кре та ња у ма те ри јал ном кри вич ном 
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ва, по ред по сто је ћег кри вич ног де ла кле ве те, ко је под ра зу ме ва да 
се из но си или про но си не што што је не и сти ни то, пред ви де ти и 
још јед ну вр сту кле ве те ко ја би у са др жин ском сми слу об у хва та ла 
кри вич но де ло „сра мо ће ња“ (тзв. ди фа ма ци ја) ко је је пред ви ђе но 
у па раг. 186. КЗ Не мач ке.21) Сход но за кон ском тек сту, кри вич но де-
ло „Üble Nac hre de“ по сто ји ка да се о не ком ли цу из но си или про-
но си тврд ња ко ја је по доб на да у од но су на то ли це иза зо ве пре зир 
или да га јав но по ни зи, под усло вом да тврд ња ни је та ква да се 
мо же до ка за ти ње на исти ни тост. Те жи об лик кри вич ног де ла по-
сто ји ако је основ ни об лик из вр шен јав но или рас ту ра њем спи са. 
Рад ња из вр ше ња је из но ше ње или про но ше ње тврд ње, под ко јом 
тре ба раз у ме ти из ја ву ко јом се из но си или про но си чи ње ни ца ко ја 
се пре ма соп стве ном убе ђе њу учи ни о ца пред ста вља као исти ни-
та. Та чи ње ни ца мо же би ти са зна та и по сред но, од дру гог ли ца. 
Су шти на кри вич ног де ла са др жа на је у то ме што се за не ко ли це 
из но се или про но се од ре ђе не не по вољ не чи ње ни це и, при то ме, у 
тре нут ку пред у зи ма ња рад ње из вр ше ња учи ни лац не зна по у зда-
но да ли је та чи ње ни ца исти ни та или ни је. Тре ба сма тра ти да у 
кон тек сту овог кри вич ног де ла не мо гућ ност до ка зи ва ња исти ни то-
сти чи ње ни це ко ја се из но си или про но си пред ста вља (не га ти ван) 
објек тив ни услов ин кри ми на ци је. Сход но то ме, кри вич но де ло не-
ће по сто ја ти уко ли ко учи ни лац до ка же исти ни тост чи ње ни це ко ју 
је из но сио или про но сио. Сма тра се да је исти ни тост чи ње ни це 
до ка за на ако је тач на „срж“ да те тврд ње. Ми шље ње је да је на овај 
на чин, по ред за шти те од сра мо ће ња, обез бе ђе на и за шти та пра ва 
на сло бо ду из ра жа ва ња ко ја је про кла мо ва на од ред бом чла на 10. 
Европ ске кон вен ци је о за шти ти људ ских пра ва и основ них сло бо да 
из 1950. го ди не.22)

Ка да је у пи та њу кри вич но де ло не за ко ни тог бо га ће ња, ко је 
је са др жа но у од ред би чла на 20. Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја 
про тив ко руп ци је из 1999. го ди не, за ко је је пред ви ђе но да др жа ве 
пот пи сни це има ју оба ве зу да раз мо тре мо гућ ност ње го вог уво ђе-
ња у на ци о нал на за ко но дав ства по ла зе ћи од сво јих уста ва и основ-
них на че ла прав ног си сте ма, тре ба ре ћи да у кри вич но прав ној те-
о ри ји по сто је раз ло зи proetcontra уво ђе ња овог кри вич ног де ла. 
Раз ло зи ко ји иду у при лог уво ђе њу ин кри ми на ци је не за ко ни тог 
бо га ће ња је су сле де ћи: прет по став ка (за са да не по твр ђе на) да би 

за ко но дав ству Ср би је од до но ше ња КЗ: те мељ но опре де ље ње за ко но дав ца или ин ци-
дент“, Crimen, Бе о град, 2/2012, 182–183.

21) Ова кво ре ше ње је, при ме ра ра ди, при хва ће но и у швај цар ском, аустриј ском, сло ве нач-
ком и хр ват ском за ко но дав ству.  

22) Lac kner, Kühl, StrafgesetzbuchKommentar, München, 2007, 830–833.
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да та ин кри ми на ци ја пр вен стве ни зна чај има ла у су зби ја њу тзв. си-
стем ске ко руп ци је и ко руп ци је ко ју вр ше пред став ни ци по ли тич ке 
вла сти и, с об зи ром на на чин на ко ји је ин кри ми на ци ја де фи ни са-
на у Кон вен ци ји, до ка зи ва ње овог кри вич ног де ла у прак си не би 
тре ба ло да пред ста вља про блем бу ду ћи да је за ње го во по сто ја ње 
до вољ но да се утвр ди знат на раз ли ка из ме ђу вред но сти имо ви не 
ко ју је јав ни функ ци о нер имао у мо мен ту сту па ња на функ ци ју и 
у не ком ка сни јем мо мен ту, у то ку или по сле пре стан ка функ ци је, 
под усло вом да не мо же да до ка же да је имо ви ну сте као на за ко нит 
на чин. Раз ло зи про тив уво ђе ња ин кри ми на ци је не за ко ни тог бо га-
ће ња је су сле де ћи: иако не ма до вољ но ар гу ме на та да се твр ди да 
би ин кри ми на ци ја би ла про тив у став на и да кр ши пра во сво ји не, 
она би фак тич ки, ипак, во ди ла из ве сном огра ни че њу пра ва сво ји не 
бу ду ћи да би сва ко (исти на, ма њи број по је ди на ца) ко при хва ти по-
ли тич ку или дру гу функ ци ју био под врг нут кон тр о ли и пре и спи ти-
ва њу имо ви не а, та ко ђе, из ло жен ри зи ку да бу де осу ђен иако ни је 
вр шио ко руп тив на кри вич на де ла; спор но је да ли би се и у ко јој 
ме ри ова ин кри ми на ци ја у прак си при ме њи ва ла у од но су на јав не 
функ ци о не ре; де фи ни ци ја овог кри вич ног де ла ко ја је да та у чла ну 
20. Кон вен ци је вр ло је уоп ште на и те шко да се мо же при ла го ди ти 
но мо тех нич ким стан дар ди ма на шег кри вич ног пра ва; из раз ло га 
што је те рет до ка зи ва ња на окри вље ном ко ји мо ра да до ка же да је 
имо ви ну сте као на за ко нит на чин, до во ди се у пи та ње по што ва ње 
прет по став ке не ви но сти; с тим у ве зи, до во ди се у пи та ње и пра во 
окри вље ног на од бра ну ко је, по ред оста лог, под ра зу ме ва и пра во 
на ћу та ње – у ком слу ча ју би окри вље ни не ми нов но био осу ђен; 
та ко ђе, не ја сно је шта је основ од го вор но сти код овог кри вич ног 
де ла – да ли је пред у зе та рад ња из вр ше ња или по се до ва ње од ре-
ђе не имо ви не; не га тив но је  то што ово кри вич но де ло по сво јој 
при ро ди и деј стви ма, у ве ли кој ме ри, под се ћа на ра ни је по сто је ћи 
и ком про ми то ва ни ин сти тут по ре кла имо ви не и, нај зад, уко ли ко би 
се за ко но да вац од лу чио да уве де ово кри вич но де ло, вр ло озби љан 
про блем мо же би ти на ко ји на чин де фи ни са ти по је ди на обе леж ја 
ње го вог би ћа јер је је ди но не спор но да би објект би ла имо ви на ко ја 
ни је у скла ду са за ко ни тим при хо ди ма, тј. имо ви на ко ја је знат но 
из над то га, док би при ли ком про пи си ва ња свих оста лих обе леж ја 
прет ход но тре ба ло раз ре ши ти не ма ли број ди ле ма – у ве зи са рад-
њом из вр ше ња спор но је да ли тре ба да об у хва ти про пу шта ње да 
се при ја ви сте че на имо ви на, по се до ва ње имо ви не ко ја је знат но 
из над за ко ни тих при хо да или сти ца ње да те имо ви не; у од но су на 
круг из вр ши ла ца, спор но је да ли то мо гу би ти сви функ ци о не-
ри, са мо не ки функ ци о не ри или сви гра ђа ни; та ко ђе, спор но је и 
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да ли тре ба по себ но про пи са ти оба ве зно од у зи ма ње имо ви не ко ја 
пре ла зи за ко ни ту за ра ду; за тим, да ли пред ви де ти по се бан основ 
ис кљу че ња про тив прав но сти у слу ча ју да учи ни лац учи ни ве ро-
ват ним да је имо ви на сте че на на за ко нит на чин и, нај зад, спор но 
је ка ко ре ши ти пи та ње сти ца ја овог кри вич ног де ла и кри вич ног 
де ла при кри ва ња (да ли про пи си ва њем по себ ног об ли ка кри вич-
ног де ла не за ко ни тог бо га ће ња код ко јег би из вр ши лац би ло ли це 
на ко је је имо ви на пре не та) као и пи та ње ње го вог од но са са дру гим 
слич ним кри вич ним де ли ма.23) 

б) Раз ма тра ње мо гућ но сти про ши ре ња по сто је ћих за кон ских 
опи са по је ди них кри вич них де ла. При ме ра ра ди, код кри вич ног 
де ла при ка зи ва ње, при ба вља ње и по се до ва ње пор но граф ског ма-
те ри ја ла и ис ко ри шћа ва ње ма ло лет ног ли ца за пор но гра фи ју (члан 
185. КЗ) рад њом из вр ше ња тре ба ло би об у хва ти ти и по се до ва ње 
или ши ре ње пор но гра фи је, тј. пред ме та пор но граф ске са др жи не 
ко ји пред ста вља ју ре ал но при ка зи ва ње не по сто је ћих ма ло лет них 
ли ца као и при ка зи ва ње ли ца ко ја су пу но лет на, али по сво јим фи-
зич ким ка рак те ри сти ка ма из гле да ју као да су ма ло лет на. 

в) Пре и спи ти ва ње по сто ја ња по тре бе за струк ту рал ним и са-
др жин ским уна пре ђе њем по је ди них гла ва кри вич них де ла и њи хо-
во кон ци пи ра ње та ко да пред ста вља ју ло гич ну и хо мо ге ну це ли ну. 
У том сми слу би се кри вич на де ла про тив при вре де мо жда мо гла, 
по узо ру на ве ћи ну европ ских за ко но дав ста ва, кон ци пи ра ти та ко 
да по јам од го вор ног ли ца по ста не су ви шан. 

г) Ана ли тич ко раз ма тра ње по сто је ћих ква ли фи ко ва них и 
при ви ле го ва них об ли ка ра ди пре ци зни јег од ре ђи ва ња кри вич них 
де ла. Та ко би ре ци мо, код кри вич ног де ла те шког уби ства (члан 
114. КЗ) тре ба ло раз мо три ти мо гућ ност са жи ма ња по је ди них ква-
ли фи ка тор них окол но сти. 

Ово пре све га из раз ло га што је у скла ду са од ред бом чла на 
26. ЗИД КЗ/2009/сеп тем бар, за ко но да вац код кри вич ног де ла те-
шког уби ства про ши рио круг ква ли фи ка тор них окол но сти ко је су 
ве за не за по себ на свој ства па сив ног су бјек та и ти чу се ду жно сти 
или по сло ва ко је па сив ни су бјект оба вља. Пр ви но ви об лик те шког 
уби ства из чла на 114, тач ка 7. КЗ об у хва та  ли ше ње жи во та су ди је, 
јав ног ту жи о ца или ње го вог за ме ни ка и по ли циј ског слу жбе ни ка. 
Осим од го ва ра ју ћег свој ства па сив ног су бјек та, за овај об лик те-
шког уби ства по треб но је да је уби ство из вр ше но „у ве зи са“ вр ше-
њем слу жбе не ду жно сти.  Бу ду ћи да се по сто је ћим об ли ком те шког 
уби ства ко ји је пред ви ђен у чла ну 114, тач ка 6. КЗ,  да тим па сив-

23)  З. Сто ја но вић, „Кри вич но де ло не за ко ни тог бо га ће ња – раз ло зи за и про тив уво ђе ња“, 
у: Актуелнапитањакривичногзаконодавства, Зла ти бор, 2012, 343–349.
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ним су бјек ти ма пру жа за шти та у слу ча је ви ма ка да је до уби ства 
до шло „при“ вр ше њу слу жбе не ду жно сти, уво ђе њем овог об ли ка 
до дат но се про ши ру је по сто је ћа кри вич но прав на за шти та. Иако је 
са кри ми нал но-по ли тич ког аспек та не спор но да ли ца пре ма ко ји-
ма се вр ши овај об лик те шког уби ства тре ба да ужи ва ју „по себ ну“ 
кри вич но прав ну за шти ту јер су због при ро де сво јих по сло ва објек-
тив но из ло же ни „по себ ној“ вр сти опа сно сти, пи та ње ко је се по-
ста вља је сте да ли је у да том кон тек сту оправ да но пра ви ти раз ли ку 
из ме ђу си ту а ци је ка да су су ди ја, јав ни ту жи лац, ње гов за ме ник или 
по ли циј ски слу жбе ник ли ше ни жи во та „при“ вр ше њу сво је слу-
жбе не ду жно сти и „у ве зи“ са њом. Дру ги но ви об лик те шког уби-
ства из чла на 114, тач ка 8. КЗ об у хва та ли ше ње жи во та ли ца ко је 
оба вља по сло ве од јав ног зна ча ја. По јам по сла од јав ног зна ча ја 
та ко ђе је уве ден до но ше њем ЗИД КЗ/2009/сеп тем бар и прет по ста-
вља оба вља ње про фе си је или ду жно сти ко ја има по ве ћан ри зик за 
без бед ност ли ца ко је га оба вља, а од но си се на за ни ма ња ко ја су од 
зна ча ја за јав но ин фор ми са ње, здра вље љу ди, обра зо ва ње, јав ни 
пре воз, прав ну и струч ну по моћ пред суд ским и дру гим др жав ним 
ор га ни ма (члан 112, став 32. КЗ). Као и код прет ход ног об ли ка те-
шког уби ства, и ов де је по треб но ис пу ње ње два усло ва: да по сто ји 
од го ва ра ју ће свој ство  па сив ног су бјек та и да је уби ство из вр ше но 
„у ве зи са“ по сло ви ма ко је па сив ни су бјект оба вља, тј. по сло ви ма 
од јав ног зна ча ја. Код овог об ли ка те шког уби ства су штин ско пи та-
ње је сте на ко ји на чин тре ба ту ма чи ти по јам „по сао од јав ног зна-
ча ја“. Са гле ди шта на ве де не за кон ске од ред бе, овај по јам об у хва та 
две прет по став ке: да је реч о про фе си ји или ду жно сти чи је је оба-
вља ње по ве за но са по ве ћа ним ри зи ком за без бед ност ли ца ко је их 
оба вља и да је реч о од ре ђе ним обла сти ма за ко је су те про фе си је 
или ду жно сти од зна ча ја. У ве зи са пр вом прет по став ком, спор но 
је „са мо“ јед но – на осно ву ко јих се кри те ри ју ма утвр ђу је да ли од-
ре ђе на про фе си ја или ду жност има по ве ћа ни ри зик за без бед ност 
ли ца ко је их оба вља. У ве зи са дру гом прет по став ком, спор но је 
мно го то га – на осно ву ко јих се  па ра ме та ра утвр ђу је зна чај ко ји 
од ре ђе на про фе си ја или ду жност има за од го ва ра ју ћу област; на 
ко ји на чин тре ба из вр ши ти сте пе но ва ње тог зна ча ја; ко ји сте пен 
зна ча ја је ре ле ван тан за по сто ја ње кри вич ног де ла; да ли тре ба или 
не тре ба при ме ни ти прет по став ку да сви ко ји су за по сле ни у на ве-
де ним обла сти ма, по при ро ди ства ри, оба вља ју по сло ве од зна ча ја 
за те де лат но сти и да ли кри вич но прав ну за шти ту ужи ва ју и ли ца 
ко ја ни су за по сле на у на ве де ним обла сти ма, али се ба ве за ни ма-
њи ма ко ја има ју зна чај за те обла сти. Из раз ло га што је зич ко ту ма-
че ње не мо же да по ну ди од го во ре на по ста вље на пи та ња, сма тра 
се да  ре ше ње тре ба по тра жи ти у при ме ни те ле о ло шког ту ма че ња 
и по ве ћа ни ри зик за без бед ност ве за ти за вр ше ње од ре ђе них кри-
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вич них де ла пре ма да тим ли ци ма, што зна чи да је за по сто ја ње 
овог об ли ка те шког уби ства по треб но да по сто ји по ве ћа ни ри зик 
да пре ма тим ли ци ма бу де из вр ше но од ре ђе но кри вич но де ло при-
ли ком вр ше ња њи хо ве ду жно сти или про фе си је.24) 

Ка да се све узме у об зир, ја сно је да уно ше ње два но ва об ли ка 
те шког уби ства пред ста вља (ве лик) ко рак у прав цу да љег ши ре ња 
за кон ског опи са кри вич ног де ла те шког уби ства, што за по сле ди-
цу има да те шка уби ства, уме сто из у зет ка, по ста ју че шћи об ли ци 
уби ства од обич них уби ста ва. Осим то га, у ле ги сла тив ном по гле ду 
ова ко број на на бра ја ња, уме сто до бро фор му ли са них уоп ште ни јих 
об ли ка, не сум њи во пред ста вља ју при мер пре те ра не ка зу и сти ке у 
прав ним про пи си ма.25) Нај зад, ов де тре ба има ти на уму и то да би 
ли ше ње жи во та до ко јег је до шло у ве зи са вр ше њем слу жбе не ду-
жно сти, од но сно у ве зи са по сло ви ма ко је па сив ни су бјект оба вља 
у нај ве ћем бро ју слу ча је ва мо гло би ти об у хва ће но ли ше њем жи во-
та „из дру гих ни ских по бу да“ (члан 114, тач ка 5. КЗ).  

д) Пре и спи ти ва ње ка зне них ра спо на и њи хо во ме ђу соб но 
уса гла ша ва ње – пр вен стве но код кри вич них де ла про тив пол не 
сло бо де. 

ђ) Ре де фи ни са ње но мо тех нич ки ло ше об ли ко ва них кри вич-
них де ла, тј. кри вич них де ла код ко јих су обе леж ја би ћа пре ши ро ко 
или не пре ци зно по ста вље на, што до во ди до ди ле ма при ли ком њи-
хо вог ту ма че ња и омо гу ћу је зло у по тре бу. Та ко при ме ра ра ди, не ма 
оправ да ња што за ко но да вац у гла ви кри вич них де ла про тив бра ка 
и по ро ди це ин тер ве ни ше са мо на пла ну ка жња ва ња, и то по о штра-
ва њем про пи са них ка зни, а про пу шта да кри тич ки пре и спи та и са-
др жај но уна пре ди по је ди не ин кри ми на ци је. У том сми слу, тре ба 
ре ћи да по сто ји по тре ба да се по бољ ша при лич но ши ро ка и нео д-
ре ђе на де фи ни ци ја кри вич ног де ла на си ља у по ро ди ци (члан 194. 
КЗ)26) као и да се ја сни јим де фи ни са њем ре ше ди ле ме ко је по сто је 
у ве зи са ту ма че њем по је ди них обе леж ја би ћа кри вич них де ла не-
да ва ње из др жа ва ња (члан 195. КЗ)27) и кр ше ње по ро дич них оба ве за 
(члан 196. КЗ).28)      

24) З. Сто ја но вић, КоментарКривичногзаконика, Бе о град, 2012, 385. 

25) Ђ. Ђор ђе вић, „Об ли ци уби ста ва у са вре ме ном кри вич ном за ко но дав ству“, Правнижи-
вот, Бе о град, 9/2010, 9–10.

26) Вид. Н. Де лић, „Кри вич но прав ни аспект на си ља у по ро ди ци“, у: Насиљеупородици, 
Бе о град, 2012, 108–124.

27) Вид. Н. Де лић, „Основ не ка рак те ри сти ке кри вич ног де ла не да ва ње из др жа ва ња (члан 
195. КЗ)“, у: КазненареакцијауСрбији,Другидео, Бе о град, 2012, 141–144.  

28) Вид. Н. Де лић, „Кри вич но прав на за шти та не пу но лет них ли ца“, Правниживот, Бе о-
град, 10/2013, 133–135.
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е) Ре дак циј ско до те ри ва ње за кон ских опи са кри вич них де ла 
ко ја су пре у зе та из ме ђу на род них до ку ме на та без прет ход не но мо-
тех нич ке адап та ци је.  По при ро ди ства ри, то су пр вен стве но кри-
вич на де ла из гла ве кри вич них де ла про тив чо веч но сти и дру гих 
до ба ра за шти ће них ме ђу на род ним пра вом. Реч је о ин кри ми на ци-
ја ма ко је, по ред знат них од сту па ња од пра ви ла при хва ће не за ко но-
дав не тех ни ке, ка рак те ри ше ка ко на гла ше на ка зу и сти ка, та ко и ко-
ри шће ње ге не рал них кла у зу ла, што у ве ли кој ме ри оте жа ва њи хо во 
ту ма че ње и мо же да до ве де до не у јед на че не суд ске прак се. Осим 
то га, за кон ским опи си ма јед ног бро ја кри вич них де ла из ове гла-
ве упу ћу је се на при ме ну пра ви ла ме ђу на род ног пра ва, што овим 
де ли ма да је блан кет ни ка рак тер. Да те блан кет не дис по зи ци је, ко је 
се по пра ви лу, из ра жа ва ју фор му ла ци јом „Ко кр ше ћи пра ви ла ме-
ђу на род ног пра ва...“, са јед не стра не, омо гу ћа ва ју да се без из ме-
не за ко на ува жа ва из ра же на ди на ми ка ре ле вант них ме ђу на род них 
пра ви ла и на тај на чин обез бе ди кон ти ну и ра на уса гла ше ност на-
ци о нал ног за ко но дав ства, али, са дру ге стра не, до дат но оте жа ва ју 
ту ма че ње.        

ж) Тер ми но ло шко ујед на ча ва ње, је зич ко ускла ђи ва ње и гра-
ма тич ко ко ри го ва ње нор ми по себ ног де ла и њи хо во уса гла ша ва ње 
са нор ма ма оп штег де ла за ко на. 

з) Кри тич ку ана ли зу кри вич них де ла код ко јих је ка жњи ва 
зо на екс тен зив но по ста вље на та ко да об у хва та и од ре ђе не ра ни је 
ста ди ју ме, као што је ка жња ва ње при прем них рад њи и по себ но 
пред ви ђе но ка жња ва ње за по ку шај кри вич ног де ла, те раз ма тра ње 
мо гућ но сти да се код кри вич них де ла код ко јих то ни је учи ње но 
кри ми нал на зо на на да ти на чин про ши ри, уко ли ко се утвр ди да би, 
с об зи ром на зна чај објек та за шти те, то има ло сво је кри ми нал но-
по ли тич ко оправ да ње. 

и) Ускла ђи ва ње си сте ма ин кри ми на ци ја са од го ва ра ју ћим 
ме ђу на род ним до ку мен ти ма. При ме ра ра ди, да ље ускла ђи ва ње 
по је ди них кри вич них де ла из гла ве кри вич них де ла про тив пол не 
сло бо де са Кон вен ци јом Са ве та Евро пе о за шти ти де це од сек су-
ал ног ис ко ри шћа ва ња и сек су ал ног зло ста вља ња из 2006. го ди не 
и Оквир ном од лу ком Са ве та Европ ске уни је 2004/68/JHA о спре-
ча ва њу сек су ал ног ис ко ри шћа ва ња де це и деч је пор но гра фи је из 
2003. го ди не, за тим да ље ускла ђи ва ње кри вич них де ла ве за них за 
зло у по тре бу опој не дро ге са  Ли са бон ским уго во ром из 2009. го-
ди не и Оквир ном од лу ком Са ве та Европ ске уни је 2004/757/JHA о 
тр го ви ни дро гом из 2004. го ди не, као и да ље ускла ђи ва ње ко руп-
тив них кри вич них де ла са Кон вен ци јом Ује ди ње них на ци ја про тив 
ко руп ци је из 1999. го ди не.   
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ј) Ускла ђи ва ње кри вич ног и пре кр шај ног за ко но дав ства у 
сми слу от кла ња ња дво стру ких ин кри ми на ци ја или пре ци зни јег 
раз гра ни че ња из ме ђу пре кр ша ја и кри вич них де ла. Ов де, пре све-
га, тре ба има ти на уму два кри вич на де ла из гла ве кри вич них де-
ла про тив јав ног ре да и ми ра: кри вич но де ло не до зво ље на про из-
вод ња, др жа ње, но ше ње и про мет оруж ја и екс пло зив них ма те ри ја 
(члан 348 КЗ) и кри вич но де ло на сил нич ко по на ша ње на спорт ској 
при ред би или јав ном ску пу (члан 344а КЗ). 

к) Кри тич ко пре и спи ти ва ње из вр ше них де кри ми на ли за ци ја 
– на пр вом ме сту кри вич ног де ла кле ве те.  

л) Пре ко по треб ну пот пу ну де кри ми на ли за ци ју из ве сног 
бро ја кри вич них де ла.

III

Све на ве де но го во ри у при лог за кључ ку да би на ста вак ак ту-
ел не ре фор ме,  ка ко оп штег, та ко и по себ ног де ла кри вич ног за ко-
но дав ства, тре ба ло да се од ви ја у ви ше про гре сив них фа за, то ком 
ко јих би по је ди ни функ ци о нал но по ве за ни и са др жин ски усло-
вље ни сег мен ти овог сло же ног нор ма тив ног си сте ма нај пре би ли 
де таљ но кри тич ки ана ли зи ра ни. Тек по окон ча њу овог из у зет но 
зах тев ног за дат ка, тре ба ло би при сту пи ти фор му ли са њу за кон ских 
ре ше ња ко ја би, за раз ли ку од из ве сног бро ја до са да шњих ре ше ња, 
у пот пу но сти мо ра ла да бу ду за сно ва на ис кљу чи во на на уч ним са-
зна њи ма и ис ку стви ма суд ске прак се.29)  
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NatasaDelic

REFORMOFTHESPECIALPART
OFSERBIANCRIMINALLEGISLATION:

PROGRESSIVEORREGRESSIVESOLUTIONS

Resume
The enac tment of the Cri mi nal Co de in 2006 mar ked the be gin-

ning of the new era in the de ve lop ment of Ser bian cri mi nal le gi sla tion, 
as our co un try was then pro vi ded with a mo dern and sta te-of-the-art 
cri mi nal co de which was the re sult of an in-depth cri ti cal re-eva lu a tion 
and analysis of the cur rent nor ma ti ve system from the per spec ti ve of 
the prin ci ple of le ga lity. 

The enac tment of the new Law was im me di a tely fol lo wed by 
the le gi sla tion re form which has so far in clu ded the enac tment of fo ur 
laws: The Law on Amend ments to the Cri mi nal Co de from Sep tem ber 
2009; The Law on Amend ments to the Cri mi nal Co de from De cem-
ber 2009; The Law on Amend ments to the Cri mi nal Co de from 2012 
(LACC/2012) and The Law on Amend ments to the Cri mi nal Co de from 
2013 (LACC/2013). The in ter ven ti ons ma de by the enac tment of the se 
laws in clu ded the in tro duc tion of a num ber of new so lu ti ons both in the 
Ge ne ral and Spe cial Part of the Cri mi nal Co de. 

Ho we ver, furt her at tempts at de ve lo ping Ser bian cri mi nal le gi-
sla tion ha ve fa i led to fol low the co ur se set out in the le gal so lu ti ons pre-
scri bed in the Co de of 2006 and which to ok in to ac co unt both our le gal 
tra di tion and  the ac com plis hments of the mo dern doc tri ne, and which 
we re, to an ex tent, dra wing upon com pa ti ble so lu ti ons set out in so me 
fo re ign cri mi nal co des, par ti cu larly Ger man. 

The amend ments to the cri mi nal le gi sla tion from 2009 (Sep tem-
ber and De cem ber) ha ve ge ne rally de for med the exi sting cri mi nal law 
system and bro ught abo ut its de to ri o ra tion both in terms of its con tent 
and its le gi sla ti ve-tec hni cal aspects. 

The first, and the most tran spa rent, cha rac te ri stic is the im po si-
tion of mo re se ve re pe nal ti es for a lar ge num ber of cri mi nal of fen ces, 
or mo re pre ci sely – one-third of all cri mi nal of fen ces. This me ans that 
this kind of in ter ven tion was ma de in al most all chap ters of the Co de, 
ex cept for the cri mi nal of fen ces aga inst le gal in stru ments and cri mi nal 
of fen ces aga inst the se cu rity of com pu ter da ta. The chap ter on se xu al 
cri mi nal of fen ces, with ne arly two hun dred sen ten ce terms mo di fied, is 
de fi ni tely the most stri king exam ple.  
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The se cond cha rac te ri stic is the in cre a sed cri mi na li sa tion – sti pu-
la tion of new cri mi nal of fen ces. It sho uld be no ted that the le gi sla tors 
fol lo wed two ne ga ti ve ten den ci es he re:   

The first ne ga ti ve ten dency is the sti pu la tion of un ne ces sary cri-
mi nal of fen ces, cri mi nal of fen ces the le gal de scrip ti ons of which ha ve 
al ready been pro vi ded in the exi sting cri mi nal of fen ces, as well as the 
sti pu la tion of cri mi nal of fen ces which, gi ven the le vel of so cial thre at 
in fer red in them or the na tu re of pro tec ted as set,  co uld ha ve been san-
cti o ned in so me ot her man ner, and not by the cri mi nal ju sti ce in ter ven-
tion. 

The se cond ne ga ti ve ten dency is re flec ted in the sti pu la tion of 
cri mi nal of fen ces with le gal de scrip ti ons set too bro adly. The ter mi no-
logy used to de fi ne spe ci fic ele ments of the ir es sen ce (ob jec ti ve or su-
bjec ti ve ele ments) was eit her un cle ar or im pre ci se in le gal terms, or too 
col lo qu i al, or even ta ken from the jar gon of tec hni cal sci en ces. So me 
ter mi no logy was al so eti mo lo gi cally or gra ma ti cally ina de qu a te.  

In con trast with the over-emp ha si sed cri mi na li sa tion, dec ri mi-
na li sa tion, on the ot her hand, as an im por tant in stru ment for sha ping 
cri mi nal law and de fi ning its re la ti on ship with ot her forms of so cial 
re spon se to so ci ally dan ge ro us be ha vi o ur, was com ple tely mar gi na li sed 
and re du ced to abo li tion of only a few cri mi nal of fen ces,  de spi te the 
fact that the ca ta lo gue of cri mi nal of fen ces con ta ins a num ber of of fen-
ces which re qu i re the nar ro wing of and mo re pre ci sely de fi ned cri mi nal 
zo ne (par tial dec ri mi na li sa tion) as well as a num ber of cri mi nal of fen-
ces that sho uld be abo lis hed (to tal dec ri mi na li sa tion).    

The third cha rac te ri stic of the re form of the Spe cial Part of the 
Cri mi nal Co de is al so re la ted to the sti pu la tion of new cri mi nal of fen-
ces and is re flec ted in the lack of co he sion and fun cti o nal unity bet we en 
the pro vi si ons of the Spe cial and Ge ne ral Part re spec ti vely. Na mely, in 
so me ca ses, ge ne ral cri mi nal law in sti tu tes we re in cor po ra ted in the le-
gal de scrip tion of ba sic or qu a li fi ed forms of cri mi nal of fen ces, or the ir 
in cor po ra tion was not in com pli an ce with ap pro pri a te ge ne ral ru les. 

The enac tment of the LACC/2012 (as well as LACC/2013) re-
pre sents a po si ti ve turn in the cri mi nal le gi sla tion re form. Apart from 
its ot her pur po ses, the ob jec ti ve of this Law was to cor rect the tec hni cal 
and ma te rial er rors ma de in the pre vi o usly enac ted laws. Ho we ver, this 
Law fa i led to eli mi na te the in con gru i ti es cre a ted by the im po si tion of 
mo re se ve re pe nal ti es for a lar ge num ber of cri mi nal of fen ces. In ad di-
tion, the ca ses whe re cri mi nal law in ter ven tion is not re qu i red or ju sti-
fied we re not dec ri mi na li zed. No net he less, a “step for ward“ in terms of 
qu a lity is de fi ni tely the sti pu la tion of new cri mi nal of fen ces, par ti cu-
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larly the fol lo wing: agre e ing the out co me of com pe ti tion (Ar tic le 208b, 
CC); abu se of po si tion by re spon si ble per son (Ar tic le 234, CC); mis fe-
a san ce in pu blic pro cu re ment (Ar tic le 234a, CC); and cri mi nal of fen ces 
re la ted to ter ro rism (Art. 391а, 391b, 391c, 391d and 393а, CC).

It sho uld be ex pec ted that furt her le gi sla tion re form will re sult in 
an im pro ved cri mi nal law that will be able to ad dress the need for an 
ef fi ci ent cri mi nal law pro tec tion which will match the sco pe, dyna mics 
and forms of mo dern cri me.

This goal can be re ac hed if the re form of both the Spe cial and 
Ge ne ral Parts is con ti nued in se ve ral suc ces si ve pha ses. The spe ci fic 
seg ments of this com plex nor ma ti ve system that are in ter-con nec ted in 
terms of the ir fun ction and con tent sho uld be analysed in de tail in each 
pha se. Only af ter the com ple tion of this highly de man ding task sho uld 
the le gal so lu ti ons be for mu la ted. The se so lu ti ons, un li ke cer tain pre-
vi o us ones, sho uld be en ti rely ba sed on sci en ti fic know led ge and ca se 
law ex pe ri en ce.  
Key words: Cri mi nal Co de of Re pu blic of Ser bia, Spe cial part of the Cri mi nal 

Co de of Re pu blic of Ser bia, the re form of cri mi nal le gi sla tion of 
Ser bia. 

* Овај рад је примљен 24. априла 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 09. ј уна 2014. године.
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Сажетак
У овом ра ду, аутор, под стак нут по след њим слу ча јем при-

ме не иму ни те та у на шој устав ној прак си, по ста вља две хи по те зе. 
Пр ва је да по сла нич ке иму ни те те у Ре пу бли ци Ср би ји тре ба пре-
и спи та ти. Дру га је да иму ни тет не по вре ди во сти мо ра оп ста ти као 
еле мент прав ног по ло жа ја по сла ни ка, али да га тре ба ре де фи ни-
са ти та ко да ви ше од го ва ра са вре ме ним усло ви ма у ко ји ма функ-
ци о ни ше пред став нич ка де мо кра ти ја. Осла ња ју ћи се на ста во ве у 
но ви јој те о ри ји устав ног пра ва, као и на по је ди на узо ри та ре ше ња 
из упо ред ног пра ва, аутор за кљу чу је да би иму ни тет не по вре ди во-
сти тре ба ло ре де фи ни са ти та ко да он шти ти од сва ког ли ше ња сло-
бо де, али да вре мен ски бу де огра ни чен на тра ја ње скуп штин ског 
за се да ња. По себ ну па жњу аутор скре ће на нео п ход ност утвр ђи ва-
ња пре ци зни јих кри те ри ју ма за од лу чи ва ње о уки да њу ове вр сте 
иму ни те та у сва ком кон крет ном слу ча ју.
Кључ не ре чи:  иму ни тет не по вре ди во сти, рас пу ште на скуп шти на, ли ше-

ње сло бо де, при твор, за др жа ва ње, обим иму ни те та, вре-
мен ско деј ство иму ни те та, устав но ре де фи ни са ње иму ни-
те та.

1.ПРЕИСПИТИВАЊЕИМУНИТЕТА
НЕПОВРЕДИВОСТИНАДНЕВНОМРЕДУ?

„Да би за ступ ни ци на ро да ужи ва ли не по вре ди вост они не 
сме ју да бу ду про го ње ни од би ло ко је по себ не вла сти; ни јед на од-
лу ка их не би сме ла по го ди ти уко ли ко не до ла зи од вла сти ко ја је 
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јед на ка њи хо вој. А вла сти та кве при ро де не ма. По сто ји са мо јед на 
власт ко ја је ви ша од пред став ни ка на ро да, а то је на род сам (...) 
Ако не би по што ва ли ове прин ци пе, ви ће те за ко но дав но те ло учи-
ни ти за ви сним о ни жој вла сти и ова да би га рас пу сти ла тре ба са мо 
да ухап си сва ког чла на за ко но дав ног те ла (...) Тре ба ло би из ја ви ти 
да за ступ ник на ро да мо же би ти про го њен по су ду, је ди но ако за ко-
но дав но те ло сво јим ак том из ја ви да има ме ста оп ту жби.”1) Ово су 
ре чи Мак си ми ли ја на Ро бе спје ра, јед ног од во ђа Фран цу ске ре во-
лу ци је, ко ји је стао у од бра ну јед ног на род ног пред став ни ка ју на 
1790, по ста вив ши том при ли ком осно ву по сла нич ког иму ни те та 
не по вре ди во сти. Ту осно ву чи не два на че ла: на род на су ве ре ност 
и по де ла вла сти. Оба на че ла и да нас се сма тра ју кон сти ту тив ним 
еле мен ти ма вла да ви не пра ва. Ипак, иму ни тет не по вре ди во сти по-
сла ни ка, ко ји је од у век имао сво јих про тив ни ка, не сто ји та ко чвр-
сто.2)

Иму ни тет не по вре ди во сти ко ји, нај ши ре од ре ђе но, спре ча ва 
при тва ра ње или ли ше ње сло бо де, као и кри вич но го ње ње по сла-
ни ка (у то ку тра ја ња ман да та) без одо бре ња скуп шти не и по кри ва 
ње го ву ван скуп штин ску де лат ност, на пу шта се или знат но су жа-
ва (са др жин ски и вре мен ски) у по је ди ним ста рим де мо кра ти ја ма. 
У Фран цу ској, на при мер, устав ном ре ви зи јом од 1995, иму ни тет 
не по вре ди во сти је зна чај но огра ни чен. За кри вич но го ње ње по сла-
ни ка ни је по треб но тра жи ти одо бре ње до ма чи ји је овај члан. По-
сла ни ци мо гу би ти го ње ни за сва де ла као и обич ни гра ђа ни, осим 
оних ко ја шти ти иму ни тет нео д го вор но сти. Та ко ђе, за при твор, од-
но сно за сва ко ли ше ње сло бо де, не тра жи се прет ход но одо бре ње 
до ма. До вољ но је одо бре ње Би роа Пар ла мен та.3) Оно ни је по треб-
но у слу ча ју фла грант ног де лик та или уко ли ко је до не та прав но-
сна жна пре су да про тив по сла ни ка. Дом мо же на ре ди ти су спен зи ју 
при тво ра, ли ше ња сло бо де или го ње ња, али са мо док тра је за се да-
ње.4)

У но вим, још не до вољ но учвр шће ним де мо кра ти ја ма ја ча ју 
зах те ви за пре и спи ти ва њем оби ма и вре мен ског деј ства иму ни те та 
не по вре ди во сти. Та ква по тре ба по сто ји и у Ср би ји, што је по твр-

1) На ве де но пре ма: Вла дан Пе тров, Парламентарноправо,Прав ни фа кул тет Уни вер зи те-
та у Бе о гра ду, Бе о град, 2010, стр. 88.

2) Ви ди о по сла нич ким иму ни те ти ма у но ви јој срп ској ли те ра ту ри: Ире на Пе јић, Парла-
ментарноправо,Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу, Ниш, 2011, стр. 73-81; Вла дан 
Пе тров, „Ре де фи ни са ње по сла нич ког иму ни те та на днев ном ре ду у Ре пу бли ци Ср би ји“, 
ПравнаРијеч,Удру же ње прав ни ка РС, Ба ња Лу ка, бр. 27/2011, стр. 173 – 181.

3) Би ро Пар ла мен та је ко ле ги јал ни ор ган ко ји има овла шће ња у ве зи с пред се да ва њем сед-
ни ца ма и ор га ни зо ва њем пар ла мен тар них слу жби.

4) Ви ди: Pi er re Avril, Jean Gic qu el, Droitparlementaire,Montchre stien, Pa ris, 2004, p. 51-53.
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дио и по след њи слу чај хап ше ња на род ног по сла ни ка рас пу ште не 
скуп шти не, у фе бру а ру ове го ди не. На род ни по сла ник Дра ган То-
мић ли шен је сло бо де у тре нут ку ка да је На род на скуп шти на би ла 
рас пу ште на упр кос то ме што се по звао на иму ни тет. У јав но сти 
су се том при ли ком по ста ви ла два пи та ња. Пр во, да ли на род ног 
по сла ни ка рас пу ште не скуп шти не шти ти иму ни тет? Дру го, ако је 
од го вор на пр во пи та ње по твр дан, да ли по сла ник мо же би ти ли-
шен сло бо де пре не го што је Скуп шти на до не ла од лу ку о уки да њу 
иму ни те та? У ли сту Политика да ли смо од го во ре на оба пи та ња у 
скра ће ној вер зи ји.5) Има ју ћи у ви ду зна чај по сла нич ког иму ни те та 
не по вре ди во сти и нео п ход ност ње го вог пре и спи ти ва ња, по го то во 
на чи на на ко ји је он уре ђен у Уста ву Ср би је од 2006, да ће мо са др-
жај ни ји од го вор.

2.ДАЛИИМУНИТЕТШТИТИПОСЛАНИКА
РАСПУШТЕНЕСКУПШТИНЕ?

Рас пу шта ње скуп шти не је пре ста нак ман да та пред став нич-
ког те ла пре ис те ка ле ги сла тур ног пе ри о да. У те о ри ји, нај ви ше 
спо ро ва иза зи ва прав на при ро да ак та о рас пу шта њу. Пи та ње је да 
ли рас пу ште на скуп шти на пре ста је да по сто ји об ја вљи ва њем ак-
та о рас пу шта њу или на ста вља да „жи ви“ до кон сти ту и са ња но ве. 
Ово пи та ње ни је чи сто те о риј ског ка рак те ра, јер од од го во ра за ви-
си да ли рас пу ште на скуп шти на мо же или не мо же да оба вља од-
ре ђе не по сло ве из сво је над ле жно сти. По сто је раз ли чи та те о риј ска 
схва та ња о прав ној при ро ди ак та о рас пу шта њу скуп шти не,6) али 
нај бо ље је кад ову ди ле му раз ре ши сам устав. Да кле, устав мо же 
од ре ди ти у ко јим слу ча је ви ма и под ко јим усло ви ма рас пу ште на 
скуп шти на мо же оба вља ти од ре ђе не по сло ве.

Устав Ср би је од 1990, по знат по са же то сти и је згро ви то-
сти из ра за, ни је са др жао нор му ко јом се ре ша ва ди ле ма о прав ној 
при ро ди рас пу ште не скуп шти не. Ту устав ну пра зни ну по пу нио је 
Устав Ср би је од 2006. Пре ма чла ну 109. ста ву 7. Уста ва, „На род на 
скуп шти на ко ја је рас пу ште на вр ши са мо те ку ће или нео д ло жне 
по сло ве, од ре ђе не за ко ном. У слу ча ју про гла ше ња рат ног или ван-
ред ног ста ња по но во се ус по ста вља ње на пу на над ле жност, ко ја 
тра је до окон ча ња рат ног, од но сно ван ред ног ста ња.” За кон о На-
род ној скуп шти ни од 2010. из вр шио је од ре ђе но пре ци зи ра ње нео-

5) Вла дан Пе тров, СлучајТомић:Уставније прекршен, http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Po-
gle di-sa-stra ne/Slu caj-To mic-Ustav-ni je-pre kr sen.sr.html, 10/05/2014.

6) Ви ди: Вла дан Пе тров, “Рас пу шта ње пар ла мен та“, Правачовека, Hu man Rights – Би ро 
за за шти ту сло бо да и пра ва, Бе о град, бр. 1-2/2004, стр. 9-37.
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д ло жних и те ку ћих по сло ва. У слу ча ју рас пу шта ња, На род на скуп-
шти на, од но сно над ле жни од бор На род не скуп шти не вр ши са мо 
те ку ће или нео д ло жне по сло ве, а на ро чи то: 1) ре ша ва ње ман дат-
но-иму ни тет ских пи та ња; 2) оства ри ва ње ме ђу на род не са рад ње у 
скла ду са овим за ко ном; 3) по је ди не слу ча је ве ре ша ва ња ма те ри-
јал но-ста ту сних пи та ња на род них по сла ни ка и дру гих иза бра них и 
име но ва них ли ца; 4) ако су ве за ни за за кон ски рок или то на ла жу 
по тре бе др жа ве (члан 52. За ко на). Пре ма то ме, Устав и За кон не-
дво сми сле но су ре ши ли ди ле му у ко рист схва та ња да рас пу ште на 
скуп шти на не пре ста је да по сто ји. То је са мо Скуп шти на „огра ни-
че ног ка па ци те та“ у по гле ду по сло ва ко је мо же да оба вља. Из у зет-
но, у слу ча ју про гла ше ња рат ног или ван ред ног ста ња, рас пу ште на 
скуп шти на, во љом Уста ва, до би ја из но ва „пун ка па ци тет“ („пу ну 
над ле жност“).

На ве де на ре ше ња Уста ва и За ко на до вољ на су за за кљу чак 
да рас пу шта ње Скуп шти не не под ра зу ме ва ауто мат ски пре ста нак 
ман да та на род них по сла ни ка, са мим тим, ни за шти те ко ју они ужи-
ва ју. При том, за при ме ну пра ви ла о по сла нич ком иму ни те ту ни је 
опре де љу ју ће то да ли рас пу ште на скуп шти на ефек тив но ра ди или 
не. До кле год ли це ужи ва ста тус на род ног по сла ни ка, ње га шти ти 
и по сла нич ки иму ни тет. Сва ку сум њу у ис прав ност овог за кључ-
ка от кла ња Устав у чла ну 101. ста ву 6. у ко јем сто ји да „по твр ђи-
ва њем ман да та две тре ћи не на род них по сла ни ка пре ста је ман дат 
прет ход ног са зи ва На род не скуп шти не“. Да кле, иму ни тет шти ти 
на род ног по сла ни ка рас пу ште не скуп шти не све док она не пре ста-
не да по сто ји по твр ђи ва њем ман да та но вих на род них по сла ни ка, 
тј. кон сти ту и са њем но вог скуп штин ског са зи ва. Пре ма то ме, у мо-
мен ту хап ше ња на род ни по сла ник Дра ган То мић имао је пра во да 
се по зо ве на иму ни тет.

3.ДАЛИИМУНИТЕТНЕПОВРЕДИВОСТИ
ШТИТИПОСЛАНИКАОДСВАКОГЛИШЕЊА

СЛОБОДЕИЛИСАМООДПРИТВОРА?

У То ми ће вом слу ча ју, као нај ви ше спор но по ста ви ло се пи-
та ње да ли иму ни тет шти ти по сла ни ка од сва ког ли ше ња сло бо де 
или са мо од при тво ра. На из глед, пи та ње на ко је је јед но став но да-
ти по твр дан од го вор. До вољ но је узе ти у об зир две ства ри. Пр во, 
оп шту де фи ни ци ју иму ни те та не по вре ди во сти.7) Овај иму ни тет је 

7) Ви ди:Mic hel de Vil li ers, Ar mel Le Di vel lec, Dictionnairedudroitconstitutionnel,Si rey, Pa-
ris, 2013, p. 184.
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смет ња за хап ше ње и по кре та ње кри вич ног или дру гог по ступ ка у 
ко ме по сла ник мо же би ти ли шен сло бо де. „Без при стан ка пар ла-
мен та, пар ла мен та рац не мо же би ти ли шен сло бо де ни ти се про тив 
ње га мо же во ди ти кри вич ни по сту пак. Сми сао је овог иму ни те-
та да се пар ла мен тар цу јам чи сло бо да од хап ше ња (freedomofar-
rest).“8) Дру го, иму ни тет не по вре ди во сти сво је оправ да ње на ла зи у 
кла сич ном схва та њу на че ла по де ле вла сти. Из вр шна и суд ска власт 
не сме ју се ме ша ти у за ко но дав ну. За ко но дав на власт има не са мо 
ма те ри јал ну су пре ма ти ју у од но су на дру ге две, већ је и не по вре-
ди ва јер пред ста вља но си о ца су ве ре но сти, тј. на род. „Пар ла мент 
не мо же до пу сти ти да ње го ви чла но ви бу ду без ње го вог зна ња и 
са гла сно сти оне мо гу ћа ва ни у вр ше њу сво је и, са мим тим, ње го ве 
функ ци је. Та кво оне мо гу ћа ва ње би мо гло да во ди па ра ли са њу ра-
да пар ла мен та од стра не из вр шних ор га на – и ти ме нео прав да ном 
ја ча њу њи хо вог ути ца ја, ја ча њу ко је не би би ло у скла ду с ме стом 
и по ло жа јем ових ор га на итд.“9) Да кле, иму ни тет не по вре ди во сти 
шти ти по сла ни ка као чла на на род ног пред став ни штва од мо гу ћих 
зло у по тре ба из вр шне и суд ске вла сти.

Оба ар гу мен та не сто је та ко чвр сто. Кад је реч о пр вом ар-
гу мен ту, он се мо же ла ко оспо ри ти тврд њом да не по сто ји оп шта 
де фи ни ци ја иму ни те та не по вре ди во сти. Иму ни тет не по вре ди во-
сти ни је оп ште при хва ћен ин сти тут. Има зе ма ља ко је га не по зна ју 
(Хо лан ди ја), као и оних у ко ји ма се овај иму ни тет од но си са мо на 
гра ђан ски по сту пак (УК и дру ге зе мље бри тан ске прав не тра ди ци-
је). У зе мља ма у ко ји ма је овај иму ни тет ши ре по ста вљен, по сто је 
ве ли ке раз ли ке у ре гу ла ти ви.10) Ве не ци јан ска ко ми си ја кон ста ту је 
да не ма оп штег, од но сно за јед нич ког мо де ла (commonmodel) и да 
„по сто ји ве ли ка ра зно вр сност у по гле ду то га од че га су они (по-
сла ни ци, В.П.) за шти ће ни и ко је вр сте кри вич них де ла ова за шти-
та по кри ва“.11) Кад не ма оп штег мо де ла у упо ред ном пра ву, оп шта 
де фи ни ци ја у те о ри ји је од ма ле прак тич не вред но сти. Од ње се 
мо же по ћи, али са мо уз свест о број ним из у зе ци ма ко ји са свим за-
ма гљу ју, па чак и до во де у пи та ње основ но пра ви ло.

8) Рат ко Мар ко вић, Уставноправо, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 
2012, стр. 301.

9) Ми о драг Јо ви чић, Одговорностносилацајавнихфункција,Де мо кра ти ја и од го вор ност, 
иза бра ни спи си, књи га I, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 2006, стр. 240.

10) Ви ди: Marc Van der Hulst, TheParliamentaryMandate,In ter-Par li a men tary Union, Ge ne va, 
2000, p. 78 – 93.

11) Ve ni ce Com mis sion, Re port on the Sco pe and Lif ting of the Par li a men tary Im mu ni ti es, CDL-
AD(2014)11, p. 18; http://www.ve ni ce.coe.int/web forms/do cu ments/de fa ult.aspx?pdffi-
le=CDL-AD(2014)011-e, 10/05/2014.
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Кад је реч о дру гом ар гу мен ту, кла сич но схва та ње на че ла 
по де ле вла сти дав но је на пу ште но ка ко у те о ри ји, та ко и у прак-
си. Мо дер на пред став нич ка де мо кра ти ја, по го то во у зе мља ма са 
озбиљ ном тра ди ци јом вла да ви не пра ва, го то во да не по зна је опа-
сност од зло у по тре ба из вр шне и суд ске вла сти усме ре них пре ма 
за ко но дав ној вла сти. Мо же се ре ћи да су у скуп шти ни још увек до-
не кле по тен ци јал но угро же ни по сла ни ци опо зи ци је. Ипак, не за ви-
сно суд ство је, у ве ли кој ме ри, чвр ста бра на од зло у по тре ба из вр-
шне вла сти и скуп штин ске ве ћи не. Што је суд ство ви ше не за ви сно, 
то је мо гућ ност не до зво ље них при ти са ка из вр шне вла сти ма ња, а 
са мим тим и по тре ба за иму ни тет ском за шти том по сла ни ка.

Да кле, из не та ар гу мен та ци ја „за“ и „про тив“ иму ни те та не-
по вре ди во сти те шко да би мо гла би ти од ве ће по мо ћи при да ва њу 
од го во ра на пи та ње да ли је на род ни по сла ник Дра ган То мић мо гао 
би ти за др жан. Од го вор се до би ја ана ли зом од го ва ра ју ћих нор ми 
Уста ва Ср би је од 2006.

Пре ма чла ну 103. ста ву 3. Уста ва, „на род ни по сла ник ко ји се 
по звао на иму ни тет не мо же би ти при тво рен, ни ти се про тив ње га 
мо же во ди ти кри вич ни или дру ги по сту пак у ко ме се мо же из ре ћи 
ка зна за тво ра, без одо бре ња На род не скуп шти не“. Из ове од ред бе 
про из ла зи сле де ће. Пр во, иму ни тет шти ти по сла ни ка од при тва ра-
ња. Дру го, иму ни тет шти ти по сла ни ка од во ђе ња кри вич ног или 
дру гог по ступ ка у ко ме се мо же из ре ћи ка зна за тво ра. Тре ће, да би 
иму ни тет шти тио по сла ни ка, он се на ње га мо ра по зва ти. Че твр то, 
иму ни тет се мо же уки ну ти од лу ком На род не скуп шти не.

Пре ма чла ну 103. ста ву 4. Уста ва, „на род ни по сла ник ко ји 
је за те чен у из вр ше њу кри вич ног де ла за ко је је про пи са на ка зна 
за тво ра у тра ја њу ду жем од пет го ди на мо же би ти при тво рен без 
одо бре ња На род не скуп шти не“. Ова устав на од ред ба је из у зе так 
од пра ви ла да иму ни тет увек шти ти по сла ни ка. На слу чај Дра га на 
То ми ћа, овај из у зе так се не од но си. То мић ни је био за те чен у из вр-
ше њу кри вич ног де ла за ко је је про пи са на ка зна за тво ра у тра ја њу 
ду жем од пет го ди на. Да кле, он ни је мо гао би ти при тво рен без одо-
бре ња На род не скуп шти не. То, ме ђу тим, не зна чи да је у овом слу-
ча ју Устав пре кр шен, као што су твр ди ли То ми ћев адво кат и је дан 
број по сла ни ка у скуп штин ској рас пра ви о уки да њу иму ни те та. 
Они су сма тра ли да је Устав пре кр шен, јер је по сла ник при тво рен 
пре не го што се Скуп шти на из ја сни ла о уки да њу иму ни те та.

По сла ник То мић ни је био при тво рен пре не го што му је Скуп-
шти на уки ну ла иму ни тет, већ по сле то га. Пре сед ни це Скуп шти не 
на ко јој је од лу че но да овом по сла ни ку бу де уки нут иму ни тет, над-
ле жни суд ни је до нео од лу ку о при тва ра њу. Без суд ске од лу ке не ма 
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при тво ра. То ја сно сто ји у чла ну 30. ста ву 1. Уста ва, ко ји де фи ни-
ше при твор: „Ли це за ко је по сто ји осно ва на сум ња да је учи ни ло 
кри вич но де ло мо же би ти при тво ре но са мо на осно ву од лу ке су да, 
ако је при тва ра ње нео п ход но ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ ка“. 
По сла ник То мић је био ли шен сло бо де и за др жан, али је о ње го-
вом за др жа ва њу од лу чио над ле жни ту жи лац на осно ву За ко ни ка о 
кри вич ном по ступ ку (члан 294). За др жа ва ње осум њи че ног, о ко јем 
од лу чу је јав ни ту жи лац или по ње го вом одо бре њу по ли ци ја, ни је 
исто што и при тва ра ње, о ко јем од лу чу је суд. За др жа ва ње осум-
њи че ног је об лик ли ше ња сло бо де без од лу ке су да. Устав од ре ђу-
је да „ли це ли ше но сло бо де без од лу ке су да мо ра без од ла га ња, а 
нај ка сни је у ро ку од 48 ча со ва, би ти пре да то над ле жном су ду, у 
про тив ном се пу шта на сло бо ду“ (члан 29. став 1). То мић је био 
за др жан, али не и при тво рен. По зи ва ју ћи се на иму ни тет, он ни је 
мо гао спре чи ти хап ше ње и за др жа ва ње, али при вре ме но је сте при-
тва ра ње. По окон ча њу по ступ ка, ка да му је Скуп шти на уки ну ла 
иму ни тет, То мић је при тво рен, од но сно суд је до нео од лу ку о од ре-
ђи ва њу при тво ра. Да је Скуп шти на од лу чи ла су прот но, То мић не 
би био при тво рен, већ пу штен на сло бо ду.

Пре ма од ред би чла на 103. ста ва 3. Уста ва, иму ни тет не по-
вре ди во сти је при вре ме на, от кло њи ва смет ња запри тва ра ње по-
сла ни ка, али не и за ње го во за др жа ва ње до из ја шње ња Скуп шти не, 
од но сно нај ду же 48 са ти од до но ше ња ре ше ња о за др жа ва њу. Ова 
од ред ба је ја сна и не да је по вод за при ме ну дру ге вр сте ту ма че-
ња осим је зич ког и си стем ског, у де лу ко ји се од но си на члан 30. 
Уста ва (де фи ни ци ја при тво ра). Те ле о ло шком, тј. циљ ном ту ма че-
њу ов де не ма ме ста. Твр ди ти да је циљ иму ни те та не по вре ди во сти 
да увек шти ти по сла ни ка од сва ког ли ше ња сло бо де, а не са мо од 
при тво ра не ма сво је упо ри ште ни у са вре ме ној устав ној те о ри ји ни 
у упо ред ном пра ву. Пре ма то ме, иму ни тет не по вре ди во сти, ка ко је 
де фи ни сан у Уста ву, шти ти по сла ни ка са мо од при тво ра, али не и 
од дру гих об ли ка ли ше ња сло бо де (на при мер, за др жа ва ње пре ма 
ЗКП-у).

Дру го је пи та ње да ли је ва же ће устав но ре ше ње о оби му 
иму ни те та не по вре ди во сти на род ног по сла ни ка до бро или ни је. 
Очи глед но је да по сто ји по тре ба за пре и спи ти ва њем де фи ни ци је 
иму ни те та из чла на 103. ста ва 3. Уста ва. Евен ту ал но ре де фи ни са-
ње иму ни те та не по вре ди во сти зах те ва ло би про ме ну ове устав не 
од ред бе. Та про ме на мо гла би да иде у два прав ца: је дан би био 
да ље су жа ва ње иму ни те та не по вре ди во сти, - што би пра ти ло са-
вре ме ну тен ден ци ју у упо ред ном пра ву -, а дру ги, про ши ри ва ње 
оби ма за шти те та ко да се иму ни тет од но си на сва ко ли ше ње сло-
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бо де, а не са мо на при твор. Оба прав ца ре де фи ни са ња иму ни те та 
ме ђу соб но се не ис кљу чу ју.

4.КАКОРЕДЕФИНИСАТИИМУНИТЕТ
НЕПОВРЕДИВОСТИУУСТАВУ?

Обе вр сте по сла нич ких иму ни те та, нео д го вор ност и не по-
вре ди вост, у бит ним еле мен ти ма, де фи ни са не су Уста вом. Да кле, у 
на шем пра ву по сла нич ки иму ни те ти су устав не ка те го ри је. У ју ну 
2011. го ди не та да шња власт у Ср би ји, на вод но по „упут стви ма“ 
Европ ске ко ми си је, иза шла је у јав ност са на ме ром да уки не иму-
ни тет не по вре ди во сти. По је ди ни но си о ци вла сти ми сли ли су да је 
за то до вољ на про ме на За ко на о На род ној скуп шти ни. По што сва-
ко ре де фи ни са ње по сла нич ких иму ни те та зах те ва про ме ну Уста ва, 
та иде ја је, по сле из ве сног пе ри о да, не ста ла са јав не сце не. Ипак, 
с вре ме на на вре ме, у по ли тич кој и ши рој јав но сти мо гу се чу ти 
при го во ри упу ће ни ин сти ту ту по сла нич ких иму ни те та. На уда ру 
су обе вр сте иму ни те та, а на ро чи то иму ни тет не по вре ди во сти. Ис-
ти че се да су иму ни те ти по сла ни ка при ви ле ги је ко је по вре ђу ју на-
че ло јед на ко сти гра ђа на пред за ко ном и да слу же по сла ни ци ма као 
„па ра ван“ за њи хо во ба ха то, че сто кри ми нал но по на ша ње.

Ве ћи на при го во ра усме ре них на уки да ње по сла нич ких иму-
ни те та по ти чу од оних ко ји не по зна ју пра ви сми сао овог ин сти ту-
та. За бо ра вља се да иму ни те ти не слу же, или бар не би тре ба ло да 
слу же, по сла ни ци ма као при ват ним ли ци ма. Они шти те по сла ни ке 
од по тен ци јал них зло у по тре ба, нео сно ва них на па да и го ње ња. Ти-
ме се обез бе ђу је ауто ри тет скуп шти не.12) С дру ге стра не, као што 
се ме ња пред став нич ка де мо кра ти ја, та ко се ме ња ју и по је ди ни ње-
ни ин сти ту ти. По сла нич ке иму ни те те, у оба глав на об ли ка, тре ба 
пре и спи та ти. Осно ва но је пи та ње да ли иму ни тет нео д го вор но сти 
по сла ни ка, ко ји шти ти сло бо ду го во ра у скуп шти ни, тре ба да бу де 
ап со лу тан, тј. са др жин ски нео гра ни чен као што је то још увек у 
мно гим зе мља ма, укљу чу ју ћи и Ср би ју. Још је ви ше спор но где су 
гра ни це иму ни те та не по вре ди во сти и да ли га мо жда тре ба са свим 
уки ну ти. „Ар гу мент је да је та кав иму ни тет ма ње нео п хо дан у де-
мо крат ским си сте ми ма ко ји су до сти гли од ре ђе ни ни во зре ло сти и 
ста бил но сти, у ко ји ма су по ли тич ке функ ци је чла но ва пар ла мен та 
аде кват но за шти ће не на дру ге на чи не и у ко ји ма по сто ји ма ли или 

12) У до ма ћој ли те ра ту ри, тај за кљу чак је не дво сми сле но из вео Јан ко Та хо вић у до да нас 
не пре ва зи ђе ном члан ку на срп ском је зи ку о по сла нич ким иму ни те ти ма. Ви ди: Јан ко 
Та хо вић, „Пар ла мен тар ни иму ни те ти“, АналиПравногфакултетауБеограду,Бе о град, 
бр. 2/1953, стр. 157 – 181.
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ни ка кав страх од не при ме ре них при ти са ка од стра не ег зе ку ти ве 
и су до ва на чла но ве пар ла мен та. На су прот то ме, сма тра се да су 
пра ви ла о пар ла мен тар ном иму ни те ту још увек нео п ход на у но вим 
де мо кра ти ја ма, ко је се још ни су са свим осло бо ди ле од ауто ри тар-
не про шло сти и у ко ји ма по сто ји оправ дан раз лог за страх да ће 
власт под но си ти ла жне оп ту жбе про тив по ли тич ких про тив ни ка 
и да су су до ви мо жда под по ли тич ким при ти ском. Исто вре ме но, 
но ве де мо кра ти је су че сто нај ви ше из ло же не по ли тич кој ко руп ци-
ји и зло у по тре би иму ни те та од стра не екс трем них пар ла мен та ра ца 
што пред ста вља прет њу са мој де мо кра ти ји. Сто га по сто ји па ра-
докс пар ла мен тар ног иму ни те та – он мо же под јед на ко слу жи ти да 
под сти че и пот ко па ва де мо крат ски раз вој“.13)

Има ју ћи у ви ду ми шље ње Ве не ци јан ске ко ми си је, али и на-
шу устав ну прак су, по го то во „слу чај То мић“, ко ји смо у овом ра ду 
ана ли зи ра ли, чи ни се да би евен ту ал на про ме на Уста ва у де лу ко ји 
се од но си на иму ни тет не по вре ди во сти мо гла да бу де из вр ше на 
та ко да се обим за шти те про ши ри на све об ли ке ли ше ња сло бо де, 
али да се вре мен ски огра ни чи на пе ри од тра ја ња скуп штин ских за-
се да ња. Пр во, прав на свест и по ли тич ка кул ту ра у Ср би ји још увек 
ни су на та квом ни воу да би се мо гло ићи на уки да ње иму ни те та 
не по вре ди во сти. То би био су ви ше ра ди ка лан и за на ше при ли-
ке нео д го ва ра ју ћи по тез. Дру го, иму ни тет не по вре ди во сти би, без 
ика квог дво у мље ња, шти тио по сла ни ке од сва ког ли ше ња сло бо де 
до ње го вог уки да ња. Тре ће, иму ни тет би шти тио по сла ни ка за вре-
ме за се да ња Скуп шти не. У пе ри о ди ма из ме ђу за се да ња, за ли ше ње 
сло бо де или го ње ње по сла ни ка не би би ло ни ка квих пре пре ка, од-
но сно не би се тра жи ло одо бре ње Скуп шти не.

Да кле, по сто је ћа од ред ба Уста ва (члан 103. став 3) мо гла би 
се из ме ни ти да от при ли ке гла си: „У то ку за се да ња На род не скуп-
шти не, на род ни по сла ник ко ји се по звао на иму ни тет не мо же би ти 
ли шен сло бо де, ни ти се про тив ње га мо же во ди ти кри вич ни или 
дру ги по сту пак у ко ме се мо же из ре ћи ка зна за тво ра, без одо бре ња 
На род не скуп шти не.“ Да ова кву од ред бу има мо тре нут но у Уста ву, 
на род ни по сла ник Дра ган То мић не би смео би ти ли шен сло бо-
де, од но сно за др жан. С дру ге стра не, за шти та по сла ни ка би ла би 
огра ни че на на пе ри од ка да Скуп шти на ефек тив но ра ди. Ова квим 
устав ним ре ше њем би ло би исто вре ме но по стиг ну то да се обим 
за шти те пре ци зни је од ре ди, са др жин ски чак и про ши ри, али да се 
вре мен ско деј ство иму ни те та огра ни чи.

13) Ve ni ce Com mis sion, Re port on the Sco pe and Lif ting of the Par li a men tary Im mu ni ti es, CDL-
AD(2014)11, p. 6-7; http://www.ve ni ce.coe.int/web forms/do cu ments/de fa ult.aspx?pdffi-
le=CDL-AD(2014)011-e, 10/05/2014.



СПМброј2/2014,годинаXXI,свеска44. стр.219-229.

228

Го ре је из не то јед но од мо гу ћих ре ше ња за ре де фи ни са ње 
иму ни те та не по вре ди во сти. О аде кват ном оби му иму ни те та тре ба 
па жљи во раз ми сли ти. Да кле, мо гу ће су и дру ге оп ци је. Оно што 
си гур но не сме да се до во ди у пи та ње је сте оп ста нак иму ни те та 
не по вре ди во сти. У на шим при ли ка ма, овај иму ни тет има и да ље 
сна жан raisondêtre.

Пи та ње од кључ ног зна ча ја за упо тре бу иму ни те та не по вре-
ди во сти је аде кват но ре гу ли са ње по ступ ка за ње го во уки да ње и 
утвр ђи ва ње до вољ но пре ци зних кри те ри ју ма ко ји ма Скуп шти на 
тре ба да се ру ко во ди при од лу чи ва њу о уки да њу по сла нич ког иму-
ни те та у кон крет ном слу ча ју. Прем да је то ма те ри ја пар ла мен тар-
ног по слов ни ка, а не уста ва, иму ни тет се, у ве ли кој ме ри, обе сми-
шља ва уко ли ко не по сто је до вољ но ја сни и пре ци зни кри те ри ју ми 
за од лу чи ва ње о ње го вом уки да њу. У ва же ћем скуп штин ском по-
слов ни ку ни је учи њен ни по ку шај да се ови кри те ри ју ми од ре де, 
што је да је про сто ра за вр ло не у јед на че но по сту па ње Скуп шти не 
у истим или слич ним слу ча је ви ма, као и за ње но ар би трер но од лу-
чи ва ње. То је, ме ђу тим, пи та ње ко је за слу жу је по себ ну рас пра ву.

ЛИТЕРАТУРА

Avril, Pi er re / Gic qu el, Jean: Droitparlementaire,Montchre stien, Pa ris, 2004.
De Vil li ers, Mic hel / Le Di vel lec, Ar mel: Dictionnairedudroit constitutionnel,

Si rey, Pa ris, 2013.
Јо ви чић, Ми о драг, Одговорност носилаца јавних функција,Де мо кра ти ја и 

од го вор ност, иза бра ни спи си, књи га I, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006.

Мар ко вић, Рат ко: Уставноправо, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
Бе о град, 2012.

Мон те скје, Шарл: Одухузакона,За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2011.
Пе јић, Ире на: Парламентарноправо,Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Ни-

шу, Ниш, 2011.
Пе тров, Вла дан: “Рас пу шта ње пар ла мен та“, Права човека, Hu man Rights – 

Би ро за за шти ту сло бо да и пра ва, Бе о град, бр. 1-2/2004.
Пе тров, Вла дан: Парламентарноправо, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе-

о гра ду, Бе о град, 2010.
Пе тров, Вла дан: „Ре де фи ни са ње по сла нич ког иму ни те та на днев ном ре ду у 

Ре пу бли ци Ср би ји“, ПравнаРијеч,Удру же ње прав ни ка РС, Ба ња Лу ка, 
бр. 27/2011.

Пе тров, Вла дан: СлучајТомић:Уставнијепрекршен, http://www.po li ti ka.rs/
ru bri ke/Po gle di-sa-stra ne/Slu caj-To mic-Ustav-ni je-pre kr sen.sr.html.

Та хо вић, Јан ко: „Пар ла мен тар ни иму ни те ти“, АналиПравногфакултета у
Београду,Бе о град, бр. 2/1953.

Van der Hulst, Marc: TheParliamentaryMandate,In ter-Par li a men tary Union, Ge-
ne va, 2000.



ВладанПетров “СлучајТомић“:Преиспитивањепосланичког...

229

Ve ni ce Com mis sion, Re port on the Sco pe and Lif ting of the Par li a men tary Im-
mu ni ti es, CDL-AD(2014)11, http://www.ve ni ce.coe.int/web forms/do cu ments/
de fa ult.aspx?pdffi le=CDL-AD(2014)011-e.

VladanPetrov

“THETOMIC’SCASE“:ACRITICALREVIEW
OFTHEPARLIAMENTARYINVIOLABILITY

Resume
In this ar tic le, the aut hor firstly gi ves the an swers to the most 

im por tant qu e sti ons ra i sed in the Ca se of Dra gan To mić, the De puty 
of the Na ti o nal As sembly of Ser bia. The first qu e sti on is whet her the 
in vi o la bi lity pro tects a de puty of the dis sol ved As sembly. The aut hor 
gi ves a po si ti ve an swer to that qu e sti on. The in vi o la bi lity pro tects a de-
puty of the dis sol ved As sembly un til the As sembly ce a ses to exist with 
the ve ri fi ca tion of the man da tes of the new na ti o nal de pu ti es, i. e. with 
the con sti tu ting of the new As sembly. The se cond qu e sti on re la tes to 
whet her im mu nity pro tects a de puty only from de ten tion or from any 
de pri va tion of li berty. In the Con sti tu tion of Ser bia from 2006, the re is 
a cle ar pro vi sion (Ar tic le 103. Pa ra graph 3) which de fi nes the in vi o la bi-
lity as a tem po rary pro tec tion from de ten tion ba sed on a de ci sion of the 
co urt and not from a de pri va tion of li berty (not ba sed on a co urt’s de-
ci sion, but on a de ci sion of a pu blic pro se cu tor or po li ce in ac cor dan ce 
with a Co de of Cri mi nal Pro ce du re). In the aut hor’s po int of vi ew, the re 
is a need for a cri ti cal re vi ew of de puty’s in vi o la bi lity and its re as ses-
sment. The in vi o la bi lity must sur vi ve in the Con sti tu tion, but it sho uld 
be re de fi ned. The aut hor thinks that im mu nity sho uld be ex ten ded to the 
pro tec tion from any de pri va tion of li berty, but li mi ted to the du ra tion 
of the par li a men tary ses si ons. He po ints out that this is the one of the 
pos si ble so lu ti ons. He con si ders that the one of the most im por tant ele-
ments of par li a men tary in vi o la bi lity is a le gal re fi ne ment of the cri te ria 
for its lif ting in each con cre te ca se. This ele ment of the le gal re gu la tion 
of par li a men tary in vi o la bi lity sho uld be con si de rably im pro ved.
Key words: par li a men tary in vi o la bi lity, dis sol ved As sembly, de ten tion, de pri-

va tion of li berty, the sco pe of im mu nity, the ti me ef fect of im mu-
nity, the con sti tu ti o nal re de fi ni tion of im mu nity.

* Овај рад је примљен 20. маја 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
09. јуна 2014. године.





УДК 341.3(497.11)“18“

Пре глед ни 
рад

Српска политичка мисао 
број 2/2014.

год. 21. vol. 44.
стр. 231-247.

231

ВладанЈончић
Правнифакултет,УниверзитетуБеограду

ДОПРИНОСРАТНИХПРАВИЛА
КНЕЖЕВИНЕСРБИЈЕ
ЦИВИЛИЗАЦИЈСКИМ

ИНТЕГРАЦИЈАМАУЕВРОПИ

Сажетак
Са вре мен раз вој Ме ђу на род ног рат ног и ху ма ни тар ног пра-

ва за по чет је кра јем 19. ве ка. У том пе ри о ду на сту па дуг ево лу тив-
ни про цес раз во ја и оса вре ме ња ва ња ме ђу на род ног пра ва за јед но 
са про це сом ци ви ли за циј ских ин те гра ци ја. Све до по ло ви не 19. 
ве ка ме ђу на род но пра во је има ло дуг исто риј ски раз вој прав них 
пра ви ла за сно ва них пр вен стве но на оби чај ном пра ву. 

На убр за ни раз вој ме ђу на род ног рат ног и ху ма ни тар ног пра-
ва и на по че так са вре ме них ци ви ли за циј ских ин те гра ци ја у Евро-
пи у 19. ве ку ути ца ло је ви ше фак то ра. На пр вом ме сту су то би ли: 
оп шти на уч но-тех но ло шки и еко ном ски про грес, раз вој но вих вр-
ста оруж ја, раз вој так ти ке из во ђе ња рат них опе ра ци ја. Као по сле-
ди ца ути ца ја по ме ну тих чи ни ла ца на сту пи ла је ко ди фи ка ци ја ме-
ђу на род ног пра ва, а по себ но ме ђу на род ног рат ног и ху ма ни тар ног 
пра ва. 

У овим до га ђа ји ма знат ну уло гу има ла је Кне же ви на Ср би ја. 
Кне же ви на Ср би ја у то вре ме ме ђу пр вим др жа ва ма при хва ти ла и 
ра ти фи ко ва ла ме ђу на род не уго во ре из обла сти ме ђу на род ног пра-
ва. До не ла је „Рат на пра ви ла по ме ђу на род ном пра ву“ 1877. го ди не 
и та ко се свр ста ла у ред на пред них др жа ва по овом пи та њу. Ре дак-
то ри Пра вил ни ка су нор ме Рат них пра ви ла ускла ди ли са на пред-
ним ре ше њи ма из дру гих ме ђу на род них до ку ме на та, угра ди ли та 
на пред на ре ше ња и раз ви ли их у по је ди но сти ма.

Пра вил ник je сво јом те ме љи то шћу и пот пу но шћу, за оно 
вре ме, по ста вио кри те ри ју ме за пи са ње та квих пра ви ла. Те шко 
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је про це ни ти у ко јој ме ри је Пра вил ник Кне же ви не Ср би је имао 
ути цај на ме ђу на род но пра во. Ме ђу тим, ко рект но је ис та ћи да су 
Рат на пра ви ла без об зи ра што су до не та у јед ној ма лој др жа ви, као 
што је би ла та да шња Кне же ви на Ср би ја, по ка зао пут им пле мен-
та ци је и ис ка зао на пред на ре ше ња у прав цу ин те гра ци је прав них 
си сте ма у обла сти ме ђу на род ног рат ног и ху ма ни тар ног пра ва.

Струч ња ци из ове обла сти мно го го ди на ка сни је узи ма ли су 
за при мер са вре ме но сти овај Пра вил ник. Ма ла Ср би ја овим Пра-
вил ни ком је ста ла у ред на пред них и ми ро љу би вих др жа ва и до-
при не ла ути ра њу пу та раз во ја ме ђу на род ног пра ва у два прав ца. У 
прав цу ци ви ли за циј ског по ве зи ва ња др жа ва и  на ци о нал них пра ва 
и у прав цу ус по ста вља ња но вих ин сти ту та  ме ђу на род ног ху ма ни-
тар ног пра ва.
Кључ не ре чи: Рат на пра ви ла, ме ђу на род но рат но и ху ма ни тар но пра во, 

вој на по тре ба, за бра ње на сред ства, пра ви ла ра то ва ња. 
Дру га по ло ви на 19. ве ка ка рак те ри стич на је би ла за убр за-

ни раз вој ме ђу на род ног пра ва уоп ште, а по себ но рат ног пра ва, 
од но сно за пра во ору жа них су ко ба. У ду гој ево лу ци ји раз во ја ме-
ђу на род ног пра ва ору жа них су ко ба (ме ђу на род ног ху ма ни тар ног 
пра ва), 19. век је, због ква ли та тив ног но вог схва та ња и при сту па у 
ус по ста вља њу и по што ва њу ме ђу на род ног пра ва ору жа них су ко ба 
(та да на зи ва ног Ме ђу на род но рат но пра во), пред ста вљао пре крет-
ни цу за са вре мен при ступ ре гу ли са њу пра ви ла у ра ту. У то ку са мо 
по след њих два де сет го ди на 19. ве ка до не то је не ко ли ко ме ђу на-
род них пра ви ла из ове обла сти којa су утицалa на оп шти раз вој 
ме ђу на род ног рат ног пра ва. Тaј тренд имао је за по сле ди цу да је-
дан број др жа ва при хва ти ова пра ви ла и да их угра ди у свој прав ни 
си стем. На ову екс пан зи ју до но ше ња пра ви ла ко ја ре гу ли шу не ка 
пи та ња ве за на за прав но ре гу ли са ње ору жа них су ко ба, ути ца ли су, 
на пр вом ме сту, дру штве но – по ли тич ки и еко ном ски про це си ко ји 
су да ли пе чат овом ве ку. Ови про це си по себ но су би ли из ра же ни у 
раз ви је ним др жа ва ма ко је су ишле убр за ним тем пом тех но ло шког 
на прет ка и има ле по тре бу да ус по ста ве кон тро лу над при род ним 
бо гат стви ма ван сво јих те ри то ри ја и за по чи ња ле екс пан зи ју свог 
те ри то ри јал ног ши ре ња, по зна тој у на у ци као ко ло ни јал на екс пан-
зи ја, скра ће но ко ло ни ја ли зам. Тај про цес ће по чет ком 20. ве ка кул-
ми ни ра ти и до ве сти до „су да ра“ ве ли ких др жа ва око по де ле зо на 
ути ца ја у свет ским раз ме ра ма и про у зро ко ва ти пр ви ве ли ки свет-
ски су коб – Пр ви свет ски рат. 

Уз еко ном ску екс пан зи ју ова дру штва су има ла и убр зан тех-
но ло шки раз вој. Уку пан тех но ло шки про грес од ра зио се не са мо 
на ма ши не и ала те за мир но доп ску упо тре бу, не го и на раз вој но-
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вих оруж ја, а са тим раз во јем про ме нио се и на чин во ђе ња ра та.1) 
Исто вре ме но са овим раз во јем ишле су и про ме не у дру штве ним 
од но си ма; по рас тао је ути цај јав ног мње ња и по ја ви ле су се но-
ве ху ма ни тар не иде је. Раз вој дру штве не све сти и оп ште гло бал но 
по ве зи ва ње све та до ве ли су до са зре ва ња иде је да је нео п ход но 
да се рат на не ки на чин ре гу ли ше и ко ли ко – то ли ко прав но уре ди 
ка ко би се, ко ли ко је мо гу ће, ху ма ни зо вао. Под ути ца јем ху ма ни-
стич ких иде ја по сте пе но се по чео да ме ња став да је вој на по тре ба 
из над на че ла ху ма но сти и да се ус по ста вља рав но те жа из ме ђу ова 
два прин ци па.2) Ус по ста вља њем рав но те же из ме ђу вој не по тре бе и 
прин ци па ху ма но сти ство ри ли су се усло ви за раз вој ме ђу на род ног 
рат ног и ху ма ни тар ног пра ва.3) У дру гој по ло ви ни 19. ве ка усва ја ју 
се на ци о нал на пра ви ла о во ђе њу ра та под ути ца јем оп штих дру-
штве но еко ном ских чи ни ла ца и при сту па се пр вим ко ди фи ка ци ја-
ма ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва. 

До по чет ка 20. ве ка до не то је ви ше ме ђу на род них пра ви ла у 
овој обла сти, као што су Кон вен ци ја о по бољ ша њу суд би не вој них 
ра ње ни ка у вој ска ма у ра ту 1864. го ди не, Бри сел ска де кла ра ци ја 
1874, Окс форд ски при руч ник 1888. го ди не, а на на ци о нал ном пла-
ну  се усва ја ју пр ва пра ви ла о за шти ти ли ца у ра ту; у САД у то ку 
гра ђан ског ра та 1863. го ди не Ли бе ров ко декс (Ли бе ро ва пра ви ла), 
у Фран цу ској Пра ви ло о рат ним за ро бље ни ци ма, 1853. и 1893. го-
ди не, у Ру си ји 1877. го ди не При вре ме но рат но пра ви ло, у Кне же-
ви ни Ср би ји 1877. го ди не Рат на пра ви ла по ме ђу на род ном пра ву, у 
В. Бри та ни ји 1884. го ди не Вој ни при руч ник итд. Ве ли ки до при нос 
у овим ко ди фи ка ци ја ма имао је Ме ђу на род ни ко ми тет Цр ве ног кр-
ста и за ла га ње јед ног од ње го вих осни ва ча Ан ри Ди на на од ко га је 
све и по че ло по сле ње го вог лич ног ис ку ства из фран цу ско – сар-
ди ниј ског ра та и из ла ска ње го ве књи ге „Се ћа ње на Сол фе ри но“. 

1) Ј. C. Bluntschli, DasmoderneVölkerrechtderzivilisirtenStaten,Bk. VII, Nor dlin gen, 1828,  
pp. 286-288; Г. Пе ра зић, Међународноратноправо,Бе о град,1986,стр.22-23;В. Јон-
чић, Међународноправнистатусучесникаоружанихсукоба, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 
2012, стр. 46-47. 

2) Ј. C. Bluntschli, op.cit., p. 287;  Ј.L. Küber, EuropaischesVolkerrecht, 1821, § 243, p. 384; 
H. Le u der, HandbuchdesVolkerrechts, IV, 1889, pp. 65–66; Г. Пе ра зић, оp.cit., стр. 22–25; 
В. Јон чић, Међународнохуманитарноправо, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2010, стр. 100-
108;  

3) В. Јон чић, op.cit., 2010, стр. 13-16.   
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ЧИНИОЦИРАЗВОЈАСАВРЕМЕНОГ
МЕЂУНАРОДНОГХУМАНИТАРНОГПРАВА

На убр за ни раз вој ме ђу на род ног рат ног и ху ма ни тар ног пра-
ва и на по че так са вре ме них ци ви ли за циј ских ин те гра ци ја у Евро-
пи у 19. ве ку ути ца ло је ви ше фак то ра. На пр вом ме сту је то био 
оп шти на уч но – тех но ло шки и еко ном ски про грес, а са њим упо-
ре до и на ра ста ње оп ште дру штве не све сти, као и про дор ху ма ни-
стич ких иде ја у основ не си сте ме вред но сти. Овај про дор имао је 
за по сле ди цу на ра ста ње про све ти тељ ских иде ја и њи хов ути цај на 
уку пан дру штве ни жи вот.4) Тех но ло шке про ме не има ле су за по-
сле ди цу усло жња ва ње тех но ло шки на пред ни јих оруж ја,5) а тех но-
ло шки раз вој оруж ја имао је по прин ци пу по врат не спре ге ути цај 
на про ме не у так ти ци и стра те ги ји из во ђе ња бор бе них деј ста ва и 
на сам на чин во ђе ња ра та. Тех но ло шки оса вре ме ње на сред ства 
про у зро ко ва ла су ве ли ки број жр та ва у бор ба ма, ка ко вој ни ка та-
ко и ци ви ла. Ре зул тат ових чи ни ла ца имао је за по сле ди цу да се 
при сту пи тра га њу за ус по ста вља њем сра змер но сти у вој но-по ли-
тич ким зах те ви ма, са јед не стра не и са дру ге, не ми нов ним ус по-
ста вља њем кон тро ле при ме не си ле под ути ца јем ху ма ни стич ких 
иде ја и зах те ва. Ус по ста вља ње рав но те же из ме ђу вој но – по ли тич-
ких зах те ва (вој не по тре бе), са јед не стра не и ху ма ни стич ких иде ја 
о во ђе њу ра та, са дру ге, до ве ло је до раз во ја ме ђу на род ног рат ног 
и ху ма ни тар ног пра ва. 

Дру ги фак тор био је раз вој так ти ке из во ђе ња рат них опе ра-
ци ја. На ове про ме не ука за ли су још ра ни је На по ле о но ви ра то ви 
(1804–1815), по себ но вој ни по хо ди фран цу ске На по ле о но ве вој ске 
у Шпа ни ји и Ру си ји. Фран цу ска вој на кам па ња у Шпа ни ји и Ру си-
ји, а от пор на ро да у овим зе мља ма узи ма ју се као по че так исто ри је 
са вре ме них ге рил ских ра то ва. Оп шти от пор на ро да ових зе ма ља 
про тив На по ле о но ве вој ске устро јио је са вре мен вид оп штег от по-
ра на ро да по знат под на зи вом ге рил ски (пар ти зан ски) рат.6) По ја-
вом уста ни ка – ге ри ла ца ја вља се про блем да ли и ова ка те го ри ја 
уче сни ка има ле ги ти ми тет уче шћа у ра то ви ма или не, од но сно,  ко 
има пра во (ле ги ти ми тет) уче ство ва ња у ра то ви ма. У прак си су уче-
шће у бор бе ним деј стви ма по че ли да узи ма ју и ци ви ли. Основ но 
пи та ње по ста ви ло се та да ка ко пра ви ти раз ли ку из ме ђу ци ви ла и 
вој ни ка, јер ци ви ли ни су но си ли уни фор му, а она је би ла је дан од 

4) В. Јон чић, оp.cit., 2012, стр. 33-40.

5) P. Kle ut,“Uti caj raz vo ja rat ne teh ni ke na pra vi la rat nog pra va“, JRMP,Be o grad, br. 2/1958;

6) Џ. Елис, Герилакрозстолећа, Бе о град, 1980.
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бит них еле ме на та обе ле жа ва ња ре дов не вој ске у то вре ме и озна-
ка за ко ни тих рат ни ка на бо ји шту. Ди ле ме и оштра су прот ста вља-
ња око овог пи та ња оста ла су до да нас.7) Оту да и ми шље ње не ких 
те о ре ти ча ра да не тре ба пра ви ти раз ли ку из ме ђу ме ђу на род них и 
уну тра шњих ору жа них су ко ба „ли ни ја из ме ђу уну тра шњих и ме-
ђу на род них спо ро ва ни је ја сна у по гле ду пра ва ору жа них су ко ба и 
мо же се за кљу чи ти, у оба слу ча ја да упо тре ба си ле и има за циљ да 
по ко ри про тив ни ка са вој ног аспек та. Пре ма то ме, по де ла, у овим 
усло ви ма, је не по треб на“.8)

Тре ћи фак тор ко ди фи ка ци ја ме ђу на род ног пра ва, а по себ но 
ме ђу на род ног рат ног и ху ма ни тар ног пра ва је за пра во по сле ди ца 
са деј ства прет ход на два чи ни ла ца. Ко ди фи ка ци ја је ишла на два 
„ко ло се ка“. Је дан „ко ло сек“ nа ме ђу на род ном пла ну je био у ви-
ду ме ђу на род них кон вен ци ја као ре зул тат ме ђу на род них ми ров них 
кон фе рен ци ја, а дру ги је био до но ше ње на ци о нал них пра ви ла о 
устрој ству вој ске и оба ве за ма вој ске у по што ва њу и при ме ни пра-
ви ла у ра ту. До прав ног ре гу ли са ња ста ту са вој ске и ње них при-
пад ни ка у на ци о нал ним за ко ни ма др жа ва до шло је пр ви пут то ком 
XVI II и XIX ве ка и то при ли ком до но ше ња за бра не гу са ре ња и ста-
вља ња гу са ра на ли сту не за ко ни тих уче сни ка ору жа них су ко ба.9) 
Њи хо ва де лат ност је на ро чи то сме та ла ве ли ким си ла ма, по себ но 
што су оме та ли по мор ски са о бра ћај и чи ни ли не си гур ним плов не 
пу те ве ка ко ло ни ја ма и оме та ли по мор ску тр го ви ну и оп шти раз вој 
при вре де. 

У дру гој по ло ви ни 19. ве ка на ста ју ве ли ке ко ди фи ка ци је ме-
ђу на род ног пра ва, а по себ но ме ђу на род ног рат ног и ху ма ни тар ног 

7)  Al fred Ru bin, „The Sta tus of Re bels un der the Ge ne va Con ven ti ons of 1949“,Thelnternatio-
naland

 ComparativeLawQuarterly(ICLO), 21, 1972; Га вро Пе ра зић, Међународноратнопра-
во,ВИНЦ, 1987; I.Kunz, “The Cha o tis Sta tus of the Law of War and the Ur gent Ne ces sity 
for the ir Re vi sion“, AmericanJournalofInternationalLaw, N.l. 1951, pp. 52-53; J.S.Pic tet, 
„Cro ix - Ro u ge et les  Con ven ti o nes de Ge ne ve“, RecueildesCoursdelAcademiedeDro-
itIntrnationaldelaHaye, 1950, I, Тome 76, pp. 79-97; С. Авра мов, Међународнојавно
право,Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1978, стр. 383, 393; С. Авра мов,/М. Кре ћа,  
Међународнојавноправо,Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 2006; М.Бар тош, „Оп-
шти по глед на раз вој ме ђу на род ног рат ног пра ва од 1907. до 1957. го ди не“, ЈРМП,2/58; 
B. Jan ko vić, Međunarodnojavnopravo,Na uč na knji ga, Be o grad,1978, стр.315; G. Schwar-
zen ber ger, A.Manuelofinternationallaw, Lon don, 1950; R. Pre ston/S.Wi se, MeninArms, 
Pra e ger Pu blis her, New York, pp. 355-376; Ре зо лу ци ја УН 2444, (XXI II); В. Јон чић, Трећа
женевскаконвенција-практичнаприменаиутицајинаПротоколеIиII,Бе о град, 2004, 
стр. 188-193; В. Јон чић, „Раз ли ко ва ње ци ви ла од уче сни ка ору жа них су ко ба у ору жа ним 
су ко би ма“, Правниживот,Удру же ње прав ни ка Ср би је, Бе о град, бр. 12 , 2011, том  IV, 
стр. 195-219. 

8) A. Ru bin, оp.cit., p. 496; Augu sto Hernández Cam pos, “Los con flic tos in ter nos: na tu ra le za y 
per spec ti vas”, Re vi sta Agen da In ter na ti o na, Vol. 6, No. 13, 1999, p. 66.

9)  В. Јон чић, оp.cit., 2012, стр. 176-191.
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пра ва. Ве ћи на ме ђу на род них уго во ра у овом пе ри о ду је мул ти ла те-
рал ног ти па. Та ко су, у то ку ми ров них кон фе рен ци ја у Ха гу 1899. 
и 1907. го ди не, до не те по зна те ха шке кон вен ци је. На на ци о нал ном 
пла ну до не ти су за ко ни, пра ви ла, уред бе де кре ти и дру ги об ли ци 
прав ног уре ђе ња по на ша ња у ра ту. У овом пе ри о ду, на при мер, 
усво је на су у Фран цу ској пра ви ла о рат ним за ро бље ни ци ма 1859. 
и 1893. го ди не. Не што ка сни је, 1877. го ди не, у Ру си ји је до не то 
при вре ме но пра ви ло о по сту па њу вој ске у ра ту. Не што ра ни је у 
то ку аме рич ког гра ђан ског ра та 1863. го ди не до не то је „Упут ство 
за ко ман до ва ње вој ска ма Сје ди ње них аме рич ких Др жа ва у бор-
би“, (об ја вље но је као Оп шта на ред ба бр. 10), по зна то као Ли бе ро-
ва упут ства или Ли бе ров ко декс, на зва но по ње го вом са ста вља чу 
Фран си су Ли бе ру. У ли те ра ту ри се „Пра вил ник“ че сто опи су је и 
оце њу је као „из бор нај бо љих и нај чо веч ни јих пра ви ла и као ода-
ност кон тро ли мо ра ла до гра ни ца ко ју до пу шта ужа сни по сао на 
ко ји пра ви ла тре ба да се при ме не”.10) Та ко је Ели Рут, пред сед ник 
Аме рич ког дру штва за ме ђу на род но пра во, ока рак те ри сао Ли бе ров 
рад на „Упут ству“ у по здрав ној ре чи при ли ком отва ра ња го ди шњег 
са стан ка Дру штва 1913. го ди не.11) Ова кво уз ди за ње овог пра вил-
ни ка си гур но је пре те ра но ка да се узму у об зир и ана ли зи ра ју пра-
вил ни ци и упут ства дру гих др жа ва. У вр ло са вре ме не и на пред не 
пра вил ни ке за то до ба сма тра ју се и Окс форд ски при руч ник, Бри-
сел ски ко декс и „Рат на пра ви ла“ Кне же ви не Ср би је. „Рат на пра ви-
ла по ме ђу на род ном пра ву“ Кне же ви не Ср би је из 1877. го ди не, по 
сво јој са вре ме но сти, оп што сти и пре ци зно сти, спа да ла су у нај-
мо дер ни је пра вил ни ке то га до ба, а мо же се сло бод но ре ћи да не 
од у да ра ју ни да нас од сво је те мељ но сти и на пред но сти. Њи хо вим 
до но ше њем Ср би ја се свр ста ла у пр ви ред ми ро љу би вих, на пред-
них и ци ви ли зо ва них др жа ва – пи о ни ра у про це су ме ђу на род них 
ин те гра ци ја. 

УТИЦАЈ„РАТНИХПРАВИЛАПОМЕЂУНАРОДНОМ
ПРАВУ“КНЕЖЕВИНЕСРБИЈЕНАРАЗВОЈ
МЕЂУНАРОДНОГХУМАНИТАРНОГПРАВА

До но ше њем „Рат них пра ви ла“ Кне же ви на Ср би ја се при дру-
жи ла оп штем про це су ко ди фи ка ци је ме ђу на род ног пра ва, по себ-
но ме ђу на род ног рат ног пра ва, у јед ном оп штем ци ви ли за циј ском 

10)  Т. Мeron, WarCrimesLawCоmesofAge, Ox ford Uni ver sity Press Inc., New York, 1998, p. 
132.

11) Т. Мeron, ibidem.
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по ве зи ва њу на пред них др жа ва. На пр вом ме сту Евро пе, а по том и 
јед ног де ла оста лог све та. По че так ве ков ног по ве зи ва ња и уса гла-
ша ва ња на пред них др жа ва за по чео је у 19. ве ку. За Евро пу је то био 
по че так про це са ко ји ће сво ју пу ну фор му до би ти кра јем 20. ве ка и 
по чет ком 21. ве ка фор ми ра њем Европ ске Уни је. На ме ђу на род но-
прав ном пла ну је то по че ло кроз про цес ко ди фи ка ци ја ме ђу на род-
ног пра ва. На пр вом ме сту ме ђу на род ног рат ног и ху ма ни тар ног 
пра ва. У дру гој по ло ви ни 19. ве ка под ути ца јем до но ше ња не ко ли-
ко ме ђу на род них пра ви ла о ре гу ли са њу ра та је дан ма ли број др жа-
ва при сту пио је до но ше њу на ци о нал них пра ви ла у сво јим вој ска ма 
о по што ва њу рат них за ко на и оби ча ја у ра ту. 

Кне же ви на Ср би ја у то вре ме ме ђу пр вим др жа ва ма при хва-
та и ра ти фи ку је ме ђу на род не уго во ре из обла сти ме ђу на род ног 
пра ва. Та ко је ме ђу пр вим др жа ва ма осно ва ла Срп ско дру штво Цр-
ве ног кр ста 6. фе бру а ра 1876. го ди не. Исте го ди не на кон осни ва ња 
Дру штва, по ње го вој пре по ру ци, вла да Ср би је при сту па Же нев ској 
кон вен ци ји за по бољ ша ње суд би не ра ње ни ка у вој ска ма у ра ту од 
1864. го ди не. Сле де ће го ди не 1877. На ред бом ми ни стра вој ног до-
нет је ко декс пра ви ла о по на ша њу вој ске у ра ту под на зи вом „Рат на 
пра ви ла по ме ђу на род ном пра ву“ Кне же ви не Ср би је. 

„Рат на пра ви ла“ су по сво јој оп што сти, пре ци зно сти, са вре-
ме но сти и прав ном уре ђе њу у пот пу но сти при хва ти ла нај са вре ме-
ни ја ре ше ња у обла сти ме ђу на род ног рат ног и ху ма ни тар ног пра ва 
ко ја су се ис кри ста ли са ла у ме ђу на род ном пра ву тог до ба. Мо же 
се сло бод но ре ћи да Пра ви ла ни су са мо им пле мен ти ра ла до стиг-
ну ти сте пен раз во ја ре гу ли са ња рат ног пра ва у све ту, не го и да су 
у не ким обла сти ма из не ла та ква ре ше ња ко ја се сло бод но мо гу 
сма тра ти за нај на пред ни јим и ко ја су по ме ри ла гра ни це ху ма ни-
зма у прав цу бо ље за шти те ли ца у ору жа ним су ко би ма. Овим су 
Пра ви ла за јед но са још не ким та да шњим пра вил ни ци ма из да тих 
у по је ди ним европ ским др жа ва ма (Ру си ја, Фран цу ска, Ита ли ја, В. 
Бри та ни ја, Ел ги ја, Швај цар ска и Шпа ни ја) из вр ши ли ко ди фи ка ци-
ју ме ђу на род ног рат ног пра ва, по ста ли кли ца бу ду ћих ин те гра ци-
ја и да ли зна тан до при нос раз во ју ме ђу на род ног пра ва ору жа них 
су ко ба (ме ђу на род ног рат ног и ху ма ни тар ног пра ва).12) На пре дак 
овог Пра вил ни ка као и ње го ва са вре ме ност у од но су на не ка дру га 
ко ди фи ко ва на пра ви ла, ко дек се, упут ства и де кла ра ци је огле да се 
пре све га у то ме што је, за раз ли ку од ве ћи не та да шњих на ци о нал-
них пра вил ни ка ко ји су би ли до не ти и ме ђу на род них кон вен ци ја, 
по се до вао знат но ис прав ни ји ме то до ло шки при ступ и са вре ме ни ја 

12) Г. Гер шић, Погледнанекеновијепојавенапољуратногаправа,Штам па ри ја Кра ље ви не 
Ср би је, Бе о град, 1893, стр. 3, 12, 14, 64.
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опре де ље ња. Та ко, Пра вил ник од мах у чла ну 1. од ре ђу ју по јам ра-
та, за раз ли ку од та да шњих пра ви ла ко ја о то ме не го во ре. У Пра-
вил ни ку сто ји да је „Рат (је) крај ње на сил но сред ство, ко јим две 
или ви ше др жа ва ме ђу со бом ре ша ва ју спор око та квих пра ва, ко ја 
дру га мир ним пу тем ни су мо гла да се за шти те и од бра не“. Да кле, 
јед ну ско ро оп ште при хва ће ну де фи ни ци ју ра та Пра вил ник ста вља 
у пр ви члан, ка ко би сва ком ко се слу жи ко дек сом би ло ја сно опре-
де ље ње за ко но дав ца шта је рат са пре ци зном де фи ни ци јом да је то 
„крај ње сред ство“. У чла ну 2. Пра вил ник пре ци зно од ре ђу је прав-
ни основ да би се по се гло за овим „крај ње на сил ним сред ством“. 
Од ре ђи ва ње ци ља ра та и осно ва за при хва та ње вој не по тре бе на ла-
зи се у чла ну 3. Оно што овај пра вил ник од мах на по чет ку чи та ња 
из два ја од ве ћи не та да шњих је сте члан 4. у ко ме се ка же да је оба-
ве за сва ке др жа ве да пре не го што при бег не ра ту (је) „ду жна да пр-
во учи ни по ку шај“ да спор ре ши мир ним пу тем та ко што ће из не ти 
сво је зах те ве. На кон то га, оба ве зна је да об ја ви рат „пре не го што 
от поч не не при ја тељ ства“. Ни је дан пра вил ник или упут ство у све ту 
у то вре ме ни је пред ви ђао пре по ру ку или ме ру мир ног ре ша ва ња 
спо ра пре пред у зи ма ња рат них деј ста ва. Ово је био ду го вре ме на 
је ди но пра ви ло ко је је пред ви ђа ло ову пре по ру ку.  

Члан 6. Од ре ђу је ши ри ну при ме не рат них пра ви ла и до мет 
вој не по тре бе ко ју Пра вил ник на зи ва начин вођења рата, од но-
сно ратниманир. Гра ни цу из ме ђу вој не по тре бе и на че ла ху ма-
но сти члан 6. од ре ђу је сте пе ном нео п ход но сти „са ти ра ња вој ски“ 
до за бра не сви ре по сти. При зна је се пра во уза јам ног уни шта ва ња 
(упо тре бљен је из раз „са ти ра ња“) вој ски, али се за бра њу је „сва-
ка сви ре пост“. При зна ју ћи оби чај на пра ви ла за за ко не ра та члан 
6. од ре ђу је рав но те жу из ме ђу вој не по тре бе и на че ла ху ма но сти 
сти пу ла ци јом: „да у ра ту ва ља гра ди ти не при ја те љу то ли ко ште-
те, то ли ко пат ња, ко ли ко је ну жно да се одр жи по бе да над њим, 
а уз др жа ти се од све га што је не чо веч но и сви ре по“. У слу ча ју да 
се не при ја тељ не при др жа ва по ме ну тих пра ви ла, Пра вил ник до пу-
шта, али са мо из у зет но на осно ву вој не по тре бе, да се и су прот на 
стра на не при др жа ва рат них за ко на. Ову оба ве зу са др же сви та да-
шњи озбиљ ни ји пра вил ни ци рат ног пра ва.13) 

Огра ни че ња рат них пра ви ла на че лом вој не по тре бе пре ци зи-
ра члан 7. Пра вил ни ка: „га ше ње по ме ну тих за ко на до пу шта се са-
мо из у зет но, кад га иза зо ве крај ња по тре ба или кад их не при ја тељ 
сам по га зи“. На че ло вој не по тре бе пр ви пут се од ре ђу је у по ме ну-
том Либеровомкодексу.Пре ма чл. 14. Упут ства, вој на по тре ба се 

13) Упут ство за по сту па ње вој ске САД у ра ту из 1863. го ди не (чл. 11), Бри сел ска де кла ра-
ци ја из 1874. (чл. 12) и Окс форд ски при руч ник из 1888. го ди не (чл. 3).
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„ка ко је схва та ју ци ви ли зо ва ни на ро ди са сто ји од по тре бе та квих 
ме ра ко је су нео п ход не за оси гу ра ње ци ље ва ра та и ко је су за ко ни-
те пре ма мо дер ним за ко ни ма и оби ча ји ма ра та“. Ова фор му ла ци ја 
је ка сни је би ла оп ште при хва ће на у мно гим европ ским вој ним пра-
ви ли ма и ин струк ци ја ма. Ли бер је овим упут ством из вр шио сво је-
вр сну ко ди фи ка ци ју ме ђу на род ног рат ног пра ва у по гле ду од ре ђе-
ња од но са вој не по тре бе и рат ног пра ва. Иако је чла ном 14. Ли бер 
од ре дио по јам вој не по тре бе, на дру гим ме сти ма је вој ну по тре бу 
са мо спо ме нуо као из у зе так ко ји до пу шта од сту па ње од пра ви ла 
(чл. 9, 22, 23 и др.). У те о ри ји је био до ста рас пра ва о вој ној по-
тре би. На чел но, ни је би ло раз ли ка у по гле ду ње ног огра ни че ња. 
Раз ли ке су се по ја ви ле у сте пе ну ње ног огра ни че ња и прав ној при-
ро ди, од но сно прав ног осно ва. Јо хан Блун чли је не ко ли ко го ди на 
по сле до но ше ња Ли бе ро вог ко дек са из нео дру га чи је схва та ње. Он 
је по шао, пре све га, од оп штег на че ла ме ђу на род ног пра ва да „...
ме ђу на род но пра во не одо бра ва као вар вар ску по став ку да је пре-
ма не при ја те љу до пу ште но све, што се за ра ће ној др жа ви чи ни ко-
ри сним... јер ме ђу на род но пра во по ве зу је за вре ме ра та за ра ће не 
стра не као чла но ве чо ве чан ства и огра ни ча ва их у упо тре би на сил-
них сред ста ва.“14) Мар тенс раз ли ку је про пи се ко ји за бра њу ју не ка 
сред ства и то у свим окол но сти ма (осим у слу ча ју ре пре са ли ја) и 
про пи се ко ји за бра њу ју не ка сред ства по пра ви лу, али их под од ре-
ђе ним усло ви ма до пу шта ју (ако их је пре кр ши ла су прот на стра на 
или ако се од сту па ња од тих про пи са мо гу оправ да ти вој ном по-
тре бом).15) Рат на пра ви ла Ср би је су да кле при хва ти ла на пред ни-
ја схва та ња из не та у док три ни тог вре ме на јер огра ни ча ва ју по ље 
деј ства вој не по тре бе у ко рист на че ла ху ма но сти и пра ви ли ма ра-
то ва ња: „У свим слу ча је ви ма не мо гу се оправ да ти ни крај њом ни 
вој ном ну ждом сва зла по чи ње на не при ја те љу, ко ја ни ма ло не при-
но се не по сред ној це љи ра та, по бе ди, и ко ја се оче вид но про ти ве 
основ ним за ко ни ма чо веч но сти... Рат се во ди са мо из ме ђу др жа ва, 
као та квих, а не из ме ђу и са при ват ним ли ци ма“ (чл. 9).

По себ но по гла вље Пра вил ни ка по све ће но је до зво ље ним и 
не до зво ље ним сред стви ма у ра ту (чл. 10 – 24). Из ри чи то је би ло за-
бра ње но да се ко ри сте сред ства за бра ње на „рат ним за ко ни ма“.  У 
су прот ном „ко упо тре бља ва сред ства за бра ње на рат ним за ко ни ма, 
тај мо ра да осе ти на се би све не згод не по се ди це...“. Пра вил ник се 
у по гле ду упо тре бе оруж ја по зи ва на за бра ну Пе тро град ске де кла-

14) Јоhann Ca spar, Bluntschli, ”Das mo der ne Vol ker recht der ci vi li si er ten Sta ten als Rechtsbuch 
dar ge stellt“, 1868, § 534.

15) М. Mar tens, ”Ein le i tung in das po si ti ve euro pa ische Vol ker recht auf Ver tra ge und Her kom-
men ge grun det“, 1796, стр. 304.
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ра ци је из 1868. го ди не о за бра ни упо тре бе „то пов ских ме та ка ко ји 
те же ма ње од 400 гра ма, а на пу ње ни су ма те ри ја ли ма што се рас-
пр ска ва ју...“. У Пра вил ни ку се, да ље, ре гу ли ше за бра на  упо тре бе 
„отров ног оруж ја“ (ми сли се на хе миј ско и би о ло шко оруж је). 

Чла но ви од 14. до 17. срп ског Рат ног пра вил ни ка де таљ но 
ре гу ли шу пи та ња пер фи ди је и рат ног лу кав ства. Пер фи ди ја се из-
ри чи то за бра њу је. Пра вил ник не ко ри сти тај из раз, већ из раз „ве-
ро лом но“, али ја сно је да се има у ви ду овај не до зво ље ни на чин 
бор бе.16) Из раз рат но лу кав ство ко ри сти се и пре ци зно од ре ђу је, 
али се упо зо ра ва да „и пре ма не при ја те љу ва ља одр жа ти ве ру и за-
да ту реч“. Ли бе ро ва пра ви ла по све ћу ју до ста па жње вој ној по тре-
би и из ри чи то по ми њу из раз „пер фи ди ја“ (ко ју за бра њу је, чл. 16), 
али и рат но лу кав ство ко је до зво ља ва. 

Чла но ви од 17. до 24. срп ског Пра вил ни ка ре гу ли шу за шти-
ту ци вил них обје ка та, на чи не оп са де, на чи не бом бар до ва ња, за-
шти ту зна ко ва ко ји озна ча ва ју за шти ће не објек те (цр кве, бол ни це, 
му зе је, би бли о те ке) „и сва дру га зда ња ко ја су по све ће на на у ци, 
умет но сти ма и бла го твор ним ци ље ви ма“ (чл. 20). За бра њу је пљач-
ку (чл. 24) и за шти ћу је же не, де цу и стар це као и њи хо ва „исе ље-
ња“ и из глад ња ва ње. Зло у по тре бу, од но сно кр ше ње ових од ре да ба, 
Пра вил ник сти пу ли ше у окви ру опи са од го вор но сти ли ца ко је је 
то из вр ши ло. Ме ђу тим, у слу ча ју да је до шло до зло у по тре бе за-
шти ће них пра ва, од го вор ност се пре но си на оног ко је зло у по тре-
бом пре кр шио ово сво је пра во. По себ но се за шти ћу ју же не, де ца 
и стар ци (чл. 23). Ин те ре сант но, да је Пра вил ник пред ви део мо-
гућ ност уче ство ва ња и упо тре бе „вар вар ских пле ме на ко ја ме ђу-
на род но пра во не по зна ју и не по шту ју, при ра то ва њу (и) сма тра 
се да је не до стој но обра зо ва них др жа ва и про тив но ме ђу на род ном 
пра ву“. Пра вил ник је ди но при зна је ове гру пе за за ко ни те рат ни ке 
„ако се та вар вар ска ли ца или пле ме на по ко ра ва ју про пи си ма ме ђу-
на род ног пра ва и на ред ба ма ци ви ли зо ва них ста ре ши на...“. Из раз 
ци ви ли зо ва ни на ро ди („ци ви ли зо ва на пле ме на“) са мо је на овом 
ме сту упо тре бљен, за раз ли ку од јед ног бро ја та да шњих пра вил-
ни ка ко ји се још ни су би ли осло бо ди ли пра вље ња раз ли ка из ме ђу 
ци ви ли зо ва них и не ци ви ли зо ва них на ро да, као осно ва при ме не и 
по што ва ња ме ђу на род ног пра ва.17) 

16) Пра вил ник де фи ни ше ове ме то да ра то ва ња де скрип тив но; „...рат ни за ко ни за бра њу ју 
уби ја ти не при ја те ља пре ва ром и муч ки... за бра њу је се уби ја ти не при ја те ља, ко ји је по-
ло жио оруж је, а та ко исто и оно га, ко ји ни је у ста њу да се бра ни.... Не тре ба ште де ти 
не при ја те ља ко ји се бра ни, али ако се он не бра ни или мо ли ми лост, не сме му се она 
от ка за ти.“ 

17) В. Јон чић, Ратнизаробљеници-међународноправнистатус,ВИЗ, Бе о град, 2002, стр. 
69-70, 
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Чла но ви ма од 25. до 36. „Рат них пра ви ла“ ре гу ли шу се ста-
тус, пра ва и оба ве зе рат них за ро бље ни ка и њи хо ва за шти та. По-
себ но се из два ја ју де таљ на пра ва и за шти та рат них за ро бље ни ка и 
ре гу ли са ње ин сти ту та „осло ба ђа ња на да ту реч“. Пра вил ник ни је 
осло бо дио рат ног за ро бље ни ка оба ве зе уз др жа ва ња од уче шћа у 
бор би про тив си ле код ко је је био за ро бљен и био пу штен „на да ту 
реч“. Текст чл. 35. на во ди на за кљу чак да су ре дак то ри Пра вил ни ка 
по овом пи та њу пре у зе ли ре ше ња из Ли бе ро вог ко дек са и Бри сел-
ске де кла ра ци је. Ли бе ров ко декс по ми ње „да ту реч“ са мо у слу ча ју 
ка да ре гу ли ше за шти ту рат ног за ро бље ни ка од од го вор но сти или 
ка жња ва ња у слу ча ју да бу де по но во за ро бљен. Бри сел ска де кла ра-
ци ја из 1874. го ди не пред ви ђа мо гућ ност осло ба ђа ња за ро бље ни ка 
на да ту реч (ако их пра ви ла њи хо ве зе мље на то овла шћу ју), али 
по зи ва и њих и њи хо ве др жа ве да во де ра чу на о то ме и да та ква 
ли ца не узи ма ју ак тив но уче шће у ра ту про тив бив ше де тен ци о не 
др жа ве (чл. 31. и 32). Окс форд ски при руч ник из 1888. го ди не је 
још стро жи ји и ли ша ва та ква ли ца (по врат ни ке) ста ту са рат ног за-
ро бље ни ка ако су осло бо ђе ни на да ту реч (чл. 68. ст. 4).

Што се ти че бек ства рат ног за ро бље ни ка, ско ро сви пра вил-
ни ци то га вре ме на шти те рат ног за ро бље ни ка од од го вор но сти за 
бек ство у слу ча ју да по но во бу де ухва ћен, осим ако је из вр шио не-
ко те же де ло (кри вич но де ло или рат ни зло чин). У том слу ча ју сви 
пра вил ни ци пред ви ђа ју мо гућ ност ње го вог ка жња ва ња. 

Рат на пра ви ла Кне же ви не Ср би је де таљ но ре гу ли шу пи та ње 
при мир ја (чл. 45 – 53) и ка пи ту ла ци је (чл. 54 – 56). Пи сци пра-
вил ни ка су по шли од оп ште усво је них и при хва ће них оби чај них и 
уго вор них пра ви ла ко ја су та да ег зи сти ра ла по овом пи та њу. У то 
вре ме је дан од пр вих на ци о нал них пра вил ни ка ко ји је ре гу ли сао 
при мир ја био је Ли бе ров ко декс из 1863. го ди не. Вред но је ис та-
ћи да се Ко декс у чл. 143. по звао на ми шље ње струч ња ка из ове 
обла сти и на њи хо ва сла га ња, од но сно не сла га ња по пи та њу да ли 
оп сед ну ти има пра во да у вре ме при мир ја на ста ви са сво јим утвр-
ђи ва њи ма или не. 

„Рат на пра ви ла“ пре у зе ла су основ на пра ви ла о при мир ју из 
Бри сел ске де кла ра ци је. С об зи ром да су не знат не раз ли ке из ме ђу 
та да шњих пра вил ни ка и упут ста ва у ве зи са ре гу ли са њем овог пи-
та ња, мо ра се за кљу чи ти да су сви има ли у ви ду оби чај на пра ви-
ла и да су се са мо до пу ња ва ли по не ким пи та њи ма. У Бри сел ској 
де кла ра ци ји од ред бе о при мир ју да те су кроз чла но ве 47 – 52, а у 
Пра вил ни ку су то од ред бе од чла на 45. до 53, где се да је оп шта де-
фи ни ци ја при мир ја и њи хо ва по де ла на оп шта и по себ на (чл. 46). 
Те од ред бе су вр ло слич не од ред ба ма у Де кла ра ци ји. Ја сно је да 
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је по ду да ра ње чла но ва ових прав них до ку ме на та по сле ди ца ути-
ца ја Бри сел ске де кла ра ци је на ауто ре „Рат них пра ви ла“. Мо ра се 
скре ну ти па жња и на чи ње ни цу да су од ред бе о при мир ју у Пра-
вил ни ку не што де таљ ни ја не го у Де кла ра ци ји. Овај за кљу чак се не 
од но си са мо на број чла но ва, не го и на са др жај тих чла но ва, јер се 
де таљ ни је ре гу ли ше пи та ње при мир ја у „Рат ним пра ви ли ма“, не го 
у Де кла ра ци ји.

Сви та да шњи ме ђу на род ни уго во ри и де кла ра ци је, као и на-
ци о нал на пра ви ла и упут ства, де таљ но су ре гу ли са ла пи та ње ле-
гал них уче сни ка ра та (бо ра ца) и за шти ће них ли ца (не бо ра ца). По 
угле ду на Ли бе ров ко декс и Бри сел ску де кла ра ци ју, „Рат на пра ви ла 
Ср би је“ де таљ но су ре гу ли са ла пи та ње бо ра ца и не бо ра ца (чл. 57 – 
70). Пра вил ник је ре гу ли сао и пи та ње не ле гал них уче сни ка ра та. У 
по себ ном по гла вљу под на зи вом „Ко се не ра чу на у при зна тог не-
при ја те ља, а су де лу је у ра ту“ (чл. 62 – 70), Пра вил ник је сти пу ли сао 
ли ца ко ји ма се не при зна је ста тус ле гал ног бор ца. Под не ле гал ним 
уче сни ци ма ра та сма трао је ли ца ко ја ме ња ју ста тус из ме ђу ци ви ла 
и бо ра ца, ма ро де ре, де зер те ре, шпи ју не и из дај ни ке. Пра вил ник је 
под ути ца јем Бри сел ске де кла ра ци је пред ви део, по ред при пад ни ка 
ре дов не вој ске, на род ну вој ску и до бро во љач ке че те. За ове је ди ни-
це, да би до би ле ле ги ти ман ста тус и би ле прав но при зна те, тра жи-
ло се ис пу ња ва ње до дат них усло ва: да су ор га ни зо ва не у вој нич ке 
гру пе, да сто је под ко ман дом при зна тих ста ре ши на и да „по шту ју 
и при ме њу ју про пи се ци ви ли зо ва ног рат ног пра ва кад је цео на род 
под оруж јем“ (чл. 58). У том слу ча ју, Пра вил ник тре ти ра ова ли ца 
као „гра ђа не, ко ји се по ја вљу ју као вој ска, и ако не ма ју уни фор ме, 
ипак се мо ра ју сма тра ти као ле ги тим ни јав ни не при ја те љи...“. До-
вољ на је по вр шна на ли за ових чла но ва да се схва ти сте пен са вре-
ме но сти Пра вил ни ка са ме ђу на род ним тен ден ци ја ма.

У не бор це (Пра вил ник их на зи ва не ком ба тан ти ма) свр ста ни 
су све ште ни ци, ле ка ри, апо те ка ри, бол ни ча ри, ин те дан ти, ка зна-
че ји, суд ски чи нов ни ци, ме хан џи ји, крч ма ри, ли фе ран ти, кор спо-
ден ти и сви оста ли ко ји но се цр ве ни крст или цр ве ни по лу ме сец. 
У чла ну 61. де фи ни са ни су мир ни ста нов ни ци у не при ја тељ ској 
зе мљи (на зи ва ју се и па сив ни не при ја те љи). Слич на по де ла мо же 
се на ћи и у већ по ме ну тим ме ђу на род ним кон вен ци ја ма. Из овог 
сле ди за кљу чак да су пра вил ни ци у то вре ме де ли ли ли ца у ра ту 
на бор це (ком ба тан те), не бор це (не ком ба тан те) и ста нов ни ке или 
ци ви ле. У на уч ној ли те ра ту ри ду го се одр жа ла ова по де ла.18) До-

18) Г. Пе ра зић, Међународно ратно право, ВИНЦ, Бе о град, 1986, стр. 110; С. Авра мов, 
Међународнојавноправо,Бе о град, 1978, стр. 381; J. An drassy, Međunarodnopravo,Za-
greb,1971, стр. 538;  Ј. Па тр но гић, МеђунарднохуманитарноправоиЖеневскеконвен-
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но ше њем Про то ко ла на же нев ске кон вен ци је I и II 1977. го ди не 
на пу ште на је те о риј ска по де ла на бор це и не бор це као уче сни ке 
ору жа них су ко ба. За др жа на је са мо по де ла на ци ви ле и бор це. 

Ме то дич ност срп ског Пра вил ни ка нај бо ље се огле да у то ме 
да је нор ме ко је ре гу ли шу оку па ци ју ста вио по сле пој ма ра та и ре-
гу ли са ња ста ту са уче сни ка ра та, не што слич но као што је учи ње но 
у Ли бе ро вом упут ству и Окс форд ском при руч ни ку. До ду ше, ни је-
дан од ова два ко дек са ни је та ко си сте ма ти чан. Шта ви ше, не сре ђе-
ни су и по је ди ни ин сти ту ти раз ба ца ни у ви ше оде ља ка. Бри сел ска 
де кла ра ци ја оку па ци ју ре гу ли ше на са мом по чет ку у чла но ви ма од 
1. до 8. а оста ле ин сти ту те (ста тус бо ра ца, ра ње ни ке, за ро бље ни ке 
и др.) при кра ју де кла ра ци је.

За раз ли ку од ве ћи не та да шњих пра вил ни ка, срп ски Пра вил-
ник је у чла но ви ма од 83 – 85. пред ви део оси гу ра ње за из вр ша ва ње 
рат них про пи са где је у окви ру ових чла но ва ре гу ли сао и ре пре са-
ли је. У чла ну 83. пред ви ђе но је да се из вр ша ва ње рат них за ко на и 
пра ви ла од стра не за ра ће них стра на оси гу ра ва на пр вом ме сту све-
шћу о уза јам ним ко ри сти ма тих за ко на, све шћу о ду жно сти пре ма 
про тив ни ку за сно ва на на пра ви лу о за да тој ре чи, осе ћа ње прав де 
са ве сти, и чо ве ко љу бља „ко ја тра же да се све му зна ме ра и осу ђу-
је уза луд не сви ре по сти“, осе ћа њем ча сти и по зи ва њем на „рат не 
за ко не... ко ји се зо ву ре пре са ли је“. Бри сел ска де кла ра ци ја се не 
по зи ва на ове или слич не ме ре у ци љу обез бе ђе ња ко ди фи ко ва них 
пра ви ла. Ја сно је да у Рат ном пра вил ни ку Ср би је не ма пред ви ђе-
них га ран ци ја и сред ства да се обез бе де ова пра ви ла, осим по зи ва-
ња на част и свест про тив ни ка и при ме ном ре пре са ли ја. Ме ђу тим, 
тих га ран ци ја не ма ни у јед ном дру гом ме ђу на род ном до ку мен ту 
из тог вре ме на. Уоста лом, то је би ла ве ли ка сла бост уоп ште ме-
ђу на род ног рат ног и ху ма ни тар ног пра ва у исто ри ји ње го вог раз-
во ја. Рат ни пра вил ник се бар по зи ва на не ко од ху ма них и ча сних 
сред ста ва, што ни је био слу чај у то вре ме са дру гим пра вил ни-
ци ма и упут стви ма. Ли бе ров ко декс по зна је са мо ре пре са ли је као 
сред ство за обез бе ђе ње пра ви ла од стра не за ра ће них стра на. Ко-
декс скре ће па жњу да је то „нај жа ло сни ја стра на ра та“, али да је 

цијеозаштитижртаварата, Бе о град, 1962, стр. 40; М. Де спот, „По јам уче сни ка у 
ору жа ном су ко бу по по сто је ћем ме ђу на род ном пра ву“, ЈРМП, Бе о град, 1-2/1975, стр. 
13-14; Vu ko Goz ze-Gu če tić, „Do pun ski pro to kol uz Že nev ske kon ven ci je za za šti tu žr ta va 
ra ta“, JRMP,  3/1977; F. Kar lsho ven, Ograničenjavođenjara ta, (pre vod), Za greb, 2001, str. 
79; Y. San doz,/C. Swi nar ski/B. Zim mer mann, (eds.), CommentaryontheAdditionalProto-
colsof8June1977totheGenevaConventionsof12August1949,(да ље: Com men tary on the 
Ad di ti o nal Pro to cols), In ter na ti o nal Com mit tee of the Red Cross, Ge ne va, 1987,  p. 512, pa-
ra.1675; R. Bax ter, „So-Cal led Un pri vi le ged Bel li ge rency’: Spi es, Gu e ril las, and Sa bo te urs“, 
28 BYIL, 1951, pp. 323–345; M. Gre en span, ThemodernLawofLandWarfare, Uni ver sity of 
Ca li for nia, Ber ke ley,1959, p. 55. 
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то по не ка да је ди но сред ство за шти те од „по на вља ња вар вар ских 
по вре да“ (чл. 27). Ка сни је до нет Окс форд ски при руч ник пред ви-
ђао је ка жња ва ње ли ца ко ја су пре кр ши ла рат на пра ви ла ако су „у 
вла сти од оних ко ји их има и то на кон кон тра дик тор ног су ђе ња“ 
(чл. 84). При руч ник пред ви ђа да се ова ме ра мо же из вр ши ти са мо 
ако је „кри вац на до хва ту“ у су прот ном оста је са мо ме ра ре пре са-
ли ја (чл. 85). При руч ник је у по след њем чла ну (чл. 86) ре гу ли сао 
на чин из во ђе ња ре пре са ли ја, њи хов оп сег и над ле жност за њи хо во 
спро во ђе ње уз оба ве зу да се при том мо ра ју по што ва ти за ко ни чо-
веч но сти и мо ра ла.  

По след њи чла но ви Рат ног пра вил ни ка Кне же ви не Ср би је 
по све ће ни су ре гу ли са њу не у трал но сти („Не у тра ли тет“ чл. 86-89) 
у ра ту и свр шет ку ра та („Ка ко се свр ша ва рат?“ чл. 90 – 92). Код 
оста лих де кла ра ци ја и пра вил ни ка тог вре ме на ни је би ла ре гу ли са-
на не у трал ност или је пи та ње не у трал но сти обич но би ло у окви ру 
ре гу ли са ња пи та ња ин тер ни ра ња у не у трал ну др жа ву, као што је 
био слу чај са Бри сел ском де кла ра ци јом и Окс форд ским при руч ни-
ком. За вр шни чла но ви „Рат ног пра вил ни ка“ Кне же ви не Ср би је би-
ли су по све ће ни ре гу ли са њу свр шет ка ра та. Би ло је пред ви ђе но да 
се рат мо гао за вр ши ти фор мал ним за кљу че њем ми ра или фак тич-
ким пре ки дом и пре стан ком не при ја тељ ста ва. Уго вор о ми ру (Пра-
вил ник га на зи ва „Трак тат ми ра“) де фи ни ше се као ме ђу соб ни све-
ча ни уго вор за ра ће них стра на у ко ме се утвр ђу је пре кид ра то ва ња 
и по вра так до брих од но са (чл. 91). По след њи члан ре гу ли ше ста ње 
по сле пре стан ка не при ја тељ ста ва и ус по ста вља ње ми ра. Пред ви-
ђе но је би ло да Трак тат о ми ру са др жи ам не сти ју и „за бо рав свих 
узро ка ко ји су про у зро ко ва ли рат као пре сту пе и по вре де“, осим 
оних ко ји су би ли под ло жни ка жња ва њу због по вре да пра ви ла и 
оби ча ја ра то ва ња. Пра вил ни ком је би ло га ран то ва но да сви они ко-
ји су би ли пре шли на не при ја тељ ску стра ну и уче ство ва ли у рат-
ним опе ра ци ја ма про тив сво је зе мље има ју пра во на ам не сти ју. 

Ме то дич ност Пра вил ни ка је и ов де до шла до пу ног из ра жа-
ја. Ре дак то ри Рат них пра ви ла су ускла ђу ју ћи нор ме са на пред ним 
ре ше њи ма у дру гим ме ђу на род ним пра вил ни ци ма угра ди ли та на-
пред на ре ше ња и раз ви ли их у по је ди но сти ма. Мо ра се при зна ти 
да су та да шња ме ђу на род на пра ви ла би ла не пре ци зна и не пот пу на. 
У не ким обла сти ма су још увек пра ви ла раз ли ку у прак тич ној при-
ме ни, тј. да ли се ра ди о су ко бу у ко ме уче ству ју ци ви ли зо ва ни и 
не ци ви ли зо ва ни на ро ди. Срп ски Пра вил ник је по овом пи та њу на-
пу стио ту прак су. Сво јом те ме љи то шћу и пот пу но шћу, за оно вре-
ме, по ста вио је кри те ри ју ме за пи са ње та квих пра вил ни ка. Те шко 
је про це ни ти у ко јој ме ри је Пра вил ник Кне же ви не Ср би је имао 
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ути цај на ме ђу на род но пра во, али  без об зи ра што је до ла зио из јед-
не ма ле др жа ве по ка зао је пут им пле мен та ци је и на пред на ре ше-
ња у прав цу ин те гра ци је прав них си сте ма у обла сти ме ђу на род ног 
рат ног и ху ма ни тар ног пра ва. Са мо не у пу ће ни ни су за па зи ли ње-
го ву са вре ме ност. Струч ња ци из ове обла сти мно го го ди на ка сни је 
узи ма ли су за при мер са вре ме но сти овај Пра вил ник.19) Та ко је ма ла 
Ср би ја овим Пра вил ни ком ста ла у ред на пред них и ми ро љу би вих 
др жа ва и до при не ла ути ра њу пу та у два прав ца. На пу ту ме ђу соб-
ног ци ви ли за циј ског по ве зи ва ња др жа ва и  на ци о нал них пра ва и 
на на пу ту укуп ног раз во ја ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва. 
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VladanJoncic

CONTRIBUTIONTOTHERULESOFWAR
OFTHEPRINCIPALITYOFSERBIATO

THEDEVELOPMENTOFINTERNATIONAL
HUMANITARIANLAWANDCIVIC

INTEGRATIONINEUROPE

Resume
In ter na ti o nal hu ma ni ta rian law of war and its de ve lop ment be gan 

in the la te 19th cen tury . Du ring this pe riod, per for ming a long hi sto-
ri cal pro cess of de ve lop ment and mo der ni za tion of in ter na ti o nal law 
along with the pro cess of in te gra tion of ci vi li za tion .

On the ac ce le ra ted de ve lop ment of in ter na ti o nal war and hu ma-
ni ta rian law and the be gin ning of mo dern ci vi li za tion in te gra tion in 
Euro pe in the 19th cen tury was in flu en ced by se ve ral fac tors. In the 
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first pla ce it was the ge ne ral sci en ti fic - tec hno lo gi cal and eco no mic 
pro gress, anot her fac tor has been the de ve lop ment of new types of we a-
pons, along with it the de ve lop ment of tac tics and exe cu ti on of mi li tary 
ope ra ti ons as a con se qu en ce of the abo ve men ti o ned fac tors re sul ted in 
the co di fi ca tion of in ter na ti o nal law, par ti cu larly the In ter na ti o nal Hu-
ma ni ta rian Law. 

The se events had a sig ni fi cant ro le Prin ci pa lity of Ser bia. The 
Prin ci pa lity of Ser bia at the ti me of the first co un tri es ac cept and ra tify 
in ter na ti o nal tre a ti es in the fi eld of in ter na ti o nal law. Ser bia pas sed the 
“Ru les of war un der in ter na ti o nal law” in 1877. , and so are the ranks 
of advan ced co un tri es in this re gard. Wri ters are stan dard ru les of war 
in to li ne with advan ced so lu ti ons from ot her in ter na ti o nal do cu ments, 
em bed the se advan ced so lu ti ons, and de ve lo ped them in de tail.

It can be con clu ded, the Or di nan ce its tho ro ug hness and com ple-
te ness, for the ti me, laid down the cri te ria for wri ting the se ru les. It is 
dif fi cult to as sess the ex tent to which the Re gu la ti ons of the Prin ci pa lity 
of Ser bia’s in flu en ce on in ter na ti o nal law. Ho we ver, it is fa ir to po int 
out that the ru les of war no mat ter what they ma de in a small co un try, as 
was the for mer Prin ci pa lity of Ser bia, sho wed the way of im ple men ta-
tion and de mon stra ted advan ced so lu ti ons to wards in te gra tion of le gal 
systems in the fi eld of in ter na ti o nal hu ma ni ta rian and hu man rights law.

Ex perts in this fi eld for many years af ter they ha ve ta ken the 
exam ple of mo der nity in this Ru le. Small Ser bian this Or di nan ce stood 
in li ne advan ced and pe a ce ful sta te and con tri bu ted to pa ving the way 
for the two cham pi ons. In the co ur se of ci vi li za tion lin king sta te and 
na ti o nal laws and in esta blis hing new in sti tu tes of in ter na ti o nal hu ma-
ni ta rian law.
Key words: Ru les of war, in ter na ti o nal hu ma ni ta rian law, mi li tary ne ces sity, 

pro hi bi ted me ans, the ru les of war fa re.  

* Овај рад је примљен 20. мар та 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 09. јуна 2014. године.
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Сажетак
У обла сти хо ри зон тал не ор га ни за ци је по де ле вла сти ни 

уста во тво рац Уста ва од 1990, ни ти Уста ва од 2006. го ди не ни су 
ус пе ли да от кло не не до стат ке устав ног си сте ма Ср би је. Уста во-
твор ци ни су ус пе ли да до кра ја из ве ду до след не устав не ре фор ме 
ко је би за ре зул тат има ле ства ра ње но вог, склад ног, ме шо ви тог и 
функ ци о нал ног устав ног си сте ма Ср би је. Уста вом од 2006. го ди не, 
у су шти ни, са мо је не знат но из ме њен и ко ри го ван по сто је ћи ра ци-
о на ли зо ва ни пар ла мен тар ни си стем у ко ме су ше фу др жа ве ус кра-
ће на, по сто је ћим устав ним нор ма ма,  овла шће ња ко ја би мо ра ла 
да про ис ти чу из ње го вог не по сред ног из бо ра. И по ред то га што 
шеф др жа ве рас по ла же пр вен стве но про то ко лар ним овла шће њи-
ма, устав на и по ли тич ка прак са Ре пу бли ке Ср би је је ви со ко пре зи-
ден ци ја ли зо ва на. Ме то дом упо ред не ана ли зе са др жа ја до ку ме на-
та, устав не и по ли тич ке прак се у Ср би ји, у вре мен ском пе ри о ду од 
1990. до 2014. го ди не,  до шло се до по твр де хи по те зе о ра ци о на ли-
зо ва ном об ли ку пар ла мен тар ног си сте ма ко ји је уве ден по угле ду 
на фран цу ски Устав из 1958. го ди не. Ква ли та тив ном ана ли зом је 

* Овај текст је на стао као део ра да у окви ру про је ка та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни-
стар ство просветe, наукe и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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по твр ђе но да је у по ли тич кој прак си у Ср би ји од 1990. до 2014. 
го ди не до шло до пре ко ра че ња устав них од ред би ко ји ма се де фи-
ни шу по ло жај, уло га и овла шће ња пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је, 
пре ми је ра и На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је. 
Кључ не ре чи: Устав од 1990, Устав од 2006, ле ги сла ти ва, ег зе ку ти ва, 

над ле жно сти и овла шће ња, си стем, ра ци о на ли зо ва ни пар-
ла мен та ри зам

У сво јим но вим уста ви ма пост ко му ни стич ке зе мље су на-
пу сти ле мо дел ор га ни за ци је вла сти за сно ван на на че лу је дин ства 
вла сти и окре ну ле се вред но сти ма ли бе рал но-де мо крат ског кон-
сти ту ци о на ли зма, чи ме су ин сти тун ци о на ли зо ва ле на че ло по де ле 
вла сти. Ана ли за ових ди на мич ких, че сто и кон фликт них, устав но-
прав них про це са у овим зе мља ма мо ра да из бег не уни фи ка ци ју и 
ша бло ни зам, јер по ред то га што при па да ју оп штем ре фор ма тор-
ском трен ду сва ка од ових др жа ва је и слу чај за се бе, др жа ва са 
сво јим по себ но сти ма и спе ци фич но сти ма, што зна чи да су им и 
пу те ви и мо де ли раз ли чи ти. При ме ра ра ди, Ма ђар ска је у по чет-
ку за др жа ла свој ста ри мо дел из 1949. го ди не, али је 1990. го ди не 
ра ди кал но од стра ни ла све еле мен те на че ла је дин ства вла сти. Ле то-
ни ја је по но во вра ти ла на сна гу свој ста ри устав из 1922. го ди не, 
али ипак нај број ни ју гру пу зе ма ља чи не пост ко му ни стич ке зе мље, 
чи ји је глав ни из бор био до но ше ње пот пу но но вих уста ва.

УСТАВНЕПРОМЕНЕ
УПОСТКОМУНИСТИЧКИМЗЕМЉАМА

По ла зе ћи од исто риј ске чи ње ни це да је пред сед нич ки си стем 
хо ри зон тал не по де ле вла сти углав ном стран тра ди ци ји европ ског 
кон сти ту ци о на ли зма, у сво јим но вим уста во-прав ним кон цеп ци-
ја ма ове др жа ве су за осно ву но вог уста во-прав ног по рет ка при-
хва та ле мо дел пар ла мен тар ног по ли тич ког си сте ма и са мо је ма ли 
број њих (Ма ђар ска, Че шка, Ал ба ни ја и Есто ни ја) остао у окви ри-
ма чи стог пар ла мен тар ног си сте ма.1) 

Нај ве ћи број по ме ну тих др жа ва ин сти ту ци о на ли зо вао је не-
ку вр сту ме шо ви тих по ли тич ких си сте ма с не по сред ним из бо ром 
ше фа др жа ве, што је са од го вор но шћу вла де пред пар ла мен том, 
ујед но и услов за на ста нак по лу пред сед нич ког си сте ма вла сти. По-
ло жај и уло га но вог ше фа др жа ве и де ло круг ње го вих овла шће-

1) Kla us von Beyme,„In sti tu ti o nal En gi ne e ring and Tran si tion to De moc racy“  in Jan Zi e lon ka, 
DemocraticConsolidation inEasternEurope, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2001, pp. 
7-8.



МилеРакић,ГоранМ.Буџак Односизмеђузаконодавнеи...

251

ња се бит но раз ли ку ју од пар ла мен тар ног ше фа др жа ве, ко ји је у 
ства ри ве зан за вр ше ње ис кљу чи во про то ко лар них функ ци ја. Ови 
но ви устав ни си сте ми по ред ових за јед нич ких ка рак те ри сти ка, тј. 
не по сред ног из бо ра но вог ше фа др жа ве, се ме ђу соб но раз ли ку ју у 
мно гим дру гим устав ним ре ше њи ма.

Ка да је у пи та њу ду жи на тра ја ња ман да та ше фа др жа ве ови 
уста во-прав ни си сте ми се мо гу по де ли ти у две гру пе. Уста ви Бу-
гар ске, Ли тва ни је, Ма ке до ни је, Пољ ске, Ру му ни је, Сло ве ни је, 
Укра ји не и Сло вач ке но вом ше фу др жа ве на ме њу ју пе то го ди шњи, 
док уста ви Ру си је и Мол да ви је че тво ро го ди шњи ман дат. Пре вла да-
ва ње ин сти ту ци о нал них ре ше ња с пе то го ди шњим ман да том пред-
сед ни ка др жа ве је, пре све га, про у зро ко ва но устав ном ин тен ци јом 
да се због раз ли чи тог тра ја ња пар ла мен тар ног и пред сед нич ког 
ман да та не пре ки да кон ти ну и тет др жав не по ли ти ке и да се код ег-
зе ку ти ве на гла си не за ви сност ше фа др жа ве у од но су на ле ги сла-
ти ву. Кад је реч о пра ву ре и збо ра истог ли ца на по ло жај ше фа др-
жа ве, на рав но и по ред то га што ни је дан од ових уста ва у сво јим 
од ред ба ма не пред ви ђа нео гра ни че ну мо гућ ност ре и збо ра, ме ђу 
др жа ва ма по сто је зна чај не раз ли ке. Та ко уста ви Бу гар ске, Ру му-
ни је, Ма ке до ни је, Пољ ске, Хр ват ске од ре ђу ју да јед но ли це мо же 
би ти иза бра но на пред сед нич ку функ ци ју нај ви ше два пу та, док 
по уста ви ма Ли тва ни је, Сло ве ни је, Укра ји не, Мол да ви је, Ру си је, 
Сло вач ке јед но ли це не мо же да вр ши пред сед нич ку функ ци ју ви-
ше од два уза стоп на ман да та. Уста ви пост ко му ни стич ких зе ма ља 
раз ли чи то од ре ђу ју и усло ве за из бор ше фа др жа ве. Је ди но уста ви 
бив ших чла ни ца ју го сло вен ске фе де ра ци је Сло ве ни је и Хр ват ске 
без огра ни че ња свим сво јим гра ђа ни ма ко ји има ју ак тив но би рач ко 
пра во омо гу ћа ва ју да се кан ди ду ју за из бор пред сед ни ка др жа ве. 
Ста ро сни цен зус од 35 го ди на од ре ђу ју уста ви Пољ ске, Ру му ни-
је, Ру си је, Мол да ви је, Сло вач ке и Укра ји не, а ста ро сни цен зус од 
40 го ди на са др же уста ви Бу гар ске, Ли тва ни је и Ма ке до ни је. Не ке 
др жа ве по пут Бу гар ске и Ли тва ни је има ју и цен зус по по ре клу, тј. 
по Уста ву Бу гар ске на пред сед нич ку функ ци ју мо же би ти иза бра но 
ли це ко је је „гра ђа нин Бу гар ске по ро ђе њу“ док по Уста ву Ли тва-
ни је то мо же би ти са мо ли це ко је је „гра ђа нин Ре пу бли ке Ли тва ни-
је по ро ђе њу“.2) 

Не по сред ним из бо ром од стра не гра ђа на но ви шеф др жа ве 
сти че не по сред ни и са мо стал ни по ли тич ки ле ги ти ми тет ко јим је 
до та да рас по ла гао са мо нај ви ши за ко но дав ни ор ган - пар ла мент. 
За раз ли ку од кла сич ног пар ла мен тар ног си сте ма где је шеф др жа-

2) Дар ко Си мо вић, Полупредседнички систем,  Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, стр. 216-217
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ве као па сив на власт са мо про кла мо ва ни и сим бо лич ки но си лац 
устав них овла шће ња, ка ко се тим по во дом че сто ка же шеф др жа ве 
ко ји вр ши мо рал ни ути цај, но вом ше фу др жа ве при па да пот пу но 
но ва уло га. Ге не рал но узев, у но вим устав ним си сте ми ма очи глед-
на је тен ден ци ја да се овај др жав ни ор ган тран сфор ми ше у ак тив ну 
власт и ефек тив ног но си о ца ег зе ку тив них овла шће ња. Не за ви сно 
од по ме ну тих раз ли ка у по ло жа ју и уло зи ше фа др жа ве у раз ли чи-
тим зе мља ма Дар ко Си мо вић из два ја пет основ них функ ци ја ко је 
му уста ви ових зе ма ља до де љу ју. Пр ва је пред ста вља ње др жа ве 
у зе мљи и ино стран ству, дру га је да је за штит ник уста ва, тре ћа 
је обез бе ђи ва ње нор мал ног функ ци о ни са ња јав не вла сти, че твр та 
је да је га рант др жав ног су ве ре ни те та што ујед но прет по ста вља 
да шеф др жа ве оба вља и функ ци ју вр хов ног ко ман дан та ору жа них 
сна га и пе та да пред сед ник др жа ве од ре ђу је основ не прав це др-
жав не и спољ не по ли ти ке.3) 

Но ви шеф др жа ве не по сред но иза бран од стра не гра ђа на ни-
је од го во ран пар ла мен ту, јер су њи хо ви ле ги ти ми те ти истог ни воа, 
а устав ни мо де ли ко ји по чи ва ју на по де ли вла сти за сни ва ју се и 
на ме ђу соб ној не за ви сно сти и рав но прав но сти ле ги сла ти ве и ег зе-
ку ти ве. Но ви ра ци о на ли зо ва ни пар ла мен та ри зам ин сти ту ци о нал-
но про мо ви ше би це фал ну ег зе ку ти ву при че му је је дан њен члан, 
тј. вла да од го вор на пред пар ла мен том. Од по себ ног је зна ча ја да 
устав ни си сте ми у пост ко му ни стич ким зе мља ма углав ном од сту-
па ју од у кла сич ном пар ла мен та ри зму уоби ча је них ре ше ња. Ана-
ли зом је ва жно до ћи до са зна ња у ко јој ме ри не по сред но иза бра ни 
пред сед ни ци уче ству ју у по ступ ку фор ми ра ња вла де и из бо ру пре-
ми је ра, по сред но и на по ли ти ку др жа ве, јер се та ко од ре ђу је и сам 
зна чај ин сти ту ци је ше фа др жа ве у устав ном си сте му.

Зна чај но је ис та ћи да су ови но ви уста ви у пост ко му ни стич-
ким зе мља ма ве о ма че сто на ста ја ли у усло ви ма ма њих или ве ћих 
по ли тич ких кон фли ка та као ре зул тат раз ли чи тих вр ста и ни воа 
ком про ми са из ме ђу ста рих и но вих по ли тич ких ели та. Тран зи ци-
о не про ме не у еко ном ској, по ли тич кој и др жав ној сфе ри нај че шће 
ни су би ле пра во ли ниј ске и хар мо нич не, па та ко ни су во ди ле за-
га ран то ва ној кон со ли да ци ји но во у спо ста вље них тзв. ли бе рал них 
де мо кра ти ја, па са мим тим ни ти увек пла ни ра ним и од ре ђе ним 
пра вил но сти ма у функ ци о ни са њу по ли тич ких си сте ма.4) Успе шан 

3) Дар ко Си мо вић, op.cit.стр.221. 

4) Mic hel Mc Faul, „Tran si tion from Post com mu nism“, JournalofDemocray, Vol. 16, No. 3, 
2005, p. 5; Vi de ti još i: Kon stan ti nos Pa pa do u lis, „Post-Com mu nist Po li ti cal and Pu blic Po-
licy Pro ces ses and Prac ti ces: A Sta te-Re for ma tion“,EastEuropeanPoliticsandSocietes, Vol. 
19, No. 4, 2005, pp. 515-552.
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раз вој но вих устав них си сте ма има и за услов ви ше го ди шњу плу-
ра ли стич ку по ли тич ку тра ди ци ју ка ко би се фор ми ра ли ста бил ни 
ви ше стра нач ки по ли тич ки си сте ми. На су прот то ме уоч љи ва је чи-
ње ни ца да је јед на од основ них ка рак те ри сти ка по ли тич ког жи во та 
у пост ко му ни стич ким зе мља ма и не ста бил ност и ви со ка фраг мен-
ти са ност по ли тич ких си сте ма. То је ре зул тат то га што ни јед на од 
ових зе ма ља ни је усво ји ла из бор ни си стем по прин ци пу ве ћин ског 
од лу чи ва ња, при ме ра ра ди Мол да ви ја, Пољ ска, Ру му ни ја и Укра-
ји на усво ји ле су ме шо ви те из бор не си сте ме, за раз ли ку од ве ћи не 
дру гих зе ма ља ко је су усво ји ле про пор ци о нал не из бор не си сте ме. 
Због то га је у та квим ви ше стра нач ким окол но сти ма пра ва по ли-
тич ка пар ла мен тар на рет кост по сто ја ње јед но стра нач ке пар ла-
мен тар не ве ћи не, а што во ди са свим дру га чи јем по ла ри зо ва њу и 
не у сит ња ва њу ви ше стра нач ког из бор ног те ла не с мно го број ним 
по ли тич ким ко а ли ци ја ма, већ по јед но ста вље њу и укруп њи ва њу 
по ли тич ке сце не.

Ни су тра ди ци о нал ни од но си из ме ђу но си ла ца по ли тич ке 
вла сти, тј. рас ко рак из ме ђу за ко но дав не и из вр шне вла сти те жи ште 
те о риј ске ана ли зе ни ти глав ни узрок кон фли ка та у но во на ста лим 
устав ним и по ли тич ким окол но сти ма. Устав на ре ше ња,  по себ но 
устав на и по ли тич ка прак са пост ко му ни стич ких зе ма ља, без сум-
ње ука зу ју да би це фал на ег зе ку ти ва ко ју чи не пред сед ник и пре ми-
јер ко ји су иза бра ни раз ли чи тим на чи ном из бо ра, тј. има ју не за ви-
сне по ли тич ке ле ги ти ми те те, пред ста вља ју глав не су бјек те и ме сто 
мо гу ћег су ко ба над ле жно сти. У ве зи с тим, То мас Беј ли (Tho mas 
Baylis) нас упо зо ра ва да спо ро ви и су ко би у окви ру ег зе ку ти ве по-
ста ју пра ви ло у пост ко му ни стич ким си сте ми ма, што је по истом 
ауто ру по сле ди ца не ја сног и не пре ци зног де фи ни са ња над ле жно-
сти у њи хо вим уста ви ма.5) Че сто се де ша ва код ше фа др жа ве да 
због по ли тич ког ле ги ти ми те та ко ји сти че на не по сред ним из бо ри-
ма код ње га се раз ви ја те жња да по сва ку це ну ак тив но уче ству-
је у во ђе њу др жав не по ли ти ке, иако му по сто је ћи устав то не до-
зво ља ва да те жи да се ме ша у пре ми је ров де ло круг над ле жно сти. 
На тај на чин су ко би из ме ђу две гла ве ег зе ку ти ве, а не из гла са ва ње 
не по ве ре ња у пар ла мен ту пред ста вља глав ни узрок па да вла да у 
пост ко му ни стич ким европ ским зе мља ма. У окол но сти ма из де ље-
них, не ста бил них и крх ких ко а ли ци о них пар ла мен тар них ве ћи на, 
пред сед ник и са устав но сла бим над ле жно сти ма у пер ма нент ном 
је спо ру ни ског ин тен зи те та са пре ми је ром, а у евен ту ал но отво ре-
ном по ли тич ком спо ру има мно го ве ће по ли тич ке шан се на успех.

5) Tho mas Baylis, „Pre si dents Ver sus Pri me Mi ni sters: Sha ping Exe cu ti ve Aut ho rity in Eastern 
Euro pe“, WorldPolitics, 48.3, 1996, p. 302.
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САВРЕМЕНИУСТАВНОПРАВНИРАЗВОЈ
СРБИЈЕСАЦЕНТРАЛНИМОСВРТОМНА

ОДНОСЗАКОНОДАВНИХИИЗВРШНИХВЛАСТИ

И по ред то га што је би ла у са ста ву СФРЈ до но ше њем Уста-
ва 28. сеп тем бра 1990, Ср би ја је ме ђу пр вим ис точ но е вроп ским 
др жа ва ма, ко је су од ба ци ле омо тач со ци ја ли стич ке устав но сти, и 
окре ну ла се вред но сти ма ли бе рал ног-де мо крат ског кон сти ту ци о-
на ли зма. Овим уста вом су пр ви пут у са вре ме ној срп ској исто ри ји 
из вр ше не ко ре ни те про ме не и дру штве ног уре ђе ња и по ли тич ког 
си сте ма Ср би је. По ред устав ног про кла мо ва ња сло бод не тр жи шне 
при вре де и ин сти ту ци о на ли зо ва ња по ли тич ког плу ра ли зма, тј. ви-
ше пар тиј ског си сте ма, уме сто до та да шњег на че ла је дин ства вла-
сти на сту пио је устав ни прин цип ње не по де ле. У скла ду са за да тим 
пред ме том на уч ног ис тра жи ва ња, на уч на ана ли за ће пре вас ход но 
би ти усме ре на на по ли тич ке ин сти ту ци је и њи хо ве од но се, на ни во 
оства ре ног си сте ма по де ле вла сти, а са мим тим и на од нос за ко но-
дав не и из вр шне ор га ни за ци је вла сти. 

УСТАВСРБИЈЕОД1990.ГОДИНЕ

Као што је већ по ме ну то овај устав Ср би је уме сто до та да-
шњег скуп штин ског на че ла је дин ства вла сти у устав ни си стем Ср-
би је увео прин цип по де ле вла сти. У чла ну 9 овог Уста ва се ка же: 
„Уста во твор на и за ко но дав на власт при па да На род ној скуп шти ни. 
Ре пу бли ку Ср би ју пред ста вља и ње но др жав но је дин ство из ра жа ва 
пред сед ник Ре пу бли ке. Из вр шна власт при па да Вла ди...“ 

У на шој на уч ној те о ри ји ни да нас не по сто ји са гла сност о 
овим уста вом ус по ста вље ном си сте му вла сти. Го во ри се о „хи-
брид ном пред сед нич ком си сте му“6), „ме шо ви том си сте му у ко ме 
до ми ни ра ју еле мен ти пред сед нич ког мо де ла“7), „ме шо ви том пар-
ла мен тар но-пред сед нич ком си сте му“8), „пар ла мен та ри зму у ра ци-
о на ли зо ва ном об ли ку“9), итд.

6) Ко ста Ча во шки, „Тре ћа Ју го сла ви ја у но вом устав ном ру ху“, у Ко ста Ча во шки, Устав
каојемствослободе, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 1995, стр. 121.

7) Алек сан дар Фи ра, „Срп ско-цр но гор ски пред сед нич ки мо дел“, у Алек сан дар Фи ра За-
писиоправномпоретку, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 1996, стр. 163.

8) Ми о драг Јо ви чић, „Пар ла мен тра ни си стем на су прот пред сед нич ком и скуп штин ском 
си сте му“, у Ми о драг Јо ви чић, Куда идеш Србијо? – Хроника српско-југословенске
уставности(1990-1994), „Дра га нић“, Бе о град,  1995, стр. 38.

9) Рат ко Мар ко вић, „Пред го вор“, у УставРепубликеСрбије, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, 
1992, стр. III.
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По ло жај вла де у устав ном си сте му Ср би је са са мо стал ним 
де ло кру гом ње них над ле жно сти, ко ја је не за ви сна од пред сед ни ка 
Ре пу бли ке и ко ја је од го вор на На род ној скуп шти ни, чи ни не у те ме-
ље ним сва ки по ку шај да се овај ин сти ту ци о нал ни мо дел свр ста у 
пред сед нич ке си сте ме, а уве де на три хо то ми ја по де ле вла сти су ге-
ри ше на уч ни став, тј. оце ну да се ра ди о ме шо ви том по ли тич ком 
си сте му или ра ци о на ли зо ва ном пар ла мен та ри зму. 

Пред сед ник Ре пу бли ке као мо де ра тор на власт сво јим не-
за ви сним уста во-прав ним по ло жа јем има функ ци ју рав но те же у 
функ ци о ни са њу си сте ма вла сти. За раз ли ку од са вре ме ног пар ла-
мен та ри зма ко ји ка рак те ри ше до ми на ци ја вла де над пар ла мен том, 
устав на кон цеп ци ја је да пред сед ник као не пар ла мен тар на ег зе ку-
ти ва бу де фак тор рав но те же из ме ђу дру га два цен трал на ор га на 
вла сти с не по сред ним из вор ним ле ги ти ми те том. Пред сед ник Ре-
пу бли ке се би ра на вре ме од пет го ди на, при че му исто ли це на ову 
функ ци ју мо же би ти иза бра но нај ви ше два пу та. Ман дат пред сед-
ни ка Ре пу бли ке мо же пре ста ти и пре ис те ка овог пе ри о да у слу ча ју 
опо зи ва или остав ке. Пред сед ник је не по сред но од го во ран гра ђа-
ни ма Ср би је, али уко ли ко ква ли фи ко ва на ве ћи на од две тре ћи не 
укуп ног бро ја по сла ни ка оце ни да је пре кр шио Устав по кре ће се 
по сту пак ње го вог опо зи ва. Од лу ку о опо зи ву пред сед ни ка Ре пу-
бли ке до но се са ми би ра чи не по сред ним и тај ним из ја шња ва њем, 
а да би пред лог био при хва ћен нео п ход но је да за ње га гла са ап-
со лут на ве ћи на би ра ча. Ме ђу тим, уко ли ко се то не де си На род на 
скуп шти на се рас пу шта. Ме ђу тим, нај ве ћу по ле ми ку и рас пра ву 
ка ко у на уч ној, та ко и у по ли тич кој јав но сти су иза зва ла овла шће-
ња пред сед ни ка, ко ја су по пут ака де ми ка Ми о дра га Јо ви чи ћа пре-
ве ли ка.10) Пот пу ни ја ана ли за устав них нор ми ипак по ка зу је да ако 
се за не ма ре ван ред на овла шће ње пред сед ни ка Ре пу бли ке, ко ја су 
и ина че до но ше њем Уста ва СРЈ од 1992, пре ста ла да ва же, уста-
во тво рац је у ства ри био шкрт пре ма ње го вим устав ним овла шће-
њи ма. 

По ли тич ка моћ ин сти ту ци је пред сед ни ка у овом пе ри о ду ни-
је про ис ти ца ла из устав них ре ше ња, већ из ве ћин ских из бор них 
ре зул та та Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је (СПС) у овом пе ри о ду, 
на чи јем се че лу он на ла зио као по ли тич ки ли дер. Упо ре до са овом 
исто риј ском чи ње ни цом ком па ра тив на ана ли за ин сти ту ци о нал-
них ре ше ња у дру гим пост ко му ни стич ким зе мља ма нам по ка зу је 
да ше фо ви др жа ве рас по ла жу и пра вом име но ва ња и опо зи ва пре-
ми је ра, пра вом пред се да ва ња сед ни ца ма вла де, пра вом са зи ва ња 

10) Ми о драг Јо ви чић, „Устав ни по ло жај пред сед ни ка Ре пу бли ке по но вом Уста ву Срв би је“,
у КудаидешСрбијо?,op.cit., стр. 56.
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ван ред них сед ни ца пар ла мен та, пра вом рас пи си ва ња ре фе рен ду-
ма, са мо стал ним пра вом су спен зив ног ве та, са мо стал ним пра вом 
во ђе ња спољ не по ли ти ке, итд. У окви ру де ло кру га устав них овла-
шће ња пред сед ник Ре пу бли ке ни је сте као и над ле жно сти да во ди 
и ак тив ну уло гу у окви ру ег зе ку ти ве. Раз ли чи та ду жи на ман да та 
пред сед ни ка Ре пу бли ке и на род них по сла ни ка обез бе ђу је кон ти-
ну и тет вла сти с из бо ром дру гих ор га на вла сти, вла де и пар ла мен-
та. На рав но, пред сед ник Ре пу бли ке рас по ла же пра вом ди со лу ци је, 
али мо же да рaспусти На род ну скуп шти ну је ди но на обра зло же ни 
пред лог вла де, не са мо стал но, у ства ри оста вље на му је мо гућ ност 
да уче ству је у спо ру из ме ђу вла де и На род не скуп шти не. Ме ђу тим, 
раз ли чи тог су ми шље ња кад се ра ди о над ле жно сти ма пред сед ни-
ка Ре пу бли ке Алек сан дар Фи ра11) и Па вле Ни ко лић12), тј. не сла жу 
се да су ње го ва овла шће ња у тој ме ри сма ње на.

Основ на ин тен ци ја уста во твор ца да баш вла да као дру ги део 
ег зе ку ти ве и бу де ефек тив ни но си лац из вр шне вла сти уоч љи ва је 
нај бо ље и по од ред ба ма Уста ва на осно ву ко јих овај ор ган во ди 
по ли ти ку Ре пу бли ке Ср би је и из вр ша ва за ко не, дру ге про пи се и 
оп ште ак те На род не скуп шти не. 

У ци љу успе шног во ђе ња по ли ти ке Устав је вла ду снаб део 
и мно го број ним овла шће њи ма. Та ко вла да пред ла же за ко не, дру-
ге про пи се и оп ште ак те, пред ла же план раз во ја, про стор ни план, 
бу џет и за вр шни ра чун, али и да је ми шље ње о пред ло гу за ко на и 
дру гих про пи са и оп штих ака та ко је је у На род ној скуп шти ни под-
нео дру ги пред ла гач. Ка да је реч о над ле жно сти ма ко ја су ве за на 
за усме ра ва ње и ускла ђи ва ње др жав не упра ве вла да утвр ђу је на-
че ла за уну тра шњу ор га ни за ци ју ми ни стар ста ва и дру гих ор га на 
упра ве и по себ них ор га ни за ци ја, по ста вља и раз ре ша ва функ ци о-
не ре у ми ни стар стви ма и по себ ним ор га ни за ци ја ма, вр ши над зор 
над ра дом ми ни стар ста ва и по себ них ор га ни за ци ја, итд. У ци љу 
де ло твор но сти ње ног де ло ва ња Устав јој је омо гу ћио и пра во на 
са мо ор га ни зо ва ње, што зна чи да мо же да обра зу је струч не и дру ге 
слу жбе за ње не по тре бе.

Као са став ни део ег зе ку ти ве вла да је ор га ни за ци о но и функ-
ци о нал но не за ви сна од пред сед ни ка Ре пу бли ке. Пра во ди со лу ци је 
је ина че и уста но вље но као сред ство ег зе ку ти ве, тј. као про тив те жа 
пра ву пар ла мен та да из гла са не по ве ре ње вла ди и у ци љу оства ри-
ва ња екви ли бри ју ма из ме ђу ове две гра не вла сти. С об зи ром да се 

11) Алек сан дар Фи ра, op.cit., str. 165.

12) Па вле Ни ко лић, „Ин сти ту ци ја ше фа др жа ве у Ср би ји и Ју го сла ви ји“,у Па вле Ни ко лић, 
Одраспададобезнађаинаде,„Фи лип Би шњић“, Бе о град, 1997.
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вла да фор ми ра од пар ла мен тар не ве ћи не у нор мал ним окол но сти-
ма не тре ба оче ки ва ти да ће она ини ци ра ти рас пу шта ње На род не 
скуп шти не, јер та ко, тј. на тај на чин до во ди у пи та ње и соп стве ну 
по ли тич ку ег зи стен ци ју. 

За ко но дав на власт је по ве ре на На род ној скуп шти ни ко ја се 
са сто ји од 250 по сла ни ка иза бра них на не по сред ним из бо ри ма 
тај ним гла са њем. Ман дат на род них по сла ни ка тра је че ти ри го ди-
не, али мо же би ти про ду жен, али и скра ћен. У слу ча ју не по сред не 
рат не опа сно сти На род на скуп шти на мо же да про ду жи ман дат на-
род них по сла ни ка. Исто та ко, На род на скуп шти на се мо же при вре-
ме но рас пу сти ти у два слу ча ја. Пр во, у слу ча ју ако ини ци ја ти ва за 
опо зив пред сед ни ка Ре пу бли ке, ко ју је она по кре ну ла, не успе и 
дру го, На род ну скуп шти ну мо же да рас пу сти по ме ну ти пред сед-
ник на обра зло же ни пред лог вла де. На род на скуп шти на ви ше ни је 
у стал ном за се да њу као у вре ме ну скуп штин ског си сте ма вла сти. 
Уста вом је од ре ђе но да пр во ре дов но за се да ње по чи ње пр вог рад-
ног да на у ме се цу мар ту, а дру го пр вог рад ног да на у ме се цу ок-
то бру. Ре дов но за се да ње не мо же тра ја ти ду же од 90 да на. По ред 
ре дов ног Уста вом је пред ви ђе но и одр жа ва ње ван ред них сед ни ца 
На род не скуп шти не на пред лог нај ма ње тре ћи не на род них по сла-
ни ка или вла де, као и у слу ча ју ван ред ног ста ња. 

У над ле жно сти На род не скуп шти не нор ма тив ног ка рак те-
ра спа да од лу чи ва ње о про ме ни уста ва, до но ше ње за ко на, дру гих 
про пи са и оп штих ака та, пла на раз во ја, про стор ног пла на, бу џе та 
и за вр шног ра чу на,  ра ти фи ко ва ње ме ђу на род них уго во ра, вр ше ње 
из бор не функ ци је на осно ву ко је за ко но дав но пред став нич ко те ло 
би ра и раз ре ша ва пред сед ни ка и пот пред сед ни ке На род не скуп-
шти не, пред сед ни ка, пот пред сед ни ке и ми ни стре у вла ди и др. Кад 
је реч о из бор ним функ ци ја ма нео п ход но је под се ти ти се да и скуп-
шти на по кре ће по сту пак за опо зив пред сед ни ка Ре пу бли ке. На 
осно ву овог уста ва пра во за ко но дав не ини ци ја ти ве не при па да ше-
фу др жа ве, али пред ла га ње за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та 
при па да вла ди, сва ком на род ном по сла ни ку, Скуп шти ни Ауто ном-
не по кра ји не или гру пи од нај ма ње 15.000 би ра ча. Са мо он да ка да 
је у пи та њу уста во твор ни по сту пак пред лог мо же под не ти пред-
сед ник Ре пу бли ке, пред сед ник вла де, 50 на род них по сла ни ка или 
нај ма ње 100.000 би ра ча. Устав не оба ве зу је пред сед ни ка Ре пу бли-
ке да у про це ду ри пред ла га ња кан ди да та за пре ми је ра ис по шту је 
во љу пар ла мен тар не ве ћи не, али је очи глед но да би не при хва та ње 
пар ла мен тар ног ве ћин ског ста ва би ло по ли тич ки не свр сис ход но.

Пра ва при ро да јед ног устав ног си сте ма вла сти не од ре ђу је се 
ис кљу чи во нор ма тив ном ана ли зом устав ног тек ста, већ ње го вим 
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оте ло тво ре њем у прак си, тј. фак тич ком ор га ни за ци јом и функ ци-
о ни са њем тих по ли тич ких ин сти ту ци ја. У вре ме при ме не Уста ва 
од 1990. го ди не Ср би ја је би ла су о че на са дез ин те гра ци јом СФРЈ и 
ре ша ва њем др жав ног пи та ња, на ла зи ла се у ван ред ним др жав ним 
и по ли тич ким окол но сти ма. Ме ђу тим, и по ред то га што је но ви 
ин сти ту ци о нал ни си стем Ср би је че сто на и ла зио на не при ме ре но 
оштру кри ти ку јед ног де ла срп ске на у ке. По ре чи ма Ли ди је Ба сте 
из гра ђен је „устав ни сто жер нео д го вор не и не кон тро ли са не вла да-
ви не“13). Ди ле ма да ли ван ред на овла шће ња пред сед ни ка Ре пу бли-
ке Ср би је ути ру пут ње го вој лич ној са мо вла сти или не из гу би ла 
је на сво јој по ли тич кој ак ту ел но сти оног тре нут ка ка да је до нет 
Устав СРЈ 1992, а уво ђе ње ван ред ног ста ња по ста ло део над ле жно-
сти са ве зне др жа ве. Овим са ве зним уста вом ко ман до ва ње Вој ском 
Ју го сла ви је по ве ре но је Вр хов ном Са ве ту од бра не, а про гла ше ње 
рат ног ста ња, ста ња не по сред не рат не опа сно сти и ван ред ног ста-
ња по ве ре но Са ве зној скуп шти ни од но сно Са ве зној вла ди ка да Са-
ве зна скуп шти на ни је у мо гућ но сти да се са ста не. 

Про те кло вре ме, тј. исто риј ска дис тан ца је не дво сми сле но 
по ка за ла да ван ред на овла шће ња пред сед ни ка Ре пу бли ке ни ка ко 
не мо гу би ти основ ни кри те ри јум за оце ну овог си сте ма вла сти и 
то не са мо због пре стан ка њи хо вог ва же ња при ли ком до но ше ња 
са ве зног уста ва не го пре све га због то га што је у усло ви ма тзв. 
др жав не ну жде спас отаџ би не вр хов ни др жав ни за кон, а не пи та-
ње де мо кра тич но сти по ли тич ког си сте ма и у ве зи с тим не од нос 
ле ги сла ти ве и ег зе ку ти ве.

УСТАВОД2006.ГОДИНЕ

Ми тров дан ски уста во тво рац ни је на пра вио ра ди кал ни рас-
кид са ин сти ту ци о нал ним ре ше њи ма из прет ход ног уста ва, већ је 
у осно ви са мо бла го и ми нор но уста во-прав но ин тер ве ни сао. Очи-
глед но је да је основ на на ме ра кре а то ра но вог уста ва би ла да осна-
жи вла ду, а да да ље осла би по ло жај ше фа др жа ве, што зна чи да 
пре све га из вр ши про ме не у по ло жа ју и од но су ова два кључ на 
по ли тич ка су бјек та ег зе ку ти ве, а да се са мо по сред но и се кун дар-
но ба ви од но сом за ко но дав не и из вр шне вла сти. У но вом уста ву 
по сту пак за из гла са ва ње не по ве ре ња вла ди је оте жан, у овом но-
вом по ступ ку гла са ње о не по ве ре њу вла ди мо же да за тра жи нај-

13) Ли ди ја Ба ста, „Устав на де мо кра ти ја и (не)де мо крат ска кон сти ту ци ја дру штва“,у Рад-
ми ла На ка ра да и др. (ур.) РаспадЈугославије–продужетакиликрајагоније, Ин сти тут 
за европ ске сту ди је, Бе о град, 1991, стр. 114-115.
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ма ње 60 на род них по сла ни ка, за раз ли ку од прет ход ног устав ног 
ре ше ња ка да је ова кав пред лог би ло нео п ход но да по др жи са мо 20 
на род них по сла ни ка. На ме ра уста во твор ца да оја ча по ло жај вла де 
ви дљи ва је и у устав ном ре ше њу по ко ме пред лог за гла са ње о не-
по ве ре њу вла ди или ње ном чла ну мо же раз ма тра ти нај ра ни је пет 
да на по под но ше њу та квог пред ло га, док је у прет ход ном уста ву то 
би ло мо гу ће нај ра ни је три да на по под но ше њу пред ло га. Ова кав 
устав ни тренд ја ча ња вла де уоч љив је и код устав ног ре ше ња по 
ко ме у слу ча ју не у спе шног по ку ша ја оба ра ња вла де пот пи сни ци 
пред ло га не мо гу под не ти но ви пред лог о не по ве ре њу вла ди пре 
ис те ка ро ка од 180 да на. У на ме ри да би се пред у пре ди ло ис хи тре-
но и не про ми шље но из гла са ва ње не по ве ре ња вла ди пред ви ђе но је 
ре ше ње ко јим се На род на скуп шти на рас пу шта ако се у ро ку од 
30 да на од  да на из гла са ва ња не по ве ре ња не из гла са но ва вла да. 
Ова ко је обез бе ђе но да на род ни по сла ни ци уко ли ко не же ле да им 
пре ста не ман дат услед рас пу шта ња На род не скуп шти не по сту пак 
за из гла са ва ње не по ве ре ња вла ди по кре ћу је ди но у слу ча ју ако су 
прет ход но по сти гли до го вор о са ста ву бу ду ће но ве вла де. Ова кве 
устав не из ме не не до ти чу се и ни су пре вас ход но од зна ча ја за од но-
се у ег зе ку ти ви, већ за ма ње ди ску та бил ну устав ну сфе ру за од нос 
вла де и пар ла мен та. 

По ло жај ше фа др жа ве ко ји је иза звао мно го број не по ле ми ке 
у прет ход ном уста ву, ње гов но ви ин сти ту ци о нал ни ста тус ни је у 
су шти ни пре тр пео ве ће про ме не. Остао је не по сре дан из бор пред-
сед ни ка Ре пу бли ке, што се нај че шће од нај ши ре на уч не и по ли тич-
ке јав но сти сма тра до брим устав ним ре ше њем. На чи ном не по сред-
ног из бо ра шеф др жа ве сти че по ли тич ки ле ги ти ми тет ра ван оном 
ко јим рас по ла же пред став нич ко те ло, што ина че пред ста вља осно-
ву ње го вог не за ви сног по ло жа ја у си сте му ор га ни за ци је вла сти. 
У но вом уста ву до не та је но ви на, тј. из вр ше не су из ме не у сфе-
ри од го вор но сти ше фа др жа ве. На осно ву њих пред сед ник Ре пу-
бли ке мо же би ти раз ре шен због по вре де уста ва од лу ком На род не 
скуп шти не и то од лу ком нај ма ње две тре ћи не на род них по сла ни ка. 
Ова кав по сту пак по кре ће На род на скуп шти на на пред лог нај ма-
ње јед не тре ћи не на род них по сла ни ка, а по вре ду уста ва утвр ђу је 
Устав ни суд нај ка сни је у ро ку од 45 да на по по кре ну том по ступ ку. 
У на шој на уч ној те о ри ји по сто ји ми шље ње да по вре да уста ва у 
осно ви пред ста вља ши рок по јам ко ји не об у хва та из ри чи ту по вре-
ду устав не од ред бе, већ у ства ри по вре ду оног што се у устав ној 
те о ри ји нај че шће на зи ва „ду хом уста ва“14). У ве зи с тим раз ви је но 

14) Вла дан Пе тров, „Но ви устав ни суд Ре пу бли ке Ср би је“, Новасрпскаполитичкамисао, 
По себ но из да ње „Устав и ис ку ше ња“, 2/2008, Бе о град, стр. 77.
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је ми шље ње да је тре ба ло да се пре ци зи ра ко је кон крет не по вре де 
уста ва чи не основ од го вор но сти ше фа др жа ве, јер се ина че јед но 
прав но пи та ње као што је по вре да уста ва мо же ла ко из об ли чи ти и 
пре тво ри ти у пи та ње по ли тич ке це лис ход но сти ње го вог ра да. 

Пот пу но раз ли чи то од устав них ре ше ња из 1990-те пред сед-
ни ка Ре пу бли ке иза бра ног не по сред но од стра не гра ђа на раз ре ша-
ва ор ган ко ји га ни је би рао, На род на скуп шти на. Уста но вље но је 
устав но не ло гич но ре ше ње по ко ме се пред сед ник Ре пу бли ке лак ше 
раз ре ша ва не го што се би ра, чи ме се знат но сла би ње гов по ло жај у 
устав ном си сте му. На уч на те о ри ја по ка зу је да мо же би ти спор на и 
уло га Устав ног су да у про це су раз ре ше ња пред сед ни ка Ре пу бли ке. 
Ме ђу пред став ни ци ма на у ке, а кри ти ча ри ма овог устав ног ре ше ња 
је и про фе сор Рат ко Мар ко вић: „у јед но по ли тич ко пи та ње од но-
са ле ги сла ти ве и ег зе ку ти ве уме ће се по ли тич ки Устав ни суд ко ји 
тре ба да утвр ди по вре ду Уста ва од стра не пред сед ни ка Ре пу бли ке, 
а по ли тич ку санк ци ју због те по вре де да из рек не На род на скуп-
шти на“.15) По сто ји ми шље ње у на уч ној јав но сти да кад се уста во-
тво рац већ опре де лио да На род на скуп шти на сло бод ном по ли тич-
ком про це ном од лу чу је о раз ре ше њу пред сед ни ка Ре пу бли ке, он да 
је це ло куп на про це ду ра тре ба ла и да оста не ис кљу чи во у ње ној 
над ле жно сти. Ова ко у на ста лој устав ној ина че ап сурд ној си ту а ци-
ји за ме ње не су уло ге На род не скуп шти не и Устав ног су да та ко да 
уме сто да Устав ни суд бу де не при ко сно ве ни за штит ник Уста ва ње-
му је по ве ре на уло га кон тро ло ра На род не скуп шти не. Исто та ко, 
На род на скуп шти на у овом устав ном слу ча ју пре у зи ма кон трол ну 
функ ци ју и да је ко нач ну реч у по ступ ку раз ре ше ња пред сед ни ка 
Ре пу бли ке и по ред то га што се Устав ни суд пре то га из ја снио о ње-
го вој од го вор но сти. Код ова квог устав ног ин сти ту ци о нал ног ре-
ше ња са свим је мо гу ће да на ста не си ту а ци ја да Устав ни суд утвр ди 
од го вор ност ше фа др жа ве за по вре ду Уста ва, а да га На род на скуп-
шти на не раз ре ши, јер је за та кву од лу ку нео п ход на дво тре ћин ска 
ве ћи на. Под се ти мо се, од лу ка Устав ног су да се у ње ној су шти ни и 
не од но си на раз ре ше ње пред сед ни ка Ре пу бли ке, већ се њо ме са мо 
кон ста ту је по вре да по сто је ћег Уста ва Ср би је. Ина че, у на ста лој си-
ту а ци ји ка да је утвр ђе на по вре да Уста ва од стра не пред сед ни ка Ре-
пу бли ке, а На род на скуп шти на ипак ни је до не ла од лу ку о ње го вом 
раз ре ше њу, до шло би до ком про ми то ва ња ауто ри те та Устав ног су-
да док би пред сед ник мо гао да на ста ви да оба вља сво ју функ ци ју. 

Ма да је де ло круг над ле жно сти пред сед ни ка Ре пу бли ке де ли-
мич но про ши рен због у ме ђу вре ме ну про ме ње ног др жав ног ста ту-

15) Рат ко Мар ко вић, „Устав ни суд у Уста ву Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не“, АналиПрав-
ногфакултетауБеограду, LV, бр. 2/ 2007, Бе о град, стр. 39.
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са Ре пу бли ке Ср би је, ње гов устав но прав ни по ло жај у су шти ни ни је 
про ме њен.16) Као и у прет ход ном Уста ву пред сед ник не рас по ла же 
са мо стал ним пра вом ди со лу ци је због че га рас пу шта њу На род не 
скуп шти не мо же да при сту пи ис кљу чи во на обра зло же ни пред лог 
вла де. Он је за др жао (пред сед ник Ре пу бли ке) пра во су спен зив ног 
ве та ко је је по Уста ву од 2006, по ја ча но с тим што је ду жан да у 
ро ку од 15 да на од да на из гла са ва ња за ко на, од но сно нај ка сни је у 
ро ку од 7 да на ако је за кон до нет по хит ном по ступ ку, до не се указ 
о про гла ше њу за ко на или да за кон уз пи сме но обра зло же ње вра ти 
На род ној скуп шти ни на по нов но од лу чи ва ње. Ве ти ра ни за кон да 
би сту пио на сна гу нео п ход но је да на по нов ном гла са њу у На род-
ној скуп шти ни бу де из гла сан ве ћи ном од укуп ног бро ја по сла ни ка, 
чи ме је оте жан по сту пак по нов ног усва ја ња, јер је код ре ше ња у 
Уста ву од 1990, за по нов но усва ја ње ве ти ра ног за ко на би ла до вољ-
на обич на ве ћи на. Пред сед ник Ре пу бли ке је та да ду жан да про гла-
си по но во из гла сан за кон. 

Устав од 2006-те, пред сед ни ку Ре пу бли ке не до де љу је ван-
ред на овла шће ња, али од лу ку о про гла ше њу ван ред ног, од но сно 
рат ног ста ња, уко ли ко На род на скуп шти на ни је у мо гућ но сти да се 
са ста не, до но се за јед но пред сед ник Ре пу бли ке, пред сед ник На род-
не скуп шти не и пред сед ник Вла де. Не мо же се спо ри ти да је до но-
ше ње ова квог устав ног ре ше ња кад се ра ди о ван ред ном и рат ном 
ста њу де мо крат ско, јер је пред став нич ко те ло и те о риј ски и прак-
тич но нај ви ши из раз су ве ре не не по сред не на род не во ље, па се због 
то га при мар на уло га ле ги сла ти ве не мо же оспо ри ти.17) Ме ђу тим, и 
овог пу та по ста вља се пи та ње устав не уте ме ље но сти ова квог ре-
ше ња ка да се ду бље ана ли зи ра ју ре ал не по ли тич ке си ту а ци је ко је 
у прак си мо гу да на ста ну. У усло ви ма ви со ко фраг мен ти са ног по-
ли тич ког си сте ма сва три пред став ни ка др жав не вла сти мо гу да 
по ти чу из раз ли чи тих по ли тич ких стра на ка, што би мо гло да ути че 
да би се при до но ше њу од лу ке о уво ђе њу ван ред ног ста ња пот пу-
но ре ал но мо гао ја ви ти про блем пу ног кон сен зу са. У објек тив ним 
по ли тич ким окол но сти ма при мар но мо ти ви са на уско стра нач ким 
ин те ре си ма мо гла би да из о ста не са гла сност сва три др жав на ор-
га на, због че га од лу ка не би мо гла би ти до не та, не за ви сно од то га 
ко ли ко би ње но до но ше ње за др жа ву и на род би ло зна чај но, ну жно 
и оправ да но. Упра во из тих раз ло га, због по тре бе бр зог и ефи ка-
сног ре а го ва ња и до но ше ња од лу ке, јер је суд би на др жа ве до ве де-

16) Дар ко Си мо вић, „Ра ци о на ли зо ва ни пар ла мен та ри зам Уста ва Ср би је од 2006“, Правни
живот, бр. 14/2007, Бе о град, стр. 857- 866.

17) Дра гу тин Авра мо вић, „Уво ђе ње ван ред ног ста ња пре ма Уста ву Ре пу бли ке Ср би је из 
2006. го ди не“, НБП–Журналзакриминалистикуиправо, бр. 2/2010, Be o grad, стр. 129.
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на у пи та ње, мно ги и до ма ћи и стра ни устав но прав ни те о ре ти ча ри 
се ис кљу чи во опре де љу ју за над ле жност из вр шних ор га на вла сти. 
Тим по во дом, и наш по зна ти про фе сор др Рат ко Мар ко вић ка же: 
„Ка ко об је ди њу ју ћа уло га пред сед ни ка Ре пу бли ке до ла зи до из ра-
жа ја у нај кри тич ни јим тре ну ци ма у др жа ви, у ван ред ним си ту а ци-
ја ма и у вре ме ра та, тре ба ло му је Уста вом да ти са мо стал на овла-
шће ња, под усло ви ма слич ним Уста ву Фран цу ске од 1958, уме сто 
што су она, као у Уста ву Ср би је од 2006, по де ље на из ме ђу ви ше 
но си ла ца“.18)  

Уста во прав на ана ли за Уста ва Ср би је од 2006. је пот пу но ја-
сно по ка за ла да у ин сти ту ци о нал ни мо дел прет ход ног Уста ва ни је 
бит ни је ин тер ве ни са но. Очи глед на је на ме ра уста во твор ца да се 
у но вом Уста ву за др жи устав ни тренд, тј. да се ин сти ту ци о нал но 
осна жи вла да и про ши ри јој се ефек тив на власт, а осла би по зи ци ја 
ше фа др жа ве, за др жи ње го ва уло га мо де ра тор не вла сти, не у трал не 
у од но су на сва ко днев не де мо крат ске по ли тич ке про це се. Одав но 
је про шло вре ме кла сич ног пар ла мен та ри зма, а ње го ва по ли тич ка 
ко лев ка, од но сно ен гле ски пар ла мен та ри зам, у ме ђу вре ме ну је до-
жи вео ду бо ке про ме не. Сво ју ду го веч ност овај по ли тич ки мо дел 
за сни ва на спе ци фич ним дру штве но-по ли тич ким прет по став ка ма 
и ста бил ном и функ ци о нал ном дво стра нач ком си сте му. 

У тран зи ци о ним устав ним ре фор ма ма зе мље пост ко му ни зма 
углав ном су се опре де љи ва ле за ја ча ње ег зе ку ти ве, по себ но ин сти-
ту ци је ше фа др жа ве. Због то га но ви шеф др жа ве мо же по ста ти 
рав но те жа ле ги сла ти ви са мо ако је не по сред но иза бран од стра не 
гра ђа на, и та ко би ва пред сед ник са са мо стал ним и не по сред ним 
по ли тич ким ле ги ти ми те том, док  је ње го ва ре ал на устав на по ли-
тич ка моћ обез бе ђе на од го ва ра ју ћим устав ним овла шће њи ма. Ин-
сти ту ци о нал ни си стем у ко ме не по сред но иза бра ни пред сед ник 
рас по ла же са мо про то ко лар ним овла шће њи ма мо же ла ко по ста ти 
епи цен тар не склад ног, по тен ци јал но стал но кон фликт ног и не-
пред ви ди вог си стем ског кре та ња. 

Ана ли зи ра ју ћи устав ну прак су пост ко му ни стич ког кон сти-
ту ци о на ли зма Про стик је за па зио да ме шо ви ти си сте ми мо гу да 
пред ста вља ју из во ри ште мно го број них ис ку ше ња за ше фа др жа-
ве, уко ли ко ње гов по ли тич ки ле ги ти ми тет ни је по др жан ак тив ним 
устав ним овла шће њи ма. У слу ча ју да се то та ко не де ша ва, тј. да 
по ли тич ки ле ги ти ми тет ко ји до би ја на не по сред ним из бо ри ма ни је 
оја чан устав ним овла шће њи ма, код ше фа др жа ве мо же да ути че да 
се он по на ша та ко да, у ве ћој или ма њој ме ри бу де у не скла ду са 

18)  Рат ко Мар ко вић, „Од го вор ност пред сед ни ка Ре пу бли ке – пре ма уста ви ма Ре пу бли ке 
Ср би је од 1990. и 2006. го ди не“, у: Алек сан дар Фи ра, Рат ко Мар ко вић (ур), Двавека
српскеуставности, Бе о град, 2010, стр. 33.
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ње го вим ствар ним устав ним овла шће њи ма. На рав но, код та квих 
ин сти ту ци о нал них ре ше ња и прак тич них по ли тич ких си ту а ци ја 
мо гу се ја ви ти ра зно вр сна ис ку ше ња и зам ке на ко је Ро берт Ел џи 
упо зо ра ва:„На и ме, не по сре дан из бор уз фик сни ман дат охра бру је 
ше фа др жа ве да се по ста ви из над по ли ти ке“.19) Пре ма то ме, Ми-
тров дан ски уста во тво рац,  у осно ви, ни је от кло нио гре шке ко је су 
по сто ја ле у Уста ву од 1990. го ди не, кад је у пи та њу ин сти ту ци-
ја ше фа др жа ве та ко да је он и по ред не по сред ног ле ги ти ми те та 
остао ус кра ћен за мно го број на овла шће ња, док је устав ни си стем у 
це ли ни си стем ра ци о на ли зо ва ног пар ла мен та ри зма или по лу пред-
сед нич ки си стем остао и да ље не до вољ но ра ци о на ли зо ван.
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MileRakic,GoranBudzak

ARELATIONBETWEENLEGISLATIVE
ANDEXECUTIVEPOWERINCASES

OFCONSTITUTIONSOFTHEREPUBLIC
OFSERBIA1990AND2006

Resume
Con sti tu ti o nal and le gal analysis of 2006 Con sti tu tion of Ser bia 

cle arly sho wed that in the ca se of this Con sti tu tion the re was not any 
sig ni fi cant in ter ven tion of in sti tu ti o nal mo del of pre vi o us Con sti tu tion. 
In this qu e sti on the re ca me to light an in ten tion of the le gi sla tor of the 
new Con sti tu tion to ma in tain the con sti tu ti o nal trend or, in ot her words, 
to in sti tu ti o nally strengthen the go vern ment and ex pand its ef fec ti ve 
aut ho rity and we a ken a po si tion of the head of the sta te whi le ma in ta i-
ning her/his ro le of the ro le of a mo de ra tor of go vern ment that is ne u tral 
in re la tion to daily de moc ra tic po li ti cal pro ces ses. The ti me of clas si cal 
par li a men ta rism has pas sed long ti me ago and its po li ti cal cra dle, that 
is, the En glish par li a men tary system me an whi le has un der go ne pro fo-
und chan ges. This po li ti cal mo del ba sed its lon ge vity on so me spe ci-
fic so cio-po li ti cal con di ti ons and on a sta ble and fun cti o nal two-party 
system.

In ca se of tran si ti o nal con sti tu ti o nal re forms,  post-com mu nist 
sta tes had mostly op ted for strengthe ning of the fi eld of exe cu ti ve po-
wer, in par ti cu lar for strengthe ning of the in sti tu tion of the head of sta-
te. The re fo re the new head of sta te can hold a ba lan cing po si tion to the 
le gi sla tion po wer only if she/he was di rectly elec ted by ci ti zens and in 
this way the head of sta te be co mes a pre si dent with in de pen dent and 
di rect po li ti cal le gi ti macy, whi le her/his real con sti tu ti o nal po li ti cal po-
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wer are se cu red by re le vant con sti tu ti o nal po wers. In sti tu ti o nal system 
in which a di rectly elec ted pre si dent holds only a pro to col (fi gu re head) 
aut ho rity may easily be co me an epi cen ter of so me di scor dant and po-
ten ti ally per ma nent con flic ting and un pre dic ta ble syste mic mo ve ment.

Wit hin an analysis of con sti tu ti o nal prac ti ce of post-com mu nist 
con sti tu ti o na lism Oleg Protsyk no ti ced that mi xed systems may be co-
me a so ur ce of nu me ro us tri als for a head of sta te, if her/his po li ti cal 
le gi ti macy is not sup por ted by ac ti ve con sti tu ti o nal po wers. In ca se that 
this do es not hap pen in that way, for exam ple in ca se that the head of 
sta te’s po li ti cal le gi ti macy which had been ob ta i ned by di rect elec tion 
was not strengthe ned by con sti tu ti o nal aut ho rity, it co uld in flu en ce the 
co ur se of events that so me pos si ble acts of the head of sta te be co me, 
to a gre a ter or les se ex tent, di scor dant with her/his real con sti tu ti o nal 
po wers. It is cer tain that in ca se of such con sti tu ti o nal so lu ti ons and 
prac ti cal po li ti cal si tu a ti ons the re might emer ge va ri o us tri als and traps. 
Re gar ding them Ro bert El gie ga ve the fol lo wing war ning: “A di rect 
elec tion along with a fi xed term en co u ra ges a head of sta te to po si tion 
her self/him self abo ve po li tics.“ In ac cor dan ce with it, the Mi trov dan 
Con sti tu tion’s le gi sla tor ba si cally has not eli mi na ted the er rors which 
had exi sted in the Con sti tu tion of 1990 re gar ding the in sti tu tion of a 
head of sta te, so that de spi te di rect le gi ti macy of its fun ction the head of 
sta te re ma ins de pri ved of va ri o us po wers, whi le in ge ne ral the con sti tu-
ti o nal system is a system of ra ti o na li zed par li a men ta rism or se mi-pre si-
den tial system and it re ma ins to be in su fi ci ently ra ti o na li zed. 
Key words: 1990 Con sti tu tion, 2006 Con sti tu tion, le gi sla ti ve po wer, exe cu ti-

ve po wer, ju ris dic tion and aut ho rity, system, ra ti o na li zed par li a-
men ta rism

* Овај рад је примљен 09. апри ла 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 09. јуна 2014. године.
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ПРАВОЗАДРЖАВАЊАЛИЦАИСРОДНИ
ИНСТИТУТИОГРАНИЧАВАЊА

СЛОБОДЕКРЕТАЊА*

Сажетак
За др жа ва ње је јед но од овла шће ња за огра ни ча ва ње сло бо-

де кре та ња ко је је за ко но да вац пред ви део у ци љу одр жа ва ња јав-
ног ре да, спре ча ва ња и су зби ја ња кри вич них де ла и пре кр ша ја и 
спре ча ва ња угро жа ва ња без бед но сти. За др жа ва ње ка рак те ри шу 
крат ко роч ност и ак це сор ност. По не где се ко ри сти као си но ним за 
ли ша ва ње сло бо де или пре вен тив ни при твор, прем да се у за ко но-
дав ству, суд ској прак си и те о ри ји ин си сти ра на раз ли ко ва њу тих 
ме ра.

На кон ана ли зе прав ног ре жи ма за др жа ва ња при ме ном по зи-
тив но прав ног, упо ред но прав ног и исто риј ско прав ног ме то да, за-
кљу чу је се да су за кон ска пра ва за др жа них из над ни воа пра ва ли ца 
ко ји ма је огра ни че но кре та ње у европ ском за ко но дав ству. Пра ва 
за др жа них, у фор мал но прав ном сми слу, го то во се по кла па ју са 
пра ви ма и устав ним га ран ти ја ма ли ца ли ше них сло бо де. Та ко ђе, 
она су у ве ли кој ме ри ускла ђе на са чла ном 5 ЕКЉП. Ако се има 
у ви ду да за др жа ва ње по За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку има го-
то во иста обе леж ја као и ли ше ње сло бо де, он да се мо же ре ћи да 
оно пред ста вља сво је вр сни еуфе ми зам за ли ше ње сло бо де. Сто га 
је по хвал но ре ше ње на шег за ко но дав ца ко ји пра ва за др жа них го то-
во из јед на че на са пра ви ма ли ца ли ше них сло бо де.
Кључ не ре чи: за др жа ва ње; при твор; огра ни ча ва ње сло бо де; ли ше ње 

сло бо де; сло бо да кре та ња; лич на сло бо да; пра ва за др жа-
них.

* Овај текст представља резултат реализовања научноистраживачког пројекта бр. 179045, 
који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије.
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Пра во на сло бо ду и без бед ност лич но сти за у зи ма зна чај но 
ме сто у кор пу су људ ских пра ва, o че му све до чи ис црп но ре гу ли са-
ње на ме ђу на род но прав ној рав ни.1) Број ни ме ђу на род ни до ку мен-
ти про кла му ју пра во на сло бо ду и без бед ност лич но сти, нпр. члан 
9 Уни вер зал не де кла ра ци је, члан 9 Пак та о гра ђан ским и по ли тич-
ким пра ви ма (ПГП), члан 5 Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ-
ских пра ва и основ них сло бо да (ЕКЉП). Реч је о те мељ ном пра ву 
устав ног ран га, ко је је conditio sine qua non оства ри ва ња го то во 
свих дру гих људ ских пра ва. Ме ђу тим, да би ово фун да мен тал но 
пра во мо гло да се оства ру је, ма ко ли ко то па ра док сал но из гле да-
ло, прав на др жа ва ну жно по се же за огра ни че њи ма тог, али и дру-
гих људ ских пра ва. При том, са др жи на и гра ни це тих огра ни че ња 
(овла шће ња) стро го се уре ђу ју за ко ном. Та ко, у раз ли чи тим прав-
ним си сте ми ма по сто је раз ли чи та овла шће ња за огра ни ча ва ње или 
од у зи ма ње сло бо де, чи ји су но си о ци по ред по ли ци је, ту жи ла штво 
и су до ви. Раз ли чи та по зи тив но прав на овла шће ња у по је ди ним зе-
мља ма, као и њи хо ва не пот пу на об ра да, че сто уно се тер ми но ло-
шку, али и су штин ску кон фу зи ју, те се оту да че сто су сре ће нео-
сно ва но по и сто ве ћи ва ње раз ли чи тих овла шће ња, нпр. до во ђе ња 
(при во ђе ња) ли ца и хап ше ња,  с јед не, и за др жа ва ња ли ца и ли ша-
ва ња сло бо де, за др жа ва ња у при тво ру или тзв. по ли циј ског при-
тво ра, с дру ге стра не. То не раз ли ко ва ње по је ди них овла шће ња, код 
ла ич ке и јед ног де ла струч не јав но сти, за сни ва се и на по и сто ве ћи-
ва њу огра ни ча ва ња и од у зи ма ња сло бо де, као и сло бо де кре та ња 
и лич не сло бо де у устав но прав ном сми слу. Сто га је це лис ход но 
из ни јан си ра ти обе леж ја по је ди них срод них овла шће ња ко ји ма се 
огра ни ча ва сло бо да кре та ња или од у зи ма лич на сло бо да. По треб-
но је, пре све га, утвр ди ти слич но сти и раз ли ке из ме ђу овла шће ња 
за др жа ва ња ли ца, с јед не, и за др жа ва ња у при тво ру, тзв. по ли циј-
ског при тво ра, са дру ге стра не. 

На и ме, иако се го то во не пра ви раз ли ка у по гле ду оби ма и 
са др жи не пра ва за др жа ног и ли ца ли ше ног сло бо де (при тво ре ног 
ли ца), у за ко но дав ству, суд ској прак си и те о ри ји ин си сти ра се на 
ра зли ци из ме ђу овла шће ња за др жа ва ња ли ца и  при тва ра ња осум-
њи че ног. При том, за др жа ва ње ли ца уре ђу је се, по пра ви лу, за ко-
ни ма о по ли ци ји, тзв. по ли циј ским за ко но дав ством, а хап ше ње, 
ли ше ње сло бо де, за др жа ва ње осум њи че ног у при тво ру и при твор 

1) Витети: S. Ruggeri (ed.), Liberty and Security in Europe: a comparative analysis of pre-trial 
precautionary measures in criminal proceedings, V&R unipress GmbH, 2012; J.l. Murdoch, 
Article 5 of the European Convention on Human Rights, The Protection of Liberty and Securi-
ty of Person, Council of Europe, 2002; P. Van DijkGodefridus J. H. Hoof, G. J. H. Van Hoof, 
Theory and Practice of European Convention on Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, 
1998; Д. Симовић, Д. Аврамовић, Р. Зекавица, Људска права, Београд, 2013.



СретенМ.Југовић Правозадржавањалицаисродниинститути...

269

(од ре ђи ва ње при тво ра и при тва ра ње) уре ђу ју се кри вич но-про це-
сним за ко но дав ством (ЗКП). Да кле, у за ко ни ма о по ли ци ји го во-
ри се о за др жа ва њу ли ца, а у кри вич но-про це сном за ко но дав ству 
(ЗКП-у) го во ри се о за др жа ва њу (ли ше њу сло бо де) осум њи че ног. 
Од нос рас по де ле за кон ске ма те ри је из ме ђу за др жа ва ња и тзв. по-
ли циј ског при тво ра у раз ли чи тим зе мља ма раз ли чи то се спро во ди, 
али се нај че шће сво ди на од нос из ме ђу за ко на ко ји ма се уре ђу је по-
ли ци ја (за ко на о по ли ци ји, о уну тра шњим по сло ви ма и др.), с јед-
не, и за ко на о кри вич ном по ступ ку (за ко ни ка и дру гих спе ци јал них 
про це сних за ко на о ор га ни зо ва ном кри ми на лу), са дру ге стра не. 
Раз де о ба овла шће ња на по љу огра ни че ња сло бо де за ви си де лом 
и од нор ма тив не тра ди ци је, а то је и пи та ње тзв. прав не по ли ти-
ке и прав не тех ни ке. Прем да је због ис пре пле те но сти овла шће ња, 
по сло ва и за да та ка го то во не мо гу ће раз дво ји ти пре вен тив но и ре-
пре сив но по сту па ње по ли ци је, ипак, по ла зи ште је да се за ко ни-
ма из обла сти уну тра шњих по сло ва (тзв. по ли циј ским про пи си ма) 
уре ђу ју сва „пре вен тив на“ по ли циј ска овла шће ња, пре из вр ше ног 
кри вич ног де ла (antedelictum), да кле и за др жа ва ње, а кри вич ним 
про це сним за ко но дав ством од ре ђу ју се по ли циј ска овла шће ња по-
сле из вр ше ног кри вич ног де ла (postdelictum), да кле и при твор.2) 
Оту да у те о ри ји и по де ла на пре вен тив ну и ре пре сив ну (Не мач-
ка), или управ ну и суд ску по ли ци ју (Фран цу ска).3) У сва ком слу-
ча ју, по ли ци је рас по ла жу од ре ђе ним (раз ли чи тим) овла шће њи ма 
за огра ни ча ва ње или од у зи ма ње сло бо де, уз оба ве зну ту жи лач ку 
ма те ри јал ну (про прат ну) и суд ску кон тро лу a posteriori, бит них 
огра ни че ња сло бо де, што је ну жан услов  оства ри ва ња прин ци па 
прав на др жа ва.4) Јер, као што ис ти че про фе сор Рат ко Мар ко вић, „С 
де мо крат ски уре ђе ном др жа вом и са по ли тич ком сло бо дом не спо-
ји во је пре пу сти ти упра ви (и по ли ци ји као ње ном нај оп се жни јем 
де лу, С.Ј) да бу де крај њи су ди ја у вла сти тој ства ри (nemoiudexin
causasua)“.5)

Ме ђу тим, раз ли ка из ме ђу овла шће ња за др жа ва ња ли ца и ли-
ша ва ња сло бо де, од но сно за др жа ва ња осум њи че ног у при тво ру и 
при тва ра ња ни је са мо фор мал на (про це сна), већ је и са др жин ска 

2) Слободан Милетић, Закон о полицији, са предговором и регистром појмова,  ИПД 
Јустинијан, Београд, 2005, стр. 26.

3) Више о појму и врстама полиције: Сретен Југовић, Управна функција полиције, 
Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2013, стр. 33-50.

4) Правна држава нужно подразумева, како је то истицао немачки родоначелник науке 
управног права О. Мајер „судски употребљиво формирање управе“. Otto Mayer, Das
DeutscheVerwaltungsrecht, Berlin, 1961 (reprint  izdanje 1895), s. 62 i 85. Видети и: Д. 
Симовић, Р. Зекавица, Полицијаиљудскаправа, Београд, 2012.

5)  Ратко Марковић,Управноправо, Слово, Београд, 2002, стр. 507.
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(ма те ри јал на). За др жа ва ње ли ца по сто ји у упо ред ном по ли циј ском 
за ко но дав ству под раз ли чи тим из ра зи ма, као „за у ста вља ње“ и/или 
„за др жа ва ње“6) (Не мач ка) или „за др жа ва ње“, од но сно „пре вен тив-
ни при твор“7) (Фран цу ска). Ко нач но, и у ен гле ском го вор ном под-
руч ју и ан гло а ме рич ком си сте му раз ли ку ју се овла шће ња stopand
search и  arrest.8)

КОМПАРАТИВНИОСВРТНАОГРАНИЧАВАЊЕ
СЛОБОДЕУЕВРОПСКОМПРАВУ

Нај у вер љи ви ју ар гу мен та ци ју за раз ли ко ва ње за др жа ва ња 
ли ца од при тва ра ња осум њи че ног, чи ни се из не дри ла је немачка 
док три на. Ка ко се ис ти че, за др жа ва ње ка рак те ри шу крат ко роч ност 
и ак це сор ност, бу ду ћи да је ње го ва свр ха спро во ђе ње дру гих ме ра 
(утвр ђи ва ње иден ти те та, одр жа ва ње јав ног ре да, отре жње ње во-
за ча и др.). Оба ова обе леж ја тре ба да се ис пу не да би би ло ре чи 
о за др жа ва њу, од но сно огра ни ча ва њу сло бо де, а не о од у зи ма њу 
(ли ше њу) сло бо де. Ако је свр ха ме ре бит но огра ни ча ва ње (од у-
зи ма ње) сло бо де, он да је, без об зи ра на ње ну крат ко роч ност, то 
ли ша ва ње сло бо де. Да кле, у не мач ком пра ву раз ли ко ва ње се вр-
ши на осно ву ин тен зи те та при си ле, тј. устав но прав ног раз ли ко ва-
ња огра ни ча ва ња и од у зи ма ња сло бо де, прем да је у по је ди нач ним 
слу ча је ви ма ово раз гра ни че ње спор но. Из суд ске прак се Са ве зног 
вр хов ног су да и Са ве зног управ ног су да Не мач ке про из ла зи да је 
раз ли ка из ме ђу огра ни ча ва ња сло бо де и од у зи ма ња сло бо де „сте-
пе на сте при ро де“. За др жа ва ње пред ста вља огра ни ча ва ње сло бо де 
кре та ња, а по ли циј ски при твор увек пред ста вља ли ше ње сло бо-
де. „Не пред ста вља сва ка при нуд на ме ра, ко јом се ин тер ве ни ше у 
сло бо ду кре та ња до тич ног ли ца, ауто мат ски и ли ша ва ње сло бо де. 
Та ко при нуд но при во ђе ње ме ра ма слу жбе за иден ти фи ка ци ју, по 
пра ви лу, пред ста вља са мо огра ни ча ва ње сло бо де, а не ли ша ва ње 
сло бо де, ко је под ле же суд ском огра ни че њу“.9) За др жа ва ње у дру ге 
свр хе (ра ди утвр ђи ва ња иден ти те та), бу ду ћи да га ка рак те ри ше ак-

6) Hans Lisken, Erhard Denninger, HanduchdesPolizeirechts, Munchen, 1992, ивични број 
276-280. Видети и: Јединствени типски нацрт (МЕ), члан 9; Закон о безбедности
и реду покрајинеХесен, члан 12 (HSOG); Берлински општи закон за заштиту јавне
безбедности и реда (BerlASOG), član 19 i 20; Полицијски закон покрајине Сарска 
(SpolG), члан 14 и 15. 

7) Andre Decocq, Jean Montreuil, Jacques Buisson,  Ledroitdelapolice, Paris, 1991, ивични 
број 966-994.

8) Jack English, Richard Card, Policelaw, Oxford University press, Oxford, 2005, str. 549-553.

9) H. Lisken, E. Denninger, ивични број 274.
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це сор ност, не под ле же суд ском од ре ђи ва њу, јер за ко но да вац ов де 
по ла зи од то га да су ове ме ре огра ни ча ва ња сло бо де увек крат ко-
роч не при ро де.10) 

Та ко ђе, у не мач ком пра ву раз ли ку је се за др жа ва ње ли ца на 
по ли циј ско прав ној осно ви од за др жа ва ња осум њи че ног (у при тво-
ру) на кри вич но прав ној (кри вич но про це сној) осно ви. Пр ви об лик 
за др жа ва ња уре ђен је за ко но дав ством о по ли ци ји (по кра ји на  и Је-
дин стве ним на цр том (МЕ)), као за др жа ва ње ли ца, а раз лог за др жа-
ва ња је оства ри ва ње јав не без бед но сти, тј. одр жа ва ње јав ног ре да, 
оства ри ва ње без бед но сти са о бра ћа ја, др жав не гра ни це, стра на ца, 
утвр ђи ва ње иден ти те та ли ца и дру ги за кон ски слу ча је ви „фак тич-
ког“ „за у ста вља ња и за др жа ва ња“ при ли ком при ме не број них по-
ли циј ских овла шће ња и оба вља ња по ли циј ских по сло ва и за да та ка. 
Дру ги об лик за др жа ва ња је кри вич но прав не (кри вич но про це сне) 
при ро де, тзв. за др жа ва ње у при тво ру (од ре ђе не вр сте пре вен тив-
ног при тво ра), где се за др жа ва ње, по сво јим обе леж ји ма „опа сно 
при бли жа ва“ са мом при тво ру. Реч је о за др жа ва њу осум њи че них 
или ли ше них сло бо де пре ма За ко ну о кри вич ном по ступ ку (StPO), 
у ци љу кри вич ног го ње ња. 

При твор, пак, у Не мач кој пред ста вља јед ну од нај е фи ка-
сни јих спе ци јал них стан дард них по ли циј ских ме ра (овла шће ња). 
При твор сто ји увек под за кон ским и суд ским огра ни че њем из чла-
на 104 II Основ ног за ко на (GG).11)  Усло ви и по ступ ци ко ји се од но-
се на при твор пре ци зно су уре ђе ни за ко ни ма о по ли ци ји по кра ји-
на. Обич но се у по ли циј ски при твор не ко ли це ста вља та ко што се 
за кљу ча ва у не ку при твор ску или за твор ску про сто ри ју. Ме ђу тим, 
као ме ста за при тва ра ње у об зир до ла зе и бол нич ке со бе, или оп-
ко ља ва ње де мон стра на та у ви ду „по ли циј ског обру ча“ на отво ре-
ном про сто ру, што у на шем прав ном по рет ку од го ва ра огра ни че-
њу кре та ња на од ре ђе ном про сто ру или објек ту (тзв. „бло ка да“). 
Пре вен тив ни при твор се од но си на спре ча ва ње не ког за бра ње ног 
по на ша ња од са мог по чет ка, а ре пре сив ни при твор од но си се на 
спре ча ва ње на ста вља ња не ког за бра ње ног по на ша ња. За тим по-
сто ји „ла жни при твор“, кад не ко ли це мо ли да га по ли ци ја узме 
под сво ју за шти ту (нпр. фуд бал ски су ди ја по сле утак ми це итд), 
„за штит ни при твор“ у ци љу за шти те ли ца од опа сно сти по жи вот 
и те ло, при твор у ци љу „од бра не од опа сно сти“, „при твор ра ди 
спре ча ва ња кри вич них де ла или пре кр ша ја“, при че му је прав но 
спор но ста вља ње у при твор због пре кр ша ја, јер је у су прот но сти 

10)  Члан 25 I 3 Закона о безбедности и реду покрајине Хесен (HSOG).

11)  H.Lisken, E. Denninger , ивични број 273.
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са чла ном 5 ЕКЉП, ко ји до пу шта ли ше ње сло бо де да би се ли це 
спре чи ло у из вр ше њу не ког кри вич ног де ла.12)

Ка да је реч о тра ја њу при тво ра у Не мач кој, ап со лут но ва жи 
устав на од ред ба из чла на 104 II 3 Основ ног за ко на (GG), пре ма 
ко јој по ли ци ја на сво ју ру ку не мо же да др жи у свом при тво ру ни-
ко га ду же од кра ја да на на кон ин тер вен ци је. Пре ма то ме тра ја ње 
при тво ра из но си нај ду же 48 са ти. Фор му ла ци ја „на сво ју ру ку“ 
зна чи да са ма по ли ци ја на осно ву по ли циј ског пра ва на ла же и из-
вр ша ва од у зи ма ње сло бо де, да кле не де лу је са мо по на ло гу не ке 
дру ге ин сти ту ци је или на осно ву суд ског на ло га. Под пој мом „свој 
при твор“ се не под ра зу ме ва ју са мо при твор ске је ди ни це по ли ци је, 
већ и све про сто ри је у ко ји ма је не ко за тво рен, уко ли ко је основ ни 
прав ни раз лог оства ри ва ње по ли циј ских над ле жно сти, што се од-
но си и на већ спо ме ну ти „по ли циј ски обруч“.13)

 Исто та ко, др жав ни ту жи лац и по ли ци ја мо гу од ре ди ти 
пре вен тив ни при твор (за др жа ва ње) осум њи че ног до 24 ча са и по 
ЗКП-у (члан 127 StPO). По ис те ку тог ро ка, осум њи че ни се мо ра 
пре да ти су ду. Суд мо же пре у зе ти осум њи че ног нај ка сни је сле де ћег 
да на. Ако суд сма тра да за др жа ва ње ни је осно ва но, а ту жи ла штво 
у ро ку од јед ног да на не по диг не оп ту жбу, осум њи че ни се пу шта 
на сло бо ду (члан 129 StPO). Пре ма аустриј ском ЗКП-у, за др жа ва-
ње осум њи че ног мо же тра ја ти 48 са ти (члан 172 StPO). Суд мо же 
за др жа ва ње осум њи че ног за ме ни ти ме ром при тво ра или не ком од 
ме ра опре за. 

Ка ко се мо же за па зи ти, у не мач ком пра ву при ме на ме ра 
(овла шће ња) се ве зу је за огра ни ча ва ње или од у зи ма ње сло бо де. 
За др жа ва ње је ме ра ко ја је бли жа огра ни ча ва њу сло бо де, а ли ше ње 
сло бо де, за др жа ва ње у при тво ру и при твор пред ста вља ју од у зи-
ма ње сло бо де. За др жа ва ње осум њи че ног и пре вен тив ни при твор 
се не рет ко ко ри сте као си но ни ми. Пре вен тив ни при твор је ве о ма 
раз ви је на по ли циј ска ме ра, ка ко у по ли циј ском за ко но дав ству не-
мач ких по кра ји на, та ко и у та мо шњем ЗКП-у и по ли циј ској прак си. 
Као што сам на зив упу ћу је, при ме њу је се на по ли циј ско прав ној 
осно ви за за шти ту од опа сно сти. Та ко ђе, при ме ном за др жа ва ња у 
при тво ру или пре вен тив ног при тво ра са ве ли ким сте пе ном ве ро-
ват но ће осум њи че ни се до во ди у  „пре двор је“ кри вич ног по ступ ка.

У француском пра ву, за раз ли ку од управ не по ли ци је ко ја не-
ма овла шће ње за др жа ва ња у пра вом сми слу, већ са мо мо же крат ко-
роч но да за др жи ли це на ме сту до га ђа ја (што се ина че кри ти ку је у 

12) Cristoph Gusy, Polizeirecht, Tubingen, 1994, ив. број 244-253.

13) H. Lisken, E. Denninger, ивични број 334.
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те о ри ји), суд ска по ли ци ја мо же да од ре ди за др жа ва ње ли ца. По ред 
то га, суд ски по ли ца јац мо же под за кон ским усло ви ма да од ре ди и 
пре вен тив ни при твор, ра ди утвр ђи ва ња иден ти те та ли ца, под усло-
вом да ли це не мо же или од би је да пру жи до каз о иден ти те ту.14) Та-
ко ђе, мо гу ће је и за др жа ва ње осум њи че ног по ЗКП-у, до 24 ча са, 
при че му се тај рок мо же про ду жи ти на ред бом јав ног ту жи о ца за 
још 24 ча са. За до дат них 48 од но сно 72 ча са за др жа ва ња, уко ли-
ко се осум њи че ни те ре ти за те ро ри зам или тр го ви ну нар ко ти ци ма, 
по треб но је да од лу ку до не се су ди ја за при твор. Раз у ме се да је ова 
зе мља сло бо дар ске тра ди ци је у сво је за ко но дав ство ин кор по ри са-
ла и за штит не од ред бе из чла на 5 ЕКЉП.

Италија је, као и ве ћи на европ ских др жа ва уве ла ту жи лач ку 
ис тра гу, а мо же се сма тра ти зе мљом ро до на чел ни цом спе ци јал ног 
за ко но дав ства за су прот ста вља ње ор га ни зо ва ном кри ми на лу. Пре-
ма ЗКП-у но си лац кри вич ног про го на је др жав ни ту жи лац. Пра во-
суд на по ли ци ја (у ко ју ула зе др жав на по ли ци ја, ка ра би ње ри, као и 
фи нан сиј ска по ли ци ја) мо же огра ни чи ти лич ну сло бо ду осум њи-
че ног уко ли ко га за тек не у из вр ше њу кри вич ног де ла, хап ше њем 
и за др жа ва њем. За др жа ва ње се мо же од ре ди ти ра ди утвр ђи ва ња 
иден ти те та, или због опа сно сти од бек ства, а мо же тра ја ти 24 са та.

Да кле, кад је реч о за др жа ва њу у кри вич ном по ступ ку, зе мље 
ко је су пре шле на ту жи лач ку кон цеп ци ју ис тра ге, са ту жи о цем ко-
ји је „го спо дар по ступ ка“, има ју ре ше ња пре ма ко ји ма за др жа ва ње 
осум њи че ног од ре ђу је ту жи лац, по ли ци ја или и ту жи лац и по ли ци-
ја, та ко што ту жи лац одо бра ва по ли ци ји од ре ђи ва ње за др жа ва ња.

У зе мљи ко ја има тра ди ци о нал но опо зит на ре ше ња, али и 
ду гу ево лу ци ју људ ских пра ва,15) по чев од устав ног до ку мен та 
Magna Carta од 1215, да кле др жа ви пре це дент ног пра ва, Енгле-
ској, по ли ци ја по сту па на осно ву За ко на о по ли ци ји  и ка зне ним 
до ка зи ма – PoliceandCriminalEvidenceAct из 1984. го ди не,  у ко-
јем је де таљ но про пи сан на чин по сту па ња са ухап ше ним ли цем. 
По ли ци ја мо же ли ши ти сло бо де не ко ли це ка да по сто ји „раз бо рит 
раз лог“ за сум њу да је ли це по чи ни ло или да на ме ра ва из вр ши ти 
кри вич но де ло. По ли ци ја мо же да од ре ди и за др жа ва ње осум њи-
че ном, до 24 ча са, по чев од мо мен та при во ђе ња у пр ву по ли циј ску 
ста ни цу на те ри то ри ји Ен гле ске. Про ду же ње за др жа ва ња мо гу ће је 
још за 12 са ти, од лу ком глав ног ин спек то ра по ли ци је, ако по сто ји 
ра зум но уве ре ње о нео п ход но сти за др жа ва ња ра ди обез бе ђе ња до-

14) Andre Decocq, Jean Montreuil, Jacques Buisson,  Ledroitdelapolice, Paris, 1991, ивични 
број 966-994.

15) Више о томе: Дарко Симовић, Драгутин Аврамовић, Сретен Југовић, „Еволуција и 
преображаји људских права“,  Теме, Г. XXXVII, број 4, Ниш, 2013, стр. 1527-1553.
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ка за, ако је реч о озбиљ ним зло чи ни ма. Уко ли ко за др жа но ли це не 
бу де оп ту же но у ро ку од 36 са ти, мо ра би ти пу ште но на сло бо ду. 
Евен ту ал но да ље за др жа ва ње мо гу ће је је ди но на осно ву на ло га 
ма ги стар ског су да за да ље за др жа ва ње, у тра ја љу од до дат них 48 
са ти. По по ди за њу оп ту жбе, осум њи че ни ће се пу сти ти на сло бо ду, 
уз јем ство или без ње га, осим у так са тив но на ве де ним за кон ским 
слу ча је ви ма.16)

ЗАДРЖАВАЊЕЛИЦАУПРАВНОМ
ПОРЕТКУРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

За др жа ва ње у срп ском прав ном по рет ку пред ста вља огра-
ни ча ва ње сло бо де кре та ња у устав но прав ном сми слу, а ли ше ње 
сло бо де, хап ше ње и при твор пред ста вља ју огра ни ча ва ње лич не 
сло бо де. То про из ла зи из устав них од ре да ба, као и из устав не дик-
ци је, јер Устав у чла ну 27 по себ но уре ђу је пра во на лич ну сло бо-
ду и без бед ност, али по ред ли ше ња сло бо де ко је се до пу шта са мо 
из раз ло га и у  по ступ ку ко ји су за ко ном од ре ђе ни (члан 27, став 
1), Устав по себ но у чла ну 30 утвр ђу је и при твор. На и ме, „Ли це за 
ко је по сто ји осно ва на сум ња да је учи ни ло кри вич но де ло мо же 
би ти при тво ре но са мо на осно ву од лу ке су да, ако је при тва ра ње 
нео п ход но ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ ка“. С дру ге стра не, чла-
ном 39 Уста ва по себ но је уре ђе на сло бо да кре та ња, при че му су 
ње на огра ни че ња мо гу ћа за ко ном, „ако је то нео п ход но ра ди во ђе-
ња кри вич ног по ступ ка, за шти те јав ног ре да и ми ра, спре ча ва ња 
ши ре ња за ра зних бо ле сти или од бра не Ре пу бли ке Ср би је“. Пре ма 
то ме, у од но су на Устав из 1990. го ди не, устав ни круг раз ло га за 
огра ни ча ва ње сло бо де кре та ња про ши рен је раз ло гом јав ног ре да 
и ми ра. Упра во је јав ни ред за кон ски раз лог за за др жа ва ње у по ли-
циј ском за ко но дав ству. 

Од ред бе о за др жа ва њу у по ли циј ском по ступ ку (За кон о по-
ли ци ји - ЗОП), као и о за др жа ва њу пре ма За ко ни ку о кри вич ном 
по ступ ку (ЗКП), и За ко ну о пре кр ша ји ма (ЗПР) обра зу ју по се бан 
прав ни ре жим. Тим ре жи мом пред ви ђе ни су: 1) су бјек ти ко ји од-
лу чу ју о за др жа ва њу (пре ма ЗОП-у то су ди рек тор по ли ци је, на-
чел ни ци под руч них по ли циј ских упра ва и ру ко во ди о ци ор га ни за-
ци о не је ди ни це ко ја од ре ђу је за др жа ње или ли ца ко ја они овла сте, 
пре ма ЗКП то је јав ни ту жи лац или по ње го вом одо бре њу по ли ци-
ја, а пре ма ЗПР то је суд и по ли ци ја); 2) уре ђен је по сту пак за др-

16) Саша Кнежевић, „Ограничавање личне слободе задржавањем осумњиченог“, Зборник
радоваПравногфакултетауНовомСаду, 1/2011, стр. 178
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жа ва ња (стро ги ро ко ви за од ре ђи ва ње и тра ја ње за др жа ва ња, пра ва 
за др жа них, по сту па ње са за др жа ним); 3) пред ви ђе на је фор ма ака-
та ко ји ма се од ре ђу је за др жа ва ње (ре ше ње по ЗОП и ЗКП и на ред-
ба и ре ше ње по ЗПР); 4) уре ђе на је кон тро ла  про це са за др жа ва ња 
(ма те ри јал на од стра не ту жи ла штва и по ли ци је и суд ска ко ју вр ши 
над ле жни суд). За др жа ва ње у сва три за ко на при ме њу је по ли ци ја, 
али је реч о раз ли чи тим, не за ви сним по ступ ци ма, а раз ли чит је 
про це сни по ло жај за др жа них осо ба (ли це, осум њи че ни, окри вље-
ни у пре кр шај ном по ступ ку).

За кон ска пра ва за др жа них су из над ни воа пра ва ли ца ко ји ма 
је огра ни че но кре та ње у европ ском за ко но дав ству17) и го то во се по-
кла па ју са пра ви ма и устав ним га ран ти ја ма ли ца ли ше них сло бо де 
(пра во ли ца на оба ве ште ност да је за др жа но и о раз ло зи ма за за-
др жа ва ње, пра во на по у че ност да ни је ду жно ни шта да из ја ви, са-
оп шта ва ње о пра ву на адво ка та и пра во на адво ка та ко га сло бод но 
ода бе ре, пра во на оба ве шта ва ње нај бли жих о за др жа ва њу). Та ко ђе, 
та пра ва су ускла ђе на са чла ном 5 ЕКЉП. Ако се има у ви ду да 
за др жа ва ње по ЗКП има го то во иста обе леж ја као и ли ше ње сло бо-
де, он да се мо же ре ћи да оно пред ста вља сво је вр сни еуфе ми зам за 
ли ше ње сло бо де, те је оту да до бро што су пра ва за др жа них го то во 
из јед на че на са пра ви ма ли ше них сло бо де.

За др жа ва ње ли ца је тра ди ци о нал но по ли циј ско овла шће ње 
ко је је де це ни ја ма би ло уре ђе но за ко ном о уну тра шњим по сло ви-
ма, а са да је За ко ном о по ли ци ји. Ме ђу тим, иако је За кон о по-
ли ци ји при род но ста ни ште овла шће ња за др жа ва ња („ма тич ни 
за кон“), За ко ном о из ме на ма и до пу на ма За ко на о по ли ци ји18) из 
2011. го ди не (члан 9, ко јим је из ме њен члан 53, став 1 За ко на о 
по ли ци ји) нео прав да но је да та пред ност свим дру гим за ко ни ма ко-
ји ма се уре ђу је за др жа ва ње, у од но су на ЗОП. Фор му ла ци јом „Ако 
дру гим за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но“, по пр ви пут је, су прот но 
на шој тра ди ци ји и прак си, дат при мат ЗКП-у, За ко ну о пре кр ша ји-
ма, као и За ко ну о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма, За ко ну о 
за шти ти др жав не гра ни це. Ако дру гим за ко ном ни је дру га чи је од-
ре ђе но, овла шће но слу жбе но ли це за др жа ће ли це ко је ре ме ти или 
угро жа ва јав ни ред, ако јав ни ред ни је мо гу ће дру га чи је ус по ста-
ви ти, од но сно ако угро жа ва ње ни је мо гу ће дру га чи је от кло ни ти. 
Са за др жа ва њем се пре ки да чим пре ста ну раз ло зи за за др жа ва ње, 
у скла ду са прин ци пом сра змер но сти, а мо же да тра је нај ду же 24 
ча са, од но сно 48 ча со ва, ка да се за др жа ва ли це ко је су из ру чи ли 

17) Слободан Милетић, Коментар Закона о полицији, Службени гласник, Београд, 2009, 
стр. 136.

18) СлужбенигласникРепубликеСрбије, број 92/2011.
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ино стра ни ор га ни без бед но сти и ко је је по треб но спро ве сти над ле-
жном ор га ну. За др жа ва ње се пре ма ЗОП од ре ђу је ре ше њем, ко је се 
до но си и уру чу је у ро ку од шест ча со ва од при во ђе ња у слу жбе не 
про сто ри је. Уко ли ко се у овом ро ку не до не се и не уру чи ре ше-
ње, фор мал но прав но оста је се на до во ђе њу ли ца, иако и ова ме ра 
пред ста вља огра ни ча ва ње кре та ња и сво је вр сно је за др жа ва ње. За-
др жа ва ње од ре ђу је ди рек тор по ли ци је или ли це ко је он овла сти, 
на чел ник под руч не по ли циј ске упра ве, или ли це ко је он овла сти, 
као и ру ко во ди лац ор га ни за ци о не је ди ни це ко ја во ди по сту пак са 
за др жа ним ли цем. 

За др жа но ли це има, док тра је за др жа ва ње, пра во на жал бу 
про тив ре ше ња о за др жа ва њу. О жал би над ле жни суд од лу чу је у 
ро ку од 48 ча со ва. Жал ба не за др жа ва из вр ше ње ре ше ња о за др жа-
ва њу. Са за др жа ва њем се пре ки да чим пре ста ну раз ло зи за за др-
жа ва ње, а пре ки да се и од лу ком над ле жног су да. За др жа но ли це се 
из ру чу је над ле жном ор га ну, или се пу шта на сло бо ду. 

За др жа ва ње се спро во ди у слу жбе ним про сто ри ја ма по ли ци-
је или пра во су ђа. Ако се за др жа ва у про сто ри ја ма пра во су ђа, ли це 
мо ра би ти фи зич ки одво је но од при тво ре них и ли ца ко ја се на ла зе 
на из др жа ва њу ка зне.  Ма те ри јал ни усло ви про сто ри ја за за др жа-
ва ње ве о ма су зна ча јан услов за за ко ни то и пра вил но за др жа ва ње. 
Ве ћи број по сто је ћих про сто ри ја за за др жа ва ње у по ли ци ји не ис-
пу ња ва тех нич ке усло ве и европ ске стан дар де (ви део над зор и др.), 
на шта је у сво јим из ве шта ји ма упо зо ра вао и За штит ник гра ђа на.19)

Ве о ма је зна чај но и то што је по зи тив ним про пи си ма пред ви-
ђе но оба ве зно во ђе ње за пи сни ка о за др жа ва њу ли ца. За пи сник је 
бит но сред ство за шти те пра ва за др жа ног ли ца, што по твр ђу је до-
са да шња ју ри спру ден ци ја Европ ског су да за људ ска пра ва (ЕСЉП). 
Пре ма тој прак си, и ре ше њи ма из Пра вил ни ка за пи сник оба ве зно 
тре ба да са др жи лич не по дат ке за др жа ног ли ца, вре ме по чет ка и 
за вр шет ка, раз лог до во ђе ња и за др жа ва ња, оства ре на пра ва за др-
жа ног ли ца, вид не те ле сне по вре де ако их има, пред ме те ко ји су 
при вре ме но од у зе ти због без бед но сти, као и вре ме пре стан ка за-
др жа ва ња. По ли циј ским под за кон ским про пи си ма пред ви ђе но је 
по сту па ње по ли ци је са до ве де ним и за др жа ним ли ци ма, а оно се 
у су шти ни сво ди на за шти ту без бед но сти за др жа ног ли ца. По ли-
циј ски слу жбе ник ко ји вр ши за др жа ва ње од го ва ра за без бед ност 
за др жа ног ли ца од ње го вог сме шта ња у про стор за за др жа ва ње до 

19) Сретен Југовић, „Заштитник грађана и контрола полиције и БИА-е у Републици 
Србији“, Правнаријеч, бр. 29/2011, стр. 731-744. Видети и: Чедомир Марковић, Сретен 
Југовић, „Специјализовани омбудсмани у Републици Србији“,  НБП-Журналзакри-
миналистикуиправо, Vol. XVII,1/2012, Криминалистичко-полицијска академија, Бео-
град, стр. 141-151.
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уки да ња за др жа ва ња. За над зор над за др жа ним по ли ци ја мо же да 
упо тре бља ва на пра ве за пре нос звуч них и оп тич ких сни ма ка, чи ја 
упо тре ба мо ра би ти вид но озна че на. Бо ле сно или по вре ђе но ли це 
ко ме је очи глед но по треб на ле кар ска по моћ, или ли це ко је по ка зу-
је зна ке те жег тро ва ња ал ко хо лом или дру гим сред стви ма, не мо-
же се за др жа ти у про сто ри ја ма за за др жа ва ње. Овим ли ци ма мо ра 
се обез бе ди ти пре воз у здрав стве ну уста но ву. Ка да са мо ли це зах-
те ва ле кар ску по моћ, по ли циј ски слу жбе ник ће је обез бе ди ти. У 
скла ду са европ ским стан дар ди ма, пред ви ђе но је да се ли цу ко је 
се за др жа ва ду же од 12 ча со ва обез бе ђу је ис хра на и то три обро ка 
днев но. Овом ли цу по треб но је обез бе ди ти и кре та ње, осим ако то 
без бед но сни раз ло зи не до зво ља ва ју. За др жа но ли це има пра во на 
осмо ча сов ни не пре кид ни од мор у то ку 24 ча са. Та ко ђе, ако је ли це 
до ве де но у мо крој или за здра вље не по де сној оде ћи, нео п ход но је 
за вре ме за др жа ва ња обез бе ди ти од го ва ра ју ћу оде ћу.

По ред за др жа ва ња на по ли циј ско прав ној и пре кр шај но прав-
ној по сто ји и за др жа ва ње на кри вич но про це сној осно ви, тзв. по-
ли циј ско за др жа ва ње у ци љу кри вич ног го ње ња.20) Оно прет хо ди 
кри вич ном по ступ ку, че сто пред ста вља „пре двор је“ при тво ра и 
во ђе ња кри вич ног по ступ ка. Сми сао тог за др жа ва ња је сте са слу-
ша ње осум њи че ног у ци љу кри вич ног го ње ња. За др жа ва ње у кри-
вич ном по ступ ку не пред ста вља суп сти тут за при твор.21) По сле 
ње га мо же усле ди ти при твор, о ко јем од лу чу је суд. Европ ски суд 
за људ ска пра ва је у ви ше слу ча је ва за у зео ста но ви ште да ова кво 
за др жа ва ње, чак и у ду жем тра ја њу, ни је у су прот но сти са пра вом 
ли ца ли ше ног сло бо де да од мах бу де из ве де но пред су ди ју.22)

За др жа ва ње ли ца у из ме ње ном об ли ку, уве де но је пр ви пут 
у наш ЗКП 2001. го ди не. Пре ма (но вом) За ко ни ку о кри вич ном по-
ступ ку23) од 2011. го ди не, за др жа ва ње мо же од ре ди ти јав ни ту жи-

20) Синтагма „полицијско задржавање“ је новинарска творевина, настала услед чињенице 
да је полиција по ЗКП-у из 2001. одређивала задржавање. Пре ње у употреби је био тзв. 
полицијски притвор, иако  њега полиција није одређивала. Због тога што се задржавање 
осумњичених најчешће спроводи у притворским просторијама вероватно долази до 
конфузије ових појмова.

21) О супститутима за притвор видети: Милан Шкулић, „Забрана напуштања боравишта 
и друга ограничења личне слободе као ефикасни супститут притвора у кривичном по-
ступку“, Правниживот, број 9, Том I, Београд, 2007, стр. 587-609.

22) Саша Кнежевић, „Ограничавање личне слободе задржавањем осумњиченог“, Зборник
радоваПравногфакултетауНовомСаду, 1/2011, стр. 178.

23) СлужбенигласникРепубликеСрбије, број 72/2011, 101/2011,121/2012, 32/2013, 45/2013. 
Видети и: Александар Бошковић, Радосав Рисимовић, „Основне карактеристике новог 
Законика о кривичном поступку Републике Србије из 2011. године“,Супротстављање
савременом организованом криминалу и тероризму – кљига III, Криминалистичко-
полицијска академија, Београд, 2012, стр. 211-226.
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лац, а по ње го вом одо бре њу, ре ше ње о за др жа ва њу мо же до не ти 
и по ли ци ја, што је у прак си чест слу чај. По ли ци ја не ма пра во, као 
пре ма  ра ни јем ЗКП, да са мо стал но од лу чу је о за др жа ва њу. За др-
жа ва ње по но вом ЗКП-у мо же се од ре ди ти пре ма че ти ри ка те го-
ри је ли ца, при че му је увек реч о осум њи че ним ли ци ма, би ло да 
по сто је осно ви сум ње (по зва ни осум њи че ни) или осно ва на сум-
ња. За др жа ва ње се мо же од ре ди ти ли цу ко је је ухап си ла по ли ци-
ја, осум њи че ном ко ји је ухап шен при из вр ше њу кри вич ног де ла, 
по зва ном осум њи че ном ко ји се ода звао, као и по зва ном гра ђа ни ну 
ко ји се то ком при ку пља ња оба ве ште ња по чео сма тра ти осум њи че-
ним.  Је ди ни за кон ски  раз лог за за др жа ва ње осум њи че ног је ње-
го во са слу ша ње. За ко но да вац не тра жи да бу де ис пу њен би ло ко ји 
основ  за од ре ђи ва ње при тво ра да би ли це би ло за др жа но, што сва-
ка ко пред ста вља ди ску та бил но ре ше ње и оста вља мо гућ но сти за 
зло у по тре бе за др жав ња. За др жа ва ње по ЗКП-у мо же тра ја ти нај ду-
же 48 са ти, ра чу на ју ћи од мо мен та хап ше ња, с тим што се ре ше ње 
о за др жа ва њу мо ра до не ти у ро ку од два са та, од мо мен та ка да је 
ли цу са оп ште но да ће би ти за др жа но. Оба ве зни еле мен ти ре ше ња 
о за др жа ва њу по ЗКП-у су: на во ђе ње де ла за  ко је се осум њи че ни 
те ре ти, осно ви сум ње, дан и час ли ше ња сло бо де или ода зи ва ња 
по зи ву, као и вре ме по чет ка за др жа ва ња.

Осум њи че ни и ње гов бра ни лац има ју пра во жал бе на ово ре-
ше ње у ро ку од шест са ти од мо мен та до ста вља ња ре ше ња, о ко-
јој од лу чу је су ди ја за прет ход ни по сту пак, у ро ку од че ти ри са та 
од при је ма жал бе. Уста но вља ва њем де ло твор не суд ске кон тро ле, 
фак тич ки је од лу ка о за др жа ва њу у ру ка ма су да, тј. су ди је за прет-
ход ни по сту пак, што је до бро ре ше ње, јер сма њу је мо гућ но сти за 
зло у по тре бе.

За др жа но ли це има иста пра ва као и ухап ше но ли це, а осум-
њи че ни у сва ком слу ча ју мо ра има ти бра ни о ца. Уко ли ко га не обез-
бе ди сам у ро ку од че ти ри са та од мо мен та до но ше ња ре ше ња, по 
слу жбе ној ду жно сти ће му га обез бе ди ти јав ни ту жи лац, по ре до-
сле ду са спи ска ко ји до ста вља над ле жна адво кат ска ко мо ра.

По ред за др жа ва ња  и за др жа ва ња у при тво ру, у нас, као и у 
дру гим др жа ва ма по сто је и дру ги об ли ци огра ни ча ва ња кре та ња. 
Огра ни че ње сло бо де кре та ња на од ре ђе ном про сто ру пред ста вља 
осо бе ни, ин ди рек тан об лик огра ни че ња кре та ња пре ма ли ци ма, 
ко ја се за тек ну на од ре ђе ном про сто ру или објек ту, у ци љу спре-
ча ва ња угро жа ва ња без бед но сти или спре ча ва ња и су зби ја ња кри-
вич них де ла и пре кр ша ја. Опе ра ци о на ли зу је се при ме ном по ли-
циј ских овла шће ња и кри ми на ли стич ко-так тич ких рад њи, ко је су 
до би ле за кон ски из раз: тзв. бло ка да, за се да, ра ци ја, пре глед од ре-
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ђе них обје ка та и про сто ра, по те ра и дру ге ме ре и рад ње. По себ но 
је утвр ђе на ду жност по ли ци је, већ основ ним од ред ба ма За ко на о 
по ли ци ји, да сви ма пру жа по моћ у слу ча ју опа сно сти иза зва не еле-
мен тар ним не по го да ма, епи де ми ја ма или дру гим об ли ци ма угро-
жа ва ња и да уче ству је у вр ше њу спа си лач ке функ ци је. У том сми-
слу, на осно ву од лу ке вла де, ми ни стар има пра во да (на ред бом) 
огра ни чи или за бра ни кре та ње на од ре ђе ним објек ти ма, под руч ји-
ма или на јав ним ме сти ма, као и да на ло жи ева ку а ци ју – на пу шта-
ње од ре ђе ног под руч ја. Ове ме ре мо ра ју би ти оро че не, а мо гу да 
тра ју са мо док тра ју раз ло зи због ко јих су од ре ђе не (члан 15 ЗОП).

Ка ко се за па жа, за др жа ва ње је раз ли чи то уре ђе но у срп ском 
за ко но дав ству, јер је реч о раз ли чи тим по ступ ци ма. Сто га, не мо же 
би ти го во ра о ко ли зи ји по је ди них за кон ских ре ше ња о за др жа ва њу, 
што је нај че шћа при мед ба по ли циј ског есна фа, бу ду ћи да се ра ди  
о раз ли чи тим за ко ни ма (ко ли зи ја мо же по сто ја ти из ме ђу од ре да ба 
у истом за ко ну). Ипак, струч на те ла, као и за ко но да вац тре ба ло би 
да по ве ду ра чу на о прав ној тех ни ци за ко на, и да та мо где оче вид-
но по сто је мо гућ но сти, ујед на че по је ди на ре ше ња, што би по ли-
ци ји по јед но ста ви ло при ме ну од ре да ба о за др жа ва њу, а за шти ту 
људ ских пра ва по ди гло на ви ши ни во. За по че так ро ко ви у свим 
за ко ни ма би мо гли би ти уре ђе ни у тех нич ком (је зич ком) сми слу 
јед но бра зно, или у са ти ма или у ча со ви ма.24) 
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SretenM.Jugovic

THERIGHTTODETAINAPERSONANDRE
LATEDINSTITUTESOFRESTRICTION
ONTHELIBERTYOFMOVEMENT

Resume
The de ten tion is one of the po wers to re strict the li berty of mo-

ve ment which the le gi sla tor pro vi ded for to ma in tain pu blic or der, pre-
vent and sup press cri mes and of fen ces and pre vent se cu rity thre ats. It is 
short-term and ac ces sory in cha rac ter. So me ti mes, the term is used as a 
synonym for de pri va tion of li berty or for pre ven ti ve de ten tion, alt ho ugh 
the le gi sla tion, the ca se law and the ory in sist on ma king a dis tin ction 
bet we en the se san cti ons.

In ad di tion to the de ten tion on the ba sis of the po li ce law, the re 
is a de ten tion on the ba sis of the cri mi nal law - the so-cal led po li ce de-
ten tion or cu stody for the pur po se of cri mi nal pro se cu tion. It pre ce des 
cri mi nal pro ce e dings and of ten pre sents a ‘lobby’ to cu stody. The pur-
po se of such de ten tion is to he ar the su spect.
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The de ten tion in the po li ce pro ce du re (Po li ce Act, PA), as well 
as in terms of the Cri mi nal Pro ce du re Co de (CPC) and the Mis de me-
a nor Act (MA) is re gu la ted by spe cial le gal re gi me. This re gi me sets 
out which su bjects de ci de on the de ten tion (un der PA, the se in clu de 
Di rec tor Ge ne ral of the Po li ce, he ads of re gi o nal po li ce de part ments 
and he ads of or ga ni sa ti o nal units or de ring the de ten tion, or the per sons 
aut ho ri sed by the se in stan ces; un der CPC, the se in clu de the pu blic pro-
se cu tor, or upon his aut ho ri sa tion, the po li ce; whi le un der MA, it in clu-
des the co urt), the de ten tion pro ce du re (strict de a dli nes for or de ring the 
de ten tion and its length, the rights of de ta i ne es, tre at ment of de ta i ne es), 
the form of acts im po sing a de ten tion (ru ling un der PA and CPC and or-
der), as well as the con trol of the de ten tion pro cess (ad mi ni stra ti ve and 
ju di cial). Ac cor ding to all of the said acts, the de ten tion is en for ced by 
the po li ce, but the de ta i nee’s po si tion va ri es thro ug ho ut the pro ce du res 
(in di vi dual, su spect, ac cu sed).

Wit hin the Euro pean le gi sla tion, le gal rights of de ta i ne es rank 
hig her than tho se of per sons with re stric ted li berty of mo ve ment and al-
most co in ci de with the rights and con sti tu ti o nal gu a ran te es enjoyed by 
the per sons de pri ved of li berty (the right to be advi sed of the de ten tion 
and the re a sons for de ten tion, the right to be advi sed that the re is no 
obli ga tion to ma ke any sta te ment, the right to a de fen ce at tor ney cho sen 
freely, and the right to ha ve the ne a rest re la ti ves in for med of the de-
ten tion). In ad di tion, they are in li ne with Ar tic le 5 of the EC HR. If we 
be ar in mind that the de ten tion un der the CPC sha res al most the sa me 
fe a tu res as the de pri va tion of li berty, then we can say that it pre sents, in 
so me way, a eup he mism for the de pri va tion of li berty; hen ce it is good 
that the rights of de ta i ned per sons and tho se of the per sons de pri ved of 
li berty ha ve been equ a li sed.

Be si des de ten tion and cu stody, Ser bia has ot her forms of re stric-
ti ons with re spect to mo ve ment. The se in clu de cer tain in ve sti ga ti ve and 
tac ti cal me a su res and ac ti ons which ha ve even tu ally ga i ned the sta tus 
of le gal ca te go ri es, such as: ‘on the spot’ de ten tion, pur su it, re stric tion 
of mo ve ment and re ten tion in par ti cu lar are as or fa ci li ti es, or de ring 
eva cu a tion in the event of a na tu ral di sa ster, am bush, ra ids.
Key words: de ten tion; cu stody; re stric tion of li berty; de pri va tion of li berty; 

li berty of  mo ve ment; per so nal li berty

* Овај рад је примљен 17. ма ја 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
09. јуна 2014. године.
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* Рад је на стао у окви ру про јек та 179014 ко га фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и про-
све ту Ре пу бли ке Ср би је

АлександарСашаГајић
Институтзаевропскестудије,Београд

ДА ЛИ ЈЕ СА ВРЕ МЕ НО ДРУШТВО 
– МА СОВ НО ДРУ ШТВО?*

Са же так
„Ма сов но дру штво“, кон тро верз ни по јам у са вре ме ној дру-

штве ној те о ри ји, че сто се по гре шно по и сто ве ћу је са „мо дер ним 
дру штвом“ или са „ин ду стриј ским дру штвом“, прем да се ра ди о 
пој мо ви ма што се од но се на аспек те по ја ва ко је се пре пли ћу, али не 
и по ду да ра ју. Рад, кроз раз не де фи ни ци је овог пој ма и исто риј ски 
раз вој две шко ле ко је су про у ча ва ле ма сов но дру штво – „ари сто-
крат ску шко лу кри ти ке ма сов ног дру штва“ и „де мо крат ску шко лу 
кри ти ке ма сов ног дру штва“,  уз све њи хо ве слич но сти и раз ли ке, 
по ку ша ва да од ре ди основ не ка рак те ри сти ке ма сов ног дру штва 
ко је га су штин ски раз ли ку ју од свих ње го вих прет ход ни ка. То су: 
при сту пач ност ели та, рас по ло жи вост не-ели та и ма сов но по на ша-
ње (са ка рак те ри сти ка ма гу бит ка и по тра ге за ауто ри те том, про-
па да њем за јед ни штва и екс трем ним по на ша њи ма да се ово ста ње 
оту ђе но сти пре ва зи ђе). Пра те ћи исто риј ски лук раз во ја овог дру-
штва пре све га кроз од но се ели та и ма са, рад на да ље ана ли зи ра 
са вре ме не од ли ке ма сов ног дру штва и ње го ве раз вој не перп спек-
ти ве што упу ћу ју на од го вор пи та њу из на сло ва ра да:  са вре ме но 
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по зно мо дер но/пост мо дер но дру штво по сво јим глав ним ка рак те-
ри сти ка ма још увек је сте ма сов но , али је на пу ту да у до глед но 
вре ме то ви ше не бу де.
Кључ не ре чи: ма сов но дру штво, ели те, рас по ло жи вост ма са, тран сна ци-

о нал на гло ба ли за ци ја, дру штве ни по кре ти

Појaм „ма сов но дру штво“ и да ље је једaн од кон тро верз ни-
јих у са вре ме ној дру штве ној те о ри ји. Че сто je по гре шно по и сто ве-
ћи ван са „мо дер ним дру штвом“ или са „ин ду стриј ским дру штвом“  
и ње го вим из ра же ним кла сним обе леж ји ма у 19. и 20. ве ку, чак је 
узи ман и као сво је вр сни си но ним за „то та ли тар на дру штва“ (при-
ме ћу ју ћи ка ко не ки по свом ка рак те ру ма сов ни дру штве ни про це-
си ути чу на сла бље ње де мо крат ских ин сти ту ци ја и дру штве ног 
на сле ђа  у ко рист то та ли тар них тен ден ци ја). Ме ђу тим, по ку ша ји 
јед на че ња из ме ђу ових пој мо ва по ка зи ва ли су се не у спе шним и на-
уч но не у по тре бљи вим: на и ме, иако су исто риј ска мо дер на и ин ду-
стриј ска дру штва по сво јим ка рак те ри сти ка ма и ма сов на, у дру-
ги ма је тај ма сов ни мо ме нат ипак ни је до ми нан та ни ји од дру гих, 
ва жни јих ка рак те ри сти ка. Исто та ко, иако то та ли тар на дру штва 
не спор но је су ма сов на – исте од ли ке ма сов ног дру штва јед на ко на-
ла зи мо, и то у нај ши рим раз ме ра ма, и у го то во свим пар ла мен тар-
ним де мо кра ти ја ма. Знак јед на ко сти из ме ђу ма сов ног, мо дер ног и 
ин ду стриј ског (по не кад, чак и то та ли тар ног) очи глед но је не а де-
ква тан, по што се ра ди о пој мо ви ма што се од но се на аспек те по ја ва 
ко је се пре пли ћу, али не и по ду да ра ју. 

Сам по јам „ма сов но дру штво“, као и сви оп шти дру штве ни 
пој мо ви, пред ста вља ап страк ци ју, иде ал-тип ско уоп шта ва ње; увек 
је пи та ње до ког сте пе на је не ко ствар но дру штво, по сто је ће или 
оно ко је је ра ни је по сто ја ло, „ма сов но“. Од ре ђе ње ове дру штве не 
иде ал-тип ске ап страк ци је, сва ка ко нај ви ше за ви си од то га шта се 
узи ма за ње го ву глав ну, цен трал ну од ли ку, за кључ ни кри те ри јум 
ко ји је раз ли ку је од дру гих те о риј ских мо де ла уз по моћ ко јих се 
по ку ша ва ју раз у ме ти од ли ке и про це си у са вре ме ним дру штви ма. 
Сам на зив „ма сов но“ пр во је  уве ден  у сва ко днев ни, ко ло кви јал-
ни го вор, а по том и у на уч ну тер ми но ло ги ју у пе ри о ду из ме ђу два 
свет ска ра та (1918-1939), од но се ћи се на екс пан зи ју но вих ко му ни-
ка ци о них тех но ло ги ја1) и њи хо вих ме ди ја (ра ди ја, те ле фо на, би о-
ско па, пло ча,  но ви на и ро ма на) у за пад ним дру штви ма. Тер мин је 
имао не сум њи ву не га тив ну ко но та ци ју, по што је под ра зу ме вао да 
се по раст ко му ни ка ци је и кон зу ма ци је тех но ло шких но ви на ма хом 

1) O од но су раз во ја тех но ло ги је и др жа ве ви де ти Да мја но вић С. Ива на, „Др жа ва и тех но-
ло ги ја“, Срп ска по ли тич ка ми сао број 3/2013. XX vol. 4, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2013, стр. 113-128.
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вр ши од стра не ур ба ни зо ва них и ин ду стри ја ли зо ва них „ма са“ ко је 
су сма тра не за не у ке и ира ци о нал не, те сто га нео б у зда не и скло-
не на си љу. Од је ке ова квог при сту па про на ла зи мо у де фи ни ци ја ма 
ко је под ма сов ним дру штвом под ра зу ме ва ју „она дру штва у мо-
дер ној епо хи ко ја по се ду ју ма сов ну кул ту ру и ши ро ко раз ви је не, 
де пер со на ли зо ва не дру штве не ин сти ту ци је“2), са др жа ва ју ћи у се би 
со ци о ло шке од је ке за бри ну то сти  за „гу би так за јед ни це“ ко ју је 
из ра зио још Те нис у сво јој иде ји/мо де лу Ge sellschaft-а.3)„Ма сов но 
дру штво пре ста вља дру штво у ко ме су про спе ри тет и би ро кра ти ја 
осла би ли тра ди ци о нал не дру штве не ве зе“4). Дир кем је овај по јам 
ве зи вао за дру штво не ди фе рен ци ра них, ато ми зо ва них ин ди ви дуа. 
При пад ни ци нео марк си стич ке Франк фурт ске шко ле, пак, иден ти-
фи ко ва ли су  ма сов но дру штво са  дру штвом оту ђе них ин ди ви дуа 
по ве за них је ди но са „кул тур ном ин ду стри јом“ у слу жби вла да ју ће, 
ка пи та ли стич ке кла се. Рајт Милс, ко ји се че сто узи ма за нај зна-
чај ни јег те о ре ти ча ра ма сов ног дру штва у 20. ве ку, сма трао је да 
су „ели те мо ћи“ спо соб не да ма ни пу ли шу ма са ма, без об зи ра на 
оп ста ја ње не сум њи во де мо крат ских струк ту ра. Мил сов став сле-
де те о ре ти ча ри ко ји под ма сов ним дру штвом под ра зу ме ва ју пре и 
из над све га иде о ло шку по зи ци ју у ко јој се оправ да ва вла да ви на 
од стра не ма ло број них али ме ђу соб но до бро по ве за них ели та што 
кон тро ли шу жи вот не усло ве свих дру гих, ма хом уз по моћ убе ђи-
ва ња и ма ни пу ла ци је.5) 

Глав на од ли ка ма сов ног дру штва, пре ма Мил су, ле жи у то ме 
што у ње му не у по ре ди во ма ње љу ди из ра жа ва ми шље ње не го што 
га при ма (за раз ли ку од „јав ног дру штва“ где иде ал но по сто ји ре-
ци про ци тет у раз ме ни ста во ва); где се јав ност пре ва ра у ап стракт-
ни збир ин ди ви дуа ко ји по ста ју при ма о ци ути са ка из ма сов них ме-
ди ја; где је пре о вла ђу ју ћи вид ко му ни ка ци је та ко ор га ни зо ван да 
је по је дин цу те шко или чак не мо гу ће да тре нут но од го во ри или да 
ре а гу је на њих са би ло ка квим зна чај ни јим ефек том; где ма се не ма-
ју ауто но ми ју у од но су на ин сти ту ци је, док ове, на про тив, про ди ру 
у ма се и сма њу ју им са мо стал ност ко ју су ове мо гле сте ћи услед 
фор ми ра ња ми шље ња кроз ди ску си ју.6)   

2) http://bit buc ket.ica ap.org/dict.pl?term=MASS%20SO CI ETY, при сту пље но 17. 12, 
2013.

3)  Tönnies Fer di nand , GemeinschaftundGesellschaft, Le ip zig: Fu es‘s Ver lag, (re print), Wis-
sen scha ftlic he Buc hge sellschaft, Darm stadt, 2005.

4) Ma ci o nis, John J., Culture,society:Thebasics, 10th edi tion, Up per Sad dle Ri ver, New Jer sey: 
Pren ti ce Hall Pu blis hers, 2009, стр. 496.

5) McQu a il De nis., McQuail’sMassCommunicationTheory , Sa ge, Lon don, 2005, стр. 449.

6)  Mills, C.Wright, ThePowerElite, Ox ford Uni ver sity Press, New York, 1956, Chap ter 13.
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Ве ли ка ве ћи на по то њих дефиницијa пре те жно сле де већ на-
зна че не прав це од ре ђе ња са др жа ја фе но ме на ма сов ног дру штва. 
Не ка од њих га ви де као „дру штво чи ју су чла но ви ка рак те ри зо ва-
ни сег мен ти ра ним, им пер со нал ним од но си ма, ви со ким сте пе ном 
фи зич ке и со ци јал не мо бил но сти, по сма трач ког од но са ка до га ђа-
ји ма те ис так ну том тен ден ци јом да се при ла го де спољ ним, по пу-
лар ним нор ма ма“7), упи ру ћи пр стом у без ум ну уни форм ност, ега-
ли та ри зам, у опа да ње ре ли ги о зно сти а ја ча ње оту ђе ња и осе ћа ња 
мо рал не пра зни не те сла бље ња по ро ди це, свих ве за и од но са ка 
за јед ни ци, за тим по ли тич ке апа ти је, као и за ме не „ви со ке кул ту ре“ 
„ни ском кул ту ром“ по вр шног и не ис тан ча ног уку са8). Еви ден тан 
је пе си ми зам, и на ле ви ци и на де сни ци, ко јим су оди са ле мо дер не 
те о ри је о ма сов ном дру штву. Го то во сви по ку ша ји ње го вог од ре ђе-
ња не про пу шта ју да при ме те ка ко су у ма сов ним од ли ка ма, они ма 
ко је су на ста ле још то ком 19. ве ка у пе ри о ду раз во ја ка пи та ли стич-
ког ин ду стриј ског дру штва, уоче не ја сне те жње да пот ко па ју тра-
ди ци о нал не и ари сто крат ске вред но сти.  

ОД ДВА ИСТО РИЈ СКА ПРИ СТУ ПА  
ДО СВЕ О БУ ХВАТ НОГ РАЗ У МЕВАЊА 

МА СОВ НОГ ДРУ ШТВА

Те о ри ја ма сов ног дру штва, уоб ли че на из ви ше ин те лек ту ал-
них из во ра, на ста ла је и раз ви ла се под ути ца јем две исто риј ски 
ја сно уоч љи ве шко ле. Пр во бит на, из вор на шко ла је она ко ју мо же-
мо иден ти фи ко ва ти као „ари сто крат ску шко лу кри ти ке ма сов ног 
дру штва“. Она се ба ви ла про у ча ва њем про це са гу бит ка екс клу зив-
но сти пре ђа шњих ели та и успо на ма сов не пар ти ци па ци је у јав ном 
и кул тур ном жи во ту. Алек сис де То квил био је ме ђу пр ви ма ко је 
су бри ну ли уоче ни мо дер ни про це си што во де ка „ти ра ни ји ве ћи-
не“9), од но сно ре во лу ци о нар ној вла да ви ну ру ље, што је ви дљи во у 
ре чи ма: „Ве ру јем да је лак ше уста но ви ти ап со лут ну и де спот ску 
власт ме ђу љу ди ма код ко јих су дру штве ни усло ви јед на ки не го ме-
ђу би ло ко јим дру гим. И сма трам да ако би та ква власт би ла јед ном 
уста но вље на ме ђу та квим љу ди ма, она не са мо да би тла чи ла љу де, 

7) Ran dom Ho u se, WebsterDictionary , Ran dom Ho u se Inc, New York, 2001.

8) О тен ден ци ји сни жа ва ња “ви со ке кут лре“ на ро чи то убе дљи во је ла мен ти рао Хо зе Ор-
те га и Га сет у сво јем нај по зна ти јем де лу „По бу на ма са“: Га сет Хо зе и Ор те га, Побуна
маса, Алеф Гра дац, Ча чак, 1988. 

9) То квил Алек сис Де мо кра ти ја у Аме ри ци, ИК Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, 
1990, стр.217-220
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већ би ве ро ват но сва ко ме од њих оте ла не ке од нај ви ших ква ли те-
та ху ма но сти.“10) Сле ди ли су га Ја коб Бурк харт са те зом да „до кле 
год ма се бу ду из вр га ва ле сво је во ђе при ти сци ма, јед на вред ност 
за дру гом не ми нов но ће би ти жр тво ва на: по зи ци је, вла сни штво, 
ре ли ги ја, ис так ну те тра ди ци је, ви ше спо соб но сти“11). Сви глав-
ни мо мен ти ове шко ле, са са свим ја сном со ци о ло шком тер ми но-
ло ги јом, уоб ли че ни су код Ги ста ва Ле Бо на ко ји је, про у ча ва ју ћи 
„пси хо ло ги ју ма се“, ис ка зи вао не скри ве ни пре зир пре ма ери њи-
хо ве вла да ви не чи ју је „пли му вар ва ри зма“ иден ти фи ко вао за глав-
ног но си о ца ци ви ли за циј ског су но вра та12). Хо зе Ор те га и Га сет у 
„По бу ни ма са“ ука зу је да „чо век-ма са ми сли да је са вр шен. Да би 
чо век ели те се бе сма трао са вр ше ним, мо ра би ти на ро чи то уобра-
жен…у Евро пи пр ви пут ја вља тип чо ве ка ко ји не да је раз ло ге и 
не ма по тре бе да бу де у пра ву, већ ко ји је јед но став но ре шен да на-
мет не сво је ми шље ње„13); Карл Ман хајм об ја шња ва ка ко „из о ста-
нак пред вод ни штва у ка сном ли бе рал ном ма сов ном дру штву мо же 
би ти ди јаг но сти ко ван као ре зул тат про ме не на го ре у из бо ру ели та. 
Мо ра мо на да ље уочи ти да је овај оп шти не до ста так сме ра мо дер-
ног ма сов ног дру штва тај ко ји да је шан су гру па ма са дик та тор ским 
ам би ци ја ма“14), док Вал тер Лип ман за бри ну то кон ста ту је да „ка да 
ма сов но ми шље ње до ми ни ра вла дом, на сту па мор бид на раз град ња 
истин ске функ ци је мо ћи“15) . Они су глав ни  на ста вља чи ове шко-
ле ми шље ња у 20. ве ку.  Ја сан је јак ути цај со ци о ло шке „те о ри је 
ели та“ на пер цеп ци ју дру штва и др жа ве16) по сма тра не у ма сов ном  
кон тек сту уну тар „ари сто крат ске шко ле“ у ка сни јим фа за ма ње ног 
раз во ја.   

Це ло куп на „ари сто крат ска шко ла кри ти ке ма сов ног дру-
штва“ еви дент но оди ше „ни че ан ском“, не га тив ном сли ком ега ли-
та ри сти чог дру штва у ко ме не ста је сва ка из у зет ност и стил, сва ка 
раз ли ка и сва ки ду бљи сми сао. Од су ство све га то га, а пре све га 

10)  Исто, стр. 323.

11) Пре ма Vi e reck Pe ter, ConservativismfromJohnAdamstoChurchill, D. Van No strand, New 
York,  1956,  стр. 159.

12) Ле Бон Ги став, Психологијагомиле, Алеф Гра дац,Ча чак, 2007

13) Га сет Хо зе и Ор те га, Побунамаса, Алеф Гра дац, Ча чак, 1988, стр. 76 и 78.

14) Man nhe im Karl, ManandSocietyintheAgeofReconstruction, Ke gan Paul, Lon don, 1940,  
стр. 87 

15) Lip pman Wal ter,ThePublicPhilosophy, Tran sac tion Pu blis hers,  New York, 1989,  стр. 19.

16) О са вре ме ним тен де ци ја ма у пер це пи ци ји др жа ве и ути ца ју „те о ри је ели та“ ви де ти 
Сто ја ди но вић Ми ша, „Са вре ме на др жа ва из ме ђу те о ри је и прак се“, Срп ска по ли тич ка 
ми сао, број2/2013, годинаXX, све ска 40, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2013, 
стр.31-46 .



СПМброј2/2014,годинаXXI,свеска44. стр.283-300.

288

би ло ка кве вред но сно-мо рал не осно ве, оста вља ши ро ки про стор 
за „це за ри зам“ као из раз по ли тич ке ти ра ни је, али и за кул тур ну 
де ка ден ци ју. За јед нич ко ма ње-ви ше свим при пад ни ци ма ове шко-
ле је да као глав не од ли ке ма сов ног дру штва ви де: 1) рас ту ћи ега-
ли та ри зам као по сле ди цу гу бље ња тра ди ци о нал ног ауто ри те та 2) 
ши ро ко рас про стра ње ну по др шку ан ти-ари сто крат ским об ли ци-
ма вла да ви не ко ји се огле да ју у по тра зи за по пу лар ним, на род ном 
ауто ри те том 3) вла да ви ну ма са као до ми на ци ји псе у до-ауто ри те та. 

Дру ги пак пра вац пред ста вља „де мо крат ска шко ла кри ти ке 
ма сов ног дру штва“, ко ја на ста је у 20. ве ку, а ко ја се сна жно на сла-
ња на већ из ра же ну кри ти ку сво јих ари сто крат ских прет ход ни ка. 
Цен трал на иде ја ко ју „де мо кра те“ од „ари сто кра та“ ди рект но пре-
у зи ма ју ле жи у по тре би очу ва ња кључ них дру штве них вред но сти 
(пре свих, сло бо де) што, исто вре ме но, зах те ва хит ну изо ла ци ју 
оних оних дру штве них про це са ко ји их угро жа ва ју. Те жи ште сво-
је кри ти ке за го вор ни ци „де мо крат ске шко ле ма сов ног дру штва“ , 
да кле, не ста вља ју на по тре бу изо ла ци је, стро гог оде љи ва ња ели-
та од ма са - већ на изо ла ци ју не га тив них по ја ва у са мим ма са ма, 
за го ва ра ју ћи њи хо во про чи шће ње, ква ли та тив ну ди фе рен ци ја ци ју. 
За го вор ни ци ове шко ле при хва та ју исто риј ски про цес отва ра ња и 
ути ца ја „од дна ка вр ху“, од ма са ка ели та ма, као не из бе жан и, шта-
ви ше, по зи ти ван - ако он не угро жа ва основ не, нај ви ше вред но сти, 
ква ли та тив не до ме те јед ног дру штва и ње го ве ци ви ли за ци је, пре 
све га сло бо ду и кри тич ко ми шље ње. За њих су сло бо да и јед на-
кост ме ђу за ви сни и не раз двој ни пој мо ви; а огра ни че ња ин ди ви дуа, 
ви до ви дру штве не кон тро ле ко ји ма су при бе га ва ла тра ди ци о нал на 
дру штва, крај ње по гре шни (у то ме се ра зи ли ку ју од ари сто кра та 
ко ји сло бо ду ви де при род но про тив ста вље ну јед на ко сти, од но сно 
сма тра ју да пра ва сло бо да раз ли ко ва ња ну жно ства ра не јед на кост). 
Ме ђу глав не за го вор ни ке овог дру гог, „де мо крат ског при сту па“ 
ма сов ном дру штву спа да ју ауто ри као што су ра ни је по ме ну ти Рајт 
Милс, али и Емил Ле де рер и Ха на Арент17).

Без об зи ра на ме ђу соб не раз ли ке, при пад ни ци обе шко ле се 
сла жу да ма сов но дру штво ка рак те ри шу про це си гу бит ка ауто ри-
те та (и по сле дич но екс лу зив но сти по ло жа ја ели та), не ста нак за јед-
ни штва (ко ји се огле да у оту ђе њу и анк си о зно сти, са са мим ти ме 
и пре ди спо ни ра но сти ка екс трем ним по на ша њи ма као по ку ша ји-
ма „из ба вље ња“ из овог ста ња) те ства ра ње три вр сте од но са ко ја 
ка рак те ри шу ма сов но дру штво: 1) сла бље ње свих по сред нич ких 
дру штве них од но са 2) изо ла ци ја при мар них, тра ди ци о нал них дру-

17) Ви де ти нпр: Arendt Han nah,”Aut ho rity in 20.th Cen tury”, Re vi ew of Po li tics, XVI II, 1956, 
стр. 403-417,   Le de rer Emil, StateoftheMasses, W.W. Nor ton, New York, 1940.
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штве них од но са 3) цен тра ли за ци ја на вер ти кал не, др жав не/на ци о-
нал не од но се.18) Дру гим ре чи ма, сви они ма сов но дру штво ви де као 
ато ми зо ва но дру штво; дру штво у ко ме се агре гат, збир по је ди на ца 
од но си, пре и из над све га, пре ма вер ти ка ли по ли тич ке вла сти, нај-
че шће др жа ви, а тек ин ди рект но и у ма њем оби му - из ме ђу се бе. 

Док по бор ни ци и иде ал ни на ста вља чи “ари сто крат ског при-
сту па“ ка ма сов ном дру штву као глав ну ње го ву од ли ку узи ма ју 
гу би так екс лу зив но сти, приступачностелита, „де мо крат ски при-
ступ“ по тен ци ра расположивостне-елита,то јест њи хо ву ди на-
мич ност услед не по сто ја ња ра ни јих об ли ка дру штве не ве за но сти 
ко ја им оста вља про стор за но ве ви до ве ор га ни зо ва ња и де ло ва ња. 
Обе ства ри – приступачностелитаи расположивостне-елита- 
за јед но са масовнимпонашањем (са ка рак те ри сти ка ма гу бит ка и 
по тра ге за ауто ри те том, про па да њем за јед ни штва и екс трем ним 
по на ша њи ма да се ово ста ње оту ђе но сти пре ва зи ђе) нај че шће се у 
дру штве ној те о ри ји узи ма ју основ не од ли ке ма сов ног дру штва19). 

У та квом со ци јал ном ми љеу од ви ја ју се број ни се кун дар ни 
ути ца ји, од ко јих су нај у оч љи ви ји они кул тур ни: сви кри ти ча ри 
ма сов не кул ту ре (кул ту ре ма сов ног дру штва) сла жу се да су ма-
сов ни стан дар ди уни форм ни и да во де по ступ ном ни ште њу свих 
раз ли ка. „Кул тур на ди фе рен ци ја ци ја зах те ва дру штве ну ди фе рен-
ци ја ци ју. Ка ко ма сов но дру штво те жи ка са жи ма њу ра зно вр сног 
груп ног жи во та, оно фа во ри зу је кул тур ну уни форм ност. Ова уни-
форм ност укљу чу је не са мо фак тич ко ни ве ли са ње стан дар да; она 
та ко ђе по ста је нормативна. У по ли ти ци ова уни форм ност по при-
ма кул тур ну ле ги ти ма ци ју у об ли ку по пу ли зма.“20)

Цен трал ни, од ре ђу ју ћи од нос из ме ђу ели та и не е ли та опи-
су је сво је вр сни исто риј ски лук вер ти кал не дру штве не ди на ми ке 
мо дер не епо хе. По сма трај мо то кроз мо дел ску сим пли фи ка ци ју: 
пред мо дер на, тра ди ци о нал на дру штва од ли ко ва ла су се непристу-
пачношћуелита и нерасположивошћу не-елита, од но сно – ели те 
су би ле за тво ре не за ди рект не упли ве и груп на при сту па ња њи ма 
услед то га што су и при пад ни ци ели те и стан дар ди по ко ји ма су 
они њи хов део по ста ја ли - ле жа ли у тра ди ци о нал ним вред но сти-
ма и на чи ни ма се лек ци је; са дру ге стра не, не-ели те су би ле ве за не 
чи та вим ни зом тра ди ци о нал них дру штве них ве за ко је су об у зда ва-
ле сва ка ма сов на стре мље ња ка вер ти кал ној дру штве ној мо би ли-

18) По де ла пре ма: Kor nha u ser Wil li am, PoliticsofMassSociety, Free Press,  New York, 1959, 
стр. 75.

19) Исто, стр. 43.

20) Исто, стр. 103.
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за ци ји. Ово је слу чај, са свим сво јим ва ри ја ци ја ма, од пр во бит них, 
пред и сто риј ских крв них за јед ни ца, пре ко ан тич ких па до сред њо-
ве ков них дру шта ва. 

Са по ступ ним ра ђа њем мо дер не епо хе, ди фе рен ци ра ње дру-
штва од ви ја се у ви ду из два ја ња ње го вих сег ме на та ко ји ра сту и 
усло жња ва ју се, че сто и ме та ста зи ра ју. Ова кво пре ла зно, плу ра-
ли стич ко/сег мен ти ра но дру штво још увек има мно штво на сле ђе-
них, тра ди ци о нал них дру штве них ве за и од но са, али се ње го ве 
струк ту ре отва ра ју и „кру не“: у ње му вер ти кал ни дру штве ни од-
нос ка рак те ри ше приступачностелита (по што град ски ста ле жи 
при сту па ју њи ма не на осно ву тра ди ци о нал них ве за, већ уз по моћ 
ра зних ви до ва по ли тич ког и еко ном ског ути ца ја) и не расположи-
востне-елита(услед оп ста ја ња, упр кос њи хо вом сла бље њу, чи та-
вог ни за пред мо дер них дру штве них ве за и од но са); Ме сти мич но, 
већ у овом пе ри о ду ја вља ју се ра ни об ли ци ма сов не мо би ли за ци је 
не-ели та, али у па ра-тра ди ци о нал ном ру ху (ма сов ни вер ски је ре-
тич ки и ре фор ма тор ски по кре ти, се о ске бу не под стак ну те про зе-
ли ти змом и же љом за вра ћа њем „ста рим прав да ма“).

Ма сов но дру штво, на ста ло то ком раз ви је не мо дер не епо хе, 
зах те ва исто вре ме ну приступачност елита, њи хо ву отво ре ност 
ка ма са ма и њи хо вим упли ви ма, али и расположивостне-елита, 
њи хо ву ви со ку мо бил ност и по ли ти за ци ју ко ја во ди осва ја њу вер-
ти ка ле вла сти не кад ре зер ви са не са мо за ели те. У та квом од но су 
оста је ми ни ма лан про стор за са мо до вољ не и/или ауто ном не гру пе 
сме ште не на дру штве ном по љу у по те зу из ме ђу нај ма њих (по је-
дин ца/по ро ди це) и нај ве ћих, од но сно нај ја чих (др жа ве) ко је су у 
ста њу да се од у пру овој вер ти кал ној дру штве ној сти хи ји са свим 
ни ве ла циј ским, чак ма ни пу ла тив ним и де струк тив ним по на ша њи-
ма. 

У ви ду ис хо да „вер ти кал не дру штве не сти хи је“ ма сов но дру-
штво не рет ко на ста вља да ево лу и ра у сво је то та ли тар но ли це. У 
ње му ели те, ре гру то ва не ме ђу ма са ма а фор ми ра не ма сов ним ди-
на мич ним при ти ском „од о здо на го ре“, ства ра ју мо дел вер ти кал-
них од но са у ко ме се фор ми ра ју но ве неприступачнеелите, док, са 
дру ге стра не, оста ју расположивене-елите, ма се. Ме ђу тим, њи хов 
од нос је са свим дру га чи ји од оног пре ђа шњег: „Ели те по ста ју не-
приступачне по то ме што су чла но ви ели те иза бра ни и по ста вље-
ни кроз ко оп та ци ју, кроз сна гу мо но по ла над сред стви ма при ну де 
и убе ђи ва ња од стра не оних ко ји се на ла зе на вр ху струк ту ре.“21) 
Рас по ло жи вост ма са, њи хо ва по сто је ћа ди на мич ност пре тва ра се 

21)  Исто, стр. 41.
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у по дат ност, у усло вље ност ма ни пу ла тив ним ути ца ји ма но вих, за-
тво ре них ели та ко је их кон тро ли шу не до зво ља ва ју ћи да се у њи ма 
ство ри би ло ка кав по крет или дру штве на фор ма ци ја ко ја мо же да 
по слу жи као осно ва за от пор но вим, ис кљу чи вим ви ђе њи ма и дру-
штве ним од но си ма.

КА КВЕ СУ МА СОВ НЕ ОД ЛИ КЕ  
СА ВРЕ МЕ НОГ ДРУ ШТВА?

Прак тич но сви кри ти ча ри ма сов ног дру штва у 20. ве ку при-
ме ти ли су тен ден ци ју по ступ ног за тва ра ња но вих ели та пре ма 
ути ца ји ма од о здо, на ста ја ње њи хо ве неприступачности. Исто вре-
ме но, уоча ва ли су они, од ви јао се про цес пре тва ра ње расположи-
востимаса у сво је вр сни по дат ни ма те ри јал под ло жан кон тро ли од 
стра не но вих ели та, и то у свим мо дер ним дру штви ма - и у то та-
ли тар ним дру штви ма и у пар ла мен тар ним де мо кра ти ја ма. Упра во 
о то ме го во ри Милс ка да пи ше о  „ели та ма мо ћи“. У од но су на 
сте пе но ва ни раст неприступачности друштвенихелита и сте пен 
њи хо ве кон тро ле расположивости маса, вр ши ло се и њи хо во раз-
вр ста ва ње на пар ла мен тар на, де мо крат ских ма сов на дру шта ва и 
она ко ји кли зе у ауто ри та ри зам, са то та ли та ри змом као ње го вим 
крај њим, екс трем ним из ра зом. Ме ђу тим, ка да се де ша ва ло да плу-
ра ли стич ки об ли ци дру штве ног функ ци о ни са ња, укљу чу ју ћи и 
оне пред став нич ке де мо кра ти је, ви ше не слу же да ин сти ту ци о нал-
но ка на ли шу (а по сред но, и да ле ги ти ми шу) ме ђу соб не ути ца је22) 
из ме ђу дру штве ног вр ха и под нож ја, из ме ђу ели та и не-ели та, већ 
пр вен стве но има ју на ме ну да у кључ ним стре мље њи ма за у ста ве 
и прак тич но обе сми сле ову ди на ми ку, ства ра ју ћи при вид „про ме-
не ко ја слу жи да би све оста ло исто“ (де Лам пе ду за) где би пра-
ве, ствар не но ве ели те оста ле за тво ре не и не при сту пач не, а рас-
положивостмаса у нај ве ћој ме ри би ла све де на би ло на бес циљ но 
лу та ње, би ло на ма ни пу ла тив но усло вља ва ње (све уз евен ту ал не 
по вр шне про ме не) – он да се у тим слу ча ји ма ра ди о „фа сад ном 
пар ла мен та ри зму“ у ко ме је ма сов но дру штво су штин ски одав но 
пре шло цр ту ауто ри тар но сти. У та квом по рет ку ствар на ели та се 
из ме шта иза и из ван ин сти ту ци о нал ног по рет ка што по ста је са мо 
„љу шту ра плу ра ли зма“ ко је се пре пу шта дру го ра зред ним из вр ши-
о ци ма ра до ва - про фе си о нал ним де ма го зи ма и со ци јал ним па ра зи-

22) Де таљ ни је о то ме ви де ти: Сто ја ди но вић Ми ша, То до ро вић Је ле на, „Иза зо ви раз во ја де-
мо крат ских ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја у са вре ме ном дру штву“, Срп ска по ли-
тич ка ми сао, број2/2012,го ди на XIX, све ска36, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2012, стр. 59-73.
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ти ма – чи ја је глав на уло га да раз га ра ју и ма ни пу ла тив но пре у сме-
ра ва ју стра сти ма са ка спо ред ним пи та њи ма, ка стран пу ти ца ма и 
„ла жним фор ти фи ка ци ја“ - ме сти ма где ни је утвр ђе ни пра ви цен-
три мо ћи - а  где се мо ћи ма са тро ше и, на по слет ку, ис че за ва ју у 
свим ви до ви ма дру штве не и по ли тич ке апа ти је. 

Про це си тран сна ци о нал не гло ба ли за ци је не сум њи во ве о-
ма по го ду ју овим тен ден ци ја ма: кор по ра тив не и тран сна ци о нал не 
ели те из ме шта ју сво је и не фор мал не и ин сти ту ци о нал не ви до ве 
ор га ни зо ва ња из ван, то јест иза ни воа ин сти ту ци о на лих об ли ка 
пар ла мен тар не де мо кра ти је на др жав ном/на ци о нал ном ни воу о 
ко је се, про це ду рал но и ван про це ду рал но, по инер ци ји усме ра-
ва ју и раз би ја ју та ла си пре о ста лих „ма сов них сти хи ја“ у сво јим 
ка на ли са ним, про це ду рал ним, и нео д ре ђе ним, ван про це ду рал ним 
пу те ви ма. Ди фу зно по ста вље ни, ути ца ји из ме ште них но вих не-
приступачних елита због то га че сто су штин скитре ти ра ју и сам 
пар ла мен та ри зам, са по де лом и кон тро лом гра на вла сти, као сво је-
вр сну соп стве ну „ла жну фор ти фи ка ци ју“ - док се пра ви ка пи ла ри 
мо ћи, и ди сци пли нар ног и дис кур зив ног ви да (Фу ко), раз ме шта ју 
па ра лел но и боч но од ње - на про сто ру ци вил ног дру штва, (па ра)
др жав них аген ци ја, фи нан сиј ских кон цер на, при вред них кор по ра-
ци ја, ме ђу др жав них (ме ђу вла ди них) и над др жав них су бје ка та. 

Ова кве но ве, неприступачне елите, и са ме про и за шле из 
мо дер не „ма сов не сти хи је“, од ли ку ју се пре све га сво јом тран сна-
ци о нал но шћу. Но, та тран сна ци о нал ност ни је из раз њи хо вог уни-
вер за ли зма, соп стве не одво је но сти од пар ти ку лар них, па и се бич-
них по зи ци ја и ин те ре са. На про тив, тран сна ци о нал ност је ту из раз 
ме та ста зе оту ђе но сти од кон так та са ба зом свог на стан ка; она је 
фун да мент њи хо ве не при сту пач но сти, уда ље но сти, и упра во сто га 
ове ели те „та је” сво је по ре кло, пре зи ру га и ни по да шта ва ју на ци-
о нал ну др жа ву, ње не ин те ре се и ин те ре се са мих ма са из ко јих су 
се „из ди гли“. Ин те ре си неприступачних елитапо ста ју још пар-
ти ку лар ни ји и се бич ни ји не го њи хо вих прет ход ни ка, са мо су им 
пре тен зи је ши ре, уни вер зал ни је. И упра во то им да је мо гућ ност за 
за ме ну те за – да сво је пре тен зи је пред ста ве као оп шти ин те рес, као 
уни вер зал но до бро. 

Ко, у про фе си о нал ном сми слу, чи ни ову хипер-непристу-
пачнуелиту? Ову „но ву, це ре брал ну ари сто кра ти ју... не чи не са мо 
кор по ра циј ски ме на џе ри, већ и све стру ке ко је про из во де и ма ни-
пу ли шу ин фор ма ци ја ма... њи хо ви жи вот ни при хо ди не осла ња ју 
се то ли ко на вла сни штво над не крет ни на ма, ко ли ко на ма ни пу ла-
ци ју ин фор ма ци ја ма и про фе си о нал ну екс пер ти зу“23) што је, као 

23) Леш Кри сто фер,Побунаелитаииздајадемократије, Све то ви, Но ви Сад, 1996, стр. 10 
и 36.
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глав ну од ли ку „ели те мо ћи“ у ра ни јим фа за ма ње не ево лу ци је, 
уочио још Милс. Жи ве ћи на изо ло ва ним ге о граф ским ло ка ци ја-
ма ши ром све та, са по сло ви ма ко ји се кре ћу пре ко на ци о нал них 
гра ни ца, на гло бал ној ра зи ни,  при пад ни ци ових сло је ва „жи ве у 
све ту ап стракт них кон це па та и сим бо ла ко ји се про те жу од це на 
на бер зи до ви зу ел них при ка за ко ства ра ју Хо ли вуд и Ме ди сон аве-
ни ја, и ко ји се спе ци ја ли зу ју за ин тер пре та ци ју и упо тре бу сим бо-
лич ких ин фор ма ци ја.“24) За тво ре не и са мо јед не на дру ге упу ће не, 
тран сна ци о нал не ели те одво ји ле су се од свог дру штве ног осно ва 
као при мар ног окру же ња и ње го вих вла да, те су „об зна ни ле сво је 
пра во да сло бод но ми гри ра ју из те шких у ла ке – у при ви ле го ва не 
про сто ре, из сфе ра ко је зах те ва ју на пор и од го вор ност – у див ни 
но ви свет, где ца ру ју ла ко ћа по сто ја ња и од су ство сва ке од го вор-
но сти.“25) Опи са на гло бал на ком пе та тив ност ели та, ни је те шко 
при ме ти ти, пла ћа се не са мо ње ном не при сту пач но шћу, већ и све 
ве ћом и ве ћом изо ла ци јом свих пре о ста лих, не ка да расположивих
маса, ко је су „за ман да ље не у не ми про стор ге та... У про сто ру „че-
твр тог све та“ де лу ју са мо цен три фу гал не си ле ко је се све ви ше не 
урав но те жу ју са цен три пе тал ним.“26)

На ве де ни про це си ме ђу ели та ма, као што смо ви де ли, од-
ра зи ли су се на ма се, а по том – и на са ме глав не ка рак те ри сти ке 
са вре ме ног ма сов ног дру штва. Ње го ве од ли ке у од но су на сво је 
пре ђа шње, ра не и раз ви је не об ли ке, да ље су ево лу и ра ле: ега ли-
та ри стич ке те жње све ви ше су фор мал не и, до крај њих раз ме ра, 
сег мен ти ра не и ин ди ви ду а ли зо ва не. Због то га оту ђе ни чо век-ма се 
ви ше ни не те жи да се ко лек тив но ор га ни зу је за рад по кре та ко ји 
ће му омо гу ћи ти вер ти кал ну дру штве ну про ход ност. Не за ин те ре-
со ван,  све ре ђе би ва под стак нут од стра не псе у до-ауто ри те та ко ји 
му обе ћа ва ју об но ву за јед ни штва у да љој ди на ми ци; не у по ре ди во 
ви ше и од луч ни је - он па да под  ути цај „од о зго“ ко ји га па ци фи-
ку је, сме шта на си гур но али мар ги нал но ме сто и да је му спо ред ну 
дру штве ну по зи ци ју у ко јој се ин ди ви ду ал но осми шља ва ње го ва 
оту ђе ност и, уме сто „по хо да ка за јед ни штву“, да је му ње гов кул-
тур ни си му ла крум. За ве ћи ну по је ди на ца у „хип но ти са ној го ми ли“ 
то је и ви ше не го до вољ но.

Со фи сти ци ра на ма сов на кул тур на про дук ци ја и ма сов ни ме-
ди ји по ста ју вр ло ефи ка сна сред ства за ма ни пу ли са ње пре о ста лом 

24) Исто, стр. 39.

25) Па на рин Алек сан дар, Народ без элиты (2006) (Сбор ник ста тей), http://der za va.com/
art_desc.php?aid=259, 

26) Исто.
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расположивости маса (ко ја се, вре ме ном, то пи и сма њу је), њи хо-
вом мо бил но шћу те енер ги јом. Са вре ме ни ма сов ни ме ди ји, тех-
нич ки уз на пре до ва ли - од сред ства под сти ца ја по сто је ћих ма сов-
них рас по ло же ња по ста ју, пре све га, ин стру мен ти за од вра ћа ње, за 
пре у сме ра ва ње и сва ко ја ко ма ни пу ли са ње ин ди ви ду ал ним те жња-
ма ко је прет ход но бу де и раз ви ја ју. Ма сов на па ци фи ка ци ја - из-
вр ше на кроз дис кур зив но об ли ко ва ње и ин ду ко ва ње „ин ди ви ду-
а ли те та“ са за да тим же ља ма и по тре ба ма - нај о чи ти ја је у ра зним 
ви до ви ма ме диј ске за ба ве као но ве вер зи је „хле ба и ига ра“ , али и 
ра зним об ли ци ма идеј но-по ли тич ког усло вља ва ња кроз ме ђу соб но 
ан та го ни зи ра ње груп них иден ти те та (нај че шће на спо ред ним, ма-
ње бит ним по љи ма по ли тич ког и дру штве ног би ти са ња) ка ко ји ма 
се, ма ни пу ла тив ним ме диј ским ди ри го ва њем, усме ра ва ју ра ни је 
об ли ко ва не лич не пред ра су де. У том про це су до ла зи до па ра-иден-
тет ског бу ја ња, до про це са на ра ста ња се кун дар них иден ти те та, 
суб-иден ти те та, ко ји су, осим што пред ста вља ју „не по бит ни до каз“ 
дру штве ног плу ра ли зма – сви нормативно задати и друштвено
ситуиранимимоосновнедруштвеневертикалеиправихкоридора
политичкихутицајаимоћи, на стран пу ти ца ма дру штве них под-
нож ја или уну тар ње го вог ла ви рин та.  

Ево лу ци ја дру штве них по кре та у мо дер ном, ма сов ном дру-
штву („по бу на ма са“ ка ко би је на звао Оре га и Га сет) са пре ла ском 
у пост-ин ду стриј ску фа зу скре ну ла је са сво је глав не „по ли тич-
ке“ тра јек то ри је ко ју су јој да ва ли на ци о нал ни/на ци о на ли стич ки 
и кла сни дру штве ни по кре ти као два до ми нант на ви да мо дер них 
ма сов них по кре та за те мељ ну про ме ну дру штва - у прав цу еман-
ци па циј ских „но вих дру штве них по кре та“ ко ји, ра ни је сла би или 
мар ги на ли зо ва ни у од но су на глав не то ко ве дру штве не ди на ми ке, 
по ступ но до би ја ју све ве ћу уло гу. Глав не ка рак те ри сти ке „но вих 
дру штве них по кре та“: 1) уни вер за ли зам у име мо ра ла а не од-
ре ђе них дру штве них гру па 2) ве ћа ори јен ти са ност на гра ђан ско 
дру штво не го др жа ву - из ра жа ва ју не по ве ре ње пре ма цен тра ли зо-
ва ним би ро крат ским струк ту ра ма и ори јен ти са ни су на про ме не 
ста во ва јав ног мње ња, а не елит них ин сти ту ци ја; ви ше су за ин-
те ре со ва ни за аспек те кул ту ре, жи вот ног сти ла и уче шћа у сим-
бо лич ној по ли ти ци про те ста, не го за ин си сти ра ње на дру штве но 
сим бо лич ким пра ви ма; 3)  ор га ни зо ва ност на не фор ма лан, „опу-
штен“ и флек си би лан на чин, бар у по је ди ним аспек ти ма, при че му 
из бе га ва ју хи је рар хи ју и би ро кра ти ју, а по не кад чак и ис пу ња ва ње 
кри те ри ју ма за члан ство 4)  за ви сност, у ве ли кој ме ри, од ма сов-
них ме ди ја пре ко ко јих се упу ћу ју апе ли, ор га ни зу ју про те сти и 
еми ту ју ефект не сли ке ра ди по бу ђи ва ња ма ште и емо ци ја јав но-
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сти)27), сва ко ме ко ни је пот пао под ути ца је дис кур зив них иден ти-
фи ка ци ја ко је их пра те и ко је са чу вао моћ кри тич ког ми шље ња, 
по све су ја сне. Свиови„покрети“данастакођеимајуулогусиму-
лакрумазапацификацијумасовнепокретљивостиињиховепреу-
смеравањеузабраневећизвршеногдискурзивногидентитетског
преобликовања. Уме сто да вр ше ути цај по со ци јал ној вер ти ка ли  и 
кроз „при ти сак од о здо“ пе ри о дич но из не дре из се бе но ве при ли-
ве ели та ма, ова кви „но ви по кре ти“, кроз са мо про мо ци ју ко ју им 
омо гу ћа ва кон тро ли са ни јав ни ме диј ски про стор, ути чу на до дат но 
уру ша ва ње оста та ка пред мо дер них дру штве них на сле ђа и обра за-
ца функ ци о ни са ња дру штва, чи ме, до дат но - уме сто да их угро жа-
ва ју - слу же ин те ре си ма но вих неприступачнихелита.  

УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Са вре ме но по зно мо дер но/пост мо дер но дру штво по сво јим 
глав ним ка рак те ри сти ка ма још увек је сте ма сов но - али је на пу ту 
да у до глед но вре ме то ви ше не бу де. Оно је, на ро чи то на кон про-
це са тран сна ци о на ли за ци је, већ пре тр пе ло број не су штин ске про-
ме не, ме ђу ко ји ма су нај ва жни је ства ра ње, из два ја ње и уда ља ва ње 
но вих ели та што су до се гле сте пен не при сту пач но сти, уда ље но сти 
не до сти жне ма са ма ма ка кви и ко ли ки ње ни днна мич ни по тен ци-
ја ли и рас по ло жи вост би ли. Овај јаз је те шко пре мо стив, а об зи ром 
на тен ден ци је у са мим приступачниммасама, ње го во пре ска ка ње 
пред ста вља не до сти жан циљ. Раз ло зи то ме ле же пре све га што су 
по сто је ћи сме ро ви ма сов не ди на ми ке до брим де лом пре у сме ре ни, 
чак скрај ну ти или пак пре о бли ко ва ни у ви до ве ма сов не по доб но-
сти за да ље на во ђе ње (об зи ром да ира ци о нал ност ма сов не пси хо-
ло ги је жу ди за по дат но шћу и тра жи вођ ство)  и упу ћи ва ње на спо-
ред не дру штве не ко ло се ке, па и стран пу ти цу. Дру ги раз ло зи ле же у 
са мом опа да њу по ри ва ка ди на ми ци ма са, у сма ње њу њи хо ве „па-
си о ни ра но сти“ у од но су на дру штве ну вер ти ка лу. 

Ду бљи узро ци опа да њу ове „па си о нар но сти“ ле же уну тар 
са мог ма сов ног по на ша ња као тре ће кон сти ту тив не ка рак те ри сти-
ке ма сов ног дру штва (уз при сту пач не ели те и рас по ло жи ве ма се). 
На и ме, основ ни по кре тач „па си о ни ра но сти“ ма са би ла је по тра-
га за ра ни је из гу бље ним ауто ри те том и за јед ни штвом, од но сно за 
„за јед ни штвом под ауто ри те том“. Исто ри јат мо дер них ма сов них 
по кре та под ути ца јем иде о ло шких ауто ри те та ко ји су те жи ли да 

27)  Па ра фра зи ра но пре ма Неш Кејт, Савременаполитичкасоциологија, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 2006, стр. 119-120, 
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од ме не онај, на по чет ку са ме епо хе од стра ње ни, ре ли ги о зни ауто-
ри тет, има уку пан не сла ван би ланс, крај ње не га ти ван сал до: уме сто 
за јед ни це - до би јен је су коб и ра за ра ње; уме сто из град ње ауто ри-
те та и за до во ље ња ма са – усле ди ло је њи хо во бр зо уру ша ва ње, уз 
ма сов но стра да ње, си ро ма ше ње и про па да ње. Уме сто пра вед ни јег 
и бо љег дру штва - сти гло је оно го ре и ли це мер ни је, са мо је не где 
тај про цес из ве ден на гло (нпр. на ре ал-со ци ја ли стич ком Ис то ку) 
а не где по ступ но (на За па ду). Ам би јент са вре ме но сти за то кра се 
де пре сив ност и апа ти ја као дру га крај њост у ко је је оти шло клат но 
ма сов них емо ци ја што се не ка да кре та ло у до ме ну еуфо ри је и са-
мо у ве ре но сти, че га су би ла пре пу на уве ре ња ко јом је од ме њи ва на 
прет ход но од ба че на ве ра. На лич је по ле та увек је па сив ност и ле-
тар ги ја; дру га стра на ме да ље чвр стог убе ђе ња  за ко но мер но би ва 
скеп са, раз у ве ре ност и не ве ри ца. Не у спе си и из вр та ње уло же них 
огром них енер ги ја и иде а ла у соп стве ну су прот ност, мо ра ли су се 
од ра зи ти и на „па си о ни ра ност“ ма са, на са др жи ну ма сов ног по на-
ша ња и емо ци ја ко ји ма су ка бу дућ но сти би ле но ше не. При то ме се 
и пре о ста ла стре мље ња фраг мен ти ра ју, ин ди ви ду а ли зу ју; тра га се 
за ин ди ви ду ал ним ауто ри те ти ма и по је ди нач ном сре ћом, или пак 
по ро дич ном у „нај круп ни јем“ груп ном сми слу. Ни је се од у ста ло 
са мо од ве ли ких при ча, већ и од ве ли ких стре мље ња. По ка за ло са 
да ма се ни су са мо ве ли ке, већ и плит ке, са ин стант по тре ба ма и 
ин стант за до во ље њи ма. Ма сов на по тро шња до бро је, ма кар и при-
вре ме но, од ме ни ла  и ма сов не иде о ло ги је и ма сов не де ма го ге. Ако 
фар ма ко ло ги ја и би о тех но ло ги ја из на ђу на чи на да се, трај ни је и 
без ду го роч ни јих кон тра ин ди ка ци ја по ин ди ви ду ал ну и ко лек тив-
не пси хо ло ги ју, из бо ре на крај са де пре си јом и ра зним ви до ви ма 
апа ти је - и ма сов ни по кре ти, у ко ји ма још има им пул са „па си о-
ни ра но сти“ и те жњи ка ди на ми ком, би ће и ду го трај ни је ре ше ни 
и на ми ре ни. Са мо, са трај ном ме ди цин ско/ху ма ни та ри стич ко/тр-
жи шном па ци фи ка ци јом ма сов ног по на ша ња, са гу бит ком „па си-
о нар ног“ по ри ва ка дру штве ној ди на ми ци – пре ста ће да пот пу но 
по сто ји и ма сов но дру штво.    

На шта ће ли чи ти та кво бу ду ће „не ма сов но“ дру штво? Ако 
је ра ни је ма сов но дру штво ка рак те ри са ло сла бље ње по сред нич ких 
дру штве них од но са, за тим изо ла ци ја при мар них, тра ди ци о нал них 
дру штве них ве за и цен тра ли за ци ја на вер ти кал не, др жав не/на ци о-
нал не од но се, са да се мо же уочи ти не што по све дру го и но во, али 
ни ма ло до бро: ства ра ју се но ви, боч ни об ли ци дру штве ног ор га ни-
зо ва ња ко је има ју при кри ве но хи је рар хиј ски об лик. Њи хо ви до мет 
је по пра ви лу ви ши и сло је ви ти ји у од но су на цен трал ну дру штве-
ну/др жав ну вер ти ка лу ко ја би ва све за пу ште ни ја и све на пу ште ни-
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ја од стра не пра ве кон цен тра ци је дру штве не мо ћи. Шта ви ше, и она 
је вре ме ном пре тво ре на у још јед ну „ла жну фор ти фи ка ци ју“ - у 
уру ше ни за мак око чи јих зи ди на бес циљ но ту ма ра ју ма се жељ не 
да уђу и сме сте се у ње го ве ку ле – у ко ји ма је, ме ђу тим,  ма ло шта 
зби ља вред но оста ло. 

Глав на ка рак те ри сти ка ових но вих, боч них об ли ка ор га ни-
зо ва ња мо ћи је ми ми кри ја: ма да пред ста вље ни за ауто ном не дру-
штве не об ли ке ор га ни зо ва ња и де ла ња, у њи ма су сме ште ни пра-
ви цен три мо ћи, укљу чу ју ћи и по ли тич ку. Иако се бе про мо ви шу 
за но си о це дру штве ног раз во ја и бо љит ка, њи хо ва уло га ни је да 
се пре ва зи ђе груп на и по је ди нач на изо ла ци ја - већ да се по сто је ћа 
одр жи, па чак и по ве ћа. Јер, ови ви до ви боч них струк ту ра ула зе у 
ме ђу соб не ин тер ак ци је, ства ра ју са ве зе, ни ше, оли го по ле, на ру чи-
лач ко/из во ђач ко  и  по ди зво ђач ке од но се што ли че си зе рен ско/ва-
зал ске од но си ма у ко ји ма се шти ће ни штво оба ве зу је на ло јал ност 
у ко ји ма не ма ме ста за ега ли та ри зам ни ти рав но прав ност. 

Ево лу ци ја дру штва по сле оног ма сов ног на ли ку је на сво је-
вр сно за тва ра ње кру га. Дру штво ко је се на зи ре по но во чи не непри-
ступачнеелите и нерасположивемасе, као и пре це лог „мо дер ног 
екс пе ри мен та“ и су но вра та ста рих ели та и по бу на ма са. А раз ли ка, 
у че му је? Сру ше но је це ло бо гат ство раз ли чи то сти, чи тав низ ду-
го трај но фор ми ра них али ста бил них дру штве них об ли ка и њи хо-
вих ве за, чи та ва струк ту ра тка на без број ним про ве ра ма трај но сти 
сме ште них из ме ђу за да тих вред но сти и про то ка до га ђа ја кроз ра-
зна вре ме на. Пра те ће бо гат ство раз ли чи то сти је здро бље но, а на 
њи хо во ме сто сти гли су су ро га ти, бр жи, по вр шни ји и не ста бил-
ни ји бу ду ћи пр вен стве но за сно ва ни на тре нут ним (и са мим тим 
ла ко про ме њи вим) ин те ре си ма и ин те ре со ва њи ма. И што је нај-
зна чај ни је: рас ту ре на је са др жи на ових струк ту ра – ње не основ не 
вред но сти ко је су се тра ди ци јом чу ва ле и уз по моћ тра ди ци је одр-
жа ва ле и умно жа ва ле. Од го вор на по ста вље но пи та ње, пре ма то-
ме, јед но ста ван је ко ли ко и не у ми тан. Друштвокојенастајепосле
оногмасовног,дакле,иакопообликуподсећанасвојеполазиште,
надруштвоизкога јеизникаомодерни,масовногексперимент-
заправојењеговнегатив,некакаввидизврнутог,контратрадици-
оналногхијерархијскогдруштва.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Arendt Han nah,”Aut ho rity in 20.th Cen tury”, Re vi ew of Po li tics, XVI II, 1956,  
стр. 403-417,   Le de rer Emil, StateoftheMasses, W.W. Nor ton, New York, 
1940



СПМброј2/2014,годинаXXI,свеска44. стр.283-300.

298

Га сет Хо зе и Ор те га, Побунамаса, Алеф Гра дац, Ча чак, 1988
Да мја но вић С. Ива на, „Др жа ва и тех но ло ги ја“ , Срп ска по ли тич ка ми сао број 

3/2013. XX vol. 4, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2013
Kor nha u ser Wil li am, PoliticsofMassSociety, Free Press,  New York, 1959
Ле Бон Ги став, Психологијагомиле, Алеф Гра дац,Ча чак, 2007
Леш Кри сто фер,Побуна елита и издаја демократије, Све то ви, Но ви Сад, 

1996
Lip pman Wal ter,ThePublicPhilosophy, Tran sac tion Pu blis hers,  New York, 1989
McQu a il De nis., McQuail’sMassCommunicationTheory , Sa ge, Lon don, 2005
Ma ci o nis, John J., Culture,society:Thebasics, 10th edi tion, Up per Sad dle Ri ver, 

New Jer sey: Pren ti ce Hall Pu blis hers, 2009
Man nhe im Karl, ManandSocietyintheAgeofReconstruction, Ke gan Paul, Lon-

don, 1940
Mills, C.Wright, ThePowerElite, Ox ford Uni ver sity Press, New York, 1956
Неш Кејт, Савремена политичка социологија, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 

2006
Па на рин Алек сан дар, На род без эли ты (2006) (Сбор ник ста тей), http://der za-

va.com/art_desc.php?aid=259,
Сто ја ди но вић Ми ша, „Са вре ме на др жа ва из ме ђу те о ри је и прак се“,  Срп ска 

по ли тич ка ми сао, број2/2013, годинаXX, све ска40,  Ин сти тут за по ли тич-
ке сту ди је, Бе о град, 2013

Сто ја ди но вић Ми ша, То до ро вић Је ле на, „Иза зо ви раз во ја де мо крат ских ка-
па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја у са вре ме ном дру штву“, Срп ска по ли-
тич ка ми сао, број2/2012 , Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012

Toc qu e vil le, Ale xis de. DemocracyinAmerica. The Uni ver sity of Chi ca go Press, 
Chi ca go, 2000

Tönnies Fer di nand , GemeinschaftundGesellschaft, Le ip zig: Fu es‘s Ver lag, (re-
print), Wis sen scha ftlic he Buc hge sellschaft, Darm stadt, 2005.

Vi e reck Pe ter, ConservativismfromJohnAdams toChurchill, D. Van No strand, 
New York,  1956

Alek san dar Sa sa Ga jic

IS THE CON TEM PO RARY SOCIETY 
STILL – MASS SO CI ETY?

Re su me
Mass so ci ety”, still a con tro ver sial term in con tem po rary so cial 

the ory, is of ten wrongly iden ti fied with “mo dern so ci ety” or with “in-
du strial so ci ety” – all terms that are re la ted with so me aspects of so cial 
phe no me non that are in ter ac ting, but not con cur ring. Adjec ti ve “mass”, 
at first in tro du ced in to everyday spe ech, and then in sci en ti fic ter mi no-
logy in pe riod bet we en two World Wars (1918-1939), un do ub tedly had 
ne ga ti ve con no ta tion – it pre su med that in cre a se ment of com mu ni ca-
tion and con sum ma tion of tec hno lo gi cal in no va ti ons was co su ma ted by 
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ur ban and in du stri a li zed mas ses that we re seen as ig no rant and ir ra ti o-
nal, and the re fo re outra ge o us and in cli ned for vi o len ce. Ec ho es of tho se 
at ti tu des can be tra ced in de fi ni ti ons that al lu de mass so ci e ti es as tho se 
mo dern era so ci e ti es that ha ve mass cul tu re and wi dely de ve lo ped, de-
per so na li zed so cial in sti tu ti ons. 

This pa per gi ves va ri o us de fi ni ti ons of mass so ci ety and the hi-
sto ri cal de ve lop ment of two most im por tant scho ols that study mass 
so ci ety – “ari stoc ra tic school of mass so ci ety cri tic” and “de moc ra tic 
school of mass so ci ety cri tic”, with all the ir si mi la ri ti es and dif fe ren-
ces.”Ari stoc ra tic school” stu died pro cess of loss of ex clu si vity of for-
mer eli tes and the ri se of mass par ti ci pa tion in pu blic and cul tu ral li fe. 
Main re pre sen ta ti ves of this school of tho ught we re Ale xis de Toc qu-
e vil le, Ja cob Bur ckhardt and Gu sta ve le Bon; Jo se Or te ga y Gas set, 
Karl Man nhe im, Wal ter Lip mann are con si de red as the ir fol lo wers in 
20. Cen tury. Re pre sen ta ti ves of “de moc ra tic school” on the con trary, 
ac cept hi sto ri cal pro cess of ope ning and “bot tom-up” in flu en ces from 
mas ses to ward eli tes as una vo i da ble and, mo re im por tant, po si ti ve – if 
that do esn`t je o par di ze ba sic, most im por tant va lu es, so ci e ti es qu a li ta-
ti ve ga ins and its ci vi li za tion, fre e dom and cri ti cal tho ught. Main re pre-
sen ta ti ves of this school of tho ught we re Right Mills, Emil Le de rer and 
Han na Arendt. 

The pa per than tri es to de fi ne ba sic cha rac te ri stics of mass so-
ci ety that se pa ra tes it from all of its pre cur sors: ac ces si bi lity of eli tes, 
ava i la bi lity of non-eli tes and mass be ha vi or (with its cha rac te ri stic: loss 
and se arch for aut ho rity, dec li ne of com mu nity, and ex tre me be ha vi or 
which is in ten ding to over co me sta te of ali e na tion. That so ci ety di stin-
gu is hes it self with three kinds of re la ti ons: 1) with we a ke ning of all 
me di a tory so cial re la ti ons 2) with iso la tion of all ba sic, tra di ti o nal so-
cial re la ti ons 3) with cen tra li za tion on ver ti cal, sta te/na ti o nal re la ti ons. 
In ot her word, all scho lars are se e ing mass so ci ety as ato mi zed so ci ety; 
so ci ety in which  ag gre ga te, sum of all in di vi du als re la tes to ward ver ti-
cal of po li ti cal aut ho rity, of te nest to ward the sta te, and just  in ci den tally 
and to the les ser de gree – among them sel ves.

By ob ser ving hi sto ri cal de ve lop ment of mass so ci ety with fo-
cu se on eli te-mass re la ti ons, the pa per fur hter analyses con tem po rary 
at tri bu tes of mass so ci ety and its evol ving per spec ti ves. Ten den ci es of 
the gra dual clo su re of new eli tes to bot tom in flu en ces – the ir unac ces-
si bi lity – are be ing re cog ni zed, whi le si mul ta ne o usly, pro cess of the 
tran sfor ma tion of ava i la ble mas ses in to so me kind of gi ven so cial ma-
te rial su bjec ted to con trol of new eli tes are ta king pla ce in all of mo dern 
so ci e ti es. Pro ces ses of tran sna ti o nal glo ba li za ti ons are very su i ta ble to 
all of tho se ten den ci es.
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Be a ring in mind all of this cha rac te riscs of mass so ci ety and its 
cur rent evo lu tion, pa per’s last sec tion tri es to an swer the ori gi nal qu e-
sti on in the ti tle of the pa per with the con clu sion that, ac cor ding to its 
main at tri bu tes, con tem po rary la te-mo dern/post-mo dern so ci ety is still 
a mass so ci ety, but it’s he a ding to ward lo sing all of its main mass cha-
rac te ri stics.  
Key words: mass so ci ety, eli tes, ava i la bi lity of mas ses, tran sna ti o nal glo ba li-

za tion, so cial mo ve ments

* Овај рад је примљен 8. ма ја 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
09. ј уна 2014. године.
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Сажетак
У те о ри ји ми ров них сту ди ја мо же мо про на ћи ви ше де фи ни-

ци ја по ми ре ња, ко је су у ве ли кој ме ри ком пле мен тар не, те сто га 
овај по јам ни је те шко де фи ни са ти. Те шко ће се ја вља ју на кнад но, 
при по ку ша ји ма опе ра ци о на ли за ци је по ми ре ња као кон цеп та, по-
себ но код од ре ђи ва ња ње го вог са др жа ја, еле ме на та и ис хо да у раз-
ли чи тим окол но сти ма. Овај рад на сто ји да пред ста ви те о ри је о  по-
ми ре њу, али и да ис пи та шта се под тим од ре ђе њем под ра зу ме ва 
у де фи ни ци ја ма раз ли чи тих ауто ра. Об ја сни ће мо основ не пој мо ве 
и еле мен те ко ји чи не про цес по ми ре ња, на ве шће мо нај че шће те о-
риј ске при сту пе, али и ис тра жи ти не ке спор не аспек те – на ро чи то 
ка да се ра ди о ди стинк ци ји из ме ђу по ми ре ња на кон уну тра шњих 
и ме ђу на род них су ко ба. Рад по себ но обра ћа па жњу на де ло Лу и са 
Крај сбер га (енг. LouisKriesberg), јед ног од нај зна чај ни јих те о ре ти-
ча ра по ми ре ња, али не за не ма ру је ни дру ге ва жне ауто ре. 
Кључ не ре чи: по ми ре ње, мир, ре ша ва ње кон флик та, при сту пи по ми ре-

њу, еле мен ти по ми ре ња, уну тра шњи су ко би, ме ђу на род ни 
су ко би, Лу ис Крај сберг

Јед на од нај че шћих де фи ни ци ја сма тра да је по ми ре ње ду-
го роч ни про цес пре ва зи ла же ња не при ја тељ ста ва и не по ве ре ња из-
ме ђу по де ље них на ро да.1) Та ко де фи ни са но, по ми ре ње пред ста вља 
по след њу фа зу у про це су де е ска ла ци је кон флик та, ко ја на сту па по 
за вр шет ку не при ја тељ ста ва из ме ђу су ко бље них гру па. Оно у том 
сми слу об у хва та све оне ак те ко ји до при но се ком плет ном ре ше њу 

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1) Hugh Mi all, Oli vi er Ram sbot ham, Tom Wo od ho u se, ContemporaryConflictResolution, Po-
lity Press, Cam brid ge, 1999, p. 26.
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це ло куп ног кон флик та, укљу чу ју ћи ту и ре ше ње узро ка кон флик-
та. Лу ис Крај сберг2) ис ти че да у сва ком дру штву по сто је од ре ђе ни 
на чи ни за ре ша ва ње су ко ба, а они че сто укљу чу ју про це се ко ји за 
циљ има ју по ми ре ње су ко бље них стра на и по нов но ус по ста вља-
ње су ко бом пре ки ну тих дру штве них од но са. Ови про це си по не где 
пред ста вља ју кул тур не тра ди ци је и обич но укљу чу ју по себ не ри-
ту а ле за пре ва зи ла же ње пре пре ка у од но си ма из ме ђу по је ди на ца 
или дру штве них гру па.

Ле де рах3) (енг. JohnPaulLederach) сма тра да се про це сом по-
ми ре ња су коб на сто ји ста ви ти у но ви кон текст, та ко да стра не ни су 
ви ше фо ку си ра не на пи та ња у ди рект ном, ког ни тив ном сми слу. По 
ње му, кроз про цес по ми ре ња се тра жи ино ва ти ван на чин за су о-
ча ва ње са бол ном про шло шћу, али и за ин те гра ци ју и при хва та ње 
за јед нич ке бу дућ но сти као не из бе жно сти. Ма оз4) (енг. Ifat Ma oz) 
де фи ни ше по ми ре ње као скуп ког ни тив них и емо тив них про це са 
кроз ко је по је дин ци, гру пе, дру штва и др жа ве при хва та ју од но се 
са рад ње, усту па ка и ми ра у си ту а ци ји тек за вр ше ног кон флик та.

По ми ре ње ме ња од но се из ме ђу гру па. Усме ре но је ка укла-
ња њу ког ни тив них и емо тив них ба ри је ра, као и тран сфор ма ци ји 
не при ја тељ ства и огор че ња у функ ци о на лан, не на си лан и, уко ли ко 
је то мо гу ће, при ја тељ ски од нос. Про цес зах те ва про ме ну не ко ли ко 
уко ре ње них груп них ве ро ва ња: о сво јој гру пи и ње ним ци ље ви ма; 
о дру гој (су пар нич кој) гру пи и ње ним ци ље ви ма; о ме ђу соб ном од-
но су и исто ри ји кон флик та из ме ђу гру па; и о ми ру.5) Крај њи ис ход 
те про ме не пред ста вља кон струк ци ја но вих иден ти те та, ко ји ни су 
из гра ђе ни на кон флик ту.

Ко нач но, по ми ре ње је ну жан услов за ста би лан и тра јан мир. 
Оно пред ста вља ис ход не га тив ног ми ра,6) од но сно за вр шет ка или 
пу ког од су ства ди рект ног фи зич ког на си ља. У исто вре ме, по ми ре-
ње је прет по став ка и пред у слов по зи тив ног ми ра, у сми слу од су-
ства не са мо ору жа ног су ко ба ко ји под ра зу ме ва ди рект но фи зич ко 
на си ље, већ и од су ства си ту а ци ја у ко ји ма по сто ји струк тур но или 

2) Lo u is Kri es berg, „Com pa ring Re con ci li a tion Ac ti ons wit hin and bet we en Co un tri es“, in 
Yaacov Bar-Si man-Tov (ed.), FromconflictresolutiontoReconciliation, Ox ford Uni ver sity 
Press, New York, 2004, p. 81. 

3) На ве де но пре ма: Hugh Mi all, Oli vi er Ram sbot ham, Tom Wo od ho u se, ContemporaryCon-
flictResolution, Po lity Press, Cam brid ge, 1999, p. 290.

4) Ifat Ma oz, „So cial-Cog ni ti ve Mec ha nisms in Re con ci li a tion“, in Yaacov Bar-Si man-Tov 
(ed.), FromconflictresolutiontoReconciliation, Ox ford Uni ver sity Press, New York, 2004, p. 
225.

5) Da niel Bar-Tal, Gem ma H. Ben nink, „The Na tu re of Re con ci li a tion as an Out co me and as a 
Pro cess“, in Yaacov Bar-Si man-Tov (ed.), op.cit., p. 13.

6) На ве де но пре ма: Рад ми ла На ка ра да, „Пу те ви по ми ре ња“, у ГодишњакФакултетапо-
литичкихнаука, Бе о град, 2011, стр. 363.
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кул тур но на си ље – као што су дик та тор ски ре жи ми или апарт хејд. 
По зи тив ни мир пред ста вља од су ство сва ке вр сте на си ља, дру штво 
у ко ме сва ки по је ди нац мо же да ис пу ни сво је по тре бе, дру штво 
ин те гра ци је, пар ти ци па ци је и ле ги ти ми за ци је ми ра као оп ште при-
хва ће не вред но сти.7)

Ауто ри8) че сто на гла ша ва ју пси хо ло шку ди мен зи ју по ми ре-
ња. Су ко би обич но ре зул ти ра ју тра у ма тич ним гу би ци ма на свим 
стра на ма. По ми ре ње се, ка ко Мон твил (енг. Joseph V.Montville) 
сма тра,9) обра ћа пси хо ло шким по тре ба ма љу ди, та ко што их су о-
ча ва са бре ме ном су ко ба – што укљу чу је и јав но из ла га ње не за до-
вољ ста ва и зах те ва жр та ва, као и јав но при зна ње не де ла од стра не 
по чи ни ла ца. Про цес, по овом ауто ру, ре зул ти ра од у ста ја њем од бе-
са и же ље за осве том, као и про бу ђе ном по тре бом за при хва та њем 
у мо рал ну за јед ни цу, за пра вед ним оп хо ђе њем и об зи ром. То ни ка-
ко не зна чи за бо рав или од у ста ја ње од прав де.

Упра во због на сто ја ња да из ме ни мо ти ве, ци ље ве, ве ро ва ња, 
ста во ве и емо ци је љу ди, по ми ре ње пред ста вља пси хо ло шки про-
цес.10) Ну жно је да све стра не у су ко бу про ђу кроз ову пси хо ло шку 
про ме ну. Не рав но те жа у при хва та њу про це са мо же да има ка та-
стро фал не по сле ди це по сам мир. Јед на од стра на мо же да се осе ти 
из да ном, на пре ва ру уву че ном у по ми ре ње или об ма ну том да учи-
ни уступ ке ко је дру га стра на ни је учи ни ла – а то мо же трај но на ру-
ши ти ме ђу соб но по ве ре ње, ко је је осно ва це лог про це са.

ПРИСТУПИПОМИРЕЊУ

Лу ис Крај сберг11) на во ди шест раз ли чи тих при сту па по ми ре-
њу. Пре ма ми шље њу овог ауто ра,12) не ки од при сту па су раз ви је ни 
за по тре бе ме ђу на род них од но са, а дру ги за по тре бе уну тра шњих, 

7) Јо хан Гал тунг, Мирнимсредствимадомира, Слу жбе ни гла сник и Ју го и сток XXI, Бе о-
град, 2009, стр. 55.

8) Da niel Bar-Tal, Gem ma H. Ben nink, „The Na tu re of Re con ci li a tion as an Out co me and as a 
Pro cess“, in Yaacov Bar-Si man-Tov (ed.), FromconflictresolutiontoReconciliation, Ox ford 
Uni ver sity Press, New York, 2004, p. 14.

9) Jo seph V. Mon tvil le „Re con ci li a tion as Re al po li tik: Fa cing the Bur dens of Hi story in Po li ti-
cal Con flict Re so lu tion“ in Da niel Rot hbart, Ka ri na Va len ti nov na Ko ro ste li na (eds.), Identity,
moralityandthreat:Studiesinviolentconflict, Le xing ton Bo oks, 2006, p. 368.

10) Ова кав став је за сту пљен и у: Da niel Bar-Tal, Gem ma H. Ben nink, „The Na tu re of Re con-
ci li a tion as an Out co me and as a Pro cess“, in Yaacov Bar-Si man-Tov (ed.), Fromconflict
resolutiontoReconciliation, Ox ford Uni ver sity Press, New York, 2004, p. 15.

11) Lo u is Kri es berg, „Com pa ring Re con ci li a tion Ac ti ons wit hin and bet we en Co un tri es“, in Yaa-
cov Bar-Si man-Tov (ed.), op.cit., pp. 86 – 91.

12) Исто, p. 86.
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сто га њи хо ва при мен љи вост ва ри ра у за ви сно сти од кон тек ста. 
Пре све га, ту је ре а ли стич ки при ступ, ко ји ис хо ди из ре а ли стич ке 
те о ри је ме ђу на род них од но са. Овај при ступ узи ма у об зир са мо 
ин те ре се су бје ка та ме ђу на род не по ли ти ке, ко ји по ми ре ње ко ри-
сте као сред ство ко јим уве ћа ва ју соп стве ну моћ у ме ђу на род ним 
од но си ма. Ре а ли зам тре ти ра ак те ре као се бич не је дин ке, а мак си-
ми за ци ју мо ћи ви ди као ис кљу чи ви циљ, док по ми ре ње по за го-
вор ни ци ма овог при сту па има је ди но ин стру мен тал ну вред ност. 
Крај сберг за тим раз ма тра при ступ про ра чу на тог са мо ин те ре са 
(енг. Calculated Self-Interest Approach), у ко ме je по ми ре ње, као 
уоста лом и су коб, пред ста вље но као ра ци о нал ни из бор по је дин ца, 
од но сно ви ше њих. Тре ћи при ступ (при ступ људ ских по тре ба) ис-
ти че ва жност за до во ље ња ба зич них људ ских по тре ба као кључ ни 
аспект по ми ре ња. Ове по тре бе су уни вер зал не, а кон флик ти на ста-
ју и одр жа ва ју се због не мо гућ но сти њи хо вог за до во ље ња. У том 
сми слу, не јед на кост пред ста вља об лик струк тур ног и кул тур ног 
на си ља без чи јег ис ко ре њи ва ња ни је мо гу ће по сти ћи одр жив мир. 
Овај при ступ на ро чи то ис ти че зна чај прав де као вред но сти у по ми-
ре њу. На ред ни, кон струк ти ви стич ки при ступ, на гла ша ва ва жност 
со ци јал них нор ми и по на ша ња, ко је ути чу на про ме ну дис кур са о 
ме ђу груп ним или ме ђу на род ним од но си ма. Пре ма овом при сту пу, 
ме ђу груп ни од но си су пре суд но од ре ђе ни прав цем дис кур са, сто га 
је и по ми ре ње про из вод по зи тив ног дис кур са о дру гој гру пи и ме-
ђу груп ном од но су уоп ште. Про ме на дис кур са ре зул ти ра про ме ном 
схва та ња ме ђу соб них од но са и са мим тим и де ло ва ња пре ма дру-
гој гру пи. При ме ра ра ди, схва та ња чо ве чан ства о пи та њи ма по пут 
роп ства или људ ских пра ва су се дра стич но про ме ни ла то ком вре-
ме на, што је ути ца ло и на про ме ну од но са пре ма тим фе но ме ни ма, 
као и на де ло ва ње љу ди, гру па или др жа ва. Овај при ступ по себ но 
на гла ша ва зна чај кул тур ног и ре ли гиј ског окви ра, а у том сми слу и 
уло гу обра зо ва ња и ме ди ја у ства ра њу окру же ња ко је по го ду је по-
ми ре њу. Пе ти при ступ је ин сти ту ци о на ли зам, ко ји ак це нат ста вља 
на ин сти ту ци је, устав не од ред бе и за кон ске ме ха ни зме. Крај сберг 
тај при ступ из во ди из ра до ва Мек ге ри ја и О’Ли ри ја,13) ко ји ис ти чу 
кључ ну уло гу по ли тич ких ин сти ту ци ја у це лом про це су еска ла ци-
је и де ска ла ци је кон флик та, укљу чу ју ћи ту и по ми ре ње. Ови ауто-
ри сма тра ју да ин сти ту ци је, за кон ски ме ха ни зми и де мо крат ске 
про це ду ре пред ста вља ју кон струк тив не и при хва тљи ве на чи не за 
из ме ну по сто је ћих дру штве них аран жма на, а са мим тим и ре ал ну 
осно ву за про цес по ми ре ња. Ко нач но, при ступ дру штве ног кон-
флик та (енг. SocialConflictApproach) пред ста вља син те зу прет ход-
них при сту па, од но сно хо ли стич ки те о риј ски при ступ ко ји би био 

13) Исто, p. 89. 
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при мен љив на чи та вом спек тру кон фли ка та, об ја шња ва ју ћи уло гу 
по ми ре ња у тран сфор ма ци ји су ко ба у за ви сно сти од спе ци фич них 
окол но сти у ко ји ма је су коб на стао и у ко ји ма се од ви ја.

ПОМИРЕЊЕКАОПРОЦЕС

Да ли је по ми ре ње ис ход, од но сно циљ ко ме тре ба те жи ти, 
или про цес? То је ди ле ма са ко јом се че сто су сре ћу ауто ри ко ји 
из у ча ва ју овај про блем. Су штин ски, по ми ре ње је низ чи но ва, ко ји 
под ра зу ме ва про ме ну струк ту рал них прет по став ки ко је су до ве ле 
до су ко ба.14) По ми ре ње сва ка ко не мо же да се по стиг не у тре нут ку, 
већ је ду го тра јан про цес то ком ко јег до ла зи до про ме не у пси хо-
ло шким, ког ни тив ним и емо тив ним прет по став ка ма код ве ли ког 
бро ја љу ди.15) Са дру ге стра не, по ми ре ње се че сто по сма тра и као 
ис ход про це са ко ји му прет хо ди. Ка да је по ми ре ње као ис ход по-
стиг ну то? Он да ка да је до шло до про ме не у од но су из ме ђу не ка да 
су ко бље них стра на, од но сно, ка ко смо ра ни је на ве ли, ка да су ство-
ре ни но ви иден ти те ти ко ји не по чи ва ју на кон флик ту. При ме ра ра-
ди, Кел ман (енг. HerbertKellman) сма тра да по ми ре ње пред ста вља 
и про цес и ис ход.16) Ипак, сти че се ути сак да ве ћи на те о ре ти ча ра 
по ми ре ње по сма тра ис кљу чи во као про цес.17)

Сле де ће спор но пи та ње је сте: да ли је по ми ре ње про цес ко ји 
се од ви ја од о зго – на до ле или од о здо – на го ре (енг. top–downили 
bottom–up)? Од но сно, да ли по ми ре ње тре ба да се де си спон та но 
или да се од ви ја у окви ру уна пред осми шље не стра те ги је.18) По-
је ди ни ауто ри19) сма тра ју да је ну жно да про цес кре не од о здо, од 
са мих гра ђа на, упра во због то га што тре ба да об у хва ти ве ли ки број 

14) Рад ми ла На ка ра да, „Пу те ви по ми ре ња“, у ГодишњакФакултетаполитичкихнаука, Бе-
о град, 2011, стр. 363.

15) На ве де но на осно ву: Da niel Bar-Tal, Gem ma H. Ben nink, „The Na tu re of Re con ci li a tion as 
an Out co me and as a Pro cess“, in Yaacov Bar-Si man-Tov (ed.), Fromconflictresolutionto
Reconciliation, Ox ford Uni ver sity Press, New York, 2004, pp. 15 – 38.

16) Her bert C. Kel man, „Re con ci li a tion as Iden tity Chan ge: A So cial – Psycho lo gi cal Per spec ti-
ve“, in Yaacov Bar-Si man-Tov (ed.), op.cit., p. 112.

17) По ми ре ње као про цес де фи ни шу и Ма јал, Рам сбо там и Вуд ха ус у: Hugh Mi all, Oli vi er 
Ram sbot ham, Tom Wo od ho u se, ContemporaryConflictResolution, Po lity Press, Cam brid ge, 
1999.

18) Та кву де ба ту на ла зи мо и у: Ta mar Her mann, „Re con ci li a tion: Re flec ti ons on the The o re ti cal 
and Prac ti cal Uti lity of the Term“, in Yaacov Bar-Si man-Tov (ed.), Fromconflictresolutionto
Reconciliation, Ox ford Uni ver sity Press, New York, 2004.

19) Став за сту пљен у: Dan Bar-On, „Re con ci li a tion Re vi si ted for Mo re Con cep tual and Em pi-
ri cal Cla rity“, in Ja nja Bec-Ne u mann (ed.), DarknessatNoon:WarCrimes,Genocideand
Memories, Uni ver sity of Sa ra je vo, 2007.
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љу ди. По ми ре ње на сто ји да од го во ри на по тре бе дру штва, што је 
че сто нео п ход но ка да по сто ји опа сност ко лек ти ви за ци је од го вор-
но сти.20) Ва жно је на гла си ти да при ступ од о здо – на го ре узи ма у 
об зир по тре бе и ин те ре се гру па ко је по не кад не ма ју при ступ ме-
сти ма од лу чи ва ња: ин те ре се ма њи на, же на, мла дих, ру рал не по пу-
ла ци је, си ро ма шних, жр та ва кон флик та.

По не кад се ис ти че да успе шно по ми ре ње мо ра да бу де по-
сте пе но, ре ци проч но и до бро вољ но.21) У том слу ча ју, за оче ки ва ти 
је да про тек не од ре ђе ни вре мен ски пе ри од од за вр шет ка кон флик-
та, све док ве ли ки број при пад ни ка дру штва не при хва ти по ми-
ре ње као ра ци о нал но оправ дан, ако не и ко ри стан про цес. Да би 
се тај про цес убр зао, че сто је ну жан под сти цај „од о зго“, од но сно 
сми шље на стра те ги ја и де ло ва ње ин сти ту ци ја. 

Је дан од ну жних пред у сло ва за успех је сте укљу че ње ши ро-
ког бро ја љу ди, од но сно „мо би ли за ци ја“ гра ђа на и ства ра ње ши-
ро ких ко а ли ци ја по све ће них ми ру. Про цес, баш због то га што је 
усме рен на про ме ну мо ти ва, ци ље ва, ста во ва и емо ци ја ве ли ког 
бро ја љу ди, не ће би ти успе шан уко ли ко су укљу че не са мо ели те 
или ма ле гру пе по је ди на ца. У том сми слу, мо же мо да ис так не мо 
ва жност ускла ђе но сти по те за ко ји до ла зе од „ма са“ и од „ели та“. 
Кел ман22) на ро чи то ис ти че уло гу тзв. „ли де ра сред њег ран га“ у по-
ми ре њу. Љу ди по пут углед них лич но сти или ни жих по ли тич ких 
функ ци о не ра, има ју огро ман зна чај за по кре та ње и одр жа ва ње 
про це са. Кел ман је сво је ис тра жи ва ње ба зи рао на ис ку стви ма из 
ви ше го ди шње прак се ор га ни зо ва ња ин тен зив них са ста на ка из ме-
ђу по ли тич ки укљу че них, али пот пу но не зва нич них пред став ни ка 
су ко бље них стра на у изра ел ско-па ле стин ском кон флик ту. Ра ди о-
ни це, чи ји уче сни ци су на сто ја ли да се кон флик том ба ве ана ли тич-
ки (а не по ле мич ки) има ле су дво ја ку свр ху: 

1. да про из ве ду про ме не у са мим уче сни ци ма ра ди о ни це, 
кроз бо ље раз у ме ва ње се бе и дру го га, као и ди на ми ке 
кон флик та у це ли ни;

20) Ја сперс је по себ но раз ма трао про блем ко лек тив не од го вор но сти, освр ћу ћи се на пи та ње 
кри ви це не мач ког на ро да у го ди на ма на кон за вр шет ка Дру гог свет ског ра та. За кљу чио 
је да по ли тич ка од го вор ност ни је до бро вољ на, већ да до ла зи пре ко дру гих, што је сва-
ка ко ар гу мент у при лог укљу че њу нај ве ћег мо гу ћег де ла дру штва у про цес по ми ре ња. 
На ве де но на осно ву: An drew Scha ap, PoliticalReconciliation,Ro u tled ge, New York, 2005, 
p. 109 – 116.

21) Da niel Bar-Tal, „Re con ci li a tion as a Fo un da tion of Cul tu re of Pe a ce“, in Jo seph de Ri ve ra 
(ed.), HandbookonBuildingCulturesofPeace, Sprin ger, New York, 2009, p. 366.

22) На осно ву: Her bert C. Kel man, GroupProcessesintheResolutionofInternationalConflicts, 
Ame ri can Psycho lo gist, 52, 1997. 
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2. да мак си ми зу ју шан су да иде је на ста ле на ра ди о ни ца ма 
про на ђу сво је ме сто у зва нич ном по ли тич ком дис кур су 
су ко бље них стра на.

Је дан од кључ них Кел ма но вих за да та ка то ком по ме ну тих 
ра ди о ни ца био је да оси гу ра са став уче сни ка ко ји би омо гу ћио 
пре нос иде ја на зад у по ли тич ки про цес сва ке од су ко бље них за-
јед ни ца. Ови са стан ци су та ко, кроз раз вој ка дро ва при пре мље них 
за про дук тив не пре го во ре, кроз де ље ње ин фор ма ци ја и осми шља-
ва ње но вих иде ја, па и кроз ства ра ње по ли тич ке ат мос фе ре ко ја 
би охра бри ла но ви од нос су ко бље них стра на, зна чај но до при не ли 
ми ров ном про це су на Бли ском Ис то ку.

Про цес по ми ре ња не сме би ти на мет нут. Ако и по сто ји стра-
те ги ја од о зго – на до ле, она мо ра би ти па жљи во при ме ње на у скла-
ду са спе ци фич но сти ма и по тре ба ма дру штва, узи ма ју ћи у об зир 
при ро ду прет ход ног су ко ба, по ли тич ки и кул ту ро ло шки оквир. Ва-
жно је да гра ђа ни има ју свест о вла сни штву над чи та вим про це-
сом, што је је дан од фак то ра ко ји га ран ту је успе шан ис ход.

ЕЛЕМЕНТИПРОЦЕСАПОМИРЕЊА

Че ти ри еле мен та по ми ре ња, ко ја на во ди Крај сберг23) су: 
исти на, прав да, по што ва ње (об зир) и без бед ност. Он та ко ђе на во ди 
и низ кон крет них по те за ко ји до при но се сва ком од ових еле ме на та:

1. по те зи ко ји до при но се исти ни: ко ми си је за исти ну, школ-
ски и обра зов ни про гра ми, ак тив но сти ме ди ја, при зна ња 
и су ђе ња;

2. по те зи ко ји до при но се прав ди: су ђе ња, ком пен за ци је, 
ре па ра ци је, ре сти ту ци ја и ства ра ње пра вич них про це ду-
ра, ме ха ни за ма и ин сти ту ци ја за бу дућ ност;

3. по те зи ко ји до при но се по што ва њу: груп ни ди ја лог, ука-
зи ва ње по што ва ња, при зна ње, из ви ње ње, опро штај;

4. по те зи ко ји до при но се без бед но сти: из град ња по ве ре ња 
кроз за ко не, за шти ту пра ва, ауто но ми ју, кон тро лу без-
бед но сног сек то ра итд.

Кључ не вред но сти по ми ре ња, по Ле де ра ху24) је су по ве ре ње, 
са ми лост, прав да и мир. По ве ре ње, по ње му, на ста је кроз исти ну, 

23) На ве де но на осно ву: Lo u is Kri es berg, „Com pa ring Re con ci li a tion Ac ti ons wit hin and bet-
we en Co un tri es“, in Yaacov Bar-Si man-Tov (ed.), FromconflictresolutiontoReconciliation, 
Ox ford Uni ver sity Press, New York, 2004.

24) На ве де но пре ма: He i di Bur gess, Guy M. Bur gess, Encyclopedia of Conflict Resolution,
ABC-CLIO, San ta Bar ba ra, 1997, p. 289.
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ко ја пред ста вља ни шта дру го до отво рен на ра тив о про шло сти. Са-
ми лост под ра зу ме ва при хва та ње, опро штај, са о се ћа ње и ис це ље-
ње. Прав да се са сто ји од ака та ре сти ту ци је, ком пен за ци је и дру-
штве не ре кон струк ци је, а мир под ра зу ме ва при хва та ње за јед нич ке 
бу дућ но сти, са рад њу, бла го ста ње, хар мо ни ју, по што ва ње и на по-
слет ку, си гур ност.25) Је дан од кључ них пој мо ва, ка да го во ри мо о 
по ми ре њу, сва ка ко је опро штај. Опро штај пред ста вља осло ба ђа ње 
мо рал ног ду га, од у ста ја ње од бе са и за не ма ри ва ње осве те као оп-
ци је.26)

На ро чи то је за ни мљи во обра зло жи ти ве зу ми ра и прав де, че-
сто по ми ња не вред но сти у овом кон тек сту. За што су прав да и осе-
ћај прав де уоп ште од ва жно сти за по ми ре ње? Пре све га, прав да 
пру жа са тис фак ци ју жр тва ма, кроз при зна ње ште те ко ја им је на-
не та и кроз ка жња ва ње по чи ни ла ца. Ин ди ви ду а ли за ци јом по чи ни-
ла ца кроз кри вич не про це се се из бе га ва при пи си ва ње ко лек тив не 
кри ви це чи та вим гру па ма, нај че шће на ци ја ма. Про це си из до ме на 
прав де има ју и дру ге ефек те: кроз њих се јав но пред ста вља исти-
на о су ко бу; ства ра се но ви на ра тив, ко ји оте жа ва по чи ни о ци ма 
или ре ви зи о ни сти ма да по рек ну исти ну о ње му. Пра во суд ни про-
це си под сти чу и по ма жу де мон та жу или про ме ну ин сти ту ци ја ко је 
су игра ле уло гу у зло чи ни ма и дру гим кр ше њи ма људ ских пра ва. 
Ефи ка сна, стро га и све о бу хват на прав да од вра ћа по тен ци јал не бу-
ду ће по чи ни о це. Нај зад, прав да вра ћа по ве ре ње жр та ва, али и свих 
гра ђа на, у др жа ву и ње ну спо соб ност да спро во ди за ко не и да се 
су о чи са про шло шћу.

Прав да, у свом по јав ном об ли ку, мо же би ти ре три бу тив на 
или ре сто ра тив на. Ре сто ра тив на прав да је про цес ко ји во ди ми ру 
и са рад њи, а као ци ље ве има пре ва зи ла же ње по сле ди ца зло чи на и 
од го вор на по тре бе свих стра на. Она те жи из но ше њу исти не, пру-
жа њу обе ште ће ња жр тва ма и от кла ња њу по сле ди ца не де ла из про-
шло сти. Са дру ге стра не, ре три бу тив на прав да те жи ка зни, осве ти 
и од вра ћа њу од бу ду ћих кр ше ња. Сва ка ко да ме ре ре сто ра тив не 
прав де ви ше од го ва ра ју про це су по ми ре ња. Ме ђу тим, за рад жр-
та ва и из бе га ва ња зло чи на у бу дућ но сти, не тре ба за не ма ри ти ни 
уло гу и зна чај ре три бу ци је. Сва ка др жа ва мо ра да, на осно ву соп-
стве них спе ци фич но сти, про це ни рав но те жу из ме ђу при ме не ме ра 
ре три бу тив не и ре сто ра тив не прав де у окви ру про це са су о ча ва ња 
са про шло шћу. Ипак, и са пост кон фликт ном прав дом по сто је про-

25) Ta mar Her mann, „Re con ci li a tion: Re flec ti ons on the The o re ti cal and Prac ti cal Uti lity of the 
Term“, in Yaacov Bar-Si man-Tov (ed.), Fromconflictresolution toReconciliation, Ox ford 
Uni ver sity Press, New York, 2004, p. 46.

26) Де фи ни ци ја на осно ву: Jo an na San ta-Bar ba ra, „Re con ci li a tion“, in Char les We bel, Jo han 
Gal tung (eds.), HandbookofPeaceandConflictStudies, Ro u tled ge, New York, 2007, p. 174.
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бле ми. Је дан од нај ва жни јих је сва ка ко не мо гућ ност пра во суд них 
си сте ма да аде кват но од го во ре на по тре бе ко је про цес по ми ре ња 
на ме ће. Дру ги про блем од но си се на по де ље ну и че сто не до вољ но 
де фи ни са ну над ле жност из ме ђу до ма ћих и ме ђу на род них три бу на-
ла. Тре ћи про блем је че ста при стра сност су до ва у пост-кон фликт-
ном пе ри о ду ко ји у об зир ви ше узи ма ју по ли тич ке и ге о по ли тич ке 
ин те ре се, не го ствар не по тре бе пост кон фликт них дру шта ва.

Још не ко ли ко ауто ра на во ди еле мен те по ми ре ња. Дојч27) 
(нем. KarlDeutsch) сма тра да су то без бед ност, ме ђу соб но по што-
ва ње, ху ма ни за ци ја дру ге стра не, еко ном ска си гур ност, не при стра-
сан по глед на исто ри ју, по зи тив на сли ка о ми ро твор ци ма, по др шка 
не на сил ним ре ше њи ма, пра вич ност у ре ша ва њу кон фли ка та, об-
у зда ва ње екс тре ми ста и по сте пе но раз ви ја ње по ве ре ња и са рад-
ње. Кел ман28) као пред у сло ве по ми ре ња ви ди обо стра но при зна ње 
иден ти те та, раз ви ја ње за јед нич ке мо рал не осно ве за мир, су о ча ва-
ње са про шло шћу, при зна ва ње од го вор но сти и ус по ста вља ње ин-
сти ту ци о нал них ме ха ни за ма за са рад њу. У том сми слу, Ауер бах29) 
(енг. YehudithAuerbach) ши ро ко де фи ни ше фак то ре ко ји ути чу на 
про цес по ми ре ња. По ње му, ту спа да ју: про те кло вре ме од за вр шет-
ка су ко ба, ре ли гиј ско – кул тур ни кон текст, ме ђу на род но окру же ње, 
аутен тич ност зах те ва за опро штај, ста тус ли де ра, аси ме три ја мо ћи 
за ин те ре со ва них стра на и на ци о нал ни ин те ре си др жа ва – ак те ра.

ПОМИРЕЊЕНАКОНУНУТРАШЊИХ
ИМЕЂУНАРОДНИХСУКОБА

Те о ри је ко је смо на ве ли аде кват но об ја шња ва ју ре кон ци ли-
ја ци ју у окви ру јед ног дру штва, ме ђу тим че сто на и ла зе на про блем 
ка да се ра ди о по ми ре њу на кон за вр шет ка ме ђу на род них су ко ба. 
Раз ло зи за то су објек тив ни и на ла зе се пре све га у сла бо сти ме-
ђу на род них ин сти ту ци ја, не по сто ја њу оба ве зно сти и уоп ште но у 
анар хич ној при ро ди ме ђу на род них од но са, ко ја оте жа ва при ме ну 
би ло ка квог ин сти ту ци о нал ног окви ра ко ји би мо гао да од ре ди ја-

27) На ве де но на осно ву: Не бој ша Пе тро вић, „Со ци оп си хо ло шки аспек ти по ми ре ња у Бо-
сни и Хер це го ви ни – На кон 15 го ди на ми ра“ у Ср ђан Пу ха ло, Не бој ша Пе тро вић, Не да 
Пе ри шић (урс), СпремностнапомирењеуБоснииХерцеговини,Fri e drich Ebert Stif tung, 
Са ра је во, 2010, стр. 18.

28) Her bert C. Kel man, „Re con ci li a tion as Iden tity Chan ge: A So cial – Psycho lo gi cal Per spec ti-
ve“, in Yaacov Bar-Si man-Tov (ed.), FromconflictresolutiontoReconciliation, Ox ford Uni-
ver sity Press, New York, 2004, p. 122.

29) Yehu dith Auer bach, „The Ro le of For gi ve ness in Re con ci li a tion“, in Yaacov Bar-Si man-Tov 
(ed.), op.cit., pp. 158 – 163.



СПМброј2/2014,годинаXXI,свеска44. стр.301-314.

310

сне обра сце дру штве них про це са, ка кви по сто је у уну тра шњим ме-
ђу груп ним од но си ма у окви ру јед не др жа ве.

Ви ше ауто ра ис ти че раз ли чи тост про це са по ми ре ња из ме ђу 
су ко бље них гру па у окви ру јед не зе мље и про це са по ми ре ња из-
ме ђу две или ви ше др жа ва. На ве шће мо не ке од фак то ра ко ји, по 
Крај сбер гу,30) пра ве раз ли ку из ме ђу по ми ре ња на до ма ћем и ме ђу-
на род ном ни воу:

1. Сте пен ин те гра ци је, ко ји пред ста вља ни во по ве за но сти 
и со ци јал них ин тер ак ци ја, на ла зи се на мно го ве ћем ни-
воу из ме ђу љу ди у окви ру јед не др жа ве.

2. Обим за јед нич ког иден ти те та и кул ту ре, оли чен у прет-
по став ци да љу ди у окви ру јед ног дру штва има ју ја чи 
осе ћај за јед нич ког иден ти те та. Крај сберг сма тра да љу-
ди ко ји де ле за јед нич ку кул ту ру одо ле ва ју де ху ма ни за-
ци ји, те же би ва ју уву че ни у кон фликт и лак ше се окре ћу 
по ми ре њу. Ова тврд ња у се би са др жи па ра докс, бу ду ћи 
да се гра ђан ски ра то ви из ве сно де ша ва ју у окви ру јед-
ног дру штва од но сно др жа ве. Ипак, не тре ба за не ма ри ти 
уло гу ко ју за јед нич ки иден ти тет мо же да има у пост кон-
фликт ном пе ри о ду, као је дан од кључ них фак то ра за пре-
ва зи ла же ње по сле ди ца су ко ба и из град њу ми ра у бу дућ-
но сти.

3. Ве за ност ен ти те та, ко ја се од но си на по сто ја ње ја сних 
гра ни ца и одво је них струк ту ра од лу чи ва ња. У све тлу 
ин сти ту ци о нал не те о ри је, ово је из у зет но ва жан фак тор. 
Дру штва ко ја де ле за јед нич ке струк ту ре од лу чи ва ња 
лак ше ће до но си ти и спро во ди ти од лу ке, укљу чу ју ћи и 
оне ко је се ти чу по ми ре ња.

На осно ву ових на ла за, за кљу чу је мо да је по ми ре ње по треб-
ни је у уну тра шњем су ко бу, јер се ра ди о дру штви ма ко ја ће нај че-
шће на ста ви ти да функ ци о ни шу у окви ру јед ног по ли тич ког ен-
ти те та, а ра ди бу дућ но сти она мо ра ју да на ђу на чин да се су о че 
са про бле ми ма из про шло сти. Та ко ђе, мо же мо ре ћи да за јед нич ки 
иден ти тет олак ша ва по ми ре ње, као и да је код уну тра шњих су ко ба 
лак ше про на ћи осно ву за из град њу ми ра у за јед нич ким ин сти ту-
ци ја ма и струк ту ра ма од лу чи ва ња, што је, на тра гу већ по ме ну тог 
ин сти ту ци о нал ног при сту па Мек ге ри ја и О’Ли ри ја.

Крај сберг31) по себ но на гла ша ва раз ли ку из ме ђу уну тра шњих 
и ме ђу на род них су ко ба ка да је реч о ва жно сти еле ме на та по ми-

30) Исто, p. 94.

31) Lo u is Kri es berg, „Com pa ring Re con ci li a tion Ac ti ons wit hin and bet we en Co un tri es“, in Yaa-
cov Bar-Si man-Tov (ed.), op.cit., pp 98 – 106.



ДејанБурсаћ Појампомирења:дефиниција,елементиипроблеми

311

ре ња, као и о ре до сле ду по те за. Код уну тра шњих су ко ба, на пр-
во ме сто по зна ча ју ис ти че по што ва ње, а сле де исти на, прав да и 
на по слет ку без бед ност. Што зна чи, кључ но је при зна ти иден ти тет 
гру пе, при зна ти јој пра ва и оси гу ра ти уче шће у по ли тич ком и дру-
штве ном жи во ту. Са дру ге стра не, у ме ђу на род ним су ко би ма нај-
ва жни ји еле мент је без бед ност, што је ра зу мљи во, јер се ра ди о 
ло ги ци од но са из ме ђу др жа ва. Сле де по што ва ње, прав да и тек на 
кра ју – исти на.

Бар Си ман Тов32) (енг. YaacovBar-Siman-Tov) још дра стич-
ни је ис ти че раз ли ку из ме ђу пост кон фликт не фа зе у ме ђу на род ним 
и уну тра шњим су ко би ма. По ње му, по сле ме ђу на род ног су ко ба, 
циљ је по сти ћи ста би лан мир, док је по сле уну тра шњег су ко ба 
циљ по ми ре ње. Он да ље на во ди усло ве за ста би лан мир из ме ђу 
др жа ва: обо стра но за до вољ ство ми ров ним спо ра зу мом, по сто ја ње 
струк ту рал них ин сти ту ци о нал них окви ра, ви сок ни во ме ђу соб них 
ин тер ак ци ја и са рад ње и по сто ја ње за јед нич ких ин сти ту ци ја или 
ор га ни за ци ја. Број усло ва се зна чај но по ве ћа ва ка да се ра ди о по-
ми ре њу уну тар јед не др жа ве. Овај аутор у те усло ве убра ја за вр-
ше так кон флик та, обо стра ну са тис фак ци ју ми ров ним спо ра зу мом, 
по кре та ње са рад ње, за сту па ње за јед нич ких ци ље ва у ме ђу на род-
ним ин сти ту ци ја ма, за јед нич ки иден ти тет, по зи тив ну ме ђу на род-
ну кли му, во љу и ин те ре се ли де ра, по сто ја ње до ма ће ко а ли ци је за 
мир, мо би ли за ци ју дру штва, обра зо ва ње, јав не до га ђа је и це ре мо-
ни је. Очи глед но је да по ми ре ње уну тар јед не др жа ве зах те ва мно го 
ши ри при ступ и да на тај про цес ути че мно го ви ше фак то ра, не го 
ка да је реч о ме ђу на род ном су ко бу, ко ји је ком пли ко ва ни ји због 
са ме при ро де ме ђу на род них од но са. Ипак, мо ра мо при ме ти ти да, 
од Хлад ног ра та до да нас, број уну тра шњих су ко ба ви ше стру ко 
на ди ла зи ме ђу др жав не, па је и ло гич но што су те о ре ти ча ри ви ше 
окре ну ти про це су по ми ре ња на кон гра ђан ских ра то ва, али и дик-
та ту ра и дру гих об ли ка струк тур ног на си ља уну тар јед не др жа ве.33)

***

Мо же мо да за кљу чи мо да др жа ве иза шле из ме ђу на род них 
су ко ба сле де пот пу но дру га чи ји пут ка по ми ре њу од оних ко је су 
про шле уну тра шњи кон фликт. Уз оси гу ра ва ње по у зда них без бед-
но сних аран жма на и из град ње по ве ре ња кроз ис ка зи ва ње основ ног 

32) Yaacov Bar-Si man-Tov, „Di a lec tics bet we en Sta ble Pe a ce and Re con ci li a tion“, in Yaacov 
Bar-Si man-Tov (ed.), op.cit., pp 64 – 75.

33) Ста ти сти ке о бро ју уну тра шњих и ме ђу на род них су ко ба мо гу се на ћи на адре са ма: Cor-
re la tes of War, http://www.cor re la te sof war.org/ и De part ment of Pe a ce and Con flict Re se arch, 
Up psa la Uni ver si tet http://www.pcr.uu.se/re se arch/ucdp/da ta sets/ , 27/04/2014.
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ме ђу соб ног по што ва ња, на по ми ре ње из ме ђу ста нов ни ка раз ли чи-
тих др жа ва очи глед но нај ви ше ути чу про ла зак вре ме на, као и ме ре 
ко је у пр ви мах не ма ју мно го ве зе са про це сом по ми ре ња – у том 
сми слу, ме ђу соб ни кон так ти гра ђа на кроз еко ном ску са рад њу, пу-
то ва ња, тр го ви ну, кул тур ну и обра зов ну раз ме ну, има ју мно го ве ћи 
до мет не го кон крет не по ли ти ке по ми ре ња ко је смо раз ма тра ли у 
окви ру рас пра ве о уну тра шњим су ко би ма. Не мо гућ ност опе ра ци-
о на ли за ци је тих ме ра на ме ђу на род ном ни воу, одво је ност струк-
ту ра од лу чи ва ња и спе ци фич ни ин те ре си др жа ва, чи не по ми ре ње 
на кон ме ђу др жав ног кон флик та не до вољ но ис пи та ном и у прак си 
не за сту пље ном ка те го ри јом, чи ји кључ ни ме ха ни зми тек тре ба да 
се раз ви ју у бу дућ но сти. У том сми слу, за да љи раз вој ових ме ха-
ни за ма би ће кљу чан рад ауто ра ко је смо на ве ли у овом ра ду. Њи-
хо ве де фи ни ци је пој ма по ми ре ња, ње го вих еле ме на та, пред у сло ва 
и те о риј ских при сту па овом про це су, би ће од ве ли ког зна ча ја за 
ре ша ва ње кон флик та у бу дућ но сти, као и за из град њу те о ри ја и 
прак си ко је ће би ти при мен љи ве ка ко на уну тра шње (ору жа не и 
струк тур не), та ко на ме ђу на род не су ко бе.
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DejanBursac

CONCEPTOFRECONCILIATION:
DEFINITION,ELEMENTSANDPROBLEMS

Resume
The ory of pe a ce and con flict re so lu tion stu di es pro vi des nu me-

ro us de fi ni ti ons of the term “re con ci li a tion”. Most of them are com-
ple men tary; the re fo re the con cept of re con ci li a tion it self is not hard 
to de fi ne. Dif fi cul ti es and di lem mas ari se con se qu ently, in at tempts 
to ope ra ti o na li ze the con cept, espe ci ally when trying to de ter mi ne the 
con tents, ele ments, pre re qu i si tes and out co mes of re con ci li a tion in va-
ri o us cir cum stan ces. This pa per aims not just to pre sent dif fe rent the-
o ri es on re con ci li a tion, but al so to in ve sti ga te what tho se de fi ni ti ons 
imply. In ge ne ral, ma jo rity of aut hors agree that re con ci li a tion can be 
de fi ned as a long term pro cess of over co ming ani mo sity and dis trust 
bet we en di vi ded gro ups, pe o ples or na ti ons. With re gard to the con flict 
re so lu tion the o ri es, re con ci li a tion is al so a pha se in the pro cess of con-
flict de-esca la tion. As such, it in vol ves all tho se ac ti ons aimed at the 
com ple te re so lu tion of the con flict, in clu ding the de eply ro o ted ca u ses 
of con flict. On that trail, we al so se ek to ex pla in the ele ments that con-
sti tu te the pro cess it self. Lo u is Kri es berg de fi nes truth, ju sti ce, re spect 
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and se cu rity (that is, ac ti ons aimed at pro mo ting truth, ju sti ce, mu tual 
re spect and se cu rity) as key ele ments of every re con ci li a tion pro cess. 
We aim to in ve sti ga te the ap pli ca bi lity of his the ory, espe ci ally in re la-
tion to the the o re ti cal de ba te on dis tin ction bet we en re con ci li a tion af ter 
in ter nal and in ter na ti o nal con flicts, which sub stan ti ally dif fer in both 
the ir ele ments and cir cum stan ces. Mo re o ver, the re se arch pre sents the 
most com mon the o re ti cal ap pro ac hes and ex plo res so me of the con-
tro ver sial aspects of the su bject, in clu ding the men ti o ned in ter nal vs. 
in ter na ti o nal con flict re so lu tion di lem ma. The re se arch is ba sed on the 
works of the abo ve men ti o ned Lo u is Kri es berg, one of the most im por-
tant aut hors on re con ci li a ti ons, but ne vert he less in clu des the the o ri es of 
ot her sig ni fi cant scho lars of the su bject, most no tably Her bert Kel man, 
Jo han Gal tung, etc.
Key words: re con ci li a tion, pe a ce, con flict re so lu tion, ap pro ac hes to re con ci li-

a tion, ele ments of re con ci li a tion, in ter nal con flicts, in ter na ti o nal 
con flicts, Lo u is Kri es berg 

* Овај рад је примљен 15. ма ја 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
09. јуна 2014. године.
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ПредрагТерзић

УТИЦАЈСТРАНЕЛИБЕРАЛНЕМИСЛИ
НАПРОГРАМИДЕЛОВАЊЕНАРОДНЕ
ЛИБЕРАЛНЕСТРАНКЕУXIXВЕКУ*

Сажетак
На род на ли бе рал на стран ка је стра нач ки про грам и на ње му 

за сно ван на чин прак тич ног де ло ва ња од ре ди ла под ути ца јем по-
сту ла та кла сич них ли бе рал них ми сли ла ца, иде ја сво јих ли бе рал-
них прет ход ни ка у Ср би ји, као и ли бе рал них тра ди ци ја стра них 
зе ма ља у ко ји ма су ње ни ли де ри сту ди ра ли. На про грам ска опре-
де ље ња и де ло ва ње на ших ли бе ра ла ути ца ли су Кон стан, Ба сти ја, 
Мил, али и не мач ки про фе со ри пр ва ка Ли бе рал не стран ке, Карл 
Рау, Вил хелм Ро шер, Ше фле. Ипак, при спро во ђе њу ових ли бе рал-
них прин ци па од ве ли ког зна ча ја био је и на чин њи хо вог при ла го-
ђа ва ња сре ди ни. У уну тра шњој по ли ти ци ли бе ра ли су се за ла га ли 
за огра ни че ни пар ла мен та ри зам, де ло ва ње сна жне из вр шне вла-
сти и моћ ног по ли циј ско-би ро крат ског апа ра та. У по гле ду спољ не 
сло бо де при пад ни ци Ли бе рал не стран ке су те жи ли ује ди ње њу у 
јед ну др жа ву свих те ри то ри ја ко је на се ља ва срп ски на род, а као 
узор има ли су пру ски мо дел ује ди ње ња рас ко ма да них не мач ких 
др жа ви ца. Но си лац ли бе рал них иде ја у Ср би ји ни је би ла при вред-
на бур жо а зи ја, већ ин те ли ген ци ја за по сле на у др жав ној слу жби. У 
не мач ким зе мља ма у пр вој по ло ви ни XIX ве ка та кав вид ли бе ра ли-
зма до био је на зив Be am ter li be ra li smus – чи нов нич ки ли бе ра ли зам. 
Кључ не ре чи: На род на ли бе рал на стран ка, Ли бе рал на стран ка, срп ски 

ли бе ра ли, Јо ван Ри стић, чи нов нич ки ли бе ра ли зам, Бен-
жа мен Кон стан, Џон Стју арт Мил, Карл Рау, Вил хелм Ро-
шер.

* Аутор је као сти пен ди ста Ми ни стар ства про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је рас по ре ђен 
на про јек ту бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, у окви ру ко га је и на стао овај рад.
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Дру жи на за по ма га ње срп ске књи жев но сти, ко ја ће се две 
го ди не ка сни је тран сфор ми са ти у На род ну ли бе рал ну стран ку, 
осно ва на је 17. сеп тем бра 1881. го ди не на ску пу у Бе о град ској чи-
та о ни ци. Од по зна ти јих ли бе ра ла Дру жи ни су при сту пи ли бив ши 
на ме сник, ми ни стар спољ них по сло ва и пред сед ник вла де Јо ван 
Ри стић, че ти ри пу та ми ни стар про све те и „све то ан дреј ски“ ли-
бе рал Алим пи је Ва си ље вић, бив ши ми ни стар прав де, про све те и 
пред сед ник Скуп шти не Ди ми три је Ма тић, ге не рал Ран ко Алим-
пић, ин ду стри ја лац Ђор ђе Вај ферт, ми тро по лит Ми ха и ло и дру-
ги.1) Док је при ли ком осни ва ња удру же ња Алим пи је Ва си ље вић 
иза бран за ње го вог пр вог пред сед ни ка, про ме ном фор ме удру же ња 
и ње го вим пре ра ста њем у чвр сту и хи је рар хи зо ва ну стра нач ку ор-
га ни за ци ју чел но ме сто, не спор ни ауто ри тет али, у го ди на ма ко је 
су сле ди ле, и не при ко сно ве ну по зи ци ју ме ђу ли бе ра ли ма сте као је 
Јо ван Ри стић.

Осно ва на на пре ђа шњим ли бе рал ним те ко ви на ма, али и под 
из ме ње ним окол но сти ма и ути ца ји ма ко ји су ре де фи ни са ли ње не 
по ла зне те о риј ске и осно ве прак тич ног де ло ва ња, На род на ли бе-
рал на стран ка је из вр ши ла знат не про ме не у од но су на схва та ња 
„све то ан дреј ских“ ли бе ра ла, али је и у то ку пе ри о да свог уче шћа у 
по ли тич ком жи во ту Кне же ви не, а по том и Кра ље ви не Ср би је, но-
вим про грам ским до ку мен ти ма ме ња ла и соп стве ни од нос пре ма 
ва жним те о риј ским и прак тич ним пи та њи ма по ли тич ког жи во та. 

1.ПРОГРАМСКЕОСНОВЕНАРОДНЕ
ЛИБЕРАЛНЕСТРАНКЕ

За у зи ма ње за ли бе рал не прин ци пе На род не ли бе рал не 
стран ке пред ста вља ло је кон ти ну и тет у ли бе рал ној тра ди ци ји на-
сло ње ној на про грам ска ста но ви шта „све то ан дресјких“ ли бе ра-
ла, али је, и ви ше од прет ход ног, на ро чи то до пе ри о да до но ше ња 
но вог Уста ва 1888. го ди не, зна чи ло уме ре ни ји и уз др жа ни ји став 
пре ма де мо крат ским прин ци пи ма вла да ња, пар ла мен тар ној вла да-
ви ни и иде ји на род ног су ве ре ни те та. „Све то ан дреј ски“ ли бе ра ли 
су у те о ри ји, али и прак тич ним на сто ја њи ма про па ги ра ли иде ју 
на род ног су ве ре ни те та на гла ша ва ју ћи да власт тре ба да бу де са мо 
1) Жи ван Жи ва но вић на во ди да су школ ски дру го ви “или бли ски по шко ло ва њу“ би ли 

„пр ва ци“ Ли бе рал не стран ке: Је врем Гру јић, Ди ми три је Ма тић, Јо ван Бе ли мар ко вић, 
Јо ван Илић, Ра ди во је Ми лој ко вић, Ми ло ван Јан ко вић, Сто јан Бо шко вић, Вла ди мир Јо-
ва но вић, Сто јан Вељ ко вић, Алим пи је Ва си ље вић, Ја ков Ту ца ко вић, ми тро по лит Ми ха-
и ло, вла ди ка Је ро ним и др. 17.

 Жи ван Жи ва но вић, По ли тич ка исто ри ја Ср би је у дру гој по ло ви ни XIX ве ка, књи га дру-
га, Ге ца Кон, Бе о град, 1924, стр. 166.
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из вр ши тељ на род не во ље и ис ти ца ли да за ко но дав ство и др жав ну 
ад ми ни стра ци ју тре ба „по пра ви ти и до те ра ти по на род ном ду ху“, 
а да устав, при том, тре ба да про из и ђе из „за ко ни те во ље срп ског 
на ро да“2).  Пот пу но у скла ду са кла сич ном ли бе рал ном тра ди ци јом 
за ла га ли су се за оства ре ње еко ном ских и по ли тич ких сло бо да, а 
на ро чи то сло бо де штам пе, за по ли тич ку од го вор ност ми ни ста ра, 
али као на ци о нал но ори јен ти са на по ли тич ка гру па ци ја ис ти ца ли 
су и по тре бу ус по ста вља ња до брих од но са са сло вен ским и дру гим 
„ли бе рал ним“ на ро ди ма. Под ути ца јем про све ти тељ ства на гла ша-
ва ли су зна чај обра зо ва ња.

Дру жи на за пот по ма га ње срп ске књи жев но сти је 1. ок то бра 
1881. го ди не у пр вом бро ју свог ли ста Срп ска не за ви сност об ја-
ви ла увод ник, ко ји ће би ти и зва нич ни про грам ски до ку мент но-
во у ста но вље не На род не ли бе рал не стран ке све до 1889. го ди не. У 
ње му се као глав не тач ке мо гу из дво ји ти: 

1. устав ни раз ви так зе мље, од но сно оства ре ње уну тра шње 
сло бо де и оте ло тво ре ње те жње „за до ма ћим, дру штве ним на прет-
ком и бла го ста њем“ и 

2. на род но осло бо ђе ње и ује ди ње ње, од но сно ши ре ње др-
жав не те ри то ри је на це ло куп ни ет нич ки про стор ко ји је за у зи мао 
срп ски на род. Ли бе ра ли ис ти чу да „срп ском на ро ду мо ра би ти 
глав на бри га и не пре кид но ста ра ње, ујед но нај ви ша и нај све ти ја 
цељ: да рас ко ма да не де ло ве и зе мље сво је на бал кан ском по лу о-
стр ву ује ди ни у при род ним и ет но граф ским гра ни ци ма, а у об ли ку 
ста ре исто риј ске сла ве и мо ћи, ка ко на по ли тич ком, та ко и на цр-
кве ном по љу.“3) 

Про грам је у уну тра шњој по ли ти ци под ра зу ме вао огра ни-
че ни пар ла мен та ри зам, као и де ло ва ње сна жне из вр шне вла сти и 
моћ ног по ли циј ско-би ро крат ског апа ра та. По сто ја ла је те жња ка 
по сте пе ном раз ви ја њу, а не на глом оства ре њу, по ли тич ких пра ва 
и сло бо да и фор ми ра њу на род ног пред став ни штва из ког би би ла 
ис кљу че на ин те ли ген ци ја. Као и „све то ан дреј ци“, при пад ни ци Ли-
бе рал не стран ке су ве ли ки зна чај при да ва ли обра зо ва њу. 

У обла сти ор га ни за ци је др жав них ор га на и др жав них фи-
нан си ја за го ва ра ли су прин цип штед ње у упра вља њу др жав ним 
фи нан си ја ма и ис ти ца ли по тре бу за оса вре ме њи ва њем вој ске у 

2) „Про грам све то ан дреј ских ли бе ра ла“, у збор ни ку: Ва си ли је Кре стић, Ра дош Љу шић, 
Про гра ми и ста ту ти срп ских по ли тич ких стра на ка до 1918. го ди не, Књи жев не но ви-
не, Бе о град, 1991, стр. 17-20.

3) „Про грам На род но-ли бе рал не стран ке“, у збор ни ку: Ва си ли је Кре стић, Ра дош Љу шић, 
Про гра ми и ста ту ти срп ских по ли тич ких стра на ка до 1918. го ди не, Књи жев не но ви-
не, Бе о град, 1991, стр. 124.
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свр ху глав ног спољ но по ли тич ког ци ља зе мље, ко ји је об у хва тао 
про ши ре ње др жав не те ри то ри је на це ло ку пан срп ски ет нич ки про-
стор. Ако као глав ни спољ но по ли тич ки циљ ли бе ра ла од ре ди мо 
осло бо ђе ње и ује ди ње ње срп ског ет нич ког про сто ра при ме ти ће-
мо ве ли ку слич ност про грам ских на сто ја ња и прак тич них пре ну ћа 
две ли бе рал не ге не ра ци је, али ако као пред мет на шег из у ча ва ња 
узме мо уну тра шње прин ци пе по рет ка схва ти ће мо да је, кре ћу ћи се 
од иде је на род ног су ве ре ни те та оли че ног у на род ној скуп шти ни ка 
за не ма ри ва њу уло ге скуп шти не и ја ча њу из вр шне вла сти, од ши-
ро ког оп се га по ли тич ких пра ва и сло бо да пре ма сна жном по ли циј-
ском и би ро крат ском апа ра ту, про грам „све то ан дресјких“ ли бе ра ла 
но вим про грам ским ре ше њем знат но убла жен, али и при ла го ђен 
но вим дру штве но-по ли тич ким окол но сти ма. 

Док су у на сто ја њи ма да на Све то на дреј ској скуп шти ни сме-
не кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа ста ри обре но ви ћев ци и мла ди 
ли бе ра ли би ли ује ди ње ни у јед ну не хо мо ге ну и по при лич но раз-
ли чи ту, али, по тре нут ним ин те ре си ма и не по сред ном по ли тич ком 
ци љу, јед но род ну гру пу, у пе ри о ду на стан ка про гра ма Ли бе рал не 
стран ке Ср би ја је већ би ла ме ђу на род но при зна та не за ви сна др жа-
ва, са уста вом ко ји је про мо ви сао по де лу вла сти, при зна вао го то во 
оп ште би рач ко пра во и на чел но јем чио сло бо ду штам пе. При хва та-
ју ћи прин ци пе На ме снич ког уста ва, Ли бе рал на стран ка је те жи ла 
уме ре ним и по сте пе ним ре фор ма ма ко је су во ди ле оства ре њу ли-
бе рал них прин ци па. Ли бе рал не ре фор ме тре ба ло је, пре ма њи хо-
вом ви ђе њу, спро ве сти ис кљу чи во са вр ха др жав не и дру штве не 
струк ту ре, а не кроз про це се де ло ва ње ма са. У том сми слу Дра ган 
Си ме у но вић ис прав но за кљу чу је да је не спор ни во ђа Ли бе рал не 
стран ке Јо ван Ри стић био „при ста ли ца и кре а тор уме ре них ре фор-
ми ко је ини ци ра власт, а ни ка да ма са.“4)  Од ре ђе ње ка рак те ра Ри-
сти ће вих ре фор ми ко је ис ти че Љу би ша Де спо то вић је знат но кри-
тич ни је, и сво ди се на кри ла ти цу: ре фор ме да, про ме не не.5)   

Нов про грам На род не ли бе рал не стран ке, усво јен 1889. го-
ди не, до нео је од ре ђе не про ме не у про грам ским опре де ље њи ма 
ли бе ра ла, при че му по ла ко до ла зи до на пу шта ња уме ре них по зи-
ци ја. „Већ у овом про гра му осе ћа се про дор ра ди кал ни јих иде ја, 
де ли мич но пре у зе тих из остав шти не Ра ди кал не стран ке.“6) Пре ма 

4) Дра ган Си ме у но вић, Но во ве ков не по ли тич ке иде је у Ср ба, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, Бе о град, 2000, стр. 230.

5) Љу би ша Де спо то вић, Срп ска по ли тич ка мо дер на: Ср би ја у про це си ма по ли тич ке мо-
дер ни за ци је 19. ве ка, STYLOS, Но ви Сад, 2008, стр. 95.

6) „Про грам На род но-ли бе рал не стран ке“, у збор ни ку: Ва си ли је Кре стић, Ра дош Љу шић, 
Про гра ми и ста ту ти срп ских по ли тич ких стра на ка до 1918. го ди не, Књи жев не но ви-
не, Бе о град, 1991, стр. 117.
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но вом про гра му, Ли бе рал на стран ка оста је при вр же на сво јим прет-
ход ним опре де ље њи ма, али на сто ји и да при хва ти те ко ви не Уста ва 
из 1888. го ди не. Та ко се ли бе ра ли за ла жу за на род ну су ве ре ност 
„са устав ним и на след ним кра љем срп ским“, ши рок оп сег сло бо-
да кроз оства ри ва ње пот пу не сло бо де штам пе и сло бо де јав них 
збо ро ва и удру жи ва ња, али и за ла га ње за бу џет ску, за ко но дав ну 
и кон трол ну функ ци ју На род не скуп шти не. У про гра му ли бе ра ла 
на ла зе се оте ло тво ре ни и дру ги мо дер ни ли бе рал ни прин ци пи, као 
што су: про фе си о на ли за ци ја др жав не би ро кра ти је, по де ла вла сти, 
суд ска не за ви сност, ши ро ка оп штин ска, сре ска и окру жна са мо у-
пра ва. Сло бо да у по ли тич ком сми слу од го ва ра и сло бо ди у при-
вред ним кре та њи ма, та ко да ли бе ра ли ис ка зу ју сво је про ти вље ње 
мо но по ли ма, кон крет но мо но по лу на ду нав и со, али се опре де љу-
ју и за др жав ну по моћ до ма ћој про из вод њи, за на ти ма и тр го ви ни 
по сред ством за штит них ца ри на.

Нов ли бе ра лан про грам је с об зи ром на знат но ши ри оп сег 
пра ва и сло бо да, по ве ћа ње над ле жно сти и функ ци ја На род не скуп-
шти не, ши ро ку оп штин ску, сре ску и окру жну ауто но ми ју под ра-
зу ме вао ли бе рал ни и де мо крат ски ис ко рак у од но су на прет ход ни, 
али је, осла ња ју ћи се на иде је на род ног су ве ре ни те та, де мо кра ти је, 
пар ла мен та ри зма и прин цип устав них га ран ци ја пра ва и сло бо да, 
био и знат но бли жи иде ја ма „све то ан дреј ских“ ли бе ра ла. 

2.ОБЛАСТИИСПОЉАВАЊАСТРАНИХ
ЛИБЕРАЛНИХУТИЦАЈАНАПРОГРАМИ

ДЕЛОВАЊЕНАРОДНЕЛИБЕРАЛНЕСТРАНКЕ

У фор ми ра њу свог стра нач ког про гра ма и од ре ђи ва њу пар-
тиј ске по ли ти ке пре ма кључ ним др жав ним и на ци о нал ним пи та-
њи ма на на ше ли бе ра ле је ва жан ути цај има ла стра на ли бе рал на 
ми сао.

У ци љу од ре ђе ња вр сте и сте пе на ути ца ја стра не ли бе рал-
не ми сли на про грам и прак тич но де ло ва ње На род не ли бе рал не 
стран ке усред сре ди ће мо се на схва та ње уну тра шње ор га ни за ци је 
др жа ве, раз у ме ва ње спољ не сло бо де, као и зна ча ја ко је су на ши 
ли бе ра ли при да ва ли обра зо ва њу.

2.1. Уну тра шња ор га ни за ци ја вла сти

На чин схва та ња иде је на род ног су ве ре ни те та, об ли ка вла да-
ви не, по ли тич ких пра ва и сло бо да, ор га ни за ци је вла сти, а на ро чи-
то струк ту ре пар ла мен та и на чи на из бо ра по сла ни ка,  ис так ну ти у 
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про грам ским до ку мен ти ма и прак тич ном де ло ва њу На род не ли бе-
рал не стран ке, би ли су под ути ца јем европ ске ли бе рал не ми сли, 
али је у спро во ђе њу ових ли бе рал них иде ја од ве ли ког зна ча ја био 
и на чин њи хо вог при ла го ђа ва ња сре ди ни. На про грам ска опре де-
ље ња и на чин уче шћа у по ли тич ком жи во ту на ших ли бе ра ла ути-
ца ли су Кон стан, Ба сти ја, Мил7). 

Ути цај Бен жа ме на Кон ста на на на ше ли бе ра ле ви дљив је у 
за јед нич ком про ти вље њу кон цеп ту нео гра ни че ног на род ног су ве-
ре ни те та, да ва њу пред но сти ма по сте пе ним ре фор ма ма на ме сто 
на глих и ре во лу ци о нар них про ме на и опре де ље њу за суд ску не за-
ви сност. Ме ђу тим, док се Кон стан сна жа но за ла гао за оства ри ва ње 
по ли тич ких пра ва и сло бо да, а по себ но сло бо де штам пе и еко ном-
ских сло бо да, ли бе ра ли су при хва ти ли на чел но га ран то ва ње сло-
бо де штам пе обез бе ђе но На ме снич ким уста вом али су, на дру гој 
стра ни, ути ца ли да За ко ном о штам пи из 1870. го ди не, до не тим 
по угле ду на пру ски за кон о штам пи8), њен обим бу де знат но су-
жен. Сло бо ду збо ра и удру жи ва ња и ја ча ње оп штин ске са мо у пра ве 
ли бе ра ли при хва та ју при ли ком на стан ка Уста ва из 1888. го ди не, 
а оне по ста ју део зва нич ног стра нач ког про гра ма тек го ди ну да на 
ка сни је. 

Док се Кон стан за ла гао и за имо вин ским цен зу сом огра ни че-
но из бор но пра во, На ме снич ким уста вом из 1869. го ди не па сив но 
из бор но пра во у Ср би ји по ста ло је го то во оп ште. У по гле ду ор-
га ни за ци је вла сти Кон стан је сма трао да пар ла мент тре ба да бу-
де ор га ни зо ван као дво до мо те ло. Ова кво ре ше ње за сту па ли су и 
ли бе ра ли при ли ком ра да на ства ра њу На ме снич ког уста ва, али је 
од у ста ју ћи од иде је о дво до мом пред став нич ком те лу устав ни од-
бор као ком про ми сно ре ше ње од лу чио да кнез име ну је од ре ђе ни 
број тзв. ква ли фи ко ва них по сла ни ка из гру пе љу ди „ко ји се од ли-
ку ју на у ком и ис ку ством у на род ним по сло ви ма“. У то вре ме од 
Кон ста но вих де ла код нас је пре ве де на књи га На че ла по ли ти ке и о 
ми ни стар ској од го вор но сти.  

Ми ло во уз др жа но ста но ви ште пре ма де мо кра ти ји као вла да-
ви ни бро ја, мо гућ ност др жав не ин тер вен ци је у обла сти про све те и 
да ва ња суб вен ци ја при вре ди, али ис кљу чи во у свр ху под сти ца ња 
кон ку рен ци је, ути ца ло је на про грам и на чин де ло ва ња при пад ни ка 
Ли бе рал не стран ке. Ли бе рал на скуп шти на у ко јој ни је би ло ин те-

7) Ду шан Т. Ба та ко вић, „Фран цу ски ути ца ји у Ср би ји 1835-1914 - че ти ри ге не ра ци је 
`Паризлија`“, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, бр. 56, 
1997, стр. 80.

8) Ga le Sto kes, Po li tics as de ve lop ment: The Emer gen ce of Po li ti cal Par ti es in Ni ne te enth-Cen-
tu ary Ser bia, Du ke Uni ver sity Press, Dur ham and Lon don, 1990, стр. 145.
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ли ген ци је ме ђу иза бра ним по сла ни ци ма та ко ђе од го ва ра Ми ло вом 
ви ђе њу пар ла мен та у ко ме по сла ни ци из ла жу и обра зла жу на род не 
зах те ве, по кре ћу за кон ске ини ци ја ти ве и гла са ју о за кон ским пред-
ло зи ма, али без мо гућ но сти да их про ме не. Ме ђу тим, ње го во крај-
ње ра ди кал но раз у ме ва ње сло бо де по ко ме је сло бо да по је дин ца 
огра ни че на са мо сло бо дом дру гих љу ди ни је мо гло да бу де при ме-
ње но у Ср би ји у ко јој је до ми ни ра ло мо ре се љач ког ста нов ни штва 
ко је би ве о ма ла ко мо гло да бу де за ве де но по пу ли стич ким иде ја-
ма. Мил је, за раз ли ку од на ших ли бе ра ла, био ре стрик ти ван и у 
да ва њу пра ва гла са, јер из ње га ис кљу чу је не пи сме не и оне ко ји 
при ма ју др жав ну по моћ. Књи гу Џо на Стју ар та Ми ла О сло бо ди на 
срп ски је 1868. го ди не пре вео бу ду ћи срп ски краљ Пе тар I Ка ра-
ђор ђе вић, а Ми ло во де ло О пред став нич кој вла ди пре вео је 1876. 
Вла ди мир Јо ва но вић.  

На про грам ска схва та ња и на чин де ло ва ња Ли бе рал не стран-
ке ути цај су има ли и ли бе рал ни про фе со ри бу ду ћих ли де ра ове 
стран ке. Нај зна чај ни ји од њих би ли су не мач ки про фе со ри Карл 
Рау, Ро шер, Ше фле. Про фе сор Карл Рау је био за го вор ник кла сич-
ног ли бе рал ног ин ди ви ду а ли зма сми тов ског ти па у еко но ми ји, а 
ње го ве иде је су ути ца ле на чи та ве ге не ра ци је срп ских ин те лек ту а-
ла ца. Био је про фе сор Ди ми три ју Ма ти ћу, а код ње га је док то ри рао 
Ко ста Цу кић. У свом де лу Др жав на еко но ми ја Цу кић ис ти че да је 
ве ли ки ути цај на ње га имао Рау, али до да је да је упо тре бља вао и 
де ла Ада ма Сми та, Жан-Ба ти ста Се ја, Ло ка и дру гих. Вил хелм Ро-
шер је та ко ђе ути цао на на ше ли бе ра ле, а Ро ше ров уче ник „све то-
ан дреј ски“ ли бе рал Вла ди мир Јо ва но вић је на срп ски пре вео ње го-
во нај по зна ти је де ло Си стем на род не при вре де (W. Roscher, System 
der Vol kswirtschaft), ко ји је из дао у две књи ге: На че ла на род не при-
вре де (1863) и На род на еко но ми ка пољ ске при вре де (1872).  

Зна чај ути ца ја не мач ког ли бе ра ли зма на ли бе ра ле у Ср би ји 
огле да се у тен ден ци ји ка сма њи ва њу над ле жно сти пар ла мен та у 
ко рист ве ће уло ге из вр шне вла сти. Ако при ли ком на ста ја ња На ме-
снич ког уста ва ни су мо гли да фор ми ра ју ин сти ту ци о нал на огра ни-
че ња за сма ње ње уло ге „се љач ке скуп шти не“ у ви ду про тив те же 
гор њег до ма, ли бе ра ли су, ко ри сте ћи мо дел не мач ких др жа ва, на-
сто ја ли да сна жном из вр шном вла шћу и би ро крат ским апа ра том 
сма ње оп сег над ле жно сти и ти ме огра ни че власт пар ла мен та. Као 
раз ли ка оста је, ипак, то што је из бор но пра во у Ср би ји би ло знат-
но ши ре у од но су на не мач ке зе мље те је сто га и пар ла мент био 
де мо крат ски ји, али је за то и ви ше од ра жа вао не га тив ну со ци јал ну 
струк ту ру са ста но ви шта ње не при јем чи во сти за оства ри ва ње мо-
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дер них ли бе рал них про це са. Овај не до ста так је де ли мич но от кло-
њен при ме ном ин сти ту ци је „ква ли фи ко ва них“ по сла ни ка.

Схва та ње и спро во ђе ње мо дер них ли бе рал них иде ја Ли бе-
рал не стран ке, пре ма то ме, ни је ну жно зна чи ло са мо угле да ње на 
ток та квих про це са у Ен гле ској или Фран цу ској. „Јо ван Ри стић се 
сла гао са оп штом ли ни јом тврд ње да Ср би ја мо же да бу де по ли-
тич ки мо дер на, али, на су прот ли бе ра ли ма као што је Вла ди мир 
Јо ва но вић, ње гов мо дел ни је би ла Ен ле ска или Фран цу ска, већ 
Пру ска.“9) Као мо дел уну тра шње др жав не ор га ни за ци је ко ји тре-
ба опо на ша ти и у Ср би ји Ри сти ће ви ли бе ра ли су узи ма ли не мач ке 
др жа ве, „ко је су има ле устав ност, али не и пар ла мен та ри зам , - и 
код ко јих је, и по ред На род не скуп шти не, по сто ја ла би ро крат ска 
вла да.“10) Во де ћи прин цип пру ске би ро кра ти је би ле су ре фор ме, а 
тек по сле њих до но ше ње уста ва и мо гућ ност ре пре зен та ци је свих 
гра ђа на у пар ла мен ту. Пру ска је ли бе ра ли зо ва ла еко но ми ју, али ни-
је ус пе ла да ство ри гра ђан ско дру штво са уста вом и мо гућ но шћу 
свих гра ђа на да бу ду пред ста вље ни у за ко но дав ном те лу. „По ли-
тич ки cre do не мач ког ра ног ли бе ра ли зма ни је би ла сло бо да од др-
жа ве, већ сло бо да у и у од но су пре ма др жа ви“.11) За ла га ли су се за 
огра ни че ни пар ла мен та ри зам, сло бо ду штам пе, пра во удру жи ва-
ња, али не и за оп ште би рач ко пра во.

Слич но као и не мач ке зе мље и Ср би ја је би ла да ле ко од 
ства ра ња гра ђан ског сло ја па су, у скла ду са не мач ким обра сцем, 
од ред ба ма На ме снич ког уста ва у ор га ни за ци ји вла сти ве ће над ле-
жно сти да те вла ди и та ко је осна жен по ло жај би ро кра та а сма ње-
њем ин сти ту ци о нал них над ле жно сти пар ла мен та и ус кра ћи ва њем 
ак тив ног би рач ког пра ва ин те ли ген ци ји, чи нов ни ци ма и адво ка-
ти ма скуп шти на је тре ба ло да бу де све де на на дом се љач ке ма се, 
при че му та ква со ци јал на струк ту ра ни је мно го од у да ра ла од ње-
не уста вом од ре ђе не ин сти ту ци о нал не уло ге. Као ко рек тив та квој 
пар ла мен тар ној струк ту ри обез бе ђе но је уче шће ин те ли ген ци је у 
ра ду пар ла мен та и то у ста ту су ква ли фи ко ва них, кне же вих по сла-
ни ка. 

У еко ном ском по гле ду при пад ни ци Ли бе рал на стран ке су 
за сту па ли фи зи о крат ски прин цип la is sez fa i re, la is sez pas ser, али 
су до зво ља ва ли и уче шће др жа ве у по спе ши ва њу још увек не до-
вољ но раз ви је не при вред не про из вод ње и тр жи шне кон ку рен ци је. 

9) Ga le Sto kes, исто, стр. 11.

10) Сло бо дан Јо ва но вић, Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, књи га пр ва, Ге ца Кон, Бе о град, 1934, 
стр. 131.

11) Ga le Sto kes, исто, стр. 10.
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Та ква уло га др жа ве ни је не ли бе рал на у сми слу да ва ња пред но сти 
не ким уче сни ци ма у при вред ном жи во ту у од но су на дру ге, већ 
је под сти цај на уло га др жа ве усме ре на упра во ка ства ра њу усло-
ва за на ста нак и функ ци о ни са ње тр жи шног де ло ва ња. Прет хо де ћи 
сло бод ној тр жи шној утак ми ци она је раз вој на, али на не ки на чин 
и пред ли бе рал на, а свој раз ви је ни ли бе ра ли зам по ка зу је у бор би 
про тив мо но пол ског по сло ва ња.   

2.2. Раз у ме ва ње спољ не сло бо де

За по чи њу ћи сво је дру штве но и по ли тич ко ан га жо ва ње још 
у пе ри о ду ре во лу ци о нар них до га ђа ја у Евро пи 1848. го ди не, пр-
ва ге не ра ци ја ли бе ра ла, оку пље на у Ује ди ње ној омла ди ни срп-
ској, раз ви ла је дво стру ки од нос пре ма на ци о нал ној сло бо ди. Пр ви 
део про це са ти цао се по тре бе за ме ђу на род ним при зна њем не за-
ви сно сти Ср би је, а дру ги, ни шта ма ње зна ча јан део, под ра зу ме-
вао је те жњу за осло бо ђе њем и ује ди ње њем у је дин стве ну др жа ву 
де ло ва тур ског и аустриј ског цар ства на ко ји ма су жи ве ли Ср би. 
Са из ме ње ним прав ци ма те ри то ри јал ног ши ре ња Ср би је, услед 
про ме ње них спољ но по ли тич ких од но са, и са раз ли чи тим иде ја ма 
евен ту ал них ши рих сло вен ских и дру гих са ве за и кон фе де ра ци ја, 
за јед нич ко свим ли бе рал ним по гле ди ма на спољ ну сло бо ду у XIX 
ве ку би ло је ис ти ца ње по тре бе за при зна њем срп ске др жав но сти, 
осло бо ђе њем и ује ди ње њем са ма ти цом пре о ста лих срп ских зе ма-
ља.  

Ује ди ње на омла ди на срп ска де ло ва ла је под ути ца јем прак-
тич них те жњи европ ских на ро да ис ка за них кроз ре во лу ци о нар-
ни по крет ко ји свој вр ху нац до жи вља ва баш у пе ри о ду нај ве ћих 
ак тив но сти ове ли бе рал не гру пе. Вла ди мир Јо ва но вић је пи сао и 
прак тич но ра дио у прав цу на ци о нал ног осло бо ђе ња у скла ду са 
раз ми шља њи ма бо ра ца за осло бо ђе ње у дру гим та да шњим европ-
ским др жа ва ма, на ро чи то Ма ци ни ја и Га ри бал ди ја, док су осни ва-
чи На род не ли бе рал не стран ке пред со бом, као узор има ли пру ски 
мо дел ује ди ње ња рас ко ма да них не мач ких др жа ви ца. Као од го вор 
на не у спе лу ре во лу ци ју из 1848-9. го ди не и на ро чи то на ма ло не-
мач ки ли бе ра ли зам (kle in de utsch li be ra lism), глав ни циљ ли бе рал-
них де лат ни ка у не мач ким др жа ва ма се са уну тра шњих ре фор ми 
пре но си на про цес на ци о нал не уни фи ка ци је. Су о че ни са не мо гућ-
но шћу сред ње кла се да у ре во лу ци нар ном пе ри о ду по стиг не на-
ци о нал но ује ди ње ње, не мач ки ли бе ра ли се опре де љу ју за мо дел 
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сна жне др жа ве као су бјек та ко ји ће оства ри ти са жи ма ње на ци је у 
јед ној др жа ви.12) 

Док су „све то ан дреј ски“ ли бе ра ли те жи ли исто вре ме но 
оства ре њу иде је на род ног су ве ре ни те та, пар ла мен та ри зма, по ли-
тич ких пра ва и сло бо да и осло бо ђе њу и ује ди ње њу, на стан ком На-
род не ли бе рал не стран ке зах те ви за уну тра шњим ре фор ма ма по-
ста ју уме ре ни ји, а спољ но по ли тич ки циљ се, ма кар де ли мич но, 
оства ру је. Од лу ка ма Бер лин ског кон гре са Ср би ја је по ста ла не за-
ви сна и су ве ре на др жа ва, а до би ла је и про ши ре ње на ни шки, пи-
рот ски, то плич ки и врањ ски округ. Ли дер ли бе ра ла Јо ван Ри стић, 
као ми ни стар спољ них по сло ва Ср би је, ни је мо гао да уче ству је на 
са мом кон гре су, али је раз го во ри ма и ло би ра њем код пред став ни-
ка ве ли ких си ла ус пео да оства ри зна тан ди пло мат ски успех. Као 
ре зул тат на ста ла је не за ви сна др жа ва Ср би ја ко ја је пред ста вља ла 
ка мен те ме љац да ље бор бе за осло бо ђе ње и ује ди ње ње срп ског на-
ро да.

У спољ ној по ли ти ци ли бе ра ли се ни су во ди ли емо тив ним 
раз ло зи ма, већ ра ци о нал но схва ће ним на ци о нал ним ин те ре си ма 
та ко да су би ли окре ну ти Аустро-Угар ској, па Ру си ји, да би на Бер-
лин ском кон гре су Ср би ја до би ла по др шку Аустро-Угар ске ко јој 
кнез, а бу ду ћи краљ Ми лан, оста је до кра ја свог жи во та при вр жен. 
Ли бе рал на стран ка, на дру гој стра ни, по др шку за сво ја да ља на-
сто ја ња у спољ ној, али и уну тра шњој, по ли ти ци до би ја од цар ске 
Ру си је.

2.3. Уло га обра зо ва ња

У со ци јал но не из ди фе рен ци ра ној и у не шко ло ва но сти обра-
зов но ујед на че ној сре ди ни ни је се ла ко мо гао из дво ји ти слој гра ђа-
на исто вре ме но обра зо ва них и имућ них. Узак слој бо га тих чи ни ли 
су не рет ко сла бо обра зо ва ни или пот пу но нео бра зо ва ни љу ди, а 
шко ло ва ни гра ђа ни су углав ном би ли по ре клом си ро ма шни, а и у 
ка сни јој ка ри је ри и жи во ту за ви си ли су од др жав них при ма ња. За-
то је Кон ста но ва те за о да ва њу по ли тич ких пра ва са мо бо га ти ма 
би ла не при ме ре на Ср би ји, а, на дру гој стра ни, пре ра ста ње си ро-
ма шне ин те ли ген ци је у дру штве ну и по ли тич ку ели ту ко је се код 
нас до го ди ло би ло би не при хва тљи во Кон ста ну ко ји је, на во де ћи 
при мер Фран цу ске ре во лу ци је, ис ти цао опа сност да ин те лек ту ал-
ци-не вла сни ци мо гу да за у зму екс трем не и ап стракт не по ли тич ке 
ста во ве. 

12) Di e ter Lan ge wi esche, Li be ra lism in Ger many, Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, New 
Jer sey, 2000, стр. 59.
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У од но су пре ма обра зо ва њу, схва та њу зна ча ја обра зо ва ња 
за раз вој по је дин ца, али и за дру штве ни раз ви так ви дљив је ути-
цај про све ти тељ ства на све ге не ра ци је срп ских ли бе ра ла у XIX 
ве ку. За јед нич ко за све њих би ло је скром но со ци јал но по ре кло. 
Је врем Гру јић је по ти цао из се љач ке по ро ди це, Вла ди мир Јо ва но-
вић је био син ћур чи је из Шап ца, а Сто јан Бо шко вић син тер зи је из 
Сви лајн ца. Пред сед ник На род не ли бе рал не стран ке Јо ван Ри стић 
ро ђен је 1830. или 1831. го ди не у Кра гу јев цу. Ка ко Сло бо дан Јо ва-
но вић опи су је: „Ме ђу на шим по ли ти ча ри ма XIX ве ка не ма ни јед-
но га ко ји је у ве ћој си ро ти њи по ни као. На ши по ли ти ча ри су би ли 
ма хом си но ви чи нов ни ка, тр го ва ца, се о ских га зда. Ри стић је био 
де те ва ро шког пу ка, од ра стао у не ма шти ни и оску ди ци. То га је од 
ра не мла до сти на чи ни ло озбиљ ним и су мор ним: он ни је узи мао 
жи вот ола ко, - и, не ма ју ћи ни од ко га пот по ре, за пи њао је сам, свом 
сна гом.“13) Бу ду ћи да су, и по ред свог ни ског по ре кла, ус пе ли да 
до стиг ну зна ча јан ни во обра зо ва ња, али и да ис кљу чи во на осно ву 
шко ло ва но сти за у зму ва жне дру штве не и др жав не функ ци је, пот-
пу но је ра зу мљи во за што су на ши ли бе ра ли пре на гла ша ва ли зна чај 
шко ло ва ња. Ми сли ли су да као што су се они за не ко ли ко го ди на 
из ди гли из па три јар хал не и ру рал не сре ди не, та ко то мо же учи ни ти 
и цео срп ски на род, при че му и Ср би ја мо же до сти ћи за пад но е-
вроп ске зе мље.14) 

На пи та ње да ли др жа ва тре ба да се ме ша у обра зо ва ње, срп-
ски ли бе ра ли,  на су прот ми шље њу Хум бол та и Кон ста на, а у скла-
ду са Ми ло вим на сто ја њи ма, ис ти чу оба ве зу др жа ве да по спе шу је 
обра зо ва ње ста нов ни штва, по ди же шко ле и по пра вља ма те ри јал ни 
по ло жај про свет них рад ни ка. Ве ли ки про блем у Ср би ји тог до ба 
би ло је не по сто ја ње аде кват не со ци јал не струк ту ре, ко ја би мо гла 
да раз у ме и при хва ти ли бе рал не и мо дер не иде је. За да так др жа ве 
ни је, ме ђу тим, био да не ме ша ју ћи се у про це се у при вред не ак-
тив но сти и обра зо ва ње, са мо као „ноћ ни чу вар“ пра ти за ко ни тост 
из во ђе ња ових про це са, већ је ра ди по сти за ња укуп ног на прет ка 
зе мље би ло нео п ход но да пре у зме ак тив ну уло гу у по бољ ша њу 
обра зов не струк ту ре и кул тур не раз ви је но сти ста нов ни штва.

13) Сло бо дан Јо ва но вић, исто, стр. 21-22.

14) Бран ко Бе шлин, Европ ски ути ца ји на срп ски ли бе ра ли зам у XIX ве ку, Из да вач ка књи-
жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, 2005, стр. 132-137.
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3.СОЦИЈАЛНАСТРУКТУРА
ЛИБЕРАЛНЕСТРАНКЕ

Од ла ском са вла сти ок то бра 1880. го ди не ли бе рал на гру па 
се ви ше ни је мо гла осла ња ти ис кљу чи во на по др шку др жав ног чи-
нов ни штва, а осни ва њем Ра ди кал не и На пред не стран ке ње не во ђе 
су схва ти ле ну жност осни ва ња соп стве не пар тиј ске ор га ни за ци је, 
за сно ва не на про грам ским до ку мен ти ма, али и са чвр стом ор га ни-
за ци о ном струк ту ром и ве за ма ме ђу члан ством.  

Ме сто за чет ка ли бе рал них иде ја и со ци јал на по др шка ли бе-
рал них стра на ка и по кре та ве зу ју се за гра ђан ску кла су у успо ну. 
„У Ср би ји XIX ве ка вр ше се у исто вре ме два про це са уско је дан са 
дру гим по ве за на: ја ча њем ка пи та ли зма она до би ја гра ђан ско дру-
штво и у исто вре ме из гра ђу је се као гра ђан ска др жа ва. Про цес 
фор ми ра ња гра ђан ства ишао је спо ри је не го про цес из гра ђи ва ња 
др жа ве.“15) Бу ду ћи да је гра ђан ска кла са у де вет на е сто ве ков ној Ср-
би ји би ла тек у по во ју, а да су, као што смо већ по ме ну ли, и ње ни 
пред став ни ци не рет ко би ли пот пу но нео бра зо ва ни, глав ну ба зу за 
пре но ше ње ли бе рал них иде ја су у на шој зе мљи чи ни ли ма ло број-
ни при пад ни ци, на за пад ним уни вер зи те ти ма шко ло ва не, ин те ли-
ген ци је. „У зе мљи као на лик Ср би ји, са го то во пот пу ном се љач ком 
струк ту ром, без сред ње кла се, и без ин те ли ген ци је, др жа ва и цр ква 
би ли су трај ни по сло дав ци. Би ро кра та или све ште ник – ово су би-
ле оп ци је за сва ког та лен то ва ног или до вољ но ис трај ног да стек не 
обра зо ва ње.“16) Ипак, уско ве за ни за др жа ву, за по сле ни или у др-
жав ној ад ми ни стра ци ји или на др жав ним фа кул те ти ма, они ни су 
мо гли да чи не слој од др жа ве не за ви сне ин те ли ген ци је. Сто га је 
њи хо во раз у ме ва ње ли бе рал них прин ци па ве за них за ре фор ме у 
др жав ној упра ви и ад ми ни стра ци ји би ло по ве за но са соп стве ним 
по ло жа јем и мо гућ но шћу на прет ка у окви ру др жав не би ро кра ти је, 
а њи хо во схва та ње при вред них сло бо да, услед не до стат ка би ло ка-
квог ис ку ства ван др жав не слу жбе, би ло је те о риј ско, ка би нет ско 
и не при ме ре но сре ди ни у ко јој су жи ве ли. Мо гућ но сти спро во ђе-
ња про ме на чи ју су нео п ход ност ли бе ра ли ис ти ца ли би ле су увек 
огра ни ча ва не ин те ре си ма би ро крат ске кла се, ко јој су ње не во ђе 
при па да ле. 

Бран ко Бе шлин та ко ђе при ме ћу је да у Ср би ји „но си лац при-
вред них те жњи ни је при вред на бур жо а зи ја не го ин те ли ген ци ја за-
по сле на у др жав ној слу жби“, али на во ди и да то ни је је дин ствен 
про цес ко ји се од и гра вао ис кљу чи во у Ср би ји, већ и ка рак те ри сти-

15) Ва са Чу бри ло вић, Исто ри ја по ли тич ке ми сли у Ср би ји XIX ве ка, На род на књи га, Бе о-
град, 1983, стр. 161.

16) Ga le Sto kes, исто, стр. 7.
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ка дру гих зе ма ља, а да је нај при мет ни ји био у не мач ким зе ља ма у 
пр вој по ло ви ни XIX ве ка. Ту је та кав вид ли бе ра ли зма сте као и на-
зив Be am ter li be ra li smus – чи нов нич ки ли бе ра ли зам.17)  Чи нов нич ки 
ли бе ра ли зам у Пру ској и ју жно не мач ким зе мља ма мо же се опи са-
ти као уре ђе ње из ме ђу ен гле ског ап со лу ти зма и кон сти ту ци о нал-
ног ли бе ра ли зма,  а би ро крат ске ре фор ме се мо гу ока рак те ри са ти 
као „`либералне` за то што `либерализују`, у сми слу да ели ми ни шу 
или огра ни ча ва ју ständisch (др жав не, прим. аут.) и фе у дал не ве зе, и 
спу та ва ју тра ди ци о нал не по сред нич ке сна ге из ме ђу др жа ве и по-
да ни ка.“18) 

И по ред то га што су во ђе На род не ли бе рал не стран ке до ла-
зи ле из чи нов нич ког сло ја, ме ђу ви ђе ни јим чла но ви ма ове стран ке 
би ло је и мно го тр го ва ца и бо га ти јих се ља ка. У са зи ву скуп шти не 
од 1879. го ди не од 47 ли бе рал них по сла ни ка 21 је био тр го вац, а 
и чла но ви ло кал них стра нач ких од бо ра у Бе о гра ду и дру гим ме-
сти ма у Ср би ји би ли су ве ћи ном тр гов ци. При ста ја ње тр го ва ца 
Ли бе рал ној стран ци мо же се об ја сни ти ти ме што се на ци о нал ни 
про грам ли бе ра ла по ду да рао са ин те ре си ма тр го вач ког сло ја, на-
ро чи то круп них из во зни ка, јер је про ши ре ње др жав не те ри то ри је 
зна чи ло и про ши ре ње тр жи шта, а ти ме и по ве ћа ње мо гућ но сти тр-
го ва ца за бо љу за ра ду.19) Је дан од нај бо га ти јих тр го ва ца то га до ба 
Ха џи То ма та ко ђе је био при ста ли ца Ли бе рал не стран ке. Ха џи То-
ма је био таст Јо ва на Ри сти ћа, а зет му је био и дру ги по зна ти члан 
Ли бе рал не стран ке, Ра ди во је Ми лој ко вић. 

Док су обич ни и си ро ма шни ста нов ни ци се ла би ли при вр-
же ни иде ја ма ра ди ка ла, бо га ти ји се ља ци су ли стом при ста ја ли уз 
Ли бе рал ну стран ку. Ови се о ски до ма ћи ни сво ју окре ну тост ли бе-
ра ли ма за сни ва ли су на слич ним ин те ре сним осно ва ма као и тр-
гов ци. За шти та и уве ћа ње ма те ри јал них ре сур са ко је су по се до ва-
ли би ли су пре вас ход ни ин те рес њи хо вог по ли тич ког ан га жо ва ња. 

Ли бе ра ли су по др шку до би ја ли и у де лу ви шег и ви со ког 
све штен ства, а за ступ ник њи хо вих иде ја био је и сам ми тро по лит 
Ми ха и ло, ко ји се ис ти цао и као про тив ник аустро фил ске по ли ти ке 
Ми ла на Обре но ви ћа. Окре ну та у спољ ној по ли ти ци ка Ру си ји, у 
уну тра шњој ка ди на сти ји Обре но ви ћа и пра во слав ној цр кви, На-
род на ли бе рал на стран ка је те жи ла на ци о нал ном осло бо ђе њу и 
ује ди ње њу, али и уме ре ним про ме на ма у зе мљи.

17) Бран ко Бе шлин, „Срп ски ли бе ра ли зам у 19. ве ку – ге не зе, иде је, стра нач ке по де ле“, 
Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, бр. 67-68, 2003, стр. 74.

18) Di e ter Lan ge wi esche, исто, стр. 4.

19) Дра го слав Јан ко вић, О по ли тич ким стран ка ма у Ср би ји XIX ве ка, Про све та, Бе о град, 
1951, стр. 196.
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***
Тра же ћи у ли бе рал ним те ко ви на ма еле мен те ко ји се на нај а-

де кват ни ји на чин мо гу при ме ни ти у Ср би ји и при ла го ђа ва ју ћи их 
со ци јал ној струк ту ри, на ши ли бе ра ли су би ли под ути ца јем слич-
них, али не рет ко и су прот ста вље них иде ја уну тар стра не ли бе рал-
не ми сли. Пред во ђе ни Јо ва ном Ри сти ћем ли бе ра ли су осно ва ли 
пр ву вла ду ме ђу на род но при зна те не за ви сне Кне же ви не Ср би је 
(ок то бар 1878. - ок то бар 1880.), а од осни ва ња На род не ли бе рал не 
стран ке на вла сти су у XIX ве ку би ли још са мо јед ном и то ве о ма 
крат ко, у пе ри о ду од ав гу ста 1892. до апри ла 1893. го ди не, ка да је 
вла ду обра зо вао Јо ван Ава ку мо вић. Због то га се пре мо же го во-
ри ти о ли бе рал ним схва та њи ма, не го о прак тич ном де ло ва њу ли-
бе ра ла пред крај прет про шлог ве ка. Не тре ба, ме ђу тим, из гу би ти 
из ви да да су ли бе рал на гру па и бу ду ћи ли дер Ли бе рал не стран ке 
Јо ван Ри стић, као на ме сник, бит но ути ца ли на до но ше ње и са др-
жај На ме снич ког уста ва ко ји је усме ра вао по ли тич ке и дру штве не 
про це се у Ср би ји све до до но ше ња но вог Уста ва, 1888. го ди не.  

При хва та ње иде ја из ви ше раз ли чи тих из во ра ство ри ло је 
сво је вр стан амал гам ли бе рал не ми сли и прак се ко ји би ве ро ват-
но у др жа ва ма са из ди фе рен ци ра ном со ци јал ном струк ту ром био 
схва ћен као не ло ги чан и не до сле дан. Иде је ко је су у те о ри ја ма њи-
хо вих узо ра би ле су прот ста вље не у прак си срп ског ли бе ра ли зма 
за јед но ко ег зи сти ра ју, про жи ма ју се и ства ра ју ли бе рал ни по глед 
на свет при ла го ђен сре ди ни.

Уко ли ко из кор пу са иде ја Ли бе рал не стран ке из дво ји мо по-
је ди не, мо же се ре ћи да због ме ша ња др жа ве у при вред ни жи вот 
ли бе ра ли зам у Ср би ји ни је био ли бе ра лан у еко ном ском сми слу, 
да ни је би ло пар ла мен та ри зма или да је би ро крат ско-по ли циј ски 
апа рат су зби јао и огра ни ча вао и она ко не ве ли ка гра ђан ска пра ва 
и сло бо де. Иако тач не, ова кве кон ста та ци је про из и ла зе из те о риј-
ског схва та ња ли бе рал не иде о ло ги је или из упо ре ђи ва ња та да шње 
Ср би је са иде ал но раз ви је ним ли бе рал ним др жа ва ма, али да би се 
раз у мео ли бе рал ни и мо дер ни за циј ски ис ко рак у про гра му и де ло-
ва њу На род не ли бе рал не стран ке, на стао као ре зул тат при ла го ђа-
ва ња ли бе рал них узо ра со ци јал ној сре ди ни, по ре ђе ње тре ба вр ши-
ти у од но су на пе ри од пре по че та ка ових про це са у Ср би ји.
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PredragTerzic

THEIMPACTOFFOREIGNLIBERALTHOUGHTON
THEPROGRAMANDACTIVITIESOFTHENATIONAL
LIBERALPARTYINTHENINETEENTHCENTURY

Resume
The Na ti o nal Li be ral Party is a party pro gram. Its prac ti ce was 

de ter mi ned un der the in flu en ce of the po stu la tes of clas si cal li be ral 
thin kers and the ide as of its li be ral pre de ces sors in Ser bia, as well as 
the li be ral tra di ti ons of fo re ign co un tri es in which its le a ders ha ve stu-
died. Kon stan, Ba sti at, Mill, and the Ger man pro fes sors of the Li be ral 
Party cham pi ons, Karl Rau, Wil helm Ro ser, Se fle ha ve all in flu en ced 
pro gram cho i ces and ac ti ons of our li be rals. Ho we ver, du ring the im-
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ple men ta tion of the se li be ral prin ci ples the man ner in which they we re 
im ple men ted to the en vi ron ment was of gre at im por tan ce. In do me stic 
po li tics li be rals ar gued for the li mi ted par li a men tary system, ac ting of 
the strong exe cu ti ve go vern ment and po wer ful po li ce and bu re a uc racy 
system. They wan ted gra dual de ve lop ment rat her than sud den re a li za-
tion of po li ti cal rights and fre e doms.

Ta king the eco no mic fi eld in to con si de ra tion, the mem bers of the 
Li be ral Party re pre sen ted a  physi oc ra tic prin ci ple of la is sez fa i re, la is-
sez pas ser, but they al so al lo wed the par ti ci pa tion of the sta te in pro mo-
ting still un der de ve lo ped eco no mic pro duc tion and mar ket com pe ti tion. 
Gi ven the exi sten ce of un der de ve lo ped so cial struc tu re, which pre sen-
ted an ob stac le in ac cep ting li be ral and mo dern con cepts and in sti tu ti-
ons, our li be rals emp ha si zed the obli ga tion of the sta te to in flu en ce the 
im pro ve ment of edu ca tion of the po pu la tion, to open new scho ols and 
im pro ve the ma te rial si tu a tion of te ac hers. 

In terms of ex ter nal fre e dom, li be rals we re in fa vor of the uni-
fi ca tion of  all the ter ri to ri es in ha bi ted by the Ser bian pe o ple in to one 
sta te, in spi red by the mo del of the Prus sian uni fi ca tion of di smem be red 
Ger man sta tes.

The be a rer of li be ral ide as in Ser bia was not an eco no mic bo-
ur ge o i sie, but in tel li gen ce em ployed in the ci vil ser vi ce. This pro cess 
didn’t hap pen only in Ser bia, it hap pe ned in ot her co un tri es as well. In 
Ger man co un tri es du ring the first half of the ni ne te enth cen tury, this 
form of li be ra lism was na med be am ter li be ra li smus - bu re a uc ra tic li be-
ra lism.
Key words: Na ti o nal Li be ral Party, Li be ral Party, Ser bian li be rals, Jo van Ri-

stić, bu re a uc ra tic li be ra lism, be am ter li be ra li smus, Be nja min Con-
stant, John Stu art Mill, Karl Rau, Wil helm Ros her.

* Овај рад је примљен 30. апри ла 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 09. јуна 2014. године.
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УИСТОРИОГРАФСКОМДЕЛУ

АНДРЕЈАМИТРОВИЋА
(ОсвртнаделаАндрејаМитровићаопр
вомсветкомратуимеђуратномпериоду)

НЕКОЛИКОРЕЧИОЖИВОТУСРПСКОГ
ИСВЕТСКОГНАУЧНИКА

Го ди не 1937. у цен трал ном де лу Ср би је, гра ду Кра гу јев цу, 
две го ди не пре по чет ка Дру гог ве ли ког свет ског ра та а на дан за-
вр шет ка Април ског ра та, оку па ци је и по де ле Ју го сла ви је, 17. апри-
ла, ро дио се Ан дреј Ми тро вић. Основ но и гим на зиј ско обра зо ва ње 
сте као је у род ном гра ду, али га је опре де ље ње да по ста не про фе-
сор исто ри је од ве ло пут Бе о гра да где 1956. упи су је Фи ло зоф ски 
фа кул тет, гру пу за исто ри ју, док сте пен ди пло ми ра ног сти че 1961. 
го ди не.1)  

Уни вер зи тет ску ка ри је ру по чео је као аси стент Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Бе о гра ду 1961. го ди не. Те мом Априлскипреговорио
јадранскомпитањунаконференцијимира1919.од бра нио је ма-
ги стар ски рад 1964. го ди не. На уч ни сте пен док то ра исто риј ских 
на у ка сте као је 1967. го ди не док тор ском ди сер та ци јом Делегација

1) Ми лан Ри сто вић, „АндрејуМитровићу. Поводом седамдесетог рођендана”, Годи
шњакзадруштвенуисторију, 1-3 (2006),  8.
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Срба,ХрватаиСловенацанаКонференцијимира19191920, ко ја 
је 1969. об ја вље на и као мо но гра фи ја под на сло вом Југославијана
конференцијимира1919—1920.Зва ње до цен та сте као је 1967. го-
ди не, док је за ван ред ног про фе со ра иза бран 1974, а шест го ди на 
ка сни је и ре дов ног. Пре да вао је са вре ме ну исто ри ју Евро пе, увод у 
исто риј ске сту ди је и број не спе ци ја ли зо ва не кур се ве. Ве ли ки траг 
оста вио је осни ва њем Ка те дре за Оп шту са вре ме ну исто ри ју 1987. 
го ди не на че лу ко је је, у уло зи ше фа, остао до пен зи о ни са ња. На-
ред не го ди не по ста је до пи сни члан СА НУ и оста је све до смр ти, 
јер уна пре ђе ње у ре дов ног ни ка да ни је сте као.2) Члан Цр но гор ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти по ста је 2006. и то две го ди не на кон 
за вр шет ка уни вер зи тет ске ка ри је ре, ко ја је тра ја ла од 1961. до 
2004. го ди не, ко ју су пра ти ле спе ци ја ли за ци је у Ри му и Не мач кој у 
то ку 1967. и 1971/72. го ди не.

До след ност у свом по зи ву по ка зи вао је и до ка зи вао ис трај-
ним ис тра жи ва њем, али и кроз мно го број на пре да ва ња на до ма ћим 
и ме ђу на род ним уни вер зи те ти ма. По ред то га уче ство вао је и на 
ве ли ком бро ју на уч них ску по ва и био са рад ник на мно гим ме ђу на-
род ним про јек ти ма у Не мач кој, Ита ли ји, Аустри ји, Ве ли кој Бри та-
ни ји, Фран цу ској, Швај цар ској, Бу гар ској, Грч кој, Ма ђар ској, САД, 
и на рав но у свим бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма.3)

 Као ис тра жи вач нео пи си вог ин те ре со ва ња ус пео је да у 
исто риј ском кон тек сту ана ли зи ра сли кар ство и књи жев ност и тимe 
уне се ме то до ло шке ино ва ци је на по љу исто ри је. Ба ве ћи се исто ри-
јом ба на ка и фи нан си ја утро је пут но вој гра ни еко ном ске исто ри је 
и по мо гао раз вој дру штве не исто ри је по кре та њем Го ди шња ка за 
дру штве ну исто ри ју 1994. го ди не, а че ти ри го ди не ка сни је по стао 
и је дан од осни ва ча Удру же ња за дру штве ну исто ри ју. Вре ме ном 
по ста је уред ник и осни вач ви ше струч них ча со пи са, уред ник исто-
риј ских би бли о те ка у из да вач ким ку ћа ма и при ре ђи вач ви ше књи га 
у из да њи ма Уни вер зи те та у Бе о гра ду, СА НУ, Срп ске књи жев не за-
дру ге и дру гих из да ва ча.4)

Био је за па жен и као аутор ви ше те ле ви зиј ских еми си ја, по-
пут се ри је «Вре ме не тр пе љи вих». Сво је ре то рич ке спо соб но сти 
по ка зао је као во ди тељ еми си је «Ки но око». На рав но, ово ли ки ан-
га жман ни је мо гао да про ђе без на гра да. Пр ва у ни зу би ла је Ок то-
бар ска на гра да гра да Бе о гра да за на у ку ко ју је до био 1975. го ди не. 

2) Ду брав ка Сто ја но вић, „Не тр пе љив пре ма не тр пе љи ви ма“, Данас, 30. 8. 2013.

3) Ми лан Ри сто вић, нав.рад,  стр. 19, ви ди нап. 30 и 31.

4) Mi lan Ri sto vić, “Pro fe sor dr An drej Mi tro vić (Kra gu je vac 17. april 1937 - Be o grad 25. av gust 
2013)”, Godišnjakzadruštvenuistoriju, god. XIX, sv. 2, Be o grad, 2012, str. 1-3.
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Пре сти жну Хер де ро ву на гра ду за до при нос исто ри о гра фи ји по нео 
је 2001. го ди не, а ме да љу «Кон стан тин Ји ре чек» Дру штва за Ју го и-
сточ ну Евро пу из Мин хе на 2004. го ди не. Ни је из о ста ла ни пла ке та 
Ко лар че вог на род ног уни вер зи те та (1974), као ни ме да ља Срп ске 
књи жев не за дру ге (1992). Ве ли ки из вор жи вот не енер ги је за све 
на уч не и жи вот не по ду хва те пру жа ла му је су пру га Љу бин ка Тр-
гов че вић, са ко јом је про вео нај леп ше го ди не сво га жи во та и оства-
рио се бе ка ко на на уч ном, та ко и на по ро дич ном по љу.

Ми тро ви ћев ис тра жи вач ки рад чи ни пре ко 400 сту ди ја, на уч-
них чла на ка, есе ја и 25 мо но гра фи ја. Ис тра жи вач ко ин те ре со ва ње 
об у хва та раз до бље од сре ди не XIX до по ло ви не XX ве ка на про-
сто ру Евро пе, Бал ка на, Ју го сла ви је и Ср би је. Био је ис тра жи вач ве-
ли ких мо гућ но сти и по тен ци ја ла. Ње гов опус чи не ис тра жи ва ња из 
до ме на ди пло мат ске исто ри је ко ја су до шла до из ра жа ја у син те зи 
Вре ме не тр пе љи вих. По себ но ме сто по све ће но је исто ри ји Ср би је 
у Пр вом свет ском ра ту5), ве ли ким си ла ма уочи и по сле ра та, ства-
ра њу Ју го сла ви је и ње ном по ло жа ју на Вер сај ској кон фе рен ци ји.

На уч ни рад про фе со ра Ми тро ви ћа мо же се по де ли ти у не ко-
ли ко те мат ских це ли на:

 –  Вер сај ска кон фе рен ци ја и ства ра ње Ју го сла ви је
 –  Исто ри ја ме ђу рат не Евро пе
 –  Аустро-Угар ска по ли ти ка и Ср би ја у Пр вом свет ском ра ту
 –  Умет ност и исто ри ја
 –  Не мач ка и Ју го и сток Евро пе
 –  Бан ке и мо дер ни за ци ја у Ср би ји
 –  Ме то до ло ги ја исто риј ске на у ке
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КојезаправоАндрејМитровић?

 “....Али, ка да го во ри мо о Ан дре ју Ми тро ви ћу, до вољ но је 
ре ћи име и пре зи ме или, чак, са мо – Ан дреј. И то не са мо због то га 
што је он сво је име из гра дио и што се оно ни је мо гло по ме ша ти ни 
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са јед ним дру гим, већ за то што је одав но по ста ло сна жан сим бол. 
Сим бол по себ ног по гле да на про шлост, ње го ве исто ри о граф ске 
шко ле, струч ног, дру штве ног, кул тур ног и по ли тич ког ан га жма на. 
Кад ка же мо Ан дреј, ми сли мо би ти свој. Би ти не за ви сни по је ди нац, 
ка квих је ма ло у на шем друп штву.”11)

 „Не у мор ни и стра стве ни ис тра жи вач исто ри је XX ве ка, наш 
ве ро ват но нај бо љи по зна ва лац исто ри је иде ја, по ли тич ке и кул тур-
не исто ри је Евро пе у про шлом сто ле ћу, спа да у рет ке на уч ни ке с 
ових про сто ра ко ји је за слу же но имао ве ли ки углед и ван гра ни ца 
Ср би је и Ју го сла ви је. Сво јим из у зет ним та лен том, из ван ред ним 
ши ро ким обра зо ва њем скре нуо је већ пр вим сво јим ра до ви ма на 
се бе па жњу. Ње го ва „Исто ри ја Ср би је у Пр вом свет ском ра ту“, 
чи ји је пре вод на ен гле ски по стао не за о би ла зна ре фе рен ца за све 
озбиљ не ис тра жи ва че, про у ча ва ње по ли тич ких и иде о ло шких кон-
цеп ци ја Тре ћег Рај ха о европ ском Ју го и сто ку, пи са ње о од но су 
умет но сти по ли ти ке и иде о ло ги је, ме то до ло ги ји исто риј ске на у ке, 
еко ном ској исто ри ји, број ни тек сто ви о књи жев но сти, фил му и ли-
ков ним умет но сти ма и њи хо вој ин стру мен та ли за ци ји и ту ма че њи-
ма у про мен љи вим по ли тич ким и иде о ло шким кон тек сти ма – чи не 
ду гу ли сту на сло ва ко ји су про из вод не схва та ња ба вље ња исто ри-
јом са мо као про фе си јом, већ јед не не ве ро ват не и рет ке пот пу не 
по све ће но сти ра ци о нал ном и ана ли тич ком схва та њу про шлог.“12) 

„Ве ли ки про фе сор, ве ли ко име на це лом бив шем ју го сло вен-
ском про сто ру, али ни шта ма ње ни у сред њој Евро пи, Ита ли ји и 
Бри та ни ји. Оти шао је сим бо лич но уочи сто го ди шњи це 1914. го ди-
не, у вр ме кад су се ре ви зи о ни сти спре ми ли да утвр де да ни су рат 
иза зва ле Аусто у гар ска и Не мач ка, не го тај Бал кан, два или три пу та 
у јед ном ве ку. Ан дреј Ми тро вић и мр тав пр ко си и пр ко си ће сво јим 
де лом као гра нит. Ње го ви ра до ви „Ср би ја у Пр вом свет ском ра ту“ 
и „Про дор на Бал кан и Ср би ја 1908-1918 у пла но ви ма Аустро у гар-
ске и Не мач ке“ не по мер љи ви су и да нас, не што нај бо ље што на 
овом про сто ру има мо и што нас бра ни и све до чи о исти ни ка ква 
је би ла пре сто го ди на и ви ше. Лич но, 30 го ди на сам се дру жио са 
по кој ним ака де ми ком Ан дре јем Ми тро ви ћем. Оста ће ми у успо ме-
ни као то ле ран тан са го вор ник. И кад се о не ким ства ри ма ни смо 
сла га ли и кад се он са не ким ни је сла гао био је ин спи ра ти ван и 
кон струк ти ван. Се ћа ћу се са пи ја те том, и мо гу да ка жем, да сам уз 
ње га упо знао свет ске историчарe ко ји су до ла зи ли у Бе о град, ко ји 
су се лич но дру жи ли са њим и ко ји су на шу ге не ра ци ју са ње го вом 

11) Du brav ka Sto ja no vić, „Ne tr pe ljiv pre ma netrpeljivimа“, Данас, 30. 8. 2013.

12) Mi lan Ri sto vić, „Pre mi nuo isto ri čar An drej Mi tro vić“, Данас, 26.8.2013.
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ге не ра ци јом упо зна ва ли и ка сни је јој отва ра ли пу те ве у Евро пи и 
ши ре.“13)

„Oдлазак Ан дре ја Ми тро ви ћа са јав не сце не у Ср би ји, као 
исто ри ча ра и као ин те лек ту ал ца, огро ман је гу би так за ову зе мљу. 
Он је за и ста по све му био по се бан. Он је нај бо ље од го ва рао свим 
оним иде а ли ма ко је има мо о на уч ни ци ма. Чо век ко ји је це лог свог 
жи во та при ље жно ра дио и из гра ђи вао се бе и учио по но во оно што 
је сте ње го ва стру ка, ве ру ју ћи да зна ња ни кад до вољ но. Он је био 
чо век јед не исто ри о граф ске шко ле ко ја је из ро ди ла све нас исто-
ри ча ре сред ње ге не ра ци је. Он је био чо век ко ји је био би тан не 
са мо за срп ску не го и ју го сло вен ску исто ри о гра фи ју и за европ ску 
исто ри о гра фи ју. Та квог чо ве ка, бо јим се, још ду го не ће мо има ти 
на на шој про фе си о нал ној и јав ној сце ни. Као чо век био је из у зет но 
ча сна осо ба. Цео свој жи вот је про жи вео као ча стан чо век и оти-
шао је као ча стан чо век. И то је оно што на ма сви ма као ње го вим 
ђа ци ма им по ну је и то је оно по че му ће мо се за у век се ћа ти Ан дре ја 
Ми тро ви ћа.“14)

Исто ри чар, ис тра жи вач и ин те лек ту а лац Ан дреј Ми тро вић 
на пу стио нас је 25/26 ав гу ста 2013. го ди не оста вив ши за со бом 
пре бо га ту ка ри је ру. Сво јим ра до ви ма за ду жио је бу ду ће ге не ра ци је 
у до ме ну исто риј ског по зи ва, ис тра жи ва ња и спо зна ва ња исто ри је

ЗапажањапрофесораМитровићанакрајуXXвека

„Ре ћи или пре ћу та ти зло по ста је ве ли ко пи та ње, ко је по је ди-
ни љу ди за о штра ва ју сма тра ју ћи да сли ка о на ма мо ра би ти улеп-
ша(ва)на. На уч ни дух и ра зум на то од го ва ра ју: при знај мо, јер ни-
ко на све ту ни ка да ни је био пот пу но чи стих ру ку. При зна њем се 
про ла зи кроз, упо тре би ћу ту реч, ко лек тив ну ка тар зу, али што је 
ва жни је њи ме се ства ра ра ци о нал на си ту а ци ја. Зна мо ко смо, не 
ла же мо ни се бе ни дру ге и са том све шћу по ку ша ва мо да иде мо 
у бу дућ ност.... Је смо у де пре си ји. Отуд смо скло ни да све ви ди мо 
мут но, па и у про шло сти. Сад ви ше не ве ру је мо у „леп шу про-
шлост“. У овој де пре си ји, скло ни смо да при хва та мо сва шта, те о-
ри је мен та ли те та, „ве чи та од ре ђе ња“, „срп ску ду шу“ као не бе ску 
или као са вр шен из раз по да ни штва... то су по сле ди це де пре сив ног 
вре ме на, у ком ре ал ност не пру жа упо ри ште оп ти ми зму.“ 15)

13) Mi le Bje la jac, „Pr ko si će svo jim de lom kao gra nit”, Данас, 26.8.2013. 

14) Bran ka Pr pa,“Ča stan čo vek“, Данас, 26.8.2013.

15) “Jav na, taj na i po ro dič na isto ri ja“ (In ter vju An dre ja Mi tro vi ća iz 1999),Vreme,br. 429, 9. ja-
nu ar 1999.
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УДК 1 Schmitt C.:327(100)(049.3)

ДушанДостанић
Ин сти тут за по ли тич

ке сту ди је, Бе о град

КАРЛ ШМИТ 
ДАНАШЊИ ЦЕ

При каз књи ге: Ала н  
де Бе ноа, КарлШмит
данашњице:„праведан
рат“тероризам,ван
редностање,„Номос
Земље“, пре вео Фи лип 
Ро дић, Мир Pu blis hing, 
Бе о град, 2013, 116. стр.
Иако је Алан де Бе ноа (Alain 

de Be no ist) аутор ко ји већ пре
ко че тр де сет го ди на не пре ста но 
про во ци ра европ ску јав ност по
ста вља ју ћи су штин ска пи та ња 
ко ја дру ги иг но ри шу, он је у Ср
би ји остао не до вољ но по знат, 

а Карл Шмит да на шњи це је 
дру га ње го ва књи га пре ве де на 
у Ср би ји. Узрок то ме се мо же 
тра жи ти у чи ње ни ци да се Де 
Бе ноа сма тра глав ним ми сли
о цем европ ске но ве де сни це, 
што га ста вља у по зи ци ју опо
зи ци о ног ин те лек ту ал ца од ко га 
за зи ру под јед на ко и ле ви ча ри и 
ли бе ра ли.

Књи га Карл Шмит да на
шњи це је ауто ров по ку шај опо
вр га ва ња тврд ње да је спољ на 
по ли ти ка аме рич ке нео кон зер
ва тив не ад ми ни стра ци је ин спи
ри са на уче њи ма Леа Штра у са 
и Кар ла Шми та. Де Бе ноа нас 
ста вља пред ве ли ки број мо но
гра фи ја и чла на ка у ко ји ма се 
здра во за го то во узи ма ро до
слов аме рич ке спољ не по ли ти
ке на ли ни ји Карл Шмит – Лео 
Штра ус – аме рич ки нео кон зер
ва тив ци оку пље ни у Бу шо вој 
ад ми ни стра ци ји. Дру гим ре чи
ма, то би зна чи ло да су Штра
ус и пре ко ње га Шмит ду хов
ни ин спи ра то ри ра та про тив 
те ро ри зма. Де Бе ноа је и као 
на уч ник и још ви ше као Шми
тов след бе ник и огор че ни про
тив ник аме рич ке спољ не по ли
ти ке за ин те ре со ван да до ка же 
не у те ме ље ност те зе о Шми то
вом ути ца ју на аме рич ке нео
кон зер ва тив це. Осим то га, ни је 
са мо реч о „од бра ни“ Шми та, 
не го и о ње го вом по нов ном ак
ту е ли зо ва њу. „С дру ге стра не, 
ме ђу тим, по сто ји не спор на ак
ту ел ност шми тов ског ми шље
ња – ак ту ел ност ко ју су до бро 
уочи ли број ни по сма тра чи, по
себ но по сле на па да 11. сеп тем
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бра 2001, и ко ју ме ђу на род ни 
жи вот, као и од ре ђе не ини ци ја
ти ве аме рич ке вла де, ни су пре
ста ли да пот хра њу ју то ком про
те клих го ди на“ (27). На овај на
чин, Де Бе ноа за пра во же ли да 
де мон стри ра су прот ста вље ност 
из ме ђу Шми то вих схва та ња и 
аме рич ких нео кон зер ва ти ва ца. 

Већ у уво ду, аутор ја сно по
ка зу је да је те за о ли ни ји Шмит 
– Штра ус – нео кон зер ва тив ци 
на ста кле ним но га ма, и да ње
ни за ступ ни ци ни су па жљи во 
чи та ли ни Шми та ни Штра у са, 
те да је реч о по вр шним ин тер
пре та ци ја ма. Пре све га, Шмит 
би те шко мо гао би ти при јем чив 
аме рич ким нео кон зер ва тив ци
ма, јер они, твр ди Де Бе ноа, и 
ни су кон зер ва тив ци у европ
ском сми слу ре чи, не го ли бе ра
ли, док је Шмит, са сво је стра
не, био огор че ни про тив ник 
ли бе ра ли зма. Са дру ге стра не, 
упит на је и ве за из ме ђу Штра
у са и нео кон зер ва ти ва ца, али се 
аутор не по све ћу је овом пи та њу 
де таљ ни је не го се за до во ља ва 
ти ме да на ве де ре ле вант ну ли
те ра ту ру у ко јој се та ве за не ги
ра. Оно што Де Бе ноа да ље твр
ди, по зи ва ју ћи се по но во на ши
рок круг ауто ра, је да је и ве за 
из ме ђу Шми та и Штра у са до ста 
тан ка и са сто ји се од Штра у со
вог ко мен та ра Шми то ве књи ге, 
Шми то ве пре по ру ке Штра у са 
за Рок фе ле ро ву сти пен ди ју и 
не ко ли ко раз ме ње них пи са ма. 
У сва ком слу ча ју и та ве за је 
би ла крат ко трај на. Оно што би 
евен ту ал но по ве зи ва ло ова два 
ауто ра је кри ти ка ли бе ра ли зма, 

али са раз ли чи тих по зи ци ја и са 
раз ли чи тим за кључ ци ма. 

На кон ова ко по ста вље ног 
уво да Де Бе ноа де мон стри ра 
сво је тврд ње из ла жу ћи Шми то
во схва та ње не при ја те ља, од но
сно ра та. Ана ли зи ра ју ћи Шми
то ве тек сто ве Де Бе ноа до ла зи 
до за кључ ка да је ми шље ње 
не мач ког прав ни ка са свим су
прот но од оно га што за сту па ју 
аме рич ки нео кон зер ва ти ва ци. 
Шмит ни ка да ни је ве ли чао рат, 
ни ти је ње гов по јам не при ја те
ља под ра зу ме вао ап со лут ног 
не при ја те ља, а по јам ра та то
тал ни рат ко ји би за циљ имао 
уни ште ње не при ја те ља. На про
тив, Шмит је на ви ше ме ста у 
сво јим спи си ма ин си сти рао на 
мо рал но не у трал ном кон цеп
ту не при ја те ља, ко ји не мо ра 
би ти зао и ко ји ни је зло чи нац. 
Та ко ђе, Шмит пра ви ја сну раз
ли ку из ме ђу вој ни ка и ци ви ла, 
при че му се рат во ди са мо про
тив не при ја тељ ске вој ске, али 
не и про тив не при ја тељ ског 
на ро да. Де Бе ноа на при ме ру 
из ја ва аме рич ких зва нич ни ка, 
као и њи хо ве по ли ти ке пре ма 
Ира ку и СР Ју го сла ви ји, по ка
зу је да су Шми то ве по зи ци је 
за пра во плат фор ма за кри ти ку 
аме рич ких на о кон зер ва ти ва ца. 
„Не ма сум ње да се кри ти ка ко
ју Карл Шмит из но си на ра чун 
'пра вед ног ра та' мо дер ног до ба 
ти че, у пр вом ре ду, Сје ди ње них 
др жа ва, јер огром на ве ћи на ра
то ва ко је је ова др жа ва во ди ла 
ни су би ли ре гу ли са ни ра то ви, 
'ра то ви ду е ли', већ ра то ви во ђе
ни про тив не при ја те ља ко ји је 
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тре ти ран као зло чи нац и про
го њен до ка пи ту ла ци је“ (43). 
Де Бе ноа под вла чи и ме си јан
ски ка рак тер аме рич ке спољ не 
по ли ти ке. Аутор ипак при зна
је да САД не окле ва ју да име
ну ју не при ја те ља, што на пр ви 
по глед де лу је шми тов ски, али 
од мах за тим на гла ша ва да то 
име но ва ње не при ја те ља од сту
па од Шми то вих кри те ри ју ма. 
Аме рич ко име но ва ње не при ја
те ља ни је по ли тич ки гест, не го 
до би ја јед ну ма ни хеј ску и мо
рал ну ди мен зи ју, те про тив ник 
САД ни је не при ја тељ ко ји би се 
су тра мо гао тран сфор ми са ти у 
са ве зни ка, не го се по и сто ве ћу је 
са Злом. Нео кон зер ва тив ци та
ко ђе не при зна ју по сто ја ње тре
ће стра не, од но сно мо гућ ност 
не у трал но сти. 

Де Бе ноа се за тим окре
ће фи гу ри „гло бал ног те ро ри
сте“, упо ре ђу ју ћи те ро ри сту са 
Шми то вом фи гу ром пар ти за на. 
Аутор уоча ва да се те ро ри сти 
од ри че по ли тич ки ка рак тер, 
те да се он у ин тер пре та ци ји 
аме рич ких нео кон зер ва ти ва
ца пред ста вља као кри ми на лац 
или умо бол ник. Са дру ге стра
не, на ста вља ју ћи се на Шми то
во схва та ње пар ти за на, Де Бе
ноа у те ро ри сти ви ди пре све га 
по ли тич ку фи гу ру. „То не зна
чи да те ро ри стич ка де ла ни су 
зло чи ни, али су то по ли тич ки 
зло чи ни ко ји не мо гу би ти при
зна ти као та кви без раз ма тра ња 
кон тек ста и узро ка. Дру гим ре
чи ма, по ли тич ки зло чин је нај
пре по ли тич ки, а потпм зли чин. 
Због то га не мо же би ти по и сто

ве ћен са обич ним кри вич ним 
де лом“ (76). Де Бе ноа ука зу је да 
је рат про тив те ро ри зма по сво
јој при ро ди аси ме три чан рат, а 
за тим за кљу чу је да се рат про
тив те ро ри зма не мо же ни до би
ти ни из гу би ти. Ни ти те ро ри сти 
мо гу оче ки ва ти да ће по ра зи ти 
сво је про тив ни ке, ни ти ови мо
гу уни шти ти те ро ри зам.

Ка да је у пи та њу ван ред но 
ста ње, Де Бе ноа по но во де мон
стри ра да оно игра дру га чи ју 
уло гу код Шми та и аме рич ких 
нео кон зер ва ти ва ца. Док је за 
Шми та ван ред но ста ње из у зе
так од пра ви ла, од но сно са мо 
при вре ме на ме ра, ко ја те жи 
по нов ном ус по ста вља њу нор
мал ног ста ња, у ра ту про тив 
те о ри ри зма до ла зи се до но вог 
ква ли те та, а то је пер ма нент но 
ван ред но ста ње. Оно за пра во 
пре ста је би ти ван ред но и по ста
је стал но. „Ако из гле да као да 
усва ја ње ван ред них ме ра у САД 
од го ва ра шми тов ском мо де лу – 
иако па ра док сал но де ман ту је 
иде ју да су ли бе рал ни ра жи ми 
по сво јој при ро ди не спо соб ни 
да се су о че са ван ред ном си ту
а ци јом, ко ју по др жа ва и Карл 
Шмит – чи ње ни ца да иде мо ка 
стал ном ван ред ном ста њу се, у 
ве ли кој ме ри, одва ја од овог мо
де ла. Стал ност ван ред ног ста
ња – ван ред но ста ње без ван
ред ног – ни је шми тов ска“ (96). 
Ван ред но ста ње у усло ви ма 
ра та про тив те ро ри зма по ста
је нор мал но у оној ме ри у ко јој 
се одва ја мо од не при ја те ља као 
по ли тич ког кон цеп та при да ју ћи 
му мо рал но зна че ње.
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Де таљ но обра зла жу ћи Шми
то ву при вр же ност мул ти по лар
ној сли ци све та, Де Бе ноа ука
зу је на су прот ста вље ност из
ме ђу Шми то вог по рет ка ве ли
ких про сто ра и уни вер за ли зма 
аме рич ких нео кон зер ва ти ва ца 
ко ји су при вр же ни јед но по лар
ном свет ском по рет ку, од но сно 
гло бал ној хе ге мо ни ји Аме ри ке. 
Шмит се гну шао гло ба ли зма и 
све та без по ли ти ке у ко ме не ма 
спо ља шњег, не го са мо уну тра
шњег (114). Ме ђу тим, бу ду ћи 
да је по ли тич ко ка рак те ри стич
на ди мен зи ја људ ског по сто ја
ња, по ли ти ка не мо же не ста ти 
ни у гло ба ли зо ва ном све ту. Гло
ба ли за ци ја ни је си но ним за крај 
по ли тич ког, а гло бал ни свет ни
је па ци фи ко ван – на про тив. Те
жња ка ује ди ње њу све та иза зи
ва си ме трич ну ре ак ци ју оли че
ну у но вим по ли тич ким по де ла
ма. Дру гим ре чи ма, по ла зе ћи од 
шми тов ских по зи ци ја ја сно је 
да је аме рич ка хе ге мо ни ја уна
пред осу ђе на на не у спех.

„На кра ју овог са гле да ва ња 
оста је за кљу чак: Џорџ Буш и 
ње го во окру же ње очи то ни су 
'шми тов ски' по ли ти ча ри. Као 
вла да ри над си лом мо ра, они се 
по зи ва ју на по ли тич ки и иде о
ло шки мо дел ко ји је Шмит не
пре ста но кри ти ко вао. Њи хов 
ли бе ра ли зам (у европ ском сми
слу ре чи) и њи хов ме си јан ски 
оп ти ми зам су под јед на ко стра
ни шми тов ским иде ја ма ко ли
ко и на чин на ко ји они ви де рат 
као 'пра ве дан' рат у ко јем не
при ја тељ ни кад ани је при знат 

већ озна чен као фи гу ра Зла ко је 
тре ба ис ко ре ни ти, или на чин на 
ко ји ко ри сте по јам ван ред ног да 
бу уве ли стал но ван ред но ста
ње“ (115116). 

На кра ју се мо ра при зна ти 
да је Де Бе ноа ус пео у сво јој на
ме ри да до ка же не у те ме ље ност 
тврд ње о шми тов ским ко ре ни
ма Бу шо ве по ли ти ке. Ме ђу тим, 
аутор је по ка зао и да је упра во 
Шмит су штин ски про тив ник 
аме рич ког нео кон зер ва ти ви
зма, те да је упра во нај те мељ
ни ја кри ти ка њи хо ве по ли ти ке 
мо гу ћа упра во са шми тов ских, 
а то ће ре ћи са по зи ци ја аутен
тич ног европ ског кон зер ва тив
ни ви зма. Та ко ђе, по ла зе ћи од 
Шми та Де Бе ноа им пли цит но 
твр ди да аме рич ки нео кон зер
ва ти ви зам, уте ме љен на ме си
ја ни зму и оп ти ми зму, не успе ва 
да су шти ну по ли тич ког, те да 
за пра во људ ску при ро ду по ку
ша ва да про ме ни кр ста ре ћим 
ра ке та ма. Дру гим ре чи ма, по
ли ти ка аме рич ких нео кон зер
ва ти ва ца пред ста вља на си ље 
над ствар но сти у име соп стве не 
по ли тич ке те о ло ги је, те је пре
ма то ме уна пред осу ђе на на не
у спех.

 
 



Осврти и прикази

347

УДК 070.1(049.3)

ДобривојеСтанојевић
Фа кул тет по ли тичких 

на у ка, Бе о град

ГДЕ СЕ КРИ ЈУ   
ТАЈ НЕ НО ВИ НАР СКЕ

Приказ књиге: Зо ран Јев
то вић, Ра ди во је Пе тро вић, 
Зо ран Арац ки, Жан ро ви у 
са вре ме ном но ви нар ству, 
„Ја сен“, Бе о град, 2014
Ви ше ни ко га не за па њу је чи

ње ни ца да се но ви нар ство све 
бр же пре о бра жа ва. Оту да су 
дра го це не струч не по све ће но
сти Зо ра на Јев то ви ћа, Ра ди во ја 
Пе тро ви ћа и Зо ра на Арац ког 
ис тра жи ва њи ма жан ро ва, нај
дра го це ни јим и нај те жим, а 
нај ма ње по пу лар ним. Њи хо ва 

књи га, сто га, је сте сво је вр сни 
од ме ре ни осврт на тра ди ци о
нал но но ви нар ство, али и оба
ве ште ни ула зак у про сто ре мо
дер них ми ну ци о зних ис тра жи
ва ња но ви нар ских жан ро ва. 

Усме ре на про тив јед но смер
ног ин фор ми са ња и про па ган
де, она на ме ће и мно га па ра лел
на пи та ња о гло ба ли за циј ским 
и, че сто, не у рав но те же ним ди
ги та ли за циј ским про ме на ма. 
Јед но од нео бич ни јих раз ма тра
ња, та ко ђе, је сте не на ме тљи во 
при бли жа ва ње ме та жан ров
ским про бле ми ма у за вр шном 
по гла вљу о бу дућ но сти но ви
нар ства. Нај зад, стал но ра за ра
ње и ми ми кри ја жан ро ва је сте 
нај у па дљи ви ја чи ње ни ца да на
шњег вре ме на. Ре ци пи јент све 
че шће по ста је стро ги кри ти чар 
и упу ће ни ства ра лац. От при ли
ке, као кад Ван Гог сли ка ста ре 
ци пе ле по ред сто ли це или Брак 
пра во у глу лу лу по ред ста рин
ско га кр ча га, ка ко је при ме тио 
Етјен Су рио.

Све оп се жни ја кри за штам пе 
о ко јој се го во ри, за пра во, је сте 
и ме та фо ра о не пре ста ном иш
че за ва њу тра ди ци је. Да нас је 
те шко раз мр си ти, а пи сци ове 
ко ри сне књи ге упра во то по
ку ша ва ју, ка мо во де сва тај но
ви та трч ка ра ња за реј тин зо ма 
елек трон ских и дру гих ме ди ја. 
Та кви по ку ша ји не дво сми сле
но упу ћу ју да смо на пра гу сни
жа ва ња, па и гу бље ња, про фе
си о нал них, а на ро чи то етич ких 
стан дар да. А пи та ње ети ке је, 
у ства ри, још увек, нај ва жни
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је. Не ма про фе си о на ли зма ако 
не ма ети ке! Да нас се те шко 
мо же на ћи из у ча ва лац жан ро
ва, ге но лог, ко ји би, на при мер, 
об ја шња вао жан ро ве ерот ском 
стра шћу за исти ном. Но ви на ри 
се ола ко од ри чу ме та фо ра и мо
гу ћих игри во сти чим се по ме не 
ме та фо рич ки пре о бра жај жан
ро ва. У ства ри, као да не по врат
но гре ше. За бо ра вља ју ћи на 
игру они ду бо ко га зе те ре ном 
не чи јих ин те ре са ра де ћи упра
во за Не по зна то га Не ко га, ка ко 
би ре као Ми ро слав Кр ле жа. На 
стра ни ца ма ове књи ге, упра во 
за то, чи та лац се, по сред но и не
по сред но, упо зо ра ва на не пре
ста но ме ња ње гле ди шта на по
љу но ви нар ства. На том по љу 
ви ше не ма све тих ли ко ва.

Но ви нар ством, нај зад, го
спо да ре ин те ре си, али ипак је 
ме ди ји ма на за ни мљи ви ји упра
во део жан ров ских ига ра кад су 
не по сред ни ин те ре си у дру гом 
пла ну. То ме се по све ћу је нај
ви ше па жње. Сва ко но во жан
ров ско усме ре ње по сте пе но 
на пу шта ста ру опи сну ме то ду 
по ста ју ћи из ве сно по луби ће 
са по гле дом уна зад и за гле да
но шћу пре ма дис то пиј ској бу
дућ но сти. Оту да се у књи зи 
по дроб но ука зу је на чи ње ни це 
кон ку рент ског де ло ва ња раз
ли чи тих об ли ка но ви нар ства и 
мо гу ћу еклек тич ност но вих ме
ди ја. Про жи вље на про шлост и 
на пе та са да шњост.

Исто вре ме но, об ли ку ју ћи 
при че ко ји ма се го ли ца зна ти
же ља чи та о ца, но ви нар,  не ка ко, 
че сто же ли да ме диј ски текст 

ме ри пре ма жи во ту, али да га 
не под ре ђу је ствар но сти. Та ко 
је увек не ка ко из над ре ал ног и 
функ ци о ни ше по но вим за ко ни
то сти ма де ло ва ња јав ног мње
ња. Те же ћи на ив но, пре ма иде
а лу сло бо де са вре ме но но ви
нар ство ти ме нај бо ље по ка зу је 
ка ко, су штин ски, ни је сло бод
но. Бу ду ћи да је не дво сми сле но 
та ко, при лич но је, нај ве ћим де
лом, без о па сно. Ипак, да нас се 
до га ђа ју и ма ла ме диј ска чу да. 
Нај пре у тех но ло шком сми слу. 
По том у об ли ку скри ве ног и па
ра лел ног де ло ва ња оно га што 
је за сва вре ме на за пи са но ру
ком про фе си о нал ног но ви на ра. 
Слу чај ко ме ди јант и ов де има 
сво ју уло гу. Осло ни ти се, ме ђу
тим, са свим на ту ма че ње по мо
ћу слу чај ног, кад је реч о жан
ро ви ма, би ло би пре ви ше бр зо
пле то. Ме диј ске по себ но сти о 
ко ји ма се ви спре но, ду хо ви то, 
за ни мљи во, са мно гим при ме
ри ма, го во ри на стра ни ца ма ове 
књи ге ту ма че не су са осе ћа њем 
да увек, кад се го во ри о пи са ној 
ре чи, по сто је чи ње ни це ко јих 
ни смо све сни баш увек. Све че
шће са вре ме но но ви нар ство ви
ше за ма гљу је не го што от кри ва 
зби љу.

Пи сци ове ин струк тив не 
књи ге про ве ли су до бар део ка
ри је ре у но ви нар ству, на свим 
ре дак циј ским по сло ви ма. У но
ви на ма, на ра ди ју и те ле ви зи ји. 
Та чи ње ни ца има свој прак тич
ни, али и не по сред ни стил ски 
зна чај. Књи га је пи са на ја сно, 
пре гле до, жи во пи сно а кон ци
зно. Исто вре ме но је ускла ђе на 
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са нај но ви јим стан дар ди ма за 
уџ бе ни ке те вр сте. У њој го то
во да не ма про из вољ но сти ни 
есе ји стич ке рас при ча но сти. 
Има под сти цај них раз ми шља
ња ко ја чи не да се књи га чи та 
и по сле ствар ног чи та ња. Та ко 
се, ре ци мо, из ве сним фа во ри
зо ва њем ин тер вјуа на го ве шта ва 
по ле мич ки ин тен зи тет при сту
па. Об ли ко ва на без зам ки тзв. 
ло гич ког апри о ри зма, сту ди ја 
о ко јој је реч, оп ти мал но спа ја 
ис ку ство и те о риј ску оба ве ште
ност. То је дра го це ни дра ма тич
ни мо ме нат књи ге.

По гле дај мо, на и ме, и ре до
след из ла га ња. У књи зи се на
го ве шта ва но во до ба ме ди ја“ 
(„У све ту ин фор ма ци ја и ме
диј ског ми шље ња“, Про фе си ја 
но ви нар“, Де фи ни ци је но ви
нар ства“, „Пи са ње за ме ди је“, 
„На сло ви у штам пи и РТВ на
ја ве“, „Из во ри ин фор ма ци ја“, 
„Кон фе рен ци је за ме ди је“ и 
„Са оп ште ња за јав ност“). По
том се по дроб но, по сле ско ро 
ви ше од две де це ни је за сто ја, 
раз ма тра ју но ви нар ски жан ро
ви. Нај пре, по де лом на фак то
граф ске (ин тер вју, ан ке та, вест, 
из ве штај), ана ли тич ке (ко мен
тар, увод ник, ко лум на, чла нак, 
но вин ска кри ти ка, ка ри ка ту
ра) и бе ле три стич ке жан ро ве 
(ре пор та жа, фељ тон, цр ти ца и 
пор трет) упу ћу је се пре глед но 
на до мен тех нич ке про из вод ње 
жан ро ва. Да ва њем про сто ра, 
са број ним при ме ри ма, ин тер
вју и ма, ве сти ма и из ве шта ји ма 
пре до че на је тај на по све ће но
сти ауто ра овој про бле ма ти ци. 

Ме диј ско вре ме је са мо за тре
ну так за у ста вље но. Оно не за у
ста вљи во већ иде да ље.

Ауто ри уви ђа ју и акри бич
но опи су ју ин тер ди сци пли нар
ност ове обла сти. Они уви ђа ју 
и ува жа ва ју по ја ву бес крај ног 
мно штва раз ми шља ња о пу бли
ци стич кој ге но ло ги ји ко ја мо ра, 
хте ла не хте ла, да бу де ино ви ра
на. Сто га се бр зо пре ла зи са те
о риј ских уво да и уви да у прак
тич ке пред но сти и не до стат ке 
од ре ђе них жан ро ва, на ро чи то 
с об зи ром на мо дер не ре цеп
циј ске про ме не. Реч је о то ме 
да се у сва ком слу ча ју успе шно 
кон тек сту а ли зу је став и из ла
же пре глед но ми шље ње ко је 
не оста вља ути сак не при ко сно
ве но сти. На тај на чин књи га 
оби лу је бес крај ним мно штвом 
ге но ло шких иде ја. Оне ко ла ју, 
по не кад, са свим без у спе шно 
по ку ша ва ју ћи да се отрг ну од 
до ми нант не књи жев не ге но ло
ги је. Ду хов но при су ство ши
ре схва ће не књи жев но сти као 
умет но сти ре чи и да ље леб ди 
над но ви нар ством.

Пи сци Жан ро ва у са вре ме
ном но ви нар ству, да кле, зна ју 
да се на ла зе бли зу ста ре ти нар
ни це но ви нар ских жан ро ва. 
Но ви нар ска ге но ло ги ја бр зо 
за ста ре ва. Због то га уме шно из
два ја ју иде је во ди ље као што је 
она о по сто ја њу зре ло сти све 
обра зо ва ни је пу бли ке. По вре
ме но про жи ма ње естет ских 
на ме ра но ви на ра са основ ним 
ци љем да, нај пре, ин фор ми шу, 
та ко ђе, го во ри о мо дер ној ори
јен та ци ји ауто ра, али и по сто ја
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њу сво је вр сног но вог тр жи шта 
жан ро ва и дру га чи је жан ров ске 
ге о ме три је. 

 У овој књи зи пи сци те
о ре ти ча ри не за кла ња ју пи сце 
прак ти ча ре. Њи хо ва прак тич на 
и те о риј ска ис ку ства су дра го
це на. Го во ре ћи о то ме ка ко тре
ба и ка ко не што мо же, ауто ри 
се, по сред но, на иви ци нор ма
ти ви зма, на ла зе и у сво је вр сној 
но ви на р ској ис по ве да о ни ци, 
али и по е ти ко ло шкој не до у ми
ци. Та кав при ступ је, ме ђу тим, 
по же љан да би се укло ни ла оп
шта ме ста на сил не објек ти ви
за ци је. Пи сци су на до вољ но 
про фе си о нал ном од сто ја њу од 
сво је прак се и до вољ но бли зу 
чи ње ни ца ма не по сред не ствар
но сти. Оту да њи хо ва сту ди ја 
но си у се би ми сао о бит но сти 
при вид но не бит но га у но ви нар
ству, као и иде ју о не за мен љи
во сти но ви на ра ма о ком об ли ку 
мо дер ног ме диј ског пре и на че
ња се го во ри ло. Та ко се њи хов 
при ступ свр хо ви то ин ди ви ду
а ли зу је и раз два ја у скром ном 
ни зу срод них по ку ша ја.

Жан ро ви у са вре ме ном но ви
нар ству има ју свој ри там скри
ве не по ле мич но сти. Ауто ри ове 
књи ге сми шље но де лу ју из дру
гог лич ног пла на да би ука за ли 
на за јед нич ко ми шље ње о те ма
ма ко ји ма се ба ве. Оту да на ла зе 
нај бо ље ста но ви ште за ис ка зи
ва ње сво јих са зна ња. Све сни да 
се сва ким тек стом мо же ука за
ти са мо на фраг мен те са зна ња, 
они не за у зи ма ју не при ко сно
ве на ста но ви шта. Да ле ко од 
опа сно сти пре ко мер не гра ђе, 
ауто ри објек ти ви зу ју, ко ли ко је 

то мо гу ће у овој обла сти, сво ја 
са зна ња да ле ко од сва ке ин те
лек ту ал не ин тро спек ци је.  Њи
хо ва ана ли ти ка бе жи од про из
вољ не раз ба ру ше но сти, а ипак 
је у окви ру пра ве ме ре нео п ход
не за при ка зи ва ње ор то док сних 
ста но ви шта и ап со лут них пра
ви ла. Са свим при ме ре но са вре
ме ним ме диј ским при сту пи ма. 
Ова сту ди ја о жан ро ви ма је сте 
вра ћа ње при мар ним ме диј ским 
сен зи би ли те ти ма, али и кри
тич ко са гле да ва ње са вре ме
них ме диј ских ане сте зи ра ња 
ствар но сти. Сва ка по ми сао 
на му ње ви ту ево лу ци ју ме ди ја 
нео п ход но иде у при лог ис ка за
ној хра бро сти да се, да нас, при
сту пи би ло ка квом жан ров ском 
раз вр ста ва њу у но ви нар ству. 
На ме ра ауто ра ни је би ла да се 
са мо кон вен ци о нал но ис пу ни 
про фе сор ски дуг пре ма сту ден
ти ма и ши рој јав но сти, већ и да 
се до ђе до ши рег пре и спи ти
ва ња сми сла да на шњег схо ла
стич ког ба вље ња но ви нар ском 
ге но ло ги јом. Овом књи гом пру
жа се и де ло твор на под ло га за 
на зи ра ње обри са сво је вр сне 
мо дер не „на у ке“ о но ви нар ским 
жан ро ви ма. 

Др же ћи се основ них на ме на 
на ко је су ука за ли углед ни про
фе со ри, ова раз ма тра ња су, не
сум њи во, ис пу ни ла оче ки ва ња. 
Са ових стра ни ца про ве ја ва ју и 
по боч на пи та ња ко ји ма се ука
зу је на да ља, са мо стал на, ис
тра жи ва ња ових ауто ра.

 



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  Bold (фонт 12) и ну ме ри шу се арап
ским бро 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 ни ца или 
36300 ка рак те ра са раз ма ком). 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.

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 250 
ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, док 
њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба да сто ји 
пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни те о риј скоме 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 на ен гле ском је зи ку чи ја ду жи на мо ра би ти 
око 1/10 ду жи не члан ка, на кон ко га тре ба да сто је пре ве де не кључ не ре чи.  
Та ко ђе, пре ре зи меа тре ба ло би да сто ји на слов на ен гле ском је зи ку. 
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. Текст за ча со пис не са др жи по се бан увод и 
за кљу чак. Ако је рад на ен гле ском или не ком дру гом је зи ку, са же так и ре
зи ме мо ра ју би ти на срп ском је зи ку.

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 
ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти



туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же име ауто ра, на слов члан ка у ита
ли ку, пу ну ин тер нет адре су и да тум при сту па. (на при мер: Ka ren 
De vi ne, StretchingtheIRtheoreticalspectrumofdebateonIrishneu
trality:argumentsandevidenceinfavorofacriticalsocialconstruc
tivist frameworkofunderstanding, In ter net, http://do ras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894),

– литература треба да садржи само изворе који су наведени у фусно
тама.

Ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју да се за сни ва ју на но
ви јој ли те ра ту ри, а по себ но на из во ри ма, тј. ра до ви ма ко ји су об ја вље ни 
у на уч ним ча со пи си ма.   



Рокови за достављање радова су: 20. фебруар, 20. мај, 20. август и 20. 
новембар.

Ауто ри су у оба ве зи да при ли ком сла ња ра до ва до ста ве и из ја ву да 
тај рад ни је ра ни је об ја вљи ван, тј. да рад ни је ауто пла ги јат или пла ги јат. 
Тек сто ве сла ти у елек трон ском об ли ку на адре су redakcija@spmbeograd.rs  

УПУТ СТВО РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ МА
Глав ни за да так ре цен зен та је да до при но се очу ва њу ви со ког ква ли

те та ко ји ина че ужи ва наш ча со пис. На пр вом ме сту тре ба на гла си ти да 
ре цен зент не сме би ти упо знат са иден ти те том ауто ра ра да и обр ну то, 
аутор не сме зна ти иден ти тет ре цен зен та. При ли ком до би ја ња ра да сва ки 
ре цен зент има рок од 20 да на да ре дак ци ји до ста ви ура ђе ну ре цен зи ју. 
Ве о ма је ва жно да ре цен зент бу де све стан да је по сту пак ре цен зи је по
вер љив, при че му се са др жај ре цен зи је не сме от кри ва ти тре ћој стра ни. 
Уко ли ко ре цен зент у би ло ком тре нут ку схва ти да по сто ји би ло ко ји вид 
кон флик та ин те ре са у ве зи са ра дом ко ји тре ба да ре цен зи ра по треб но је 
да о то ме што пре оба ве сти ре дак ци ју.  При ли ком ре цен зи је ру ко пи са 
ре цен зент тре ба да по пу ни ре цен зент ски лист у при ло гу.

Име, пре зи ме и зва ње ауто ра тек ста: 
На зив ра да:
Ак ту ел ност, дру штве ни и на уч ни зна чај раз ма тра не те ме:
У ко јој ме ри је аутор ја сно на зна чио те о риј ски, ме то до ло шки при ступ 

у ра ду: 
Да ли је рад за сно ван на са вре ме ној и ре ле вант ној ли те ра ту ри, по себ

но у ко јој ме ри је аутор ко ри стио нај но ви је ре зул та те об ја вље не у на уч
ним ча со пи си ма, збор ни ци ма и дру гим из во ри ма.

Оп шти ко мен тар о ква ли те ту ра да:
Ва ша су ге сти ја ауто ру за по бољ ша ње ква ли те та рад, ако је по треб но :
Мо ли мо Вас да ода бе ре те јед ну од пре по ру ка о пу бли ко ва њу овог ра

да:
1. Об ја ви ти без из ме на
2. Об ја ви ти уз ма ле из ме не
3. На кон ко рек ци је, рад по сла ти на но ви круг ре цен зи је
4. Од би ти
До дат ни ко мен та ри за уред ни ка ко ји се ти чу етич ких (пла ги ја ри зам, 

пре ва ра, итд.) или не ких дру гих аспе ка та ра да, а ко ји ће уред ни ку по мо ћи 
у до но ше њу ко нач не од лу ке о да љем ста ту су ра да.

Да тум оце не ра да                  Име, пре зи ме и на уч но зва ње ре цен зен та:
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