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Проф. др Михаило Пешић

У не де љу, 02. 08. 2012. го ди не, пре ми нуо је проф. др Ми ха и-
ло Пе шић, ду го го ди шњи про фе сор Фа кул те та по ли тич ких на у ка 
у Бе о гра ду у пен зи ји и са рад ник Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је 
у Бе о гра ду. Наш дра ги про фе сор Ми ћа, ка ко смо га зва ли, ми ње-
го ви сту ден ти, ко ле ге и при ја те љи, оста вио је ве о ма зна ча јан траг 
у на шој дру штве ној на у ци, али и у ра ду Ин сти ту та за по ли тич ке 
сту ди је. Он је са рад њу са Ин сти ту том за по чео још 1977. го ди не 
на про јек ту „Идеј но-по ли тич ки ста во ви гра ђа на СФРЈ на при вре-
ме ном бо рав ку у ино стран ству“, а по том и као ру ко во ди лац Сек-
то ра за идеј но-по ли тич ко обра зо ва ње у Ин сти ту ту. Све до сво је 
смр ти, про фе сор Пе шић ак тив но je са ра ђи вао са Ин сти ту том на 
при пре ми и ре а ли за ци ји мно гих на уч но и стра жи вач ких про је ка та, 
на по кре та њу и уре ђи ва њу на уч них ча со пи са, укљу чу ју ћи и овај 
ча со пис, као и на раз во ју научноистраживачкoг под млат ка.

Проф. др Ми ха и ло Пе шић ро ђен је 8. но вем бра 1940. го ди-
не у се лу Бу ни брод, оп шти на Ле ско вац. На кон за вр ше не основ не 
шко ле и гим на зи је, упи сао je сту ди је со ци о ло ги је на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Бе о гра ду, школ ске 1958/1959. го ди не и зaвршио 
их у пред ви ђе ном ро ку. По сле основ них сту ди ја, про фе сор Пе шић 
за вр шио је ма ги стар ске (1971) и док тор ске сту ди је (1975) на Фа-
кул те ту по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду.

Сво ју рад ну ка ри је ру про фе сор Пе шић за по чео je у Ра дио-
те ле ви зи ји Бе о град 1967. го ди не, где је ра дио нај пре као ис тра-
жи вач про гра ма, а по том као ру ко во ди лац ана ли тич ко-ис тра жи-
вач ке слу жбе и са вет ник за уну тра шњу по ли ти ку и при вре ду у 
ге не рал ној упра ви РТБ. На Фа кул тет по ли тич ких на у ка про фе сор 
Пе шић до шао je сре ди ном 1975. го ди не и на овом фа кул те ту би-
ран је у сва на став но-на уч на зва ња, укљу чу ју ћи и зва ње ре дов ни 
про фе сор (1988). То ком 2004. го ди не про фе сор Пе шић пре шао je 
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на Уни вер зи тет „Син ги ду нум“ и ту је ра дио до 2007. го ди не ка да 
је пен зи о ни сан. На овом уни вер зи те ту убр зо је иза бран за про фе-
со ра еме ри ту са, та ко да је свој рад ни век про ду жио све до 2012. 
го ди не. Це ло куп на про фе си о нал на ак тив ност про фе со ра Пе ши ћа 
мо же се са гле да ти кроз три кључ на сег мен та: на уч но и стра жи вач-
ки, на став ни и дру штве ни.

На уч но и стра жи вач ку ак тив ност про фе сор Пе шић за по чео 
je још као сту дент по сле ди плом ских сту ди ја и то ком ра да у Ра-
дио-те ле ви зи ји Бе о град, а по том још ин тен зив ни је на ста вио на кон 
до ла ска на Фа кул тет по ли тич ких на у ка. Он је уче ство вао или био 
ру ко во ди лац у мно гим на уч но и стра жи вач ким про јек ти ма. У жи-
жи ње го вог ин те ре со ва ња у по чет ку су на ро чи то би ла из ра же на 
ем пи риј ска ис тра жи ва ња ак ту ел них те ма со ци јал не струк ту ре ју-
го сло вен ског дру штва, а по том ком па ра тив на те о риј ска ис тра жи-
ва ња о дру штву, дру штве ној струк ту ри, дру штве ним про ме на ма, 
дру штве ним за јед ни ца ма и со ци јал ној стра ти фи ка ци ји. Про фе сор 
Пе шић је, за јед но са про фе со ром Сла во ми ром Ми ло са вље ви ћем, 
укљу чи вао и сту ден те у ис тра жи вач ке ти мо ве, инсистираjући 
стал но на њи хо вом уво ђе њу у ем пи риј ска ис тра жи ва ња. То је ре-
зул ти ра ло и фор ми ра њем сту дент ских ис тра жи вач ких ти мо ва на 
Фа кул те ту по ли тич ких на у ка, ко ји су кра јем се дам де се тих и по-
чет ком осам де се тих го ди на би ли ве о ма углед ни на Уни вер зи те ту 
у Бе о гра ду, јер су осва ја ли мно ге на гра де за на уч но и стра жи вач ки 
рад, као и у пар на вра та Ок то бар ску на гра ду Гра да Бе о гра да.

Ре зул та те сво јих ис тра жи ва ња про фе сор Пе шић из ла гао је 
на број ним на уч ним ску по ви ма у зе мљи и ино стран ству и об ја-
вљи вао у мно гим мо но гра фи ја ма, ча со пи си ма и збор ни ци ма ра-
до ва. Кроз на уч но и стра жи вач ки рад, про фе сор Пе шић дао је из у-
зе тан до при нос раз во ју ме то до ло ги је ем пи риј ских ис тра жи ва ња, 
син те зи и раз во ју со ци о ло шких те о ри ја, као и из у ча ва њи ма со ци-
јал не струк ту ре дру штва.

У на ста ви на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка, као и на фа кул-
те ти ма Уни вер зи те та „Син ги ду нум“ про фе сор Пе шић про вео је 
ско ро че тр де сет го ди на. Др жао је пре да ва ња на основ ним и по сле-
ди плом ским сту ди ја ма из на став них пред ме та: Оп шта со ци о ло ги-
ја, Ме то до ло ги ја на уч них ис тра жи ва ња и Са вре ме не со ци о ло шке 
те о ри је. Ње го ва пре да ва ња би ла су ве о ма це ње на, ин спи ра тив на 
и оми ље на ме ђу сту ден ти ма. У ис пи ти ва њу је био стр пљив, пра-
ве дан и до сле дан, јер су ње го ви ис пи ти би ли ве о ма пред ви дљи ви, 
јед но став но мо ра ло се зна ти! Ујед но, ва ља ука за ти и на од го вор-
но, кри тич ко и пе да го шки уме сно уче шће про фе со ра Пе ши ћа у 
при пре ми и од бра ни број них ди плом ских, спе ци ја ли стич ких, ма-



ги стар ских и док тор ских ра до ва. Осим на ста ве на Фа кул те ту по-
ли тич ких на у ка и на фа кул те ти ма Уни вер зи те та „Син ги ду нум“, 
про фе сор Пе шић био је ан га жо ван у мно гим пар тиј ским и омла-
дин ским по ли тич ким шко ла ма, где је др жао пре да ва ња, а за не ке 
од њих je пи сао про гра ме и од го ва ра ју ће при руч ни ке.

Дру штве ни ан га жман про фе со ра Ми ха и ла Пе ши ћа та ко ђе 
је из у зет но вре дан па жње. Он је углав ном био ис по љен у сфе ри 
про свет не по ли ти ке, на ро чи то раз во ја ви со ког обра зо ва ња. По чет-
ком 1984. го ди не про фе сор Пе шић име но ван je за по моћ ни ка пред-
сед ни ка Ре пу блич ког ко ми те та за обра зо ва ње и фи зич ку кул ту ру, 
где је био по себ но за ду жен за функ ци о ни са ње и раз вој ви шег и 
ви со ког обра зо ва ња (1984-1988), што би у са да шњем си сте му ор га-
ни за ци је вла сти од го ва ра ло функ ци ји по моћ ни ка ми ни стра про-
све те. За тим, био је у два ман да та ју го сло вен ски пред став ник у 
Фул брај то вој ко ми си ји за уна пре ђе ње и раз вој аме рич ко-ју го сло-
вен ске про свет не, на уч не и кул тур не са рад ње; члан ре пу блич ког 
и ју го сло вен ског ко ор ди на ци о ног од бо ра за пи та ња стра них сту-
де на та; про рек тор Уни вер зи те та у Бе о гра ду (1991-1993); члан пр-
вог са зи ва Ко ми си је за акре ди та ци ју и про ве ру ква ли те та ви со ко-
школ ских обра зов них уста но ва у Ср би ји (2006-2011) и сл. На овим 
и мно гим дру гим ме сти ма остао је ве о ма за па жен траг про фе со ра 
Пе ши ћа, ко ји се у су шти ни огле дао у лич ном до при но су де фи ни-
са њу и ре а ли за ци ји про свет не по ли ти ке у Ср би ји у обла сти ви со-
ког обра зо ва ња, ње го вом раз во ју и ве ли ком угле ду у све ту.

Про фе сор Ми ха и ло Пе шић при па да пр вој ге не ра ци ји шко-
ло ва них со ци о ло га на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, ко ја је 
да ла из у зе тан до при нос у ис тра жи ва њи ма ју го сло вен ског дру штва 
и ути ца ла на обра зо ва ње мно гих на ра шта ја. Још од ди пло ми ра ња 
па све до кра ја рад ног ве ка про фе сор Пе шић био је ак ти ван члан 
Срп ског со ци о ло шког дру штва, што ука зу је да је при да вао ве ли-
ки зна чај овом про фе си о нал ном удру же њу и сво јој стру ци. Упам-
ћен је као из у зе тан пе да гог, ве о ма оми љен и по што ван од стра не 
сту де на та и про фе со ра. У на у ци је оста вио не из бри сив траг у из-
у ча ва њи ма и раз во ју со ци о ло шких те о ри ја, у ем пи риј ским ис тра-
жи ва њи ма со ци јал не струк ту ре дру штва и раз во ју ме то до ло ги је 
дру штве них ис тра жи ва ња. У свом дру штве ном ан га жо ва њу дао је 
из у зе тан до при нос раз во ју и угле ду ви со ког обра зо ва ња у Ср би-
ји, на ро чи то по ди за њу ква ли те та сту ди ја и не пре ста ном за ла га њу 
за ста тус ви со ког обра зо ва ња као кључ ног чи ни о ца дру штве ног 
раз во ја.

Про фе сор Ми ха и ло Пе шић био је чо век од из у зет ног ин те-
гри те та, ин те лек ту а лац кри ти чан и кре а ти ван; дру штве но од го-



вор на лич ност; чо век у са гла сју са сво јим вре ме ном и љу ди ма око 
се бе, али увек склон ис ко ра ку ис пред ка бо љем, про гре сив ни јем и 
сло бод ни јем. То је био про фе сор Ми ћа Пе шић!

                                                   Јо ван Ба зић
Уни вер зи тет у При шти ни – Ко сов ска Ми тро ви ца

  

 



УВОДНИК

По што ва не ко ле ге, те ма нај но ви јег бро ја ча со пи са Срп ска по
ли тич ка ми сао но си на зив ,,Ин те гра ци је и ме ђу на род но пра во“. Ме
ђу на род не ин те гра ци је са со бом до но се ве ли ки број иза зо ва на ко је 
са вре ме на де мо крат ска др жа ва мо ра да од го во ри. У овом бро ју ча
со пи са се раз ма тра ју про ме не ко је се де ша ва ју у кон тек сту ме ђу на
род ног пра ва, као и на чин на ко је се те про ме не од ра жа ва ју на функ
ци о ни са ње по ли тич ких ин сти ту ци ја у кон тек сту ме ђу на род них 
ин те гра ци ја. У том сми слу, рад Ра до ва на Ву ка ди но ви ћа ана ли зи ра 
мо гућ но сти оја ча не са рад ње по ла зе ћи од те зе да раз ли ке ко је по
сто је из ме ђу др жа ва чла ни ца, на ме ћу по тре бу при ме не раз ли чи тих 
ме то да ди фе рен ци ра не ин те гра ци је и да ће њи хо во све че шће ко ри
шће ње у зна чај ној ме ри ЕУ тран сфор ми са ти у Уни ју са ви ше кон цен
трич них кру го ва и до ве сти до еро зи је је дин стве ног прав ног по рет
ка ЕУ. По сле ове ин те ре сант не сту ди је Бо рис Кри во ка пић ис ти че 
да ме ђу нај ва жни је на чи не мир ног ре ша ва ња ме ђу на род них спо ро ва 
спа да ју до бре услу ге и по сре до ва ње. Ова ве о ма зна чај на те о риј ска 
ана ли за про бле ма ре ша ва ња ме ђу на род них спо ро ва пру жа увид у то 
ка ко функ ци о ни шу др жа ве на ме ђу на род ном ни воу ко је же ле да сво је 
су прот ста вље не ин те ре се ре ше на је дан ми ран де мо крат ски на чин. 
За тим, сле ди рад Дра га на Ђу ка но ви ћа ко ји се ба ви срп скоцр но гор
ским од но си ма, у ко ме аутор по ка зу је ка ко овај од нос ка рак те ри шу 
од ре ђе ни кон стант ни про бле ми, а ко ји су ве за ни за још увек не де фи
ни са ну ме ђу др жав ну гра ни цу и по ло жај Ср ба у Цр ној Го ри и Цр но го
ра ца у Ср би ји. На кра ју овог те мат ског бло ка на ла зи се рад Ду ша на 
Ра ки ти ћа ко ји пре и спи ту је бу дућ ност кон кор да та у све тлу тен ден
ци ја раз во ја ме ђу на род ног  пра ва и пра ва Европ ске уни је.

По ред глав не те ме у овом бро ју ча со пи са на ла зе се још две ве о
ма ин те ре сант не ру бри ке. Ру бри ка ,,Пра во и по ли ти ка“ је по све ће на 
ра до ви ма у ко ји ма ауто ри раз ма тра ју не ка ве о ма ак ту ел на пи та ња 
ве за на за Ре пу бли ку Ср би ју као што су при ме на на че ла суп си ди јар но
сти, са вре ме не тен ден ци је у на у ци кри вич ног пра ва и кри вич ног за
ко но дав ства, али и ин сти ту ци о нал ни ме ха ни зми за спре ча ва ње ко
руп ци је у јав ној упра ви Ре пу бли ке Ср би је. У већ стан дард ној ру бри ци 
под на зи вом ,,Огле ди и сту ди је“ се та ко ђе на ла зи ве ли ки број ра до ва 
ко ји се ба ве под јед на ко ак ту ел ним те ма ма.



По што ва не ко ле ге на да мо се да ће и овај број ча со пи са сво јим 
из бо ром ра до ва и те ма оправ да ти ква ли тет ко ји наш ча со пис ужи
ва, као и да ће од го во ри ти по тре ба ма ва шег на уч ноис тра жи вач ког 
ра да. Исто вре ме но вас по зи ва мо да сво је ра до ве за сле де ћи број ча
со пи са мо же те сла ти нај ка сни је до 20. но вем бра 2015. го ди не.
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ОЈАЧАНА САРАДЊА: ПУТ КА 
ИНТЕГРАЦИЈИ ИЛИ ДЕЗИНТЕГРАЦИЈИ 

ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак
Под оја ча ном са рад њом се под ра зу ме ва са рад ња ко ју оства-

ру је од ре ђе ни број др жа ва чла ни ца у скла ду са пра вом Европ ске 
уни је (ЕУ) у ко јој те др жа ве пре у зи ма ју ве ћа пра ва и оба ве зе ра-
ди оства ри ва ња ци ље ва ко ји ни су мо гли би ти оства ре ни на дру ги 
на чин и у ра зум ном ро ку у Уни ји, у скла ду са оп штим ци ље ви ма 
Уни је. Та ква са рад ња до во ди до раз ли чи тих еко ном ских, по ли тич-
ких и прав них по сле ди ца, али је пред мет ра да огра ни чен са мо на 
прав ну при ро ду и ана ли зу усло ва и на чи на спро во ђе ња оја ча не са-
рад ње.

Аутор по ла зи од те зе да раз ли ке ко је по сто је из ме ђу др жа ва 
чла ни ца, на ме ћу по тре бу при ме не раз ли чи тих ме то да ди фе рен ци-
ра не ин те гра ци је и да ће њи хо во све че шће ко ри шће ње у зна чај-
ној ме ри ЕУ тран сфор ми са ти у Уни ју са ви ше бр зи на или са ви ше 
кон цен трич них кру го ва и до ве сти до еро зи је је дин стве ног прав ног 
по рет ка ЕУ, што ће и са му ЕУ тран сфор ми са ти у све ла ба ви ји кон-
фе де рал ни са вез др жа ва чла ни ца. С об зи ром да је Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је као је дан од по ли тич ких при о ри те та по ста ви ла што бр же 
члан ство Ср би је у Европ ској уни ји, ово пи та ње осим те о риј ског 
има и прак тич ни зна чај.
Кључ не ре чи: оја ча на са рад ња, ди фе рен ци ра на ин те гра ци ја, Европ ска 

уни ја, кри за, др жа ве чла ни це ЕУ
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1. НА СТА НАК ДИ ФЕ РЕН ЦИ РА НЕ  
ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ КАО ПО ЛИ ТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ  
И НОР МА ТИВ НОГ ОКВИ РА ЗА ОЈА ЧА НУ  

СА РАД ЊУ

1.1. Ко ре ни оја ча не са рад ње

Ду го трај на и све о бу хват на кри за у ко јој се ЕУ на ла зи већ од 
2008. го ди не, је по кре ну ла низ пи та ња, за ко је су јед ни ми сли ли 
да су ре ше на, а дру ги да су при вре ме ног и про ла зног ка рак те ра.1) 
Ствар ност је, ме ђу тим, де ман то ва ла и јед не и дру ге. На су прот по-
чет ном ве ро ва њу да је у пи та њу кри за при вре ме ног и сек тор ског 
ка рак те ра, вре ме је по ка за ло да се по чет на фи нан сиј ска кри за про-
ши ри ла и на оста ле обла сти при вре ђи ва ња у го то во свим др жа ва-
ма и да је до би ла раз ме ре свет ске еко ном ске (оп ште) кри зе, ко ја је 
еуфе ми стич ки на зва на СЕ КА. Осим што је у др жа ва ма чла ни ца ма 
ЕУ иза зва ла низ не до у ми ца у по гле ду на чи на ре ша ва ња, кри за је 
по кре ну ла и пи та ње ме ђу соб ног по ли тич ког по ве ре ња др жа ва чла-
ни ца, као и пра ва ца да љег раз во ја Уни је. У скло пу тих рас пра ва 
је ожи ве ла и ди ску си ја о ме сту и уло зи ра зних ме то да ди фе рен-
ци ра не ин те гра ци је, а по себ но ме то да оја ча не са рад ње. Јед ни су 
у оја ча ној са рад њи ви де ли „Ко пер ни кан ску ре во лу ци ју“2) и спа со-
но сни ре цепт ко ји ће не са мо са чу ва ти, не го и оја ча ти ЕУ ме то дом 
„из ну тра“.3) Дру ги су, пак, сма тра ли да ће оја ча на са рад ња до ве-
сти до „устав ног ха о са“,4) „не кон тро ли са ног на па да“5) и „при род не 

1) У до ма ћој ли те ра ту ри вид. при ло ге штам па не у Збор ни ку ра до ва „Кри за Европ ске уни је, 
шта до но си Уго вор о ста бил но сти, ко ор ди на ци ји и упра вља њу еко ном ском и мо не тар-
ном уни јом“, Бе о град, 2013, уред. Сло бо дан Са мар џић и Ива на Ра дић Ми ло са вље вић. У 
ли те ра ту ри на стра ним је зи ци ма, из ме ђу оста лих: Jean-Cla u de Pi ris, The Fu tu re of Euro-
pe: To wards a Two-Speed EU? Cam brid ge Uni ver sity Press, 2011; José María Be neyto, Ju lia 
Ba qu e ro, Belén Be cer ril, Mic hael Bol le, Ma ri se Cre mo na, Sönke Ehret, Vi cen te López-Ibor, 
Jerónimo Ma il lo (Едс.), Unity and Fle xi bi lity in the Fu tu re of the Euro pean Union: the Chal-
len ge of En han ced Co o pe ra tion, Fundación Univ. San Pa blo, 2009, као и ине ре сан ту сту ди-
ју Joan De Bar de le ben, Cri na Vi ju, Eco no mic Cri sis in Euro pe: What it Me ans for the EU and 
Rus sia, Pal gra ve Mac mil lan, 2013, по себ но “In tro duc tion” Joan De Bar de le ben, Cri na Vi ju; 
J. McCor mick, Cri sis and the Fu tu re of Euro pe, Ci ce ro Fo un da tion Gre at De ba te Pa per No. 
12/06, стр. 4.

2) Vlad Con stan ti ne sco, Les cla u ses de co opéra tion ren forcée, 33(1997) Re vu e Tri me stri lel le de 
Dro it Euro peen 751, стр. 752.

3) Guy Ver hof stadt, Go vor odr žan u Euro pean Po licy Cen tre: A Vi sion for Euro pe (Sep. 21, 
2000). на http://www.euro pa.eu.int/fu tu rum.

4) De i dre Cur tin, The Con sti tu i o nal  Struc tu re of the Union: A Euro pe of Bits and Pi e ces, 
30(1993) Com mon Mar ket Law Re vi ew 17.

5) Step hen We at he rill, If I’d Wan ted You to un der stand I Wo uld Ha ve Ex pla i ned It Bet ter’, u: 
Le gal Is su es of the Am ster dam Tre aty, 21, стр. 22 (Da vid O’Ke ef fe & Pa trick Two mey eds., 
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кон тра дик ци је у при ме ни и очу ва њу је дин ства пра ва ЕУ“6) ко ја ће 
осла би ти ко хе зи ју др жа ва чла ни ца ЕУ, а са му Уни ју дез ин те гри са-
ти у ви ше це ли на.

Раз ло ге ко ри шће ња раз ли чи тих ме то да ди фе рен ци ра не ин-
те гра ци је па и ме то да оја ча не са рад ње би, осим у еко ном ским раз-
ли ка ма, тре ба ло тра жи ти у „евро скле ро зи“ ко ја је 1970 тих го ди на 
про шлог ве ка за хва ти ла ЕЕЗ. Евро скле ро за се ма ни фе сто ва ла као 
не по сто ја ње иде је „шта да ље“,7) у ком прав цу тре ба да се раз ви-
ја ЕЕЗ на кон што је сре ди ном 1968. го ди не све ча но про кла мо ва но 
да је и пре пред ви ђе ног ро ка ус по ста вље но за јед нич ко европ ско 
тр жи ште.8) На кон из ве сних ко ле ба ња и раз ма тра ња раз ли чи тих 
иде ја, ре ше ње кри зе је ви ђе но у спро во ђе њу две по ли ти ке: по ли-
ти ке ши ре ња члан ства и по ли ти ке про ду бља ва ња ин те гра ци о них 
од но са уну тар За јед ни це.9) Спро во ђе ње по ли ти ке стал ног про ду-
бља ва ња ин те гра ци о них про це са је под ра зу ме ва ло по ста вља ње и 
оства ри ва ње увек но вих ци ље ва при хва тљи вих и оства ри вих од 
стра не свих др жа ва чла ни ца. Ме ђу тим, већ је 70. тих го ди на про-
шлог ве ка та да шњи не мач ки са ве зни кан це лар Ви ли Брант (Wil-
li Brandt) на го ве стио да се мо ра ува жи ти чи ње ни ца да у окви ру 
је дин стве не Европ ске еко ном ске за јед ни це (у да љем тек сту ЕЕЗ) 
по сто је др жа ве чла ни це ко је су еко ном ски спо соб не и по ли тич ки 
вољ не да из ме ђу се бе раз ви ју ве ћи сте пен са рад ње од оног ко ји је 
де фи ни сан у Осни вач ким уго во ри ма и ти ме на го ве стио ко ри шће-
ње ра зних ме то да ди фе рен ци ра не ин те гра ци је и оја ча не са рад ње.10) 
Ова кву по ли тич ку иде ју су ка сни је у истом или слич ном об ли ку 
при хва ти ли и не ки дру ги по ли ти ча ри.11) Та ко пред ло же на ди фе рен-
ци ра на ин те гра ци ја се те ме љи ла на уве ре њу да су све др жа ве чла-

Ox ford, Hart Pu blis hing, 1999).

6) Da niel Thym: “Uni ted in Di ver sity” - The In te gra tion of En han ced Co o pe ra tion in to the Euro-
pean Con sti tu ti o nal Or der, Ger man Law Jo ur nal, Spe cial Is sue - Unity of the Euro pean Con-
sti tu tion, Vol. 06, No 11, 2005, стр. 1734.

7) Vid. Anil Awe sti, The Myth of Euro scle ro sis: Euro pean In te gra tion in the 1970s, L’Euro pe en 
for ma tion No 353-354, autom ne-hi ver 2009, str. 39-53.

8) Вид. Ра до ван Д. Ву ка ди но вић, Увод у ин сти ту ци је и пра во Европ ске уни је, Кра гу је вац, 
2014, стр. 179.

9) Вид. Ste ven Bloc kmans and Sac ha Prec hal, The Euro pean In te gra tion Pro cess: A Con ti ni u um 
of ‘De e pe ning’ and ‘Wi de ning’, u: S. Bloc kmans and S. Prec hal (eds), Re con ci ling the De e-
pe ning and Wi de ning of the Euro pean Union, T.M.C. As ser Press, 2007, str. 2.

10) Willy Brandt, “Re de vor der Or ga ni sa tion Française du Mo u ve ment Européen”, Euro pa-Ar-
chiv 1975, str. 33-38, na str. 36.

11) Фран цу ски пре ми јер Еду ар Ба ла дур (Edo u ard Bal la dur), Le Mon de, 30.11.1994, 
No. 15503, стр. 9. се за ла гао за фе де рал ни ме тод са ви ше бр зи на, као Евро пу 
про мен љи ве ге о ме три је.
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ни це ЕЕЗ еко ном ски спо соб не, али да ни су по ли тич ки спрем не да 
у истом мо мен ту пре у зму ве ћи сте пен ин те гра ци је.12) С об зи ром да 
је ди фе рен ци ра на са рад ња сма тра на при хва тљи вом за све др жа ве 
чла ни це, на зи ва на је и „ди фе рен ци ја ци јом у слу жби убр за не ин те-
гра ци је“.13)

На ве де не по ли тич ке иде је су де ли мич но прав но уоб ли че не у 
Је дин стве ном европ ском ак ту (Singlе Europеan Act, у да љем тек сту 
ЈЕА), од 1986. го ди не, у чла но ви ма 8Ц, 130А и 130Т. Од ред ба ма 
чла на 8Ц ЈЕА Ко ми си ја је би ла овла шће на да при ли ком фор му-
ли са ња сво јих пред ло га ра ди оства ри ва ња уну тра шњег тр жи шта, 
„узме у об зир на по ре ко је су не ке при вре де, ко је по ка зу ју раз ли ке у 
сте пе ну сво је раз ви је но сти, под не ле у пе ри о ду ус по ста вља ња уну-
тра шњег тр жи шта“ и да у скла ду са тим пред ло жи од го ва ра ју ће 
про пи се. Од ред ба ма чла на 100А би ло је пред ви ђе но пра во др жа ве 
чла ни це да уме сто ме ра хар мо ни за ци је „због ва жних по тре ба или 
по тре бе за шти те жи вот не сре ди не...“ при ме ни сво је на ци о нал не 
про пи се. Ова кво од сту па ње је на зва но opt-out кла у зу лом, тј. као 
овла шће ње др жа ве чла ни це да од сту пи од не ке оба ве зе или да не 
уче ству је у оства ри ва њу од ре ђе них ци ље ва ко ји оба ве зу ју оста-
ле др жа ве чла ни це.14) Од ред ба ма чла на 130Т, би ло је да то пра во 
по је ди ним др жа ва ма чла ни ца ма да при ме њу ју и уво де стро же за-
штит не ме ре у ве зи за шти те око ли не, ако су у скла ду са Уго во ром 
о осни ва њу. Ме ђу тим, не за ви сно од об ли ка са рад ње ко ји су би ли 
ин сти ту ци о на ли зо ва ни у ЈЕА, у прак си је спро во ђе на и тзв. ва ну-
го вор на ди фе рен ци ра на ин те гра ци ја, ми мо пра ви ла ко му ни тар ног 
пра ва, углав ном у скла ду са пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, као 
што је Шен ген ски спо ра зум.

1.2. Кра так исто риј ски пре глед

На кон што је у ЈЕА бли жа са рад ња би ла пред ви ђе на као мо-
гућ ност и као об лик ди фе рен ци ра не ин те гра ци је, Спо ра зу мом из 
Ма стрих та, од 1992. го ди не, су од ре ђе ни прав ни окви ри са рад ње 
и обла сти у ко ји ма се мо гла ус по ста вља ти, као што су мо не тар на 

12) Вид. Do mi nik Hanf, Fle xi bi lity Cla u ses in the Fo un ding Tre ti es, from Ro me to Ni ce, u: The 
Many Fa ces of Dif fe ren ti a tion in EU Law (Eds. B. de Wi te, D. Hanf and E. Vos), In te re sen tia, 
2001.стр. 4.

13) Her mann-Jo sef Blan ke and Ste lio Man gi a me li, The Tre aty on Euro pean Union (TEU): A 
Com men tary, Sprin ger, 2013. str. 790.

14) Вид. Cla us Di e trich Еhlermann, “En ge re Zu sam me nar be it nach dem Am ster da mer Ver trag: 
Ein ne u es Ver trag sprin zip”, Euro pa recht (1997) str. 362-397,  на стр. 366-367; Da niel Thym, 
“Uni ted in Di ver sity” - The In te gra tion of En han ced Co o pe ra tion in to the Euro pean Con sti tu-
ti o nal Or der, Ger man Law Jo ur nal, Spe cial Is sue - Unity of the Euro pean Con sti tu tion, Vol. 
06, No 11, 2005, str. 1732.
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уни ја, со ци јал на за шти та и за јед нич ка спољ на и без бед но сна по-
ли ти ка.15) Ка сни је су, Уго во ром из Ам стер да ма, од ред бе о „бли жој 
са рад њи“ пре и ме но ва не у на слов о „оја ча ној или про ши ре ној са-
рад њи“ (en han ced co o pe ra tion),16) а не ка од до стиг ну ћа ва нин сти-
ту ци о нал не са рад ње су ко му ни та ри зо ва на уно ше њем у та да шњи 
дру ги и тре ћи стуб Уго во ра о Европ ској уни ји.

Оста вља ју ћи по стра ни тер ми но ло шке и пој мов не ди ле ме,17) 
оја ча на са рад ња се мо же у оп штем сми слу од ре ди ти као об лик ди-
фе рен ци ра не ин те гра ци је у ко јој је дан број др жа ва чла ни ца Уни је 
пре у зи ма ве ћа пра ва и оба ве зе ра ди оства ри ва ња ци ље ва ко ји ни су 
мо гли би ти оства ре ни на дру ги на чин и у ра зум ном ро ку у Уни ји, 
али су у скла ду са оп штим ци ље ви ма Уни је.

Да нас је оја ча на са рад ња ре гу ли са на у Спо ра зу мом из Ли-
са бо на, од 2007. го ди не, ко ји је сту пио на сна гу 2009. го ди не. Оп-
ште од ред бе и усло ви за оја ча ну са рад њу се на ла зе у Уго во ру о ЕУ 
(члан 20 УЕУ), док се по себ не од ред бе на ла зе у чла но ви ма 326-
334. Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ (УФЕУ). На ве де ним од ред ба-
ма ре гу ли са ни су ци ље ви са рад ње, пред мет са рад ње, ми ни мал ни 
број др жа ва ко је мо ра ју у то ме уче ство ва ти, од нос пре ма др жа ва ма 
чла ни ца ма ко је у то ме не уче ству ју, по сту пак, опо зив и пре ста нак 
са рад ње.

У по ре ђе њу са ре ше њи ма ко ја су му прет хо ди ла, Ли са бон-
ским уго во ром су уве де ни и но ви об ли ци са рад ње, тзв. „in bu ilt clo-
ser co o pe ra tion“, стал на струк тур на са рад ња (Per ma nent Struc tu ral 
Co o pe ra tion) у обла сти без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке.18) У 
те о ри ји не по сто ји је дин стве ни став око до ма ша ја ове са рад ње. 
Јед ни у њој ви де мо гућ ност ства ра ња чвр шће од брам бе не за јед ни-
це из ме ђу од ре ђе ног бро ја др жа ва чла ни ца ЕУ. Дру ги у то ме ви де 
мо гућ ност да од ре ђе ни број др жа ва чла ни ца „пре у зму ве ћу од го-
вор ност у ме ђу на род ној за јед ни ци.“19)

15) Вид чл. Ј4.5. Уго во ра о ЕУ.

16) У ра ду је enhаnced co o pe ra tion пре ве де на као оја ча на а не као про ши ре на са рад ња, јер 
је реч о ја чој или ин тен зив ној са рад њи из ме ђу по је ди них др жа ва чла ни ца, а не о ње ном 
„ши ре њу“ на дру ге др жа ве чла ни це.

17) У ра ду се оја ча на са рад ња тре ти ра као је дан од об ли ка ди фе рен ци ра не ин те гра ци је, ма-
да у те о ри ји не ма ја сног тер ми но ло шког и пој мов ног раз гра ни че ња. Вид. Do mi nik Hanf, 
н. де ло. стр. 4. ко ји из јед на ча ва пој мо ве ди фе рен ци ја ци ја и оја ча на са рад ња.

18) Вид. чл. 42(6), 43(1), 46.  УФЕУ, као и Про то кол бр. 10. уз Уго вор о Европ ској уни ји.

19) Вид. 7. став Про то ко ла о стал ној са рад њи ус по ста вље ној чла ном 42. Уго во ра о Европ-
ској уни ји.
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1.3. Об ли ци оја ча не са рад ње

Др жа ве чла ни це мо гу да ус по ста ве са рад њу из ме ђу се бе, 
уну тар За јед ни це/Уни је, и са тре ћим др жа ва ма неч ла ни ца ма, ван 
Уни је. У том сми слу се мо же раз ли ко ва ти уну тра шња (in tra sta te) и 
спољ на (in ter sta te) оја ча на са рад ња. Спољ на са рад ња се ус по ста-
вља у скла ду са пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва,20) обич но за кљу-
чи ва њем мул ти ла те рал ног ме ђу на род ног уго во ра/спо ра зу ма, с тим 
што основ за та кву са рад њу мо ра по сто ја ти у Уго во ри ма о осни ва-
њу. У УФЕУ овај об лик са рад ње је пред ви ђен за ре ги о нал не са ве зе, 
као што су из ме ђу Бел ги је и Лук сем бур га, као и из ме ђу Бел ги је, 
Лук сем бур га и Хо лан ди је, „у ме ри у ко јој се ци ље ви тих ре ги о нал-
них са ве за не по сти жу при ме ном Уго во ра“.21)

Са рад ња мо же би ти пред ви ђе на и де кла ра ци ја ма уз Уго во ре 
о осни ва њу или уз уго во ре о при је му. У овом сми слу је Де кла ра ци-
јом број 28. уз фи нал ни акт о при је му Аустри је, Фин ске и Швед ске 
у ЕУ пред ви ђе на као мо гућ ност оја ча на нор диј ска са рад ња из ме ђу 
Фин ске, Швед ске и Нор ве шке.

По се бан об лик ди фе рен ци ра не ин те гра ци је и оја ча не са рад-
ње је ус по ста вљен Уго во ром о ста бил но сти, ко ор ди на ци ји и упра-
вља њу у еко ном ској и мо не тар ној уни ји (Fi scal Com pact).22) Осо бе-
ност овог Уго во ра је у на чи ну на стан ка, прав ној при ро ди и од но су 
пре ма пра ву ЕУ.23)

1.4. Прав на при ро да пра ви ла о оја ча ној са рад њи

Код оја ча не са рад ње би тре ба ло раз ли ко ва ти три фа зе: фа-
зу пре го во ра, фа зу ре а ли за ци је и пре ста нак или окон ча ње оја ча не 
са рад ње.24) Све три фа зе су ре гу ли са не од го ва ра ју ћим пра ви ли ма 
ко ја су са др жа на у при мар ним и се кун дар ним из во ри ма пра ва ЕУ, 
а са мо по је ди на пи та ња су ре гу ли са на и пра ви ли ма ме ђу на род ног 
пра ва. С об зи ром на пред мет и пи та ња ко ја ре гу ли шу, пра ви ла се 
мо гу по де ли ти у ма те ри јал но прав на и про це сно прав не при ро де.

20) An drea Ott, A Fle xi ble Fu tu re for the Euro pean Union: The Way For ward or a Way Out?, u: 
S. Bloc kmans and S. Prec hal (eds), Re con ci ling the De e pe ning and Wi de ning of the Euro pean 
Union, TMC As ser Press, 2007, str. 136.

21) Вид. члан 350. УФЕУ.

22) Her mann-Jo sef Blan ke and Ste lio Man gi a me li, н. де ло, стр. 800. марг. бр. 22.

23) Вид. Ра до ван Ву ка ди но вић, Не ке ка рак те ри сти ке Уго во ра о ста бил но сти, ко ор ди на ци ји 
и упра вља њу у еко ном ској и мо не тар ној уни ји, у збор ни ку ра до ва: Кри за Европ ске уни је 
(ур. С. Са мар џић и И. Ра дић Ми ло са вље вић, Бе о град, 2013, стр.78-88.

24) Вид. Fun da Te kin and Wol fgang Wes sels, Flex bi lity wit hin the Lis bon Tre aty: Tra de mark or 
Empty Pro mi se?, EIPA SCO PE 2008/1, str.
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Пр ви ма се ре гу ли шу ма те ри јал ни усло ви или зах те ви ко-
је мо ра да бу ду ис пу ње ни да би оја ча на са рад ња би ла одо бре на. 
Дру гим пра ви ли ма је про пи сан по сту пак или про це ду ра ко ја мо ра 
би ти по што ва на. У по гле ду прав не при ро де са мих пра ви ла, у прав-
ној те о ри ји не по сто ји је дин стве ни став да ли су пи та њу пра ви ла 
устав ног ка рак те ра ко ја има ју зна чај на че ла или прин ци па25) или је 
реч о уоби ча је ним пра ви ли ма ко ји ма се ре гу ли ше кон крет не прав-
не си ту а ци је. Јед на гру па ауто ра сма тра да је реч о по себ ним пра-
ви ли ма устав не при ро де или устав ног ка рак те ра, док дру ги сма-
тра ју да су у пи та њу обич на прав на пра ви ла.26)

Суд прав де ЕУ се о то ме ни је из ја шња вао. Сма тра мо да је реч 
о ап стракт ним прав ним пра ви ли ма ко ја има ју на чел ни ка рак тер ко-
ји ма тре ба да ти зна чај прин ци па (или на че ла) ко ја чи не устав ни 
или ин сти ту ци о нал ни оквир функ ци о ни са ња Европ ске уни је.27)

2. ОЈА ЧА НА СА РАД ЊА КАО МЕ ТОД ЗА СПРО
ВО ЂЕ ЊЕ ДИ ФЕ РЕН ЦИ РА НЕ СА РАД ЊЕ

2.1. Ме то ди ди фе рен ци ра не ин те гра ци је

У те о ри ји се на во де број ни ме то ди са рад ње ко ји су об у хва-
ће ни ге не рич ним пој мом ди фе рен ци ра не ин те гра ци је, као и раз ли-
чи ти кри те ри ју ми по де ле.28) За пред мет овог ра да је од зна ча ја раз-
ли ко ва ње ме то да opt-out, ме то да са рад ње и ве ри фи ка ци је и ме то да 
оја ча не са рад ње. Ме тод opt-out ка рак те ри ше пра во др жа ва чла ни ца 
да не при ме њу ју по је ди не од ред бе Уго во ра о осни ва њу, тј. да сло-
бод но пре у зму или не пре у зму оба ве зе ко је су про пи са не та квим 
од ред ба ма, а ко је су са др жа не у opt-out кла у зу ла ма. При мер за са-

25) Вид. Бран ко Ра кић у пред го во ру књи ге Јеленe Ће ра нић, Об ли ци по ве зи ва ња др жа ва 
чла ни ца у Европ ској уни ји, Бе о град, 2011, стр. 15. го во ри о прин ци пу.

26) Do mi nik Hanf, н. де ло, на стр. 5. на во ди да су се Фран цу ска и Не мач ка за ла га ле за пр во 
ре ше ње, док су дру го ре ше ње по др жа ва ле оста ле др жа ве чла ни це Уни је и Ко ми си ја. 
An drea Ott, Unity in Di ver sity? Dif fe ren ti a tion in EU Law and po licy in an En lar ged Euro-
pean Union, Euro pean Cen tre Na to lin, Wor king Pa per 2004,  на стр. 54. у на по ме ни бр. 10. 
на во ди да је пи та ње спор но.

27) Alan Das hwo od, Mic hael Do u gan, Bary Rod ger, Ele a nor Spa ven ta and Der rick Wyatt, Wyatt 
and Das hwo od’s Euro pean Union Law, Ox ford, 2011, str. 124-131. оја ча ну са рад њу ква ли-
фи ку ју као се кун дар ни об лик флек си бил но сти (стр. 127); Koen Le na erts and Pe ter Van 
Nuf fel, Europеan Union Law, Swe er & Max well, Kon don, 2011, str. 728-733 ква ли фи ку ју 
оја ча ну са рад њу као об лик огра ни че ња по је ди них др жа ва чла ни ца у од лу чи ва њу.

28) Вид. Је ле на Ће ра нић, Об ли ци по ве зи ва ња др жа ва чла ни ца у Европ ској уни ји, Бе о град, 
2011, стр. 27; Ма ја Ко ва че вић, Ди фе рен ци ра на ин те гра ци ја и кри за еко ном ске и мо не-
тар не уни је: Евро па (ко ли ко?) кон цен трич них кру го ва, у: Кри за Европ ске уни је (ур. С. 
Са мар џић и И. Ра дић Ми ло са вље вић, Бе о град, 2013, стр. 148.
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рад њу у скла ду са овим ме то дом пред ста вља Шен ген ски спо ра-
зум, ко ји је 1985. го ди не пот пи са ло пет од та да шњих де сет др жа ва 
чла ни ца ЕЕЗ. Да нас су Спо ра зум при хва ти ле 22 др жа ве чла ни це и 
че ти ри др жа ве неч ла ни це. Од шест др жа ва чла ни ца ко је су оста-
ле из ван Спо ра зу ма, че ти ри чла ни це (Бу гар ска, Хр ват ска, Ки пар и 
Ру му ни ја) су се прав но оба ве за ле да ће при сту пи ти Спо ра зу му и 
да то же ле. Је ди но су Ир ска и Ује ди ње но Кра љев ство оп ти ра ле да 
оста ну из ван Шен ген ске зо не.

Ме тод са рад ње и ве ри фи ка ци је (Mec ha nism for Co o pe ra tion 
and Ve ri fi ca tion CVM) пред ста вља за штит ну ме ру на ко ју се мо же 
по зва ти Ко ми си ја при ли ком при је ма но вих др жа ва у ЕУ ка ко би им 
за од ре ђе но вре ме од ло жи ла при ме ну по је ди них од ред би (оба ве за) 
из обла сти сло бо де, си гур но сти и прав де из Уго во ра о функ ци о ни-
са њу Европ ске уни је. Европ ска ко ми си ја прак ти ку је да се у то ку 
пре го во ра о при је му у Уни ју до го во ри са тре ћом др жа вом да од ло-
жи при хва та ње не ких де ло ва ко му ни тар них те ко ви на, или ка да би 
то би ло по себ но те шко за но ву чла ни цу, или због по себ них ин те ре-
са ста рих чла ни ца.29) Раз ли ка из ме ђу овог ме то да и opt-out ме то да 
је у то ме што у пр вом слу ча ју до из у зи ма ња од при ме не од ре ђе них 
од ред би пра ва ЕУ до ла зи на ини ци ја ти ву Ко ми си је, док у дру гом 
слу ча ју та кав из у зе так зах те ва ју др жа ве чла ни це.

У сва ком слу ча ју, и на је дан и на дру ги на чин, др жа ве чла ни-
це су за се бе ре зер ви са ле пра во да уче ству ју са мо у не ким од за-
јед нич ких по ли ти ка.30) За ви сно од вр сте кла у зу ле чи ју при ме ну су 
мо гле да при хва те или од би ју, др жа ве чла ни це су прак тич но ле га-
ли зо ва ле свој раз ли чит (ди фе рен ци ра ни) по ло жај у од но су на оста-
ле чла ни це Уни је. Већ су у Рим ском уго во ру о осни ва њу ЕЕЗ, би ле 
пред ви ђе не три гру пе ових кла у зу ла:31) ко је огра ни ча ва ју при ме ну 
Уго во ра о осни ва њу на од ре ђе ну те ри то ри ју, ко је при зна ју по себ на 
од сту па ња или из у зет ке у од но су на ори ги нер не др жа ве чла ни це 
или на ка сни је при мље не др жа ве, и кла сич не за штит не кла у зу ле. У 
по ме ну тим из ме на ма Осни вач ких уго во ра је на ста вље но са прак-
сом одо бра ва ња из у зе та ка ко ји су би ли пред ви ђе ни и у пра те ћим 
про то ко ли ма. Циљ за штит них кла у зу ла је био да по је ди ним др жа-

29) Та ко су Про то ко лом број 30. уз Ли са бон ски спо ра зум, Пољ ска и Ује ди ње но Кра љев ство 
ре зер ви са ле пра во да не при ме њу ју у пот пу но сти По ве љу о основ ним људ ским пра ви-
ма.

30) Вид. Da niel Thym, “Uni ted in Di ver sity” - The In te gra tion of En han ced Co o pe ra tion in to the 
Euro pean Con sti tu ti o nal Or der, Ger man Law Jo ur nal, Spe cial Is sue - Unity of the Euro pean 
Con sti tu tion, Vol. 06, No 11, 2005, str. 1732.

31) Do mi nik Hanf, н. де ло, стр. 5.
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ва ма чла ни ца ма пру же за шти ту од не га тив ног деј ства по је ди них 
ме ра ко је су оста ле др жа ве чла ни це би ле оба ве зне да при ме њу ју.

У ге не рал ном сми слу, деј ство ди фе рен ци ра не ин те гра ци је се 
ма ни фе сту је као вре мен ско и као те ри то ри јал но.

У вре мен ском сми слу, ди фе рен ци ра но деј ство се по сти же 
та ко што се не ке др жа ве чла ни це или у пот пу но сти осло ба ђа ју од 
при ме не по је ди них од ред би, или се оба ве зу ју да их при ме не у не-
ком ка сни јем вре мен ском пе ри о ду у од но су на оста ле др жа ве чла-
ни це Уни је. Ди фе рен ци ра но те ри то ри јал но деј ство се са сто ји у то-
ме да се, због ге о граф ских осо бе но сти (на при мер због острв ског 
по ло жа ја Ује ди ње ног Кра љев ства и Ре пу бли ке Ир ске), по је ди не 
од ред бе Уго во ра о осни ва њу не при ме њу ју на те ри то ри ји по је ди-
них др жа ва чла ни ца. Као по се бан об лик ди фе рен ци ра не ин те гра-
ци је се сма тра и да ва ње ду жег пре ла зног пе ри о да за ис пу ња ва ње 
не ких оба ве за при ли ком при је ма др жа ве у ЕЕЗ/ЕУ или кроз при-
зна ње пра ва на оп ти ра ње. Та ко је Спо ра зу мом из Ма стрих та Дан-
ској и Ве ли кој Бри та ни ји да то пра во да се не при кљу че тре ћој фа зи 
мо не тар не уни је, не за ви сно од ис пу ње но сти кри те ри ју ма кон вер-
ген ци је.32) Ова вр ста „аси ме трич ног не у че шћа“ Ве ли ке Бри та ни је 
и Дан ске33) је на ста вље на и на кон Спо ра зу ма из Ам стер да ма, код 
при хва та ња Шен ген ског спо ра зу ма.34)

2.2. Обла сти и усло ви оја ча не са рад ње

У оп штем сми слу, оја ча на са рад ња се мо же ус по ста ви ти у 
свим обла сти ма ко је не спа да ју у ис кљу чи ву над ле жност Европ-
ске уни је, али ко је су уре ђе не Уго во ри ма о осни ва њу. У пи та њу су 
два усло ва: је дан не га ти ван и јед на по зи ти ван. Пре ма не га тив ном 
усло ву, оја ча на са рад ња се мо же ус по ста ви ти и спро во ди ти са мо у 
обла сти ма ко је не спа да ју у ис кљу чи ву над ле жност Уни је. Пи та ња 
из ис кљу чи ве над ле жно сти Уни је су из у зе те из оја ча не са рад ње 
јер та ко пре не та овла шће ња има ју тзв. ис пра жњу ју ће деј ство (pre-
emp ti ve ef fect).35)

32) Вид. чл. 9. Про то ко ла бр. 13, за Ве ли ку Бри та ни ју и Про то кол бр. 14. за Дан ску.

33) D. Thym, н. де ло, стр. 1733.

34) Вид. Про то ко ле бр. 17, 19. и 20.

35) Ame deo Are na, The Doc tri ne of Union Pre emp tion in the EU Sin gle Mar ket: Bet we en Sein 
and Sol len, Jean Mon net Wor king Pa per 03/10, do stup no na http://je an mon net pro gram.
org/wp-con tent/uplo ads/2014/12/100301.pdf.на во ди да је Суд прав де пр ви пут у слу ча ју 
C-478/07, Bu dĕ jo vický Bu dvar, národní pod nik v Ru dolf Am mer sin GmbH (Bud we i ser), у 
ми шље њу оп штег пра во бра ни о ца Ru iz-Ja ra bo Co lo mer, по ме нуо ис пра жњу ју ће деј ство 
[2009] ECR I-07721, тач. 93. По след њи при ступ 18.08. 2015; Euge ne Da niel Cross, “Pre-
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Са дру ге стра не, пре ма по зи тив ном усло ву, од но сно пи та ње 
мо ра би ти у над ле жно сти Уни је, а не у кор пу су за др жа них или ре-
зи ду ал них овла шће ња др жа ва чла ни ца, јер се са мо на тај на чин и 
оја ча ном са рад њом у ко јој не уче ству ју све др жа ве чла ни це мо гу 
оства ри ти ци ље ви Уни је. Дру га чи је ре че но, оја ча на са рад ња ни је 
пред ви ђе на као сред ство за оства ри ва ње ци ље ва др жа ва чла ни ца, 
већ ци ље ва Уни је ко ји ни су мо гли да бу ду оства ре ни на дру ги на-
чин.

Пре ма са др жи ни, то мо гу би ти пи та ња из обла сти за јед нич ке 
спољ не и без бед но сне по ли ти ке,36) али и дру га пи та ња из обла сти 
ко је на спа да ју у ис кљу чи ву над ле жност ЕУ.

Са рад ња се мо же ус по ста ви ти са мо о оним пи та њи ма о ко-
ји ма др жа ве чла ни це ни су мо гле да по стиг ну до го вор у окви ру 
ре дов ног ме ха ни зма до го ва ра ња. Ме ђу тим, та ква са рад ња не сме 
да на ру ша ва уну тра шње тр жи ште, као ни еко ном ску и со ци јал ну 
ко хе зи ју ЕУ. Док је зах тев за не на ру ша ва њем не сме та ног функ ци о-
ни са ња уну тра шњег тр жи шта ја сан и ло ги чан, чи ни се да је зах тев 
за не на ру ша ва њем еко ном ске и со ци јал не и те ри то ри јал не ко хе зи-
је, осим у де кла ра тор ном сми слу, те шко ис пу ни ти и да је по са др-
жи ни кон тра дик то ран. На и ме, до са да шњи при ме ри бли же или оја-
ча не са рад ње углав ном су има ли за по сре дан или не по сре дан циљ 
ја ча ње еко ном ских пер фор ман си од ре ђе не гру пе др жа ва или олак-
ша ва ње ко ри шће ња не ког од фак то ра ре про дук ци је: кре та ње рад не 
сна ге, про мет ро бе, са рад ња у гра ђан ским и кри вич ним пред ме ти-
ма и слич но. Сто га се чи ни да др жа ве чла ни це из ме ђу се бе ус по-
ста вља ју ја чу са рад њу упра во због то га што оче ку ју не ку ко рист 
или лак ше оства ри ва ње не ког еко ном ског ци ља, осим у обла сти ма 
за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке. Оства ри ва ње та квих 
ле ги тим них ци ље ва ауто мат ски сла би ко хе зи ју или је дин ство ко-
му ни тар них ци ље ва. Сто га је у Уго во ру ову за бра ну тре ба ло ре ла-
ти ви зо ва ти, зах те вом да се не угро зи не сме та но функ ци о ни са ње 
уну тра шњег тр жи шта. Слич на ди ле ма се од но си и ту ма че ње зах-
те ва „да се не угро зи те ри то ри јал на ко хе зи ја“. С об зи ром да те-
ри то ри јал но је дин ство у сми слу ге о граф ских гра ни ца не ће би ти 
угро же но ус по ста вља њем оја ча не са рад ње, зах тев је тре ба ло усме-
ри ти на то да се са рад њом не по ве ћа ју раз ли ке у еко ном ској раз ви-
је но сти из ме ђу од ре ђе них те ри то ри ја или ре ги о на у окви ру ЕУ. У 

emp tion of Mem ber Sta te law in the Euro pean Eco no mic Com mu nity: A fra me work for analy-
sis”, 29 (1992) Com mon Mar ket Law Re vi ew, 447-472.

36) Ви ше о то ме вид. Де ја на Вук че вић, „Об ли ци флек си бил не са рад ње у обла сти спољ не, 
без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ“, По ли тич ка ре ви ја, (XXII) IX, vol. 24, бр. 2, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 367–388.
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ис тој функ ци ји је и услов да оја ча на са рад ња не сме пред ста вља ти 
„смет њу или сред ство дис кри ми на ци је у тр го ви ни из ме ђу др жа ва 
чла ни ца, ни ти мо же да има за по сле ди цу по вре ду пра ви ла кон ку-
рен ци је из ме ђу њих“.37)

Што се ти че од но са др жа ва чла ни ца уче сни ца (у са рад њи) 
и оних др жа ва ко је су оста ле ван ме ха ни зма оја ча не са рад ње, Уго-
во ром је у ге не рал ном сми слу про пи сан уза јам ни услов да се, са 
јед не стра не, оја ча на са рад ња мо же спро ве сти „са мо уз по што ва ње 
над ле жно сти, пра ва и оба ве за др жа ва чла ни ца ко је у њој не уче-
ству ју“,38) али и да те др жа ве чла ни це не оме та ју спро во ђе ње про-
ши ре не са рад ње у ко јој не уче ству ју. У по гле ду прав не при ро де и 
зна ча ја прав них ака та ко ји ма је ре гу ли са на оја ча на са рад ња, од ред-
ба ма чла на 20(4). УЕУ, из ри чи то је пред ви ђе но да „ак ти усво је ни у 
окви ру оја ча не са рад ње оба ве зу ју са мо др жа ве уче сни це“, али ни је 
ја сно ре че но да ли ова пра ви ла чи не део пра ва ЕУ и ка кав је хи-
је рар хиј ски од нос пре ма уну тра шњем пра ву др жа ва чла ни ца уче-
сни ца и пре ма пра ву ЕУ. У од ре ђи ва њу при ро де тре ба ло би по ћи од 
чи ње ни це да их до но се или др жа ве чла ни це ЕУ или ње ни ор га ни: 
Са вет, Европ ски пар ла мент и Европ ска ко ми си ја. У пр вом слу ча ју 
се до но се у фор ми се кун дар них из во ра, а у дру гом слу ча ју у фор-
ми ви ше стра них ме ђу на род них уго во ра. Та ко је од ред ба ма чла на 
329(2)(2). УФЕУ, про пи са но да ус по ста вља ње оја ча не са рад ње 
одо бра ва Са вет у фор ми од лу ке, али је са ма са рад ња из ме ђу др жа-
ва чла ни ца уче сни ца нај че шће ре гу ли са на од го ва ра ју ћим ме ђу на-
род ним уго во ри ма. Са ста но ви шта са др жи не, пра ви ла ко је до но се 
ор га ни ЕУ или др жа ве чла ни це у ци љу оства ри ва ња оја ча не са рад-
ње не мо гу ре гу ли са ти ци ље ве ко ји су су прот ни оп штим ци ље ви ма 
ЕУ. Из ово га се мо же за кљу чи ти да и та ко до не ти про пи си не мо гу 
би ти у су прот но сти са пра вом ЕУ и да за њи хо во ту ма че ње ва же 
на че ла ди рект ног деј ства, ди рект не при ме не и при ма та пра ва ЕУ.

Што се ти че зна ча ја ових пра ви ла за тре ће др жа ве, Уго вор о 
ЕУ од ре ђу је да „не чи не ac qu is com mu na u ta i re ко ји мо ра ју да при-
хва те др жа ве кан ди да ти за при јем у Уни ју“, што са мо по твр ђу је да 
ова пра ви ла не чи не део пра ва ЕУ.

Услов да се ци ље ви пред мет не са рад ње ни су мо гли на дру ги 
на чин оства ри ти за слу жу је до дат но об ја шње ње. Ов де се као спор-
на по ста вља ју два пи та ња: шта зна чи не мо гућ ност оства ри ва ња: 
да ли је у пи та њу ап со лут на или ре ла тив на не мо гућ ност. А ако је 

37) Чл. 326(2) УФЕУ.

38) Чл. 327, пр ва ре че ни ца, УФЕУ.
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реч о ре ла тив ној не мо гућ но сти, у ком сми слу је ре ла ти ви зо ва на: у 
те ри то ри јал ном или у вре мен ском сми слу.

На и ме, као што је ра ни је ре че но, од ред ба ма чла на 20(2). 
УЕУ, услов за оја ча ну са рад њу је да се ци ље ви та кве са рад ње ни су 
мо гли оства ри ти у ра зум ном ро ку од стра не Уни је као це ли не. Ово 
зна чи две ства ри: пр во, да су у пи та њу обла сти из по де ље не над-
ле жно сти, дру го, да је реч о ре ла тив ној не мо гућ но сти ко ја се ме ри 
„ра зум ним ро ком“.

У по гле ду пр ве ди ле ме, услов да се са рад ња мо ра спро ве сти 
са мо уз „по што ва ње над ле жно сти, пра ва и оба ве за др жа ва чла ни ца 
ко је у њој не уче ству ју“39) ва ља ту ма чи ти као оба ве зу др жа ва чла-
ни ца уче сни ца да не „пот кра да ју“ над ле жно сти оних чла ни ца ко је 
не уче ству ју у са рад њи, као и да не ути чу на њи хо ва пра ва и оба-
ве зе. Ми сли се на пра ва и оба ве зе по оним пи та њи ма ко ја су об у-
хва ће на пред ме том оја ча не са рад ње. Др жа ве не у че сни це при то ме 
за др жа ва ју пра во да се у ка сни јем мо мен ту при кљу че та квој са рад-
њи и то им пра во не мо гу до ве сти у пи та ње др жа ве ко је уче ству ју 
у оја ча ној са рад њи. Што се ти че над ле жно сти ко ји ма рас по ла же 
Европ ска уни ја, иако то ни је из ри чи то ре че но, за бра на њи хо вог 
пот кра да ња је са др жа на у усло ву да се оја ча на са рад ња не мо же 
од ви ја ти у обла сти ма ко је спа да ју у ње ну ис кљу чи ву над ле жност. 
Ис кљу чи ве над ле жно сти су у Ли са бон ском спо ра зу му пр ви пут ја-
сно на ве де не и по пи са не у чла ну 3. УФЕУ. Пре ма од ред ба ма овог 
чла на, Уни ја рас по ла же ис кљу чи вим над ле жно сти ма у сле де ћим 
обла сти ма: ца рин ске уни је, ус по ста вља ња пра ви ла кон ку рен ци је 
ко ја су нео п ход на за функ ци о ни са ње уну тра шњег тр жи шта, мо не-
тар не по ли ти ке за др жа ве чла ни це чи ја је мо не та евро, очу ва ње 
би о ло шких мор ских ре сур са и за јед нич ке тр го вин ске по ли ти ке. 
Од овог усло ва је по треб но раз ли ко ва ти зах тев да оја ча на са рад ња 
шти ти ин те ре се Уни је и ја ча ње не ин те гра ци о не про це се. Од ред бе 
о ин те ре си ма Уни је су са др жа не у чла ну 3(5). УЕУ. На ве де ним од-
ред ба ма се пр во кон ста ту је да Уни ја у сво јим од но си ма са оста лим 
де лом све та „по др жа ва и уна пре ђу је сво је вред но сти и ин те ре се“. 
Као ин те ре си су на ве де ни: до при нос ми ру, без бед но сти, трај ни 
раз вој пла не те, со ли дар ност и уза јам но по што ва ње из ме ђу на ро-
да, сло бод на и пра вич на тр го ви на, ис ко ре њи ва ње си ро ма штва и 
за шти та људ ских пра ва.

Услов да се оја ча ном са рад њом мо ра омо гу ћи ти „оства ри ва-
ње ци ље ва Уни је, за шти та ње них ин те ре са и ја ча ње ин те гра ци о них 
про це са“ са мо на пр ви по глед је де кла ра тив ног ка рак те ра. Сми сао 

39)  Чл. 327. УФЕУ.
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овог огра ни че ња је да ле ко се жан и пред оја ча ну са рад њу по ста вља 
низ огра ни че ња ко ја се мо ра ју по што ва ти ка ко би се спре чи ло „раз-
вод ња ва ње“ по сто је ћих до стиг ну ћа или оства ри ва ње но вих, ко ји 
ни су у ин те ре су Уни је и оних др жа ва чла ни ца ко је не уче ству ју у 
са рад њи. Они су у чла ну 3. УЕУ, су ми ра ни као уна пре ђе ње ми ра, 
сво јих вред но сти и бла го ста ња сво јих на ро да, обез бе ђе ње под руч ја 
сло бо де, без бед но сти и прав де без уну тра шњих гра ни ца, ус по ста-
вља ње уну тра шњег тр жи шта и тра јан и урав но те жен еко ном ски 
раст, ста бил не це не, ви со ко кон ку рент на тр жи шна и дру штве на 
при вре да, очу ва ње и уна пре ђе ње жи вот не сре ди не, бор ба про тив 
со ци јал не ис кљу че но сти и дис кри ми на ци је, еко ном ско, дру штве-
но и те ри то ри јал но је дин ство и со ли дар ност из ме ђу др жа ва чла ни-
ца и по што ва ње бо га те кул тур не и је зич ке ра зно ли ко сти, за шти та 
и уна пре ђе ње европ ског кул тур ног на сле ђа. То прак тич но зна чи да 
др жа ве чла ни це мо гу ода бра ти са мо оне ци ље ве оја ча не са рад ње 
ко ји се укла па ју у оп ште ци ље ве Уни је и ко ји су ком па ти бил ни са 
њи ма. На тај на чин се из бе га ва опа сност да се спро во ђе њем оја ча-
не са рад ње ство ри ЕУ a la car te.

Што се ти че дру ге ди ле ме, ни је ја сно ко ће ар би три ра ти у по-
гле ду ду жи не ра зум ног ро ка: Са вет или Ко ми си ја. У сва ком слу ча-
ју, Са вет мо ра до ка за ти да је ње го ва од лу ка са мо „по след ње сред-
ство“ на ко је се мо гу осло ни ти др жа ве чла ни це уче сни це.

2.3. По сту пак ус по ста вља ња оја ча не са рад ње

Од ред ба ма чла на 329. УФЕУ, ре гу ли са на су два по ступ ка 
одо бра ва ња оја ча не са рад ње: је дан ко ји се при ме њу је на са рад њу 
у обла сти за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке (ЗСБ) и дру-
ги ко ји се од но си на са рад њу у оста лим обла сти ма. И у јед ном и у 
дру гом слу ча ју по треб но је раз ли ко ва ти три фа зе: фа зу до го ва ра-
ња, фа зу одо бра ва ња и фа зу спро во ђе ња оја ча не са рад ње.40) Раз ли-
ке из ме ђу са рад ње у обла сти ЗСБ по ли ти ке и са рад ње у оста лим 
обла сти ма се са сто ји у уло зи ко ју има Ко ми си ја и у на чи ну до но-
ше ња од лу ке о одо бра ва њу са рад ње. У слу ча је ви ма ка да се оја ча на 
са рад ња од но си на оста ле обла сти, ини ци ја ти ва о са рад њи по ти че 
од др жа ва чла ни ца ЕУ ко је се обра ћа ју Ко ми си ји са зах те вом да 
пред лог са рад ње под не су Са ве ту на одо бра ва ње. У слу ча ју ЗСБП, 
овај зах тев упу ћу ју ди рект но Са ве ту, а Са вет одо бре ње да је од лу-
ком ко ју до но си јед но гла сно. Код под но ше ња зах те ва за оја ча ну 
са рад њу и у јед ном и у дру гом слу ча ју се мо ра има ти у ви ду да је 

40) Ше мат ски при каз ових фа за вид. у Fun da Te kin and Wol fgang Wes sels, Flex bi lity wit hin 
the Lis bon Tre aty: Tra de mark or Empty Pro mi se?, EIPA SCO PE 2008/1, str. 28.
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ус по ста вља ње оја ча не са рад ње пред ви ђе но као по след ња мо гућ-
ност, као по след ња шан са (last re sort, let zte Mit tel),41) тј. са мо ако 
се ци ље ви оја ча не са рад ње ни су мо гли оства ри ти на дру ги на чин 
у окви ру Уни је.

О по што ва њу овог зах те ва се ста ра ју Ко ми си ја и Са вет у по-
ступ ку до го ва ра ња и одо бра ва ња оја ча не са рад ње. На и ме, др жа-
ве чла ни це ко је же ле да ме ђу соб но ус по ста ве оја ча ну са рад њу у 
не кој обла сти ко ја је уре ђе на Уго во ри ма, под но се зах тев Ко ми си-
ји при че му пре ци зи ра ју обла сти и ци ље ве пред ло же не са рад ње. 
Ко ми си ја мо же у ве зи са тим да под не се пред лог Са ве ту. У слу-
ча ју да не до ста ви пред лог Са ве ту, ду жна је да о раз ло зи ма не до-
ста вља ња оба ве сти за ин те ре со ва не др жа ве чла ни це. Из на ве де не 
фор му ла ци је се сти че ути сак да су Ко ми си ји да та до ста ши ро ка и 
дис кре ци о на овла шће ња да ар би три ра,42) при че му ни је ре гу ли са-
но пи та ње да ли не за до вољ не др жа ве чла ни це мо гу про тив од лу ке 
Ко ми си је по кре ну ти по сту пак пред Су дом прав де. Кад Ко ми си ја 
про сле ди пред лог Са ве ту, Са вет о ње му од лу чу је на кон што до би је 
са гла сност Европ ског пар ла мен та. На чин на ко ји о то ме од лу чу ју 
Европ ски пар ла мент и Са вет ни су на из ри чит на чин ре гу ли са ни 
од ред ба ма чла на 329. УФЕУ, ко ји је по све ћен том пи та њу. У та-
квим слу ча је ви ма тре ба ло би при ме ни ти мо дел гла са ња из чла на 
136(2). УФЕУ, тј. си стем ква ли фи ко ва не ве ћи не. Од лу чи ва ње ква-
ли фи ко ва ном ве ћи ном про из и ла зи и из оп ште од ред бе из чла на 
16(3). УЕУ, ко јом је про пи са но да у слу ча је ви ма ка да Уго во ри ма 
ни је дру га чи је про пи са но, Са вет од лу чу је ква ли фи ко ва ном ве ћи-
ном, при че му гла са ју све др жа ве чла ни це ЕУ.43) Од ова квог гла са-
ња је по треб но раз ли ко ва ти гла са ње др жа ва чла ни ца ко је уче ству ју 
у са рад њи. Од њих се оче ку је јед но гла сност. Ка да је у пи та њу оја-
ча на са рад ња у обла сти за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти-
ке, одо бре ње за спро во ђе ње оја ча не са рад ње да је Са вет од лу ком 
ко ју усва ја јед но гла сно. Про тив од лу ке Са ве та и у јед ној и дру гој 
обла сти оја ча не са рад ње мо же се по кре ну ти по сту пак пред Су дом 
прав де за по ни штај.44)

На кра ју, по ста вљен је и зах тев да у оја ча ној са рад њи уче-
ству је нај ма ње де вет др жа ва чла ни ца ЕУ, као и да са рад ња бу де 
тран спа рент на и отво ре на за др жа ве не у че сни це. Зах тев да у са-

41) О то ме ка ко Суд прав де ту ма чи по след њу шан су ви ди од лу ке у пред ме ти ма C-274/11 i 
C-295/11 tač. 48 i 50.

42) Her mann-Jo sef Blan ke, н. де ло, стр. 812, марг. бр. 41.

43) Исто, стр. 813. марг. бр. 42. и 43.

44) Вид од лу ке у пред ме ти ма ко ји су на ве де ни у на по ме ни број 41.
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рад њи уче ству је нај ма ње јед на тре ћи на од др жа ва чла ни ца има за 
циљ да спре чи фраг мен та ци ју или ато ми за ци ју ЕУ на ви ше ма њих 
за јед ни ца тј. оја ча них ко о пе ра ци ја. Ме ђу тим, пред др жа ве чла ни-
це уче сни це се не по ста вља зах тев да ис пу не до дат не кри те ри ју ме 
у по гле ду бро ја ста нов ни ка, по вр ши не или ге о граф ског по ло жа ја. 
Прак тич но, то мо гу би ти де вет нај ра зви је ни јих и нај ве ћих др жа ва, 
али и нај ма ње раз ви је не и по бро ју ста нов ни ка нај ма ње др жа ве 
чла ни це. Ве ро ват но су кре а то ри ова квог ре ше ња по шли од прин-
ци па ме ђу на род ног пра ва о рав но прав но сти и јед на ко сти свих др-
жа ва без об зи ра на на ве де не кри те ри ју ме.

2.4. Опо зив и престанaк оја ча не са рад ње

За раз ли ку од стал не струк тур не са рад ње из чла на 42(6). 
УЕУ, као об ли ка оја ча не са рад ње ко ја се спро во ди у обла сти ЗСБ 
по ли ти ке у ко јој је пред ви ђен по сту пак из ла ска или опо зи ва са рад-
ње, та кав по сту пак ни је пред ви ђен за оја ча ну са рад њу у дру гим 
обла сти ма. Сто га се по ста вља пи та ње мо гу ли се исте од ред бе при-
ме ни ти и на „кла сич ну“ оја ча ну са рад њу. У од го во ру на ово пи та-
ње тре ба по ћи од на чи на на ко ји се ус по ста вља са рад ња и при ро де 
са рад ње.

Ако се оја ча на са рад ња од ре ди као вид уго вор не са рад ње 
за сно ва не на мул ти ла те рал ном уго во ру, без об зи ра на са гла сност 
Европ ског пар ла мен та и одо бре ње од стра не Са ве та, на прав но деј-
ство и пре ста нак уго во ра би тре ба ло при ме ни ти пра ви ла ме ђу на-
род ног уго вор ног пра ва. То прак тич но зна чи да др жа ва уче сни ца 
мо же на пу сти ти са рад њу уз са гла сност оста лих уче сни ца и за то 
ни је по треб на са гла сност Са ве та. Ако се акт о ус по ста вља њу оја-
ча не са рад ње по сма тра као ме ша ви на уго вор них и ин сти ту ци о нал-
них еле ме на та, са гла сност оста лих уче сни ца ни је до вољ на, већ се 
мо ра до би ти и са гла сност Са ве та. Чи ни се да дру го ре ше ње има 
ви ше оправ да ња јер по ла зи од прет по став ке да, без об зи ра што се 
од ви ја са мо из ме ђу уче сни ца, оја ча на са рад ња ни је ствар не за ви-
сна од оста лих др жа ва чла ни ца и ци ље ва Уни је као це ли не.
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hod of ‘in si de’. Ot her aut hors be li e ve that en han ced co o pe ra tion will 
lead to a “con sti tu ti o nal cha os”, “un con trol led at tack” and “na tu ral con-
tra dic ti ons in applying and ma in ta i ning the unity of EU law”.
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In terms of the end re sult, so me be li e ve that wi der use of the 
prin ci ple of en han ced co o pe ra tion lead to the cre a tion of a “hard co re 
fe de ra list”, and se cond, it wo uld co me to tran sform the EU in to “Euro-
pean cho i ce” (Euro pe à la car te). Pre vi o us ex pe ri en ce in the ap pli ca tion 
of exi sting forms of en han ced co o pe ra tion which ha ve been esta blis hed 
by Schen gen Agre e ment, the Agre e ment on the esta blis hment of a mo-
ne tary union, the Agre e ment on the uni que pro tec tion of the Euro pean 
pa tent and the Agre e ment on di vor ce and se pa ra tion, sho wing that the 
truth is so mew he re in the mid dle. Re gar dless of all the fle xi bi lity, en-
han ced co o pe ra tion is un der stood only as an auxi li ary mec ha nism and 
fi nal me ans by which is pos sibly over co me pe ri o dic cri ses, but no exi-
sting com pre hen si ve and so long-term cri sis in which is the EU. Due 
to num ber re ser va ti ons re gar ding ad mis si bi lity it can not ser ve as a pro-
mo ter of in te gra tion.

In as ses sing the ef fects of the use of new forms of en han ced co-
o pe ra tion sho uld be bor ne in mind that the EU Tre aty and the Tre aty 
on the Fun cti o ning of the EU esta blis hed strong nor ma ti ve fra me work 
in which it can be esta blis hed. It sho uld be par ti cu larly emp ha si zed the 
re qu i re ment to esta blish an en han ced co o pe ra tion to fa ci li ta te ac hi e ving 
bet ter “ob jec ti ves of the Union”, to pro tect its in te rests and strengthe-
ning in te gra tion pro ces ses. From such for mu la ted nor ma ti ve fra me work 
fol lows that the ob jec ti ves of en han ced co o pe ra tion must be con si stent 
with the ob jec ti ves of the Union, and not vi ce ver sa, in ac cor dan ce with 
the ob jec ti ves of a gro up of Mem ber Sta tes. Ho we ver, re gar dless of the-
se re qu ests, of ten re ac hing for en han ced co o pe ra tion may en dan ger not 
only the unity of the EU le gal or der, but al so the prin ci ple of equ a lity 
of all mem ber sta tes. The prin ci ple of en han ced co o pe ra tion sho uld be 
analyzed from the stand po int of the prin ci ples of loyalty and Or well’s 
idea that the re are “mo re equ al” bet we en equ als. That sho uld espe ci ally 
ta ke in to ac co unt the can di da te co un tri es which with ent hu si asm ex pect 
that af ter ac ces sion be equ al in all rights and obli ga ti ons to ot her (old) 
mem ber sta tes.
Key words: en han ced co o pe ra tion, dif fe ren ti a ted in te gra tion, the Euro pean 

Union, the cri sis, the EU Mem ber Sta tes

* Овај рад је примљен 20. августа 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. септембра 2015. године.
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Сажетак
Ме ђу нај ва жни је на чи не мир ног ре ша ва ња ме ђу на род них 

спо ро ва спа да ју до бре услу ге и по сре до ва ње. У са вре ме ној прак си 
че сто је те шко на пра ви ти ја сну раз ли ку ме ђу њи ма. У оба слу ча ја 
ра ди се ин тер вен ци ји тре ће (не у трал не) стра не на по зив или ма кар 
уз са гла сност стра на у спо ру, са ци љем да им се по мог не да га са ме 
ре ше. У том сми слу мо гло би се чак ре ћи да се ту за пра во ра ди о 
са мо раз ли чи тим об ли ци ма од но сно раз ли чи том оби му и ин тен зи-
те ту по сре до ва ња. То и да је за пра во да се ова два на чи на мир ног 
ре ша ва ња спо ро ва раз ма тра ју за јед но, тим пре што се рет ко ја вља-
ју у чи стом об ли ку. Шта ви ше, чак и ако у по чет ној фа зи поч не као 
пру жа ње до брих услу га, ан га жо ва ње тре ће стра не ка сни је ско ро 
не из бе жно пре ра ста у не ки вид по сре до ва ња. Ипак, раз ли ка, ма кар 
на чел но, по сто ји.

Рад се ба ви до брим услу га ма и по сре до ва њем, раз ли ка ма ме-
ђу њи ма, не ким по себ ним об ли ци ма и раз ли ком у од но су на дру ге 
на чи не мир ног ре ша ва ња ме ђу на род них спо ро ва
Кључ не ре чи: до бре услу ге, по сре до ва ње, мир но ре ша ва ње ме ђу на род-

них спо ро ва, ме ђу на род но пра во

Ме ђу нај ва жни је на чи не мир ног ре ша ва ња ме ђу на род них 
спо ро ва спа да ју до бре услу ге и, по себ но, по сре до ва ње. У са вре-
ме ној прак си че сто је те шко на пра ви ти ја сну раз ли ку ме ђу њи ма.
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И за и ста, у оба слу ча ја ра ди се о ин тер вен ци ји тре ће (не у-
трал не) стра не на по зив или ма кар уз са гла сност стра на у спо ру,1) 
са ци љем да им се по мог не да га са ме ре ше.2)

У том сми слу мо гло би се чак ре ћи да се ту за пра во ра ди са-
мо о раз ли чи тим об ли ци ма од но сно раз ли чи том оби му и ин тен зи-
те ту по сре до ва ња, с тим што је у пр вом слу ча ју реч о по сре до ва њу 
у ши рем, а у дру гом у ужем сми слу. 

То и да је за пра во да се ова два на чи на мир ног ре ша ва ња 
спо ро ва раз ма тра ју за јед но, тим пре што се рет ко ја вља ју у чи стом 
об ли ку. По себ но, чак и ако у по чет ној фа зи поч не као пру жа ње 
до брих услу га, ан га жо ва ње тре ће стра не ка сни је ско ро не из бе жно 
пре ра ста у не ки вид по сре до ва ња.

Ипак, раз ли ка, ма кар на чел но, по сто ји.

1. ДО БРЕ УСЛУ ГЕ

Та ко се на зи ва оно сред ство мир ног ре ша ва ња ме ђу на род них 
спо ро ва ко је се са сто ји у то ме да тре ћи, не при стра сни су бјект ко јег 
при хва та ју обе стра не у спо ру, на сто ји да их до ве де у кон такт, та ко 
да мо гу са ме из ме ђу се бе по сти ћи за до во ља ва ју ће ре ше ње.3) Стро-
го узев, чим успе да обез бе ди не по сред ну ко му ни ка ци ју из ме ђу 
стра на у спо ру, пру жа лац до брих услу га је за вр шио сво ју ми си ју.

У уло зи оно га ко вр ши до бре услу ге мо гу се на ћи ра зни су-
бјек ти - тре ћа др жа ва, не ко ли ко тре ћих др жа ва или не при стра сна 

1) Тре ће др жа ве има ју пра во да по ну де сво је до бре услу ге и по сре до ва ње. Ха шка кон-
вен ци ја о мир ном ре ша ва њу ме ђу на род них спо ро ва (1907) кон ста ту је у чл. 3. да ње не 
чла ни це „сма тра ју ко ри сним и по жељ ним да јед на или ви ше си ла из ван спо ра по сво јој 
ини ци ја ти ви по ну де, уко ли ко то при ли ке до пу шта ју, сво је до бре услу ге или по сре до ва-
ње др жа ва ма у спо ру“; да „пра во да по ну де сво је до бре услу ге или по сре до ва ње при па-
да си ла ма из ван спо ра чак и у то ку не при ја тељ ста ва“; те да „ни јед на стра на у спо ру не 
мо же вр ше ње овог пра ва сма тра ти ак том ко ји ни је при ја тељ ски“ (engl. un fri endly act).

2) Ако ни је до бро вољ но при хва ће но од стра не свих уче сни ка спо ра, ин си сти ра ње тре ће 
стра не да се уме ша у спор мо же су штин ски зна чи ти ин тер вен ци ју - не зва но ме ша ње у 
по сло ве дру гих и на ме та ње сво је во ље дру ги ма. Још дав но је при ме ће но: „Ди пло ма ти ја 
јед не ве ли ке си ле мо же пот пу но да кр сти ме ди ја ци јом пре ма др жа ва ма дру гог ре да оно 
што је у ства ри ин тер вен ци ја. Та ко, кад су, ве ли ке европ ске си ле, у ви ше ма хо ва, из ја-
вљи ва ле да би оне по ну ди ле сво је до бре услу ге из ме ђу Грч ке и Тур ске по во дом крит-
ско га или ма ке дон ско га пи та ња, оне су вр ши ле пра ву ин тер вен ци ју у спољ ну по ли ти ку 
две ју по ме ну тих др жа ва. При ти сак је још ја чи на кон гре си ма и кон фе рен ци ја ма, где се 
по не кад обра зу ју ко а ли ци је др жа ва ко је на ме ћу сво ју во љу.“ Moa Mar sel: Основ ни пој-
мо ви ме ђу на род ног јав ног пра ва, Ге ца Кон, Бе о град, 1925, стр. 247.

3) Ви ше о до брим услу га ма: Hand bo ok on the Pe a ce ful Set tle ment of Dis pu tes Bet we en Sta tes, 
Uni ted Na ti ons, New York, 1992, pp. 33-40; Probst Raymond R.: „Good Of fi ces“ in the Light 
of Swiss In ter na ti o nal Prac ti ce and Ex pe ri en ce, Mar ti nus Nij hoff Pu blis hers, Dor drecht etc., 
1989; O’Do nog hue Aoife: „Good of fi ces: gra sping the pe a ce of law in con flict“, Le gal Stu di-
es, Vol. 34, 3/2014, pp. 469-496.
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ме ђу на род на ор га ни за ци ја, али исто та ко и ис так ну та лич ност ко-
ја ни је др жа вља нин не ке од стра на у спо ру.4) У да на шње вре ме, 
упо ре до са ја ча њем уло ге ме ђу на род них ор га ни за ци ја, све је ве ћи 
зна чај до брих услу га ко је вр ше нај ви ши функ ци о не ри тих ор га ни-
за ци ја, по себ но Ге не рал ни се кре тар УН. У прин ци пу, мо гу ће је да 
до бре услу ге исто вре ме но пру жа ви ше ра зних су бје ка та.

Ини ци ја ти ва за пру жа ње до брих услу га мо же по те ћи од са-
мих стра на у спо ру али и од тре ће др жа ве или дру гог од го ва ра ју-
ћег су бјек та, с тим што је та да по тре бан при ста нак обе ју стра на у 
спо ру.

Бли же гле да ју ћи, сми сао до брих услу га је да се стра не чи ји 
ме ђу соб ни од но си су из не ког раз ло га по себ но рђа ви (због те жи-
не спо ра од но сно кон флик та, због исто риј ског не при ја тељ ства и 
слич но) на ве ду да ус по ста ве не по сре дан кон такт, са иде јом да ће 
за тим сле ди ти ди пло мат ски пре го во ри, ар би тра жа или не ки дру ги 
на чин мир ног ре ша ва ња спо ра. У ту свр ху онај ко на се бе пре у зи-
ма вр ше ње до брих услу га на сто ји да одо бро во љи стра не у спо ру, 
пре но си по ру ке из ме ђу њих, на го ва ра их да при сту пе пре го во ри ма, 
ука зу је на штет не по сле ди це ко је про ис ти чу из по сто ја ња спо ра и 
слич но. Он, ме ђу тим, не уче ству је у са мом ре ше њу спо ра – оно 
оста је у пот пу но сти у ру ка ма стра на у спо ру.

На тај на чин, основ ни еле мен ти до брих услу га су:
 – уче шће тре ће, не при стра сне стра не;
 – тре ћа стра на мо же са ма да се по ну ди или мо же би ти по-

зва на, али сва ка ко мо ра би ти при хва ће на од обе ју стра на 
у спо ру;

 – тре ћа стра на на сто ји да при бли жи стра не у спо ру, али са-
ма не уче ству је у ре ше њу спо ра (не из но си сво је пред ло-
ге, не до но си од лу ке и слич но);

 – до бре услу ге се нај че шће вр ше дис крет но, без пу бли ци-
те та;

 – у слу ча ју успе ха, ре зул тат се огле да у при бли жа ва њу 
стра на у спо ру. Стро го узев, сам спор се у су штин ском 
сми слу ова ко не ре ша ва, већ се са мо ства ра ју прет по став-
ке да се тра га ње за ре ше њем на ста ви дру гим сред стви ма 
(не по сред ни пре го во ри, по сре до ва ње итд.).

Ма да их је те шко раз ли ко ва ти од по сре до ва ња, са ко јим се 
че сто пре пли ћу, до бре услу ге сре ћу се и у са вре ме ној прак си, би-

4) За пра во у прак си су до бре услу ге че сто вр ши ли упра во углед ни по је дин ци, по себ но ше-
фо ви тре ћих др жа ва. По ред оста лог, пред сед ник САД Ру звелт је на тај на чин до при нео 
за кљу че њу уго во ра о ми ру из ме ђу Ру си је и Ја па на (у Пор тсмун ду, САД, 1905).
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ло да их пру жа ју по је ди не др жа ве,5) би ло УН и дру ге ме ђу на род не 
ор га ни за ци је.6)

2. ПО СРЕ ДО ВА ЊЕ

Овај по сту пак мир ног ре ша ва ња ме ђу на род них спо ро ва са-
сто ји се у то ме да су бјект ко ји ни је упле тен у спор (по сред ник, 
тре ћа стра на), пред у зи ма од ре ђе не ак тив не ко ра ке (пред ло зи, са ве-
ти, су ге сти је, при мед бе, на го ва ра ње, пре но ше ње зах те ва од но сно 
од го во ра дру гој стра ни, ру ко во ђе ње пре го во ри ма и сл.) ка ко би у 
ци љу по сти за ња спо ра зум ног ре ше ња, при бли жио стра не у спо ру 
и омо гу ћио за по чи ња ње и успе шан ток не по сред них пре го во ра ме-
ђу њи ма од но сно по сти за ње ко нач ног спо ра зу ма о ре ше њу спо ра.7)

5) Та ко нпр. до бре услу ге САД у спо ру из ме ђу Фран цу ске и Тај лан да (1946), Швај цар ске 
у су ко бу Фран цу ске и Ал жи ра (1960-1962), СССР у спо ру из ме ђу Ин ди је и Па ки ста на 
око Ка шми ра (1965) итд.

 При ме ра ра ди, ка да је по ста ло ја сно да се ору жа на бор ба ал жир ског на ро да за осло бо-
ђе ње од фран цу ске ко ло ни јал не вла сти бли жи по бе до но сном кра ју, пред став ник Ал-
жир ског фрон та за на ци о нал но осло бо ђе ње обра тио се швај цар ском ам ба са до ру у Ри му, 
Оли ве ру Лон гу, и за тра жио од ње га да ус по ста ви кон такт са фран цу ским зва нич ни ци ма 
ра ди за по чи ња ња пре го во ра о мир ном ре ше њу су ко ба. Лонг, ина че ду го го ди шњи лич-
ни при ја тељ фран цу ског ми ни стра ино стра них по сло ва, за тра жио је и до био одо бре ње 
свог ми ни стра спољ них по сло ва, те је од мах кон так ти рао фран цу ског ми ни стра. Овај је 
са ини ци ја ти вом упо знао фран цу ског пред сед ни ка де Го ла, ко ји је при хва тио пре го во ре 
и за хва лио се Швај цар ској на по мо ћи. Ти ме се уло га Швај цар ске ни је за вр ши ла. Она је 
на ста ви ла да на раз не на чи не до при но си пре го во ри ма из ме ђу две стра не, прем да са ма 
ни је у њи ма уче ство ва ла. Пр ви са ста нак фран цу ске и ал жир ске де ле га ци је одр жан је у 
Лу цер ну, у Швај цар ској. Пре го во ри (1961-1962) су да ље во ђе ни у Еви ја ну и Лу гри ну, на 
фран цу ској стра ни Же нев ског је зе ра, с тим да је ал жир ска де ле га ци ја би ла сме ште на на 
те ри то ри ји Швај цар ске, ко ја се чи та во вре ме ста ра ла о ње ној без бед но сти и пре во зу, о 
обез бе ђе њу по треб них сред ста ва ко му ни ка ци је за ње не по тре бе и слич но. Све то до при-
не ло је да се пре го во ри успе шно за вр ше спо ра зу мом из Еви ја на (1962) из ме ђу Фран цу-
ске и при вре ме не вла де Ал жир ске Ре пу бли ке, ко ји је зна чио при зна ва ње не за ви сно сти 
Ал жи ра. Fischer Tho mas: Swit zer land’s Good Of fi ces: A Chan ging Con cept, 1945-2002, Bel-
tra ge, Nr. 37, Cen ter for In ter na ti o nal Stu di es, Zu rich, De zem ber 2002, pp. 16-17.

 Са дру ге стра не, про пао је по ку шај Швај цар ске да до брим услу га ма до при не се ре ше њу 
бри тан ско-ар ген тин ског спо ра око Фо кланд ских остр ва, пу тем ор га ни зо ва ња у Бер ну 
1984. не фор мал ног са стан ка де ле га ци ја две ју др жа ва. Ibid, pp. 18.

6) По ред оста лог, до бре услу ге УН за ре ше ње ин до не жан ске кри зе (1947), за ре ше ње 
фран цу ско-ту ни жан ске кри зе (1958), за по сти за ње спо ра зу ма из ме ђу Тај лан да и Кам бо-
џе (1960), за ре ше ње ма ла зиј ско-ин до не жан ског пи та ња (1963-1966), за ре ше ње па ле-
стин ске кри зе (1966) итд. Hand bo ok on the Pe a ce ful Set tle ment of Dis pu tes Bet we en Sta tes, 
op. cit., pp. 37-39. Као при мер то га ка ко из гле да ју до бре услу ге Ге не рал ног се кре та ра 
мо гу по слу жи ти ње го ви из ве шта ји о та квој ми си ји на Ки пру од 1998. Re ports of the 
Se ce re tary-Ge ne ral on His Mis sion of Good Of fi ces on Cyprus, http://www.un.org/en/pe a ce-
ke e ping/mis si ons/un ficyp/rep_mgo.shtml. 29/3/2015.

7) Ви ше о по сре до ва њу као на чи ну ре ша ва ња ме ђу на род них спо ро ва (хро но ло шким ре-
дом): Hand bo ok on the Pe a ce ful Set tle ment of Dis pu tes Bet we en Sta tes, op. cit., pp. 40-45; 
Prin cen Tho mas: In ter me di a ri es in In ter na ti o nal Con flict,  Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce-
ton, 1992; Ber co vitch Ja cob (ed.): Re sol ving In ter na ti o nal Con flicts – The The ory and Prac-
ti ce of Me di a tion, Lynne Ri en ner Pu blis hers, Bo ul der, 1996; Gre en berg Me la nie C., Bar ton 
John H., McGu in ness Mar ga ret E. (eds.): Words Over War: Me di a tion and Ar bi tra tion to 
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До по сре до ва ња мо же до ћи на по зив јед не или обе стра не у 
спо ру, али и на ини ци ја ти ву са мог по сред ни ка, па чак и не ког тре-
ћег су бјек та.8) У сва ком слу ча ју, услов је да су обе стра не при хва-
ти ле по сре до ва ње.9)

У уло зи по сред ни ка мо гу се по ја ви ти тре ће др жа ве, ме ђу-
на род не ор га ни за ци је, али и ис так ну ти по је дин ци ко је ува жа ва-
ју обе стра не. Мо гу ће је и да сук це сив но (је дан за дру гим) или 
исто вре ме но по сре ду је ви ше ра зних су бје ка та,10) као што је мо гу ће 
да по сре ду је и ко лек тив но те ло (не ка вр ста ко ми си је).11) У не ким 
слу ча је ви ма су ра ди по сре до ва ња са зи ва не и по себ не ме ђу на род-
не кон фе рен ци је, по себ но по сле за вр шет ка ве ли ких ра то ва, ра ди 
пре го ва ра ња и за кљу че ња уго во ра о ми ру.12)

Pre vent De adly Con flict, Row man & Lit tle fi eld Pu blis hers, Lan ham etc., 2000; Mer rills J.G.: 
In ter na ti o nal Dis pu te Set tle ment, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2005, pp. 28-44; 
Lanz Da vid, Wählisch Mar tin, Kir chhoff Lars, Si eg fried Mat thi as: Eva lu a ti ong Pe a ce Me di-
a tion, Ini ti a ti ve for Pe a ce bu il ding, Brus sels, 2008; Ber ko vitch Ja kob: The ory and Prac ti ce of 
Me di a tion, Ro u tled ge, New York, 2011; Ber ko vitch Ja kob, Jac kson Ric hard: Con flict Re so-
lu tion in the Twenty-first Cen tury: Prin ci ples, Met hods, and Ap pro ac hes, Uni ver sity of Mic-
hi gan, Mic hi gan, 2012, pp. 33-46; Gre ig Mic hael J., Di ehl Paul F.: In ter na ti o nal Me di a tion, 
Po lity Press, Cam brid ge 2012. Ta ko đe: Strenghthe ning the ro le of me di a tion in the pe a ce ful 
set tle ment of dis pu tes, con flict pre ven tion and re so lu tin, Re port of the Sec re tary-Ge ne ral, Uni-
ted Na ti ons, A/66/811, 25 Ju ne 2012, http://pe a ce ma ker.un.org/si tes/pe a ce ma ker.un.org/fi les/
SGRe port_Streng hte ningthe Ro le of Me di a tion_A66811.pdf, 29/3/2015.

8) Ини ци ја ти ва и од го вор на њу обич но се да ју на по вер љив на чин, ди пло мат ским ка на ли-
ма, да у слу ча ју евен ту ал ног од би ја ња не би би ло по вре ђе но ни чи је до сто јан ство. Та кав 
не при ја тан слу чај до го дио се за вре ме тур ско-си риј ске кри зе (1957) ка да се са у диј ски 
краљ Са уд по ну дио да по сре ду је, што је Тур ска при хва ти ла, али је за то Си ри ја од би ла.

9) Мо ти ви по сред ни ка мо гу би ти ве о ма раз ли чи ти – то мо же би ти искре на бри га за очу-
ва ње ми ра, али исто та ко мо гу би ти и по ри ви лич не, па и се бич не при ро де. По себ но, 
ни је исто ка да по сре до ва ње ну ди по је ди нац (нпр. не ки др жав ник) или др жа ва од но сно 
ме ђу на род на ор га ни за ци ја. Та ко ђе, и раз ло зи због ко јих стра на у спо ру при хва та по сре-
до ва ње мо гу, за ви сно од слу ча ја, би ти ве о ма раз ли чи ти.

10) Та ко нпр. у вре ме ра та из ме ђу Ира ка и Ира на (1980-1988), у пе ри о ду 1981-1982. по сре-
до ва ли су, исти на без у спе шно, Ује ди ње не на ци је, Ор га ни за ци ја ислам ске кон фе рен ци-
је, др жа ве ко је су пред ста вља ле По крет не свр ста них и Ал жир. Gre ig Mic hael J., Di ehl 
Paul F.: op. cit., pp. 138.

11) Је дан од нај бо љих при ме ра из прак се је спор из ме ђу Па ра гва ја и Бо ли ви је, око ни зи је 
Гран Ча ко ко ји се на ро чи то за о штрио кра јем 20-их го ди на XX ве ка, ка да су се по ја ви-
ле прет по став ке да се ту кри ју ве ли ка на ла зи шта наф те. У на сто ја њу да се спор ре ши 
мир ним пу тем у ви ше на вра та по сре до ва ле су или ну ди ле до бре услу ге и по сре до ва ње 
по је ди не др жа ве по је ди нач но (Ар ген ти на и Уру гвај), од ре ђе не зе мље за јед но (Ко лум-
би ја и Пе ру од но сно Ар ген ти на, Бра зил и САД) па чак и по себ на Ко ми си ја не у трал них 
др жа ва (Ар ген ти на, Бра зил, Чи ле, Пе ру). Ипак, то ни је по мо гло и на кра ју је до шло до 
ра та (Рат за Ча ко, 1932-1935) ко ји је био не са мо пр ви ору жа ни су коб из ме ђу чла ни ца 
Дру штва на ро да, већ и нај кр ва ви ји рат у Ју жној Аме ри ци у XX ве ку (око 100.000 мр-
твих). За вр шен је уз овај пут успе шно по сре до ва ње Ар ген ти не, Бра зи ла, Чи леа, Пе руа, 
САД и Уру гва ја (1935-1937). Ви ше: Kain Ro nald Stu art: „The Cha co Dis pu te and the Pe a ce 
System“, Po li ti cal Sci en ce Qu ar terly, Vol. 50, No. 3, pp. 321-342; Ro ut Le slie B. Jr.: Po li tics 
of the Cha co Pe a ce Con fe ren ce 1935-1939, Uni ver sity of Te xas, Austin & Lon don, 2014.

12)  Јед на од нај ва жни јих ме ђу на род них кон фе рен ци ја из но ви је исто ри је на ко јој су во ђе ни 
пре го во ри уз по сред нич ку уло гу де ла уче сни ца, био је Бер лин ски кон грес (1878). То је 
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У на ше вре ме у уло зи по сред ни ка че сто су се по ја вљи ва ле 
Ује ди ње не на ци је (на ро чи то Са вет без бед но сти и Ге не рал ни се-
кре тар) али и не ке ре ги о нал не ме ђу на род не ор га ни за ци је.

По што се по сре до ва ње обич но на до ве зу је на до бре услу ге, 
у та квим слу ча је ви ма нај че шће исти су бјект ко ји је пру жио до-
бре услу ге на ста вља да по ма же из на ла же ње мир ног ре ше ња, та ко 
што по сле до во ђе ња стра на у кон такт по чи ње да по сре ду је ме ђу 
њи ма.13) Ипак, не мо ра би ти та ко. Оно ме ко је по сти гао успех са 
до брим услу га ма мо же се у уло зи по сред ни ка при кљу чи ти још не-
ки су бјект (за јед нич ко по сре до ва ње), као што мо же и да га са свим 
за ме ни. Та ко на при мер у спо ру из ме ђу Ве ли ке Бри та ни је и Ар-
ген ти не око Фо кланд ских остр ва 1982. две стра не су пр во при хва-
ти ле до бре услу ге Ге не рал ног се кре та ра УН, а за тим по сре до ва ње 
САД.14)

По сре до ва ње има ка рак тер са ве та и не оба ве зу је стра не у 
спо ру. По сред ник не ре ша ва спор ни ти мо же да на ме ће сво ју во љу. 
Ње го ва уло га је да са ве ти ма, пред ло зи ма и слич но по мог не од но-
сним стра на ма да са ме ре ше спор.15)

био скуп та да шњих ве ли ких си ла, са зван ра ди ре ви зи је Сан сте фан ског уго во ра (1878) 
ко јим је Ру си ја, по ми шље њу дру гих си ла, сте кла су ви ше ве ли ки ути цај на Бал ка ну. У 
си ту а ци ји ка да је Бри та ни ја за пре ти ла ра том про тив Ру си је ако се Сан сте фан ски уго вор 
не из ме ни, не мач ки кан це лар Би змарк са звао је кон грес, на ко ме су усво је на ком про-
ми сна ре ше ња ко ја ни су за до во љи ла ни ко га, али су за из ве сно вре ме јам чи ла мир у 
Евро пи. Су штин ски гле да но, Кон грес је по де лио Тур ску им пе ри ју, с тим што је ве ли ки 
плен при пао Бри та ни ји и Аустро-Угар ској. На о ко, Не мач ка, ко ја ни је има ла ин те ре се 
на Бал ка ну, би ла је иде а лан по сред ник. Ме ђу тим, она је и те ка ко има ла сво ју ра чу ни-
цу - за о штра ва њем од но са из ме ђу Ру си је, с јед не и Бри та ни је и Аустро-Угар ске с дру ге 
стра не, и ства ра њем не ста бил не си ту а ци је на Бал ка ну, ко ји је ис цеп кан на не ко ли ко 
не ја ких др жа ви ца, спре чи ла је ства ра ње ан ти не мач ке ко а ли ци је ко је је би ло у из гле ду.

13) Та ко је нпр. Ал жир 1980. пру жио до бре услу ге, а за тим и по сре до вао ра ди пре ва зи ла же-
ња озбиљ ног спо ра та лач ке кри зе из ме ђу САД и Ира на.

14) Ге не рал ни се кре тар је био укљу чен за то што је ин ва зи ја Фо клан да већ би ла осу ђе на од 
стра не Са ве та без бед но сти, као и због ре ше но сти чла ни ца УН да спре че да љи ору жа-
ни су коб. Са дру ге стра не САД су би ле за бри ну те да би спор из ме ђу јед не од во де ћих 
чла ни ца НА ТО и јед не од во де ћих чла ни ца Ор га ни за ци је аме рич ких др жа ва мо гао да 
до ве де до по ла ри за ци је са ве зни ка САД, јер би их при ну дио да се опре де ле за јед ну од 
стра на. Mer rills J.G.: op. cit., pp. 29-30.

15) Ха шка кон вен ци ја о мир ном ре ша ва њу ме ђу на род них спо ро ва (1907) пред ви ђа у чл. 8. 
је дан за ни мљив об лик по сре до ва ња, ко ји са ма на зи ва по себ ним (engl. spe cial me di a tion). 
Он се са сто ји у то ме да у слу ча ју озбиљ ног спо ра ко ји угро жа ва мир, сва ка др жа ва у 
спо ру би ра по јед ну си лу ко јој по ве ра ва ми си ју да уђе у не по сред не од но се са си лом 
ко ја пред ста вља дру гу стра ну. За вре ме тра ја ња тог ман да та чи ји рок, осим ако је уго-
во ре но дру га чи је, не мо же би ти ду жи од 30 да на, др жа ве у спо ру пре ки да ју сва ко не по-
сред но оп ште ње о спо ру ко ји се сма тра по ве ре ним ис кљу чи во по сред нич ким си ла ма. 
Овај ме тод, ко ји је очи то сми шљен са ци љем да се обез бе ди да се стра сти охла де, а из-
на ла же ње пра вич ног ре ше ња пре пу сти стра на ма ко је де лу ју у до број ве ри и ра ци о нал но 
(јер ни су не по сред но за ин те ре со ва не) ни је ме ђу тим за жи вео у прак си.
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Прем да има до ста слич но сти са до брим услу га ма (уче шће 
тре ће стра не, не мо гућ ност на ме та ња оба ве зног ре ше ња итд.) по-
сре до ва ње се, стро го го во ре ћи, од њих до вољ но ја сно раз ли ку је. 
Основ на раз ли ка је у то ме што је уче шће тре ће стра не мно го из ра-
же ни је и кре а тив ни је. Код по сре до ва ња она не по сред но уче ству је 
у пре го во ри ма од но сно дру гим кон так ти ма стра на у спо ру, из но си 
сво је пред ло ге, са ве те, пре по ру ке и ко мен та ре; кри ти ку је пре го ва-
рач ке по зи ци је стра на у спо ру и убе ђу је их да при ста ну на уступ ке; 
по ма же стра на ма у спо ру да „са чу ва ју образ“; при хва та уло гу све-
до ка, ту ма ча или га ран та по стиг ну тог; и слич но.16)

И по ред то га, у са вре ме ној прак си углав ном је не ста ла раз-
ли ка из ме ђу по сре до ва ња и до брих услу га, за то што су се до бре 
услу ге уто пи ле у по сре до ва ње. Тре ћа стра на по пра ви лу од са мог 
по чет ка игра ак тив ну уло гу, на сто је ћи не са мо да при бли жи стра не 
у спо ру, већ и да по мог не што бр же из на ла же ње за све при хва тљи-
вог ре ше ња. Чак и у оним слу ча је ви ма ко ји по чи њу као кла сич но 
пру жа ње до брих услу га, тре ћа стра на ско ро без из у зет ка на ста вља 
да по ма же у тра же њу мир ног ре ше ња и на кон што је обез бе ди-
ла не по сре дан ме ђу соб ни кон такт стра на у спо ру, тим пре што је 
бе ле же ћи успех у том, пр вом ко ра ку, до ка за ла сво ју спо соб ност и 
по у зда ност и ти ме за слу жи ла још ве ће по ве ре ње.

На тај на чин, до бре услу ге ко је је и ина че углав ном те шко, 
па и не ра ци о нал но одво ји ти од по сре до ва ња, у прак си су из гу би ле 
не ка да шњи зна чај, пре тво рив ши се у вид по сре до ва ња. Уоста лом, 
и По ве ља УН у чл. 33. на во де ћи нај ва жни је на чи не мир ног ре ша-
ва ња спо ро ва по ми ње са мо по сре до ва ње, а не (по себ но) и до бре 
услу ге.

По сре до ва ње је по зна то од пам ти ве ка, што је и ра зу мљи во, 
ка да се има у ви ду да је у пи та њу ре ла тив но јед но став на и јеф ти-
на тех ни ка ко ја мо же да да зна чај не ре зул та те. И про ста ло ги ка 
и са чу ва ни исто риј ски спо ме ни ци го во ре о то ме да су овом на чи-
ну ре ша ва ња спо ро ва при бе га ва ли још древ ни на ро ди – Егип ћа ни, 
Фе ни ча ни, Ва ви лон ци, Ки не зи, Ин ду си, Гр ци, Ри мља ни и дру ги.17)

16) Ви ше о функ ци ја ма по сред ни ка: Ко ва че вић Жи во рад: Ме ђу на род но пре го ва ра ње, Ал ба-
трос плус, Бе о град, 2010, стр. 100-112.

17) По ред оста лог, у хе лен ском све ту у уло зи по сред ни ка по себ но че сто су се по ја вљи ва ли 
вла да ри Ро до са (Ро дос ни је уче ство вао у по ли тич ким са ве зи ма, па је то јам чи ло ње-
го ву објек тив ност). Кон крет не при ме ре по сред нич ких ми си ја у Ста рој Грч кој ви ди у: 
Ми ти на С.И.: „Фор мы ме жду на род но го су до про и звод ства в эл ли ни сти че скую эпо ху“, 
у: Збор ник ра до ва са на уч не кон фе рен ци је Функ ци о ни са ње прав ног си сте ма Ре пу бли ке 
Ср би је, Ниш, 18. Мај 2006, изд. Прав ни фа кул тет у Ни шу, Ниш 2006, стр. 145-153.
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Но ви ја исто ри ја по зна је мно го при ме ра у ко ји ма је по сре до-
ва ње уро ди ло пло дом,18) али и оних у ко ји ма по ну да за по сре до ва-
ње ни је при хва ће на.19)

У не ким слу ча је ви ма стра не у спо ру су се устру ча ва ле да ре-
ше ње по тра же у по сре до ва њу тре ће га (по себ но ако је у пи та њу би-
ла ве ли ка си ла ко ја се са ма по ну ди ла као по сред ник) пла ше ћи се, 
че сто са свим оправ да но, да оно мо же да се из ро ди у ин тер вен ци ју, 
тј. на ме та ње ре ше ња ко ја су од раз ин те ре са зе мље ко ја се по ну ди ла 
као по сред ник, на ште ту јед не или обе стра не у спо ру. Ова зеб ња 
је из ра зу мљи вих раз ло га увек би ла ма ње из ра же на ка да се ра ди-
ло о ко лек тив ним по сре до ва њи ма20) или ка да су ра ди по сре до ва ња 
са зи ва ни ме ђу на род ни кон гре си од но сно кон фе рен ци је, уз уче шће 
ве ћег бро ја др жа ва.

18)  По ред оста лог, 1866. На по ле он III је сво јим по сре до ва њем ус пео да по мог не за кљу че ње 
ми ра из ме ђу Аустри је и Пру ске; Аустри ја је 1867. успе шно по сре до ва ла у спо ру из ме ђу 
Фран цу ске и Пру ске око Лук сем бур га; САД су 1882. по сре до ва ле из ме ђу Бо ли ви је и Чи-
леа; па па Лав XI II је 1885. успе шно по сре до вао у спо ру из ме ђу Не мач ке и Шпа ни је око 
Ка ро лин ских остр ва; европ ске си ле су 1897. сво јим по сре до ва ње до ве ле до окон ча ња 
ра та из ме ђу Грч ке и Тур ске; по сре до ва ње Фран цу ске спре чи ло је рат из ме ђу Ру си је и 
Ве ли ке Бри та ни је по во дом ин ци ден та До џер Банк (1904) и омо гу ћи ло да се спор мир но 
ре ши по сред ством ме ђу на род не ис тра жне ко ми си је; за хва љу ју ћи по сре до ва њу пред-
сед ни ка САД Те о до ра Ру звел та окон чан је 1905. ру ско-ја пан ски рат; итд. Но ва ко вић 
Ми ле та: Осно ви ме ђу на род но га јав но га пра ва, књи га II, без име на из да ва ча, Бе о град, 
1938, стр. 131.

 Успе шних по сре до ва ња има и у на ше вре ме. По ред оста лог, Со вјет ски Са вез је по сре до-
вао 1965. ра ди пре ки да гра нич ног су ко ба из ме ђу Ин ди је и Ки не и 1966. у спо ру из ме ђу 
Ин ди је и Па ки ста на; Ал жир је по сре до вао 1975. у спо ру из ме ђу Ира на и Ира ка; за хва-
љу ју ћи по сре до ва њу Ал жи ра ре ше на је 1980. та лач ка кри за из ме ђу САД и Ира на; САД 
су по сре до ва ле 1982. у су ко бу из ме ђу Ве ли ке Бри та ни је и Ар ген ти не око Фо кланд ских 
остр ва; раз не др жа ве су са про мен љи вим ре зул та том по сре до ва ле за вре ме кри зе и ра то-
ва на про сто ри ма бив ше СФР Ју го сла ви је (1990-1999. и ка сни је) итд. Исто вре ме но, Ује-
ди ње не на ци је су на раз не на чи не и са раз ли чи тим успе хом по сре до ва ле у Па ле сти ни 
(1948), у Ка шми ру (1950), у спо ру из ме ђу Тај лан да и Кам бо џе (1958), у За пад ном Ири-
ја ну (1962), у Бу ра и ми ју (1963) на Ки пру (1964), у Му ска ту (1965), Је ме ну (1963-1965), 
Ба хре и ну (1969-1970), За лив ском ра ту (1980-1988), Ав га ни ста ну (од 1981), су ко би ма на 
про сто ри ма бив шег Со вјет ског Са ве та и бив ше СФР Ју го сла ви је (90-их го ди на XX ве ка 
и ка сни је). Ви ше: Mer rills J.G: op. cit., pp. 29-36; Lu ard Evan: Con flict and Pe a ce in the 
Mo dern In ter na ti o nal System, Sta te Uni ver sity of New York Press, New York, 1988, p. 301.

19) Би ло је, раз у ме се, и слу ча је ва не у спе шног по сре до ва ња. По ред оста лог, пред из би ја ње 
фран цу ско-пру ског ра та (1870-1871) Бри та ни ја се по ну ди ла да по сре ду је у ци љу мир-
ног ре ше ња, али је Фран цу ска то од би ла; и по ред ве ли ког тру да, па па и ве ли ке европ ске 
си ле ни су ус пе ли да спре че шпан ско-аме рич ки рат (1898); Тур ска је без у спе шно тра-
жи ла по сре до ва ње 1877. (у спо ру с Ру си јом) и 1911. (у спо ру са Ита ли јом) и мо ра ла је 
да се су о чи са про тив ни ци ма на бој ном по љу; Бри та ни ја је 1914. уза луд но по ку ша ла 
да по сре до ва њем спре чи су ко бе ко ји су убр зо пре ра сли у Пр ви свет ски рат. Но ва ко вић 
Ми ле та:  op. cit., стр. 128, 131.

20) Нпр. по сре до ва ње Ар ген ти не, Бра зи ла, Чи леа, Пе руа, САД и Уру гва ја ра ди за кљу че ња 
ми ра из ме ђу Бо ли ви је и Па ра гва ја (1935–1937); по сре до ва ње Ал жи ра, Ира ка, Ку вај та, 
Па ле стин ске осло бо ди лач ке ор га ни за ци је и То гоа у окон ча њу крат ко трај ног су ко ба из-
ме ђу Егип та и Ли би је (1977); и др.
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По сре до ва ње је је дан од нај че шћих и нај е фи ка сни јих на чи на 
мир ног ре ша ва ња спо ро ва и у на ше вре ме.21) У мно гим слу ча је ви-
ма по ку ша но је ви ше по сре до ва ња, од стра не ра зних су бје ка та та ко 
да се по сре до ва ње че сто ја вља не као јед но крат ни на пор већ као 
јед на вр ста про це са са ста вље ног од не ко ли ко фа за.22)

У но ви јој прак си, по сре до ва ње се све ви ше по ве ра ва ме ђу-
на род ним ор га ни за ци ја ма тј. њи хо вим нај ви шим функ ци о не ри ма, 
чи ме не са мо да се јам чи не при стра сност већ се исто вре ме но обез-
бе ђу је и по треб на струч ност и опе ра тив ност, па чак и не ка вр ста, 
услов но ре че но, при ти ска на стра не у спо ру да га што пре ре ше. 

По ред оста лог, Ује ди ње не на ци је су по сре до ва ле у ни зу су-
ко ба и спо ро ва у све ту, при че му је и сам Ге не рал ни се кре тар УН 
мно го пу та успе шно од и грао уло гу по сред ни ка.23)

По себ но ве ли ки успех има ле су од ре ђе не ре ги о нал не ор га-
ни за ци је.

У Евро пи су на ро чи то ва жне по сред нич ке уло ге ОЕБС, Са-
ве та Евро пе и Европ ске уни је. По ред оста лог, ОЕБС је по сре до вао 
у мно гим спо ро ви ма и кри за ма у Евро пи и дру гим под руч ји ма за 
ко је је над ле жан.24)

У уло зи по сред ни ка ја вља ле су се и ја вља ју и дру ге ре ги о-
нал не ор га ни за ци је, те ла и по кре ти, као нпр. Ор га ни за ци ја аме рич-
ких др жа ва, Ор га ни за ци ја африч ког је дин ства (ка сни је пре ра сла у 
Африч ку уни ју), Арап ска ли га, Ор га ни за ци ја ислам ске кон фе рен-
ци је (ка сни је пре и ме но ва на у Ор га ни за ци ју ислам ске са рад ње), 
Удру же ње зе ма ља ју го и сточ не Ази је (АСЕ АН), Са вет за са рад њу 

21) Уоста лом, твр ди се да је у 310 ре ги стро ва них ме ђу на род них кон фли ка та из ме ђу 1945. и 
1975. чак 255 пу та до шло до зва нич ног по сре до ва ња тре ће стра не. Prin cen Tho mas.: op. 
cit., p. 5.

22) Не ки ауто ри ну де раз не ста ти сти ке ко је, чак и ако ни су са свим пре ци зне, сва ка ко су 
за ни мљи ве. По ред оста лог, пре ма њи ма ис па да да је у су ко бу из ме ђу Изра е ла и Си ри је 
(1981-1994) по сре до ва но 41 пут; у гра нич ном су ко бу из ме ђу Ма ли ја и Гор ње Вол те/
Бур ки не Фа со (1975-1998) 56 пу та; у су ко бу из ме ђу Изра е ла и Ли ба на (1984-1999) 65 
пу та; у спо ру по во дом та лач ке кри зе из ме ђу Ира на и САД (1981-1999) 79 пу та; у су ко бу 
из ме ђу Ма ро ка и Ма у ри та ни је око За пад не Са ха ре (1975-1990) 80 пу та; у су ко бу из ме ђу 
Ан го ле и Ју жне Афри ке (ин тер вен ци ја и гра ђан ски рат, 1975-1999) 99 пу та; а у ра ту из-
ме ђу Гру зи је и Ју жне Осе ти је (Аб ха зиј ски се це о ни стич ки рат, 1991-1998) чак 274 пу та. 
Gre ig Mic hael J., Di ehl Paul F.: op. cit., pp. 195-202.

23) Ви ше: Skjelsbæk Kjell, Fer mann Gun nar: „The UN Sec re tary-Ge ne ral and the Me di a tion of 
In ter na ti o nal Dis pu tes“, in: Ber co vitch Ja cob (ed.); Re sol ving In ter na ti o nal Con flicts – The 
The ory and Prac ti ce of Me di a tion op. cit., pp. 75-105; Mer rills J.G.: op. cit., pp. 28-31.

24) Ви ше, уклу чу ју ћи и кон крет не при ме ре ви ди: OSCE Mec ha nisms & Pro ce du res, OSCE 
2011, 28-37; Me di a tion and Di a lo gue Fa ci li a tion in the OSCE, Re fe ren ce Gu i de, OSCE, 
2014.
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Пер сиј ског за ли ва, По крет не свр ста них итд. У мно гим слу ча је ви-
ма ове ор га ни за ци је по сре ду ју за јед но Ује ди ње ним на ци ја ма.25)

То, ме ђу тим, не зна чи да је на пу ште но по сре до ва ње у ли цу 
не ке по је ди нач не др жа ве и то не ну жно увек ве ли ке си ле.26)

Шта ви ше, у уло зи по сред ни ка мо гу се, за ви сно од слу ча ја, 
по ја ви ти ра зни не др жав ни су бјек ти ко ји има ју по треб не спо соб-
но сти и ауто ри тет. То мо гу би ти углед не ме ђу на род не не вла ди не 
ор га ни за ци је (нпр. Ко ми тет Цр ве ног кр ста), па чак, из у зет но, и 
по је дин ци – ак ту ел ни или бив ши ше фо ви др жа ва,27) вер ски по гла-
ва ри28) и слич но. У ли те ра ту ри се то углав ном пре ви ђа, али у уло-

25) Та ко за при мер са рад ње УН и Африч ке уни је: Ba bo u ca rr Jag ne, Bo sco Va le rio: „Uni ted 
Na ti ons – Afri can Union co o pe ra tion in con flict pre ven tion and me di a tion“, in: Sha ra mo Ro ba 
D., Ayan ga fac Chrysan tus (eds.): The Sta te of Hu man Se cu rity in Afri ca, In sti tu te for Se cu rity 
Stu di es, Pre to ria 2011, pp. 211-248.

26) И ма ле од но сно сред ње зе мље по не кад мо гу има ти ин те рес да вр ше уло гу по сред ни ка 
и би ти при хва ће не од стра на у спо ру као та кве. Већ је по ме ну то да је Ал жир по сре до-
вао у спо ро ви ма из ме ђу Ира ка и Ира на (1975) и Ли би је и Ча да (1989) а сва ка ко нај ви ше 
па жње при ву кло је ње го во успе шно по сре до ва ње у та лач кој кри зи из ме ђу САД и Ира на 
(1980). Је дан од по зна тих при ме ра ве зан је за гра ђан ски рат у Та џи ки ста ну (1992-1997) 
у ко ме су Ру си ја и Иран по др жа ва ли су прот ста вље не стра не. У вре ме нај же шћих су ко ба 
(1992-1993) по сре до ва ње две ју су сед них др жа ва – Ка зах ста на и Турк ме ни ста на до при-
не ло је из гла ђи ва њу кон флик та са Ру си јом и Ира ном, ко ји су ка сни је и са ми, за јед но 
са УН, пре у зе ли уло гу по сред ни ка у гра ђан ском ра ту. Ви ше, укљу чу ју ћи и ре ле вант не 
ста ти сти ке: Gre ig Mic hael J., Di ehl Paul F.: op. cit., pp. 84-87.

27) Та ко је пред сед ник САД Џи ми Кар тер од и грао уло гу по сред ни ка и су штин ски до при нео 
за кљу че њу спо ра зу ма о ми ру из ме ђу Егип та и Изра е ла у Кемп Деј ви ду (1978). Шта ви-
ше, 1982. (са мо го ди ну да на на кон ис те ка пред сед нич ког ман да та) осно вао је Кар те ров 
цен тар, по све ћен спре ча ва њу и ре ша ва њу су ко ба, раз во ју сло бо де и де мо кра ти је и уна-
пре ђе њу здра вља. Кар тер лич но и Цен тар по сре до ва ли су у мир ном ре ша ва њу спо ро ва 
и су ко ба у Ети о пи ји и Ери тре ји (1989), Се вер ној Ко ре ји (1994), Ли бе ри ји (1994), на 
Ха и ти ју (1994), у Бо сни и Хер це го ви ни (1994), Су да ну (1995), обла сти Ве ли ких је зе ра 
у Афри ци (1995-1996), Су да ну и Уган ди (1999), Ве не цу е ли (2002-2003), Не па лу (2004-
2008), Еква до ру и Ко лум би ји (2008), на Бли ском ис то ку (од 2003 до да нас). За до при нос 
ми ру, Кар тер је 2002. до био Но бе ло ву на гра ду за мир. Jimmy Car ter – 39th Pre si dent of the 
Uni ted Sta tes and Fo un der of The Car ter Cen ter,  The Car ter Cen ter, http://www.car ter cen ter.
org/news/ex perts/jimmy_car ter.html, 29/3/2015.

28) По сре до ва ње вер ских по гла ва ра би ло је ка рак те ри стич но за про шлост, али ни да нас 
ни је ис кљу че но. При мер је гра нич ни спор из ме ђу Ар ген ти не и Чи леа у ве зи са ка на лом 
Бигл, ко ји се на ро чи то ти цао то га ко ме при па да ју три ма ла остр ва. Две зе мље су ар би-
тра жним ком про ми сом 1971. ре ше ње пре пу сти ле ме ђу на род ној ар би тра жи, ко ја је 1977. 
пре су ди ла у ко рист Чи леа. Ар ген ти на је, ме ђу тим, од би ла да при хва ти та кву пре су ду и 
1978. по че ла вој ну ак ци ју ра ди за у зи ма ња остр ва ца. Та да је ин тер ве ни сао па па Јо ван 
Па вле II та ко што је пред сед ни ци ма две ју др жа ва по ну дио сво је по сре до ва ње и по слао 
им свог лич ног иза сла ни ка. Ар ген ти на је об у ста ви ла вој ну ак ци ју и две зе мље су пот-
пи са ле акт ко јим су и фор мал но за тра жи ле по сре до ва ње па пе. Оно је би ло ре ла тив но 
ду го трај но (1979-1984) али је на кра ју уро ди ло пло дом, та ко што је 1984. у Ва ти ка ну 
пот пи сан Уго вор о ми ру и при ја тељ ству ко јим је Ар ген ти на при зна ла Чи леу су ве ре ни-
тет над спор ним под руч јем.
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зи по сред ни ка мо гу се по ја ви ти и ме ђу на род ни су до ви,29) па чак и 
уго вор на те ла.30)

3. НЕ КИ ПО СЕБ НИ СЛУ ЧА ЈЕ ВИ

У ве зи са са вре ме ном прак сом по себ но су за ни мљи ве услов-
но ре че но но ве уста но ве кон такт гру па и шатл ди пло ма ти ја.

1. Кон такт гру па. - Овај тер мин се одо ма ћио као на зив за гру-
пу љу ди ко ја у прак си нај че шће пред ста вља не ке др жа ве (нпр. ве-
ли ке си ле, чла ни це ЕУ, па и чи та ву тзв. „ме ђу на род ну за јед ни цу“) а 
ко ја у не ком спо ру или су ко бу по сре ду је из ме ђу су прот ста вље них 
стра на од но сно пру жа до бре услу ге и по ку ша ва да по мог не у из на-
ла же њу при хва тљи вих ре ше ња. 

Уз све ри зи ке ко је но си уоп шта ва ње, кон такт гру па би се 
упро шће но мо гла опи са ти  као ко лек тив ни по сред ник у чи јем 
члан ству су су бјек ти из ра зних др жа ва. То јој да је по треб ну до зу 
ела стич но сти и при хва тљи во сти за обе стра не у спо ру.

Као не ка вр ста не при стра сног ме ђу на род ног те ла ме шо ви тог 
са ста ва кон такт гру па до не кле ли чи на ар би тра жни суд, с тим да 

29) Основ на уло га ме ђу на род них су до ва је да у суд ском по ступ ку ре ша ва ју ме ђу на род не 
спо ро ве и да, кад су за то овла шће ни, да ју са ве то дав на ми шље ња одн. да у кри вич ном 
по ступ ку од лу чу ју о кри ви ци и ка зни. Дру гим ре чи ма, ни је по сао су да да по сре ду је у 
спо ру, већ да га сам ре ша ва. Ме ђу тим, по је ди ни су до ви овла шће ни су од го ва ра ју ћим 
ме ђу на род ним до ку мен ти ма да се по ја ве и у уло зи по сред ни ка. Та ко пре ма чл. 38/1/б 
Европ ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма (1950) ако Суд про гла си пред став ку при хва-
тљи вом, „ста вља се на рас по ла га ње стра на ма у спо ру ка ко би се по сти гло при ја тељ ско 
по рав на ње за сно ва но на по што ва њу људ ских пра ва уста но вље них Кон вен ци јом и про-
то ко ли ма из њу“. Ово ре ше ње тре ба по сма тра ти у све тлу чи ње ни це да Суд по сту па не 
са мо по по је ди нач ним пред став ка ма (чл. 34) већ се ба ви и ме ђу др жав ним спо ро ви ма, 
по кре ну тим пред став ком јед не уго вор ни це ко јом се твр ди да је дру га уго вор ни ца из вр-
ши ла по вре ду од ред би Кон вен ци је или про то ко ла уз њу (чл. 33).

30) Уго вор на те ла су ме ђу на род ни ор га ни и те ла, осно ва ни ме ђу на род ним уго во ри ма, ко ји-
ма др жа ве ко је их осни ва ју по ве ра ва ју од ре ђе не по себ не за дат ке. То су ра зни ко ми те ти 
за људ ска пра ва, реч не ко ми си је итд. Ви ше о овим те ли ма. Кри во ка пић Бо рис: Ме ђу-
на род но јав но пра во, Ме га тренд уни вер зи тет & Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и 
при вре ду, Бе о град 2014, стр. 332-339.

 Нај ва жни је уни вер зал но уго вор но те ло у ма те ри ји људ ских пра ва је Ко ми тет за људ-
ска пра ва, осно ван Ме ђу на род ним пак том о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма (1966). 
Пакт, по ред оста лог у чл. 41. са др жи фа кул та тив ну кла у зу лу ко ја до зво ља ва да сва ка 
уго вор ни ца ко ја је при хва ти, мо же под но си ти пред став ке Ко ми те ту про тив дру ге та кве 
уго вор ни це. Под од ре ђе ним усло ви ма, Ко ми тет ће, пре ма сло ву Пак та: „ста ви ти сво је 
до бре услу ге на рас по ла га ње за ин те ре со ва ним др жа ва ма уго вор ни ца ма, да би се до шло 
до при ја тељ ског ре ше ња пи та ња на осно ву по што ва ња људ ских пра ва и основ них сло-
бо да, као што их при зна је овај пакт.“ Ма да из вор ни текст по ми ње до бре услу ге (eng. 
good of fi ces) ја сно је да се за пра во ра ди о по сре до ва њу, јер ни је реч о то ме да се ус по ста-
ви кон такт ме ђу стра на ма у спо ру, већ да им се по мог не да за јед нич ки на ђу обо стра но 
при хва тљи во ре ше ње.
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су раз ли ке ја сне. Ар би тре у прин ци пу би ра ју са ме стра не у спо ру, 
док са став кон такт гру пе обич но од ре ђу је не ко тре ћи (нпр. не ка 
ме ђу на род на ор га ни за ци ја) оста вља ју ћи стра на ма у спо ру да евен-
ту ал но од би ју по је ди не за њих не при хва тљи ве чла но ве гру пе. Још 
ва жни је је то што су пре су де ар би тра жног су да прав но оба ве зу ју ће, 
док се уло га кон такт гру пе сво ди на по сре до ва ње, без пра ва на ме-
та ња ре ше ња.31)

2. Шатл-ди пло ма ти ја. - Та ко се у ме ђу на род ним од но си ма 
на зи ва ју ди пло мат ски пре го во ри у ко ји ма кључ ну уло гу игра тре ћа 
стра на ко ја по сре ду је из ме ђу су прот ста вље них др жа ва (евен ту ал-
но и дру гих су бје ка та) та ко што пу ту је од јед не до дру ге и на зад и 
пре но си по ру ке и пред ло ге, с тим да до да је и соп стве не.

То је јед на вр ста тзв. пу ту ју ће ди пло ма ти је ко ја је се при ме-
њу је на ро чи то он да ка да су стра не у спо ру вољ не да пре го ва ра ју, 
али из не ког раз ло га (за то што не при зна ју јед на дру гу, за то што 
су ме ђу соб ни од но си ве о ма ло ши, због от по ра до ма ће јав но сти 
и слич но) ни су спрем не да то чи не не по сред но. Сто га по сред ник 
при хва та да се пре го во ри од ви ја ју пре ко ње га, та ко што он на из-
ме нич но по се ћу је обе стра не, пре но се ћи пред ло ге и по ру ке. У том 
де лу ње го ва уло га ли чи на пру жа ње до брих услу га, али је ви ше од 
то га, за то што по сред ник ак тив но уче ству је, из но се ћи соп стве не 
пред ло ге и су ге сти је и за пра во че сто ру ко во ди пре го во ри ма.

Шатл-ди пло ма ти ја је по ста ла по зна та за хва љу ју ћи не ка да-
шњем др жав ном се кре та ру САД Хен ри ју Ки син џе ру ко ји је 70-
их го ди на XX в. уче ство вао у ди пло мат ским пре го во ри ма из ме ђу 
Егип та и Изра е ла, у на сто ја њу да се на кон ду го го ди шњег не при-
ја тељ ства и не ко ли ко ра то ва (по себ но по след њег, Јом ки пур ског, 
1973) из ме ђу две зе мље за кљу чи ста би лан мир.32) Ова тех ни ка 
по ка за ла се успе шном - до ве ла је до по сте пе ног сма ње ња на пе-
то сти, при бли жа ва ња ста во ва и, ко нач но, до ми ров ног спо ра зу ма 

31) Исти не ра ди, у прак си су др жа ве, по себ но ма ле зе мље, че сто под сна жним по ли тич ким 
при ти ском да при хва те ре ше ња ко ја ну ди кон такт гру па. Тај при ти сак до ла зи од од ре ђе-
них ме ђу на род них ор га ни за ци ја и нај ве ћих си ла.

32) По све до че њу Ки син џе ра, 13.1.1973, ње гов по моћ ник Џон Си ско се то ком ле та од Тел 
Ави ва (Изра ел) до Асу а на (Еги пат) на ша лио по же лев ши при сут ни ма до бро до шли цу „у 
еги пат ско-изра ел ском авио-ша тлу“. Имао је на уму тзв. шатл (shut tle), уче ста ли ави он-
ски са о бра ћај ко ји се у САД при ме њу је на крат ким ли ни ја ма, из ме ђу два или три од ре-
ди шта, без утвр ђе ног рас по ре да ле те ња (кре ће чим има до вољ но пут ни ка). Као успе лу 
до ско чи цу из раз су при хва ти ли оста ли чла но ви де ле га ци је, дру ге ди пло ма те и штам па.
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(1978).33) Ме ђу тим, овај об лик по сре до ва ња био је, раз у ме се, по-
знат и ра ни је, пре не го што је на стао сам тер мин.34)

У дру гој по ло ви ни XX и пр вим го ди на ма XXI ве ка шатл-
ди пло ма ти ја по ста ла је ре дов на по ја ва, по себ но ка да су у пи та њу 
сло же ни про бле ми и озбиљ ни су ко би. У вре ме рас па да СФРЈ и ра-
то ва на ње ним про сто ри ма, у уло зи по сред ни ка ко ји су кон так ти-
ра ли раз не стра не (пу ту ју ћи из пре сто ни це у пре сто ни цу) и ну ди ли 
мо гу ћа ре ше ња би ли су мно ги по ли ти ча ри из САД, За пад не Евро-
пе и Ру си је. Је дан од при ме ра у пр вој де це ни ји XXI в. су пу то ва ња 
фран цу ског пред сед ни ка Ни ко ла са Сар ко зи ја и дру гих ис так ну тих 
за пад них по ли ти ча ра ра ди лич ног по сре до ва ња у су ко бу Ру си је и 
Гру зи је (2008).

4. ОД НОС ПО СРЕ ДО ВА ЊА  
И ДРУ ГИХ НА ЧИ НА МИР НОГ  

РЕ ША ВА ЊА СПО РА

Пре ма из ло же ном, основ ни еле мен ти по сре до ва ња су:
 – уче шће тре ће, не при стра сне стра не;
 – тре ћа стра на мо же са ма да се по ну ди или мо же би ти по-

зва на, али сва ка ко мо ра би ти при хва ће на од обе ју стра на 
у спо ру;

 – по сред ник на сто ји да сво јим пред ло зи ма, са ве ти ма и 
слич но по мог не ре ше ње, али оно је и да ље ис кљу чи во у 
ру ка ма стра на у спо ру: са вет по сред ни ка ни је прав но оба-
ве зу ју ћи;

 – по сре до ва ње се ја вља у ра зним об ли ци ма на ра зним ета-
па ма ре ша ва ња спо ра – мо же се ја ви ти са мо стал но, али 
исто та ко и па ра лел но са дру гим ме ха ни зми ма за ре ше-

33) На кон 12 да на тај них пре го во ра у ре зи ден ци ји пред сед ни ка САД Кемп Деј вид, еги пат-
ски пред сед ник Ан вар ел Са дат и изра ел ски пре ми јер Ме на хем Бе гин су уз по сре до ва-
ње аме рич ког пред сед ни ка Џи ми ја Кар те ра 17.9.1989. пот пи са ли спо ра зу ме ко ји су во-
ди ли нор ма ли за ци ји ме ђу соб них од но са (оквир ни спо ра зу ми за мир на Бли ском ис то ку 
и за мир из ме ђу Егип та и Изра е ла). Ко на чан уго вор о ми ру из ме ђу Егип та и Изра е ла 
пот пи сан је у Ва шинг то ну 26.3.1979. За то су Са дат и Бе гин до би ли 1978. Но бе ло ву на-
гра ду за мир.

34) По ред оста лог, још 1953. пре го во ри за ре ше ње спо ра из ме ђу Ју го сла ви је и Ита ли је око 
ста ту са Тр ста би ли су во ђе ни та ко што се пре го ва ра чи две ју др жа ва ни су су сре та ли 
ли цем у ли це, већ су се де ли сва ко у сво јој ам ба са ди у Лон до ну, а из ме ђу њих су пред-
став ник бри тан ског ми ни стар ства ино стра них по сло ва и аме рич ки ам ба са дор у Ве ли кој 
Бри та ни ји пре но си ли по ру ке, по сре до ва ли и вр ши ли при ти сак на јед ну или дру гу стра-
ну. Ше фо ви две ју де ле га ци ја ви де ли су се тек при ли ком пот пи си ва ња спо ра зу ма ко јим 
је спор ре шен. Ко ва че вић Жи во рад: op. cit., стр. 257.
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ње спо ра од но сно мо же би ти пред у слов за обра ћа ње тим 
ме ха ни зми ма (нпр. по сре до ва ње да би се спор по ве рио 
ар би тра жи).

О од но су по сре до ва ња и до брих услу га, већ је би ло ре чи. 
Сто га ће ов де би ти дат кра так осврт на нај ва жни је слич но сти и раз-
ли ке из ме ђу по сре до ва ња и не по сред них ди пло мат ских пре го во ра, 
ис тра ге, ми ре ња и ар би тра же.

Ма да се и код по сре до ва ња ра ди о јед ној вр сти пре го во ра, 
они се од ви ја ју уз уче шће по сред ни ка (тре ће стра не) а не са мо са-
мих стра на у спо ру – у не ку ру ку то су за пра во пре го во ри по сред-
ни ка са сва ком од стра на у спо ру по на о соб, ра ди при бли жа ва ња 
њи хо вих ста во ва. Са дру ге стра не, по сре до ва ње као ре зул тат има 
пре по ру ку ко ја ни је оба ве зу ју ћа, док се пре го во ри за вр ша ва ју или 
без успе ха или спо ра зу мом, ко ји он да оба ве зу је стра не, као и сва ки 
дру ги ме ђу на род ни спо ра зум (pac ta sunt ser van da).

Раз ли ке у од но су на ис тра гу су ве ли ке. По сред ник је увек 
не ки не у трал ни ауто ри тет, док ис тра га мо же би ти по ве ре на и ме-
шо ви тој ко ми си ји; по сред ник има кре а тив ну уло гу, он на сто ји да 
фор му ли ше ре ше ња ко ја ће по мо ћи окон ча ње спо ра, док ис тра га 
има за циљ са мо да све стра ним ис пи ти ва њем свих окол но сти утвр-
ди тач но чи ње нич но ста ње (исти ну); ре зул тат по сре до ва ња је са-
вет, ре зул тат ис тра ге је из ве штај (до ку мен то ва ни на лаз) ис тра жне 
ко ми си је; итд.

Слич ност са ми ре њем огле да се у то ме што у оба слу ча ја 
спор раз ма тра тре ћи, спољ ни, не у трал ни ор ган (по сред ник одн. 
ми ри тељ) ко ме су обе стра не по кло ни ле по ве ре ње, с тим да пред-
лог тог ор га на ни је прав но оба ве зу ју ћи. Раз ли ка је већ у то ме што 
по сту пак ми ре ња мо же по че ти са мо кад се о то ме спо ра зу ме ју 
стра не у спо ру, тј. бу ду ћи ми ри тељ не мо же сам да по ну ди та кву 
сво ју услу гу. По сред ник мо же да под но си ви ше уза стоп них, па и 
исто вре ме них (ал тер на тив них) пред ло га од но сно са ве та, ко је стра-
не, у слу ча ју успе ха по сре до ва ња, при хва та ју и на тој осно ви чи не 
сит не по ма ке или за кљу чу ју спо ра зум, с тим да сам по сред ник у 
прин ци пу ни је ду жан да под но си ни ка кав по се бан из ве штај. На-
про тив, ми ри тељ, на кон што је про у чио про блем, чуо ста во ве и 
ар гу мен те обе ју стра на, а по по тре би спро вео и соп стве ну ис тра гу, 
под но си из ве штај ко јим ну ди го то во ре ше ње.

Још ве ћа је раз ли ка у од но су на ар би тра жу. Ма да по сто ји 
од ре ђе на слич ност ко ја се огле да у то ме да не при стра сни ор ган 
ис пи ту је спор и ну ди ре ше ње, по сре до ва ње је мно го ела стич ни је, 
не мо ра ну жно по чи ва ти на прав ним ар гу мен ти ма, има ис кљу чи во 
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са ве то дав ни ка рак тер и, за раз ли ку од ар би тра жне пре су де, ни ко-
га не оба ве зу је. Не ке од раз ли ка и ујед но пред но сти по сре до ва ња 
огле да ју се у то ме што по сре до ва ње по пра ви лу има по вер љив ка-
рак тер, а уз то у ве ћи ни слу ча је ва кра ће тра је и знат но ма ње ко шта 
не го ар би тра жни по сту пак.
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Bo ris Dj. Kri vo ka pic

GOOD OF FI CES AND ME DI A TION  
IN IN TER NA TI O NAL DIS PU TES SET TLE MENT

Re su me
Good of fi ces and me di a tion are among the most im por tant ways 

of pe a ce ful set tle ment of in ter na ti o nal dis pu tes. In con tem po rary prac-
ti ce, it is of ten dif fi cult to ma ke dif fe ren ce bet we en them.

Both ca ses mean in ter ven tion of a third (ne u tral) partyon the call 
or at le ast with the con sent of the par ti es to the dis pu te, in or der to help 
them sol ve it by them sel ves. In this sen se, one might even say that they 
are dif fe rent forms or dif fe rent ex tent and in ten sity of me di a tion. In 
prac ti ce the se two ways of pe a ce ful set tle ment of dis pu tes ra rely oc cur 
in a pu re form. Even if the ini tial pha se starts as pro vi ding good of fi ces, 
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en ga ge ment of a third party la ter al most ine vi tably turns in to so me form 
of me di a tion. Ho we ver, the dif fe ren ce, at le ast in prin ci ple, exists.

The pa per de als with the good of fi ces and me di a tion, the dif fe-
ren ces among them, so me spe cial forms of me di a tion and dif fe ren ces in 
re la tion to ot her ways of pe a ce ful set tle ment of in ter na ti o nal dis pu tes.
Key words: Good of fi ces, Me di a tion, In ter na ti o nal dis pu tes set tle ment, In ter-

na ti o nal Law

* Овај рад је примљен 07. апри ла 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. септембра 2015. године.
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Драган Ђукановић
Институт за међународну политику и привреду, Београд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ЦРНА ГОРА – 
АНАЛИЗА БИЛАТЕРАЛНИХ ОДНОСА 
И ПРОБЛЕМА НАКОН 2006. ГОДИНЕ*

Сажетак
Односe из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре по сле не стан-

ка њи хо ве за јед нич ке др жа ве 2006. го ди не од ли ко ва ле су број не 
осци ла ци је. Они су умно го ме би ли ве за ни и за ин тер пе со нал не 
од но се из ме ђу но си ла ца вла сти у Бе о гра ду и Под го ри ци. Та ко ђе, 
јед но стра но про гла ше ње ко сов ске не за ви сно сти 2008. го ди не и 
при зна ње тог чи на од стра не зва нич не Под го ри це ре ме ти ло је од-
но се из ме ђу две ју зе ма ља у ка сни јем пе ри о ду. Ипак, на кон до ла ска 
Срп ске на пред не стран ке на власт у Ср би ји 2012. го ди не еви ден-
тан је но ви и по вољ ни ји тренд у би ла те рал ним од но си ма са Цр ном 
Го ром. Аутор, с тим у ве зи, ука зу је и на по ја чан обим ме ђу соб них 
по се та зва нич ни ка две ју др жа ва то ком 2013. и 2014. го ди не.

Срп ско-цр но гор ске од но се, ка ко под вла чи аутор, ка рак те ри-
шу и од ре ђе ни кон стант ни про бле ми, а ко ји су ве за ни за још увек 
не де фи ни са ну ме ђу др жав ну гра ни цу и по ло жај Ср ба у Цр ној Го-
ри/Цр но го ра ца у Ср би ји. Та ко ђе, зна ча јан про блем пред ста вља и 
од су ство пот пи си ва ња ме ђу др жав ног спо ра зу ма о двој ном др жа-
вљан ству из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре.

Аутор, ипак, оче ку је да ће се у на ред ном раз до бљу срп ско-
цр но гор ски од но си умно го ме по бољ ша ти, као и да ће обе др жа ве 
као „пред вод ни це“ про це са европ ских ин те гра ци ја на За пад ном 
Бал ка ну то учи ни ти и за хва љу ју ћи ком пле мен тар но сти њи хо вих 

* Рад је реализован у оквиру пројекта „Србија у савременим међународним интегратив-
ним процесима – спољнополитички, међународни, економски, правни и безбедносни 
аспекти“ Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, бр. 
OI 179023 за период 2011–2015.
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дру гих спољ но по ли тич ких ци ље ва (са рад ња у ре ги о ну, са рад ња 
у окви ру ме ђу на род них ор га ни за ци ја, и сл.). На са мом кра ју ра да 
аутор ис ти че да је нео п ход но да се вла сти у Бе о гра ду и Под го ри-
ци од рек ну ло шег на сле ђа го то во две де це ни је ду гих ме ђу соб них 
раз ми ри ца и не спо ра зу ма, и да до дат но ин тен зи ви ра ју обо стра ну 
са рад њу. 
Кључ не ре чи:  Ре пу бли ка Ср би ја, Цр на Го ра, би ла те рал ни од но си, гра ни-

це, ма њин ске за јед ни це, двој но др жа вљан ство

1. СРП СКО-ЦР НО ГОР СКИ ОД НО СИ  
ИЗ МЕ ЂУ РАС ПА ДА ДРУ ГЕ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ (1991)  

И СТИ ЦА ЊА НЕ ЗА ВИ СНО СТИ ЦР НЕ ГО РЕ (2006)

На кон фак тич ког рас па да не ка да шње Со ци ја ли стич ке Фе де-
ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је и оси ва ња Са ве зне Ре пу бли ке Ју-
го сла ви је, 27. апри ла 1992. го ди не, са чи ње не од Ре пу бли ке Ср би је 
и Ре пу бли ке Цр не Го ре, но во о сно ва на фе де рал на др жа ва има ла је 
број не про бле ме, а пре све га у ве зи са ме ђу на род ним санк ци ја ма 
и дру гим по ли тич ким и рат ним окол но сти ма ко је су по сто ја ле у 
окру же њу.1) Пр ви на го ве шта ји раз ла за из ме ђу ре пу блич ких ру ко-
вод ста ва у Бе о гра ду и Под го ри ци по ја ви ли су се већ кра јем 1997. 
го ди не и то по сле рас це па у ра ни је мо но лит ној вла да ју ћој Де мо-
крат ској пар ти ји со ци ја ли ста Цр не Го ре (ДПС).2) Већ та да се у 
Цр ној Го ри по но во ре а фир ми ше тра ди ци о нал на про шло ве ков на 
уну тра шња ли ни ја по де ле из ме ђу сна га ко је су се за ла га ле за ја ча-
ње су бјек ти ви те та Цр не Го ре уну тар бив ше СР Ју го сла ви је и оних 
по ли тич ких пар ти ја ко је су же ле ле очу ва ње та да шње фе де рал не 
за јед ни це са Ре пу бли ком Ср би јом.3)

1) Ви де ти: Жив ко Ан дри ја ше вић, Исто ри ја Цр не Го ре, Vu ko tić Me dia, Atlas fon da ci ja, Бе-
о град, 2015, стр. 343–361.

2) Реч је о пар ти ји ко ја је на ста ла тран сфор ма ци јом не ка да шњег Са ве за ко му ни ста Цр не 
Го ре (СКЦГ). Ibi dem, str. 343–361.

3) Це ло куп на са вре ме на исто ри ја Цр не Го ре на кон не стан ка ње не др жав но сти 1918. го-
ди не би ла је обе ле же на уну тра шњим по де ла ма, а за пра во ве за ним за њен по ло жај. Са 
јед не стра не „бје ла ши“ су се без ре зер вно за ла га ли за ује ди ње ње и за јед нич ки жи вот са 
су сед ном Ср би јом, док су „зе ле на ши“ би ли за фе де рал ну асо ци ја ци ју ју жно сло вен ских 
на ро да, али че сто и за не за ви сну Цр ну Го ру. Ви де ти: Жив ко Ан дри ја ше вић, Исто ри ја 
Цр не Го ре, op. cit., стр. 254–306.

 Нај и зра зи ти је по де ле овим по во дом до ла зе до из ра жа ја то ком Дру гог свет ског ра та у 
окрут ним уну тар цр но гор ским об ра чу ни ма, а по ње го вом окон ча њу сле ди кон сти ту и-
са ње и ре а фир ми са ње цр но гор ске др жав но сти уну тар сло же не ју го сло вен ске др жа ве 
све до ње ног рас па да. Ви де ти: Ра до је Па јо вић, Кон тра ре во лу ци ја – чет нич ки и фе де-
ра ли стич ки по крет 1941-1945, „Обод“, Це ти ње, Исто риј ски ин сти тут СР Цр не Го ре, 
Ти то град, 1977, стр. 17–550.
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Упо ре до са еска ла ци јом ко сов ске кри зе и са по чет ком вој не 
кам па ње Се вер но а тлант ског са ве за на та да шњу СР Ју го сла ви ју од 
мар та до ју на 1999. го ди не до дат но се про ду бљу је раз дор из ме ђу 
вла сти две ју ре пу бли ка чла ни ца. Из Цр не Го ре је, у ме ђу вре ме ну, 
сти гло и не ко ли ко пред ло га за ре де фи ни са ње по сто је ће двој не фе-
де ра ци је и ње но пре о бли ко ва ње у „ла ба ви ју” асо ци ја ци ју др жа ва.4)

Исти про цес је на ста вљен и по сле про ме не вла сти у Бе о гра-
ду, 5. ок то бра 2000. го ди не, а усле ди ле су и но ве тен зи је из ме ђу 
ру ко вод ста ва Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Цр не Го ре, а у ве зи 
са тран сфор ма ци јом та да већ из ра зи то не функ ци о нал не СР Ју го-
сла ви је. Ово је ре зул ти ра ло оја ча ним ан га жма ном Европ ске уни је 
на убла жа ва њу на ве де них не су гла си ца, ко је су пре ти ле да на од ре-
ђе ни на чин ра ди ка ли зу ју при ли ке уну тар Цр не Го ре, те да до ве ду 
до зна чај ни јих уну тра шњих не ста бил но сти. Ре зул тат ова квог ан-
га жма на би ло је и фор ми ра ње др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на 
Го ра, ко ја је по сто ја ла од 2003. до 2006. го ди не.5)

Тре ба на по ме ну ти да др жав на за јед ни ца ни је ус пе ла да у 
на ве де ном вре мен ском раз до бљу и су штин ски де лу је као функ-
ци о нал на др жа ва, што је са мо до дат но оп те ре ти ло од но се из ме ђу 
две ју др жа ва чла ни ца. Ме ђу тим, по што је „Устав на по ве ља др жав-
не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра“ пред ви ђа ла мо гућ ност одр жа ва-
ња ре фе рен ду ма у др жа ва ма чла ни ца ма, вла сти у Цр ној Го ри су, 
у скла ду са овим ак том, а на кон прет ход не са гла сно сти до би је не 
од Европ ске уни је, ор га ни зо ва ле ре фе рен дум о др жав но прав ном 
ста ту су.6) На овом ре фе рен ду му, одр жа ном 21. ма ја 2006. го ди не, 
55,5% гра ђа на Цр не Го ре опре де ли ло се за ње ну не за ви сност.7) 
Убр зо за тим је усле ди ло и фор мал но про гла ше ње цр но гор ске не за-
ви сно сти (3. јун 2006), ње но ме ђу на род но при зна ње и учла ње ње у 

4) Ви де ти до ку мент Вла де Ре пу бли ке Цр не Го ре из ав гу ста 1999. го ди не – „Осно ви но вих 
од но са Цр не Го ре и Ср би је”, Вре ме, Бе о град, 4. ја ну ар 2001. До ку мент је са др жао еле-
мен те за ства ра ње „Са ве за не за ви сних и су ве ре них др жа ва Цр не Го ре и Ср би је“. Овај 
аран жман је пред ви ђао de fac to кон фе де ра ци ју две ју ме ђу на род но при зна тих др жа ва са 
за јед нич ким ор га ни ма – пред сед ни ком, Скуп шти ном и Са ве том ми ни ста ра.

5) Др жав на за јед ни ца Ср би ја и Цр на Го ра фор ми ра на је 2003. го ди не усва ја њем „Устав не 
по ве ље“ (Слу жбе ни лист Ср би је и Цр не Го ре, бр. 1/2003), као те мељ ног кон сти ту тив ног 
ак та. Ме ђу тим, објек тив но она ни ка да ни је би ла у пот пу но сти им пле мен ти ра на, а тре ба 
на по ме ну ти и да је др жав на за јед ни ца за пра во на ста ла на ин си сти ра ње Европ ске уни је 
пот пи си ва њем „По ла зних осно ва за пре у ре ђе ње од но са Ср би је и Цр не Го ре“ (14. март 
2002).

6) „Устав на по ве ља др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра“, op. cit., члан 60, став 1–3.

7) Услов ко ји је Европ ска уни ја по ста ви ла пред та да шње вла сти Цр не Го ре био је да ће се 
ре фе рен дум о ње ном ста ту су сма тра ти успе шним је ди но уко ли ко се „за“ не за ви сност 
из ја сни ви ше од 55% иза шлих гла са ча.
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број не ме ђу на род не ор га ни за ци је (Ује ди ње не на ци је, Са вет Евро-
пе, Ор га ни за ци ја за европ ску без бед ност и са рад њу, итд.).8)

2. ОД НО СИ ИЗ МЕ ЂУ  
ЦР НЕ ГО РЕ И СРБИЈЕ ПО СЛЕ 2006. ГО ДИ НЕ – 

РАЗДОБЉЕ КОНСТАНТ НИХ ОСЦИ ЛА ЦИ ЈА

По сле про гла ше ња не за ви сно сти Цр не Го ре до шло је до пр-
во бит ног, те по мно ги ма оче ки ва ног, до дат ног за хла ђе ња од но са 
из ме ђу Бе о гра да и Под го ри це. На и ме, та да је у Ср би ји на вла сти 
би ла ко а ли ци ја оку пље на око Де мо крат ске стран ке Ср би је, а ко ја је 
ак тив но по др жа ва ла По крет за очу ва ње за јед нич ке др жа ве у Цр ној 
Го ри. По себ но су ови од но си би ли до дат но за тег ну ти због чи ње ни-
це да је Под го ри ца че сто у јав ном дис кур су го во ри ла о отво ре ном 
„ме ша њу” су сед не Ср би је у уну тра шње ства ри но во су ве ре не др-
жа ве. Ср би ја је, ме ђу тим, убр зо на кон ре фе рен ду ма, од но сно 15. 
ју на 2006. го ди не при зна ла Цр ну Го ру, а на кон све га се дам да на 
би ли су ус по ста вље ни и ди пло мат ски од но си.9) У ме ђу вре ме ну то-
ком про те клих не ко ли ко го ди на отво ре ни су и кон зу лат Ср би је у 
Хер цег Но вом (март 2011), као и кон зу лат Цр не Го ре у Срем ским 
Кар лов ци ма (јул 2015).

Вла да Цр не Го ре је још кра јем 2006. го ди не, усво ји ла до ку-
мент под на зи вом „Спољ но по ли тич ки при о ри те ти Цр не Го ре“.10) 
У овом стра те шком спољ но по ли тич ком до ку мен ту на гла ше на је 
евро а тлант ска пер спек ти ва зе мље, као и ње но ја сно по зи ци о ни ра-
ње као кон струк тив ног ак те ра и парт не ра у ре ги о ну Ју го и сточ не 
Евро пе. На ве де ни до ку мент са др жи и кон ста та ци ју да ни је мо-
гу ће успе шно при сту пи ти Европ ској уни ји и/или Се вер но а тлан-
ском са ве зу (НА ТО) без прет ход ног ин тен зи ви ра ња би ла те рал не 
и мул ти ла те рал не са рад ње у ре ги ји За пад ног Бал ка на и Ју го и сточ-
не Евро пе.11) Но, зна чај но је на по ме ну ти и да је у пр вој вер зи ји 
овог до ку мен та би ло по себ но ука за но на зна чај са рад ње ове зе-
мље са Ре пу бли ком Ср би јом. У том сми слу би ло је на ве де но да 
ће Цр на Го ра са Ср би јом „на ста ви ти да раз ви ја ти је сне ве зе због 

8) На кон про гла ше ња не за ви сно сти Цр на Го ра је по ста ла 192. чла ни ца Ује ди ње них на ци ја 
(28. јун 2006). Ви де ти: Жив ко Ан дри ја ше вић, Исто ри ја Цр не Го ре, op. cit., стр. 306.

9) „Би ла те рал ни од но си: Ср би ја“, Ми ни стар ство вањ ских по сло ва и европ ских ин те гра-
ци ја Цр не Го ре, Ин тер нет, http://www.mvpei.gov.me/ru bri ke/bi la te ral ni-od no si/bi la te ral ni-
od no si/sr bi ja, 18/08/2015.

10) „Спољ но по ли тич ки при о ри те ти Цр не Го ре”, Вла да Цр не Го ре, 15. но вем бар 2007.

11) У пре ам бу ли Уста ва Цр не Го ре (2007), став 5. ја сно се на во ди и ис ти че ње на евро а тлант-
ска ин тен ци ја. Ово је је ди ни слу чај ове вр сте у пост ју го сло вен ској устав ној тра ди ци ји.



Драган Ђукановић Република Србија и Црна Гора анализа ...

55

ни за исто риј ских, кул тур них и еко ном ских фак то ра”.12) Би ло је, 
исто вре ме но, на гла ше но да то под ра зу ме ва од нос „рав но прав ног 
парт нер ства и ува жа ва ња“ Ре пу бли ке Цр не Го ре од стра не су-
сед не Ре пу бли ке Ср би је.13) Ме ђу тим, у ак ту ел ној вер зи ји овог до-
ку мен та, ко ји је у скла ду са тре нут ном устав ном тер ми но ло ги јом у 
ме ђу вре ме ну пре и ме но ван у „Вањ ско по ли тич ке при о ри те те Цр не 
Го ре“, из о стао је пр ви на ве де ни ци тат из овог до ку мен та о „ти је-
сним“ ве за ма из ме ђу две ју др жа ва, а ко ји су усло вље ни раз ли чи-
тим чи ни о ци ма, док је дру ги остао.14)

То ком рас пра ве о но вом Уста ву Цр не Го ре из 2007. го ди не 
усле ди ла је по ја ва но вог ни за про бле ма у од но си ма две ју др жа ва, 
а ко ји су се од но си ли пре вас ход но на та ко зва на цр но гор ска иден-
ти тет ска пи та ња.15) Очи глед на је би ла на ме ра та да и са да вла да-
ју ће ко а ли ци је Де мо крат ске пар ти је со ци ја ли ста Цр не Го ре и Со-
ци јал де мо крат ске пар ти је (СДП) да и по ред при вид ног гра ђан ског 
ка рак те ра др жа ве про ба ју да у текст но вог кон сти ту тив ног ака та 
„угра де“ од ре ђе не еле мен те „ре де фи ни са ног” цр но гор ског на ци о-
нал ног иден ти те та.16) То се од но си ло на слу жбе ну упо тре бу но во-
у ве де ног цр но гор ског је зи ка, а по том и на др жав не сим бо ле, ко је 
су још 2004. го ди не про мо ви са ле ове вла да ју ће пар ти је.17) Ово је 
иза зва ло, по ко зна ко ји пут, но ве по де ле уну тар цр но гор ског дру-
штва, а зва нич ни Бе о град је, нај че шће с пра вом, че сто ука зи вао на 
не а де ква тан и не де фи ни сан ста тус Ср ба у Цр ној Го ри. Та кав по-
ло жај при пад ни ка ове за јед ни це остао је не про ме њен и до да нас.

Од но си из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре су зна чај но би ли по-
гор ша ни и ра ди ка ли зо ва ни по сле при зна ња не за ви сно сти Ко со ва 
од стра не вла сти у Под го ри ци (9. ок то бра 2008). Ово је иза зва ло 
„бу ји цу“ ре ак ци ја у зва нич ној Ср би ји и не ко ли ко на ред них го ди-
на је ути ца ло на раз вој би ла те рал них од но са.18) Иако Цр на Го ра 

12) „Спољ но по ли тич ки при о ри те ти Цр не Го ре“, op. cit.

13) Ibi dem.

14) „Вањ ско по ли тич ки при о ри те ти Цр не Го ре“, Ми ни стар ство вањ ских по сло ва и европ-
ских ин те гра ци ја Цр не Го ре, Под го ри ца, Ин тер нет, http://www.mvpei.gov.me/mi ni star-
stvo/spolj no-po li tic ki-pri o ri te ti, 12/08/2015.

15) Дра ган Ђу ка но вић, „‘Иден ти тет ска пи та ња’ и ли ни је уну тра шњих по де ла у Цр ној Го-
ри“, Ме ђу на род ни про бле ми, год. LXVI, бр. 3–4, ИМПП, Бе о град, 2014, стр. 395–422.

16) Ви де ти: Дра ган Ђу ка но вић и Иво на Ла ђе вац, „Кон цеп ци ја ‘устав ног на ци о на ли зма’ у 
кон сти ту тив ном ак ту Ре пу бли ке Цр не Го ре“, Те ме, год. XXXIV, бр. 2, Уни вер зи тет у 
Ни шу, Ниш, 2010, стр. 289–298.

17) Ми ша Ђур ко вић, „Ка ко се кон сти ту и шу на ци је: цр но гор ски слу чај“, Со ци о ло шки пре-
глед, год. XLIV, бр. 1, Бе о град, 2010, стр. 3–36.

18)  Зва нич ни Бе о град је та да про гла сио пер со ном non gra ta та да шњу ам ба са дор ку Цр не 
Го ре Ан ку Вој во дић.
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ду го ни је ус по ста ви ла фор мал не ди пло мат ске од но се са Ко со вом, 
прав да ју ћи то ну жно шћу укљу чи ва ња Цр но го ра ца у кон сти ту тив-
ни акт овог са мо про кла мо ва ног не за ви сног ен ти те та, ја сно је да је 
да ова кав од нос Под го ри це пре ма При шти ни и умно го ме ути цао на 
од но се са зва нич ним Бе о гра дом.19)

Го то во исто вре ме но, вла сти у Под го ри ци по ка зи ва ле су стал-
ну и не рет ко нео прав да ну бо ја зан од то га да се по ли тич ки чи ни о ци 
вла сти и опо зи ци је у Ср би ји су штин ски ни су од ре кли иде ја ве за-
них за ожи вља ва ње фе де рал не/кон фе де рал не за јед ни це са Цр ном 
Го ром. Та ко су оне у сва ком по те зу зва нич ног Бе о гра да, а по себ но 
ве за но за усва ја ње стра те ги је о срп ској ди ја спо ри 2011. го ди не, ви-
де ле бо ја зан у ве зи са оспо ра ва њем ње не не за ви сно сти и, ка ко се 
на во ди ло, „гра ђан ског ка рак те ра“ др жа ве.20) На и ме, у пр во бит ном 
тек сту овог до ку мен та би ло је ис так ну то да Ср би у Цр ној Го ри мо-
ра ју по ста ти кон сти ту тив ни на род, за јед но са Цр но гор ци ма, иако 
је ова др жа ва пре ма ње ном Уста ву из 2007. го ди не би ла де фи ни са-
на као гра ђан ска, а не ет но на ци о нал на.21)

Кул ми на ци ја ло ших би ла те рал них од но са из ме ђу Ср би је и 
Цр не Го ре би ла је ве за на за, на од ре ђе ни на чин, и ин тер пер со нал не 
од но се из ме ђу но си ла ца вла сти у Бе о гра ду и Под го ри ци. Не ко ли ко 
по след њих го ди на вла да ви не ко а ли ци је оку пље не око Де мо крат-
ске стран ке и та да шњег пред сед ни ка Ср би је, Бо ри са Та ди ћа, а по-
себ но на кон 2008. го ди не, вид но је по сто ја ло не по ве ре ње из ме ђу 
две ју зе ма ља, ко је се су штин ски про ме ни ло тек на кон до ла ска Срп-
ске на пред не стран ке на власт у Ср би ји по ло ви ном 2012. го ди не.22) 
Шта ви ше, по је ди ни пред став ни ци вла сти у Под го ри ци отво ре но 
су то ком кам па ња за из бо ре у Цр ној Го ри твр ди ли да се зва нич ни 
Бе о град ме ша у та мо шњи из бор ни про цес по др шком (про)срп ској 

19) И по ред обо стра ног отва ра ња ам ба са да Ко со ва и Цр не Го ре, ови од но си су и да ље на 
кон зу лар ном ни воу јер зва нич на Под го ри ца упор но ин си сти ра да се Цр но гор ци ма на 
Ко со ву оси гу ра устав ни трет ман при зна те ет нич ке ма њи не. Но, по сто је на ја ве да ће се 
ово пи та ње ре ши ти до кра ја 2015. го ди не. Ви де ти: Ра до мир То мић, „Цр но гор ци у ‘па ке-
ту’ са Ср би ма“, По бје да, год. LXXI, бр. 17832, Под го ри ца, 12. ав густ 2015, стр. 2–3. 

20) Из пр во бит ног тек ста ове стра те ги је из ба че ни су ста во ви о ну жно сти ус по ста вља ња 
„кон сти ту тив но сти“ срп ског на ро да у Цр ној Го ри. Ви де ти ко на чан текст: Стра те ги-
ја очу ва ња и ја ча ња од но са ма тич не др жа ве и ди ја спо ре и ма тич не др жа ве и Ср ба у 
ре ги о ну, Ми ни стар ство ве ра и ди ја спо ре Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град, 2011, стр. 
37–38.

21) Ви де ти: Дра ган Ђу ка но вић, „За не ма ре ни гра ђа нин и ‘све моћ ни’ ет нос – ле ги ти ма циј-
ски те ме љи пост ју го сло вен ских др жа ва и ен ти те та“, у збор ни ку: Уста ви у вре ме ну кри-
зе: пост ју го сло вен ска пер спек ти ва (при ре ди ли: Ми лан По ду на вац, Би ља на Ђор ђе вић), 
Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Удру же ње за по ли тич ке на у ке Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град, 
2014, стр. 103–118.

22) „Ми ло Ђу ка но вић: Од но си Цр не Го ре и Ср би је ни ка да ни су би ли бо љи у но ви јој исто-
ри ји“, ТАН ЈУГ, 27. де цем бар 2013.



Драган Ђукановић Република Србија и Црна Гора анализа ...

57

опо зи ци ји. Ме ђу тим, на по след њим пар ла мен тар ним из бо ри ма у 
Цр ној Го ри, ко ји су би ли одр жа ни то ком ок то бра 2012. го ди не, би-
ло је еви дент но да та квог ме ша ња ни је би ло, те су с тим у ве зи би-
ли са гла сни и Под го ри ца и Бе о град.

Ср би ја је, то ком про те кле три го ди не, у скла ду са по ступ ним 
ре де фи ни са њем сво је ре ги о нал не ком по нен те спољ не по ли ти ке 
по ка за ла да је спрем на да уна пре ди и од но се са Цр ном Го ром. Она, 
на и ме, оства ру је ви дан су фи цит у еко ном ској раз ме ни са овом су-
сед ном зе мљом већ ду жи низ го ди на.23) Та ко ђе, Ср би ја је спрем на 
да, уз по моћ кре ди та до би је ног од Ру ске Фе де ра ци је, то ком на ред-
них не ко ли ко го ди на ре кон стру и ше вла сти ти део пру ге Бе о град–
Бар. Ова пру га, ко ја је са гра ђе на још у вре ме дру ге Ју го сла ви је 
(1976) ни ка да ни је те мељ ни је ре кон стру и са на иако је овај пра вац 
ве о ма би тан и за Ср би ју и за Цр ну Го ру. Та ко ђе, Ср би ја ин тен зив но 
гра ди ко ри дор XI, ко ји би тре бао ићи од Вр шца (на ис то ку Вој во-
ди не), пре ко Бе о гра да и цен трал не Ср би је до цр но гор ске гра ни-
це.24) По том ће овај ауто пут би ти на ста вљен ауто пу тем Бар–Бо ља-
ре, ко ји од 11. ма ја ове го ди не гра ди цр но гор ска стра на.25) Са рад ња 
у обла сти енер ге ти ке, та ко ђе, мо же би ти уна пре ђе на из ме ђу Цр не 
Го ре и Ср би је. То се пре вас ход но од но си на ко ри шће ње број них 
хи дро е нер гет ских по тен ци ја ла сред њег то ка ре ке Лим.

Вид но уна пре ђе ње од но са из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре по-
твр ђу је и ве ли ки број уз врат них по се та ви со ких зва нич ни ка две ју 
зе ма ља то ком 2013. и 2014. го ди не. Пре ма по да ци ма Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је са мо то ком овог пе ри о да би ло 
је ор га ни зо ва но по шест уз врат них по се та го ди шње.26) Ме ђу тим, 

23) Ци тат са web стра ни це Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ср би је по све ће не би ла те рал-
ним од но си ма са Цр ном Го ром – „Ср би ја оства ру је зна ча јан су фи цит у роб ној раз ме ни 
са Цр ном Го ром. Роб на раз ме на је у 2013. го ди ни из но си ла 744,7 мил. евра (из воз 630,8 
– увоз 113,9), док је 2014. из но си ла 618,6 мил. евра (из воз 568 – увоз 50,6). Ср би ја је 
је дан од нај ва жни јих еко ном ских парт не ра Цр не Го ре.“ Из вор: Ин тер нет, http://www.
mfa.rs/sr/in dex.php/spolj na-po li ti ka/bi la te ral ni-od no si/117-bi la te ral ni-od no si/11558-cr na-
go ra?lang=cyr, 15/08/2015.

 Са дру ге стра не, на зва нич ној Ин тер нет пре зен та ци ји Ми ни стар ства вањ ских по сло ва 
и европ ских ин те гра ци ја Цр не Го ре на ла зи се сле де ћи ци тат – „Укуп на роб на раз мје на 
у 2012. го ди ни из но си ла је 616,14 ми ли о на еура, од че га је увоз из но сио 532,78 ми ли о на 
еура, док је из воз из но сио 83,36 ми ли о на еура. Ди рект не ин ве сти ци је из Ре пу бли ке Ср-
би је у 2012. го ди ни из но си ле су 26,61 милионa еура.“ Из вор: Ин тер нет, http://www.mvpei.
gov.me/ru bri ke/bi la te ral ni-od no si/bi la te ral ni-od no si/sr bi ja, 12/08/2015.

24) Ви де ти: „Ко ри дор 11“, Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства и ур ба ни зма Вла де Ре пу бли ке Ср-
би је, Ин тер нет, http://mgu.mgsi.gov.rs/lat/ko ri dor-11.php, 12/08/2015.

25) „Ауто пут Бар–Бо ља ре“, Ин тер нет, http://auto put.me/, 12/08/2015.

26) „Би ла те рал ни од но си са стра ним др жа ва ма: Цр на Го ра“, Ми ни стар ство спољ них по-
сло ва Ср би је, Ин тер нет, http://www.mfa.rs/sr/in dex.php/spolj na-po li ti ka/bi la te ral ni-od no-
si/117-bi la te ral ni-od no si/11558-cr na-go ra?lang=cyr, 12/08/2015.
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уко ли ко се ре ал но са гле да ју од но си две ју зе ма ља ја сно је да број на 
ра ни је отво ре на пи та ња и да ље оста ју „на сто лу“ и то без ре ал ног 
бр зог ре ша ва ња.

3. НАЈ ЗНА ЧАЈ НИ ЈИ ПРО БЛЕ МИ  
У ОД НО СИ МА ИЗ МЕ ЂУ РЕ ПУ БЛИКЕ 

СРБИ ЈЕ И ЦР НЕ ГО РЕ И МО ГУЋ НОСТИ 
ЗА ЊИ ХО ВО ПРЕ ВА ЗИ ЛА ЖЕ ЊЕ

Ве ћи на би ла те рал них про бле ма из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и 
Цр не Го ре је го то во исто вет на про бле ми ма ко ји оп те ре ћу ју од но се 
ме ђу оста лим др жа ва ма на ста лим на под руч ју не ка да шње Со ци ја-
ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је. Они се пре вас ход но 
од но се на раз гра ни че ње, обо стра ни по ло жај ет нич ких за јед ни ца, 
али и на број на пи та ња ко ја се од но се на чи ње ни цу да је Цр на Го ра 
при зна ла јед но стра но про кла мо ва ну не за ви сност Ко со ва. Исто вре-
ме но, Цр на Го ра са Ко со вом окон ча ва и ви ше го ди шњи про цес ме-
ђу соб ног раз гра ни че ња, а ус по ста вље ни су и ди пло мат ски од но си 
на ни воу ам ба са да, али без фор мал ног по ста вље ња ам ба са до ра.27) 
Сва ка ко јед но од ве о ма зна чај них пи та ња из ме ђу вла сти Ср би је и 
Цр не Го ре се од но си и на не до вр ше ну сук це си ју имо ви не бив ше 
СФР Ју го сла ви је.

Са дру ге стра не, из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре је по сле 2006. 
го ди не за кљу че но ви ше би ла те рал них уго во ра, ко ји пред ста вља ју 
ве о ма ко ри сну осно ву за даљ ње уна пре ђе ње њи хо вих од но са. На и-
ме, до кра ја 2012. го ди не би ла су за кљу че на и ра ти фи ко ва на два де-
сет два би ла те рал на ме ђу др жав на спо ра зу ма из ме ђу Ср би је и Цр не 
Го ре. (Ви де ти при лог бр. 1)

При лог бр. 1.: 
Пре глед би ла те рал них спо ра зу ма из ме ђу Ср би-
је и Цр не Го ре са да ту мом сту па ња на сна гу

1.    „Про то кол о ус по ста вља њу ди пло мат ских од но са из ме ђу Ре-
пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Цр не Го ре“, 22. 6.2006

2.    „Спо ра зум из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Цр не Го ре 
о со ци јал ном оси гу ра њу“, 1. 1. 2008.

27)  До кра ја те ку ће го ди не оче ку је се пот пи си ва ње спо ра зу ма о раз гра ни че њу из ме ђу Ко-
со ва и Цр не Го ре. Ви де ти: „Гра ни ца са ЦГ по Уста ву из 1974.“, Ра дио и Те ле ви зи ја Цр не 
Го ре, Под го ри ца, 12. ав густ 2015, Ин тер нет, http://www.rtcg.me/vi je sti/re gion/100540/gra-
ni ca-sa-cg-po-usta vu-iz-1974.html, 13/08/2014.
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3.    „Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли-
ке Цр не Го ре о прин ци пи ма и про це ду ри за при ме ну Спо ра-
зу ма о под ре ги о нал ној кон тро ли на о ру жа ња (цл. IV анек са 
1-б оп штег оквир ног спо ра зу ма за мир у Бо сни и Хер це го ви-
ни) “, 6. 7.2007.

4.    „Про то кол о са рад њи из ме ђу Ми ни стар ства спољ них по сло ва 
Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни стар ства ино стра них по сло ва Ре пу-
бли ке Цр не Го ре“, 7. 9.2007.

5.    „Про то кол из ме ђу Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре-
пу бли ке Ср би је и Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва и јав-
не упра ве Цр не Го ре о ор га ни зо ва њу и одр жа ва њу ре дов них 
са ста на ка из ме ђу пред став ни ка гра нич них по ли ци ја на цен-
трал ном, ре ги о нал ном и ло кал ном ни воу“, 23. 5. 2008.

6.    „За пи сник са са стан ка де ле га ци ја Ре пу бли ке Ср би је и Цр не 
Го ре о ме ђу на род ном друм ском пре во зу пут ни ка и те ре та“, 
13. 2. 2009.

7.    „Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Цр не 
Го ре о гра нич ној кон тро ли у же ле знич ком са о бра ћа ју“, 21. 7. 
2010.

8.   „За јед нич ко са оп ште ње Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре“, 27. 
4. 2009.

9.     „Уго вор из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре о прав ној по-
мо ћи у гра ђан ским и кри вич ним ства ри ма“, 11. 6. 2010.

10.  „Уго вор из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре о из ру че њу“, 
11. 6..2010.

11.  „Уго вор из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре о ме ђу соб-
ном из вр ше њу суд ских од лу ка у кри вич ним ства ри ма“, 11. 6. 
2010.

12.  „Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Цр не Го-
ре о пре во зу пут ни ка и ства ри у ме ђу на род ном друм ском са-
о бра ћа ју“, 27. 5. 2012.

13.  „Спо ра зум о еко ном ској са рад њи из ме ђу Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је и Вла де Цр не Го ре“, 10. 9. 2010.

14.  „Спо ра зум из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре о уза јам ном 
под сти ца њу и за шти ти ула га ња“, 10. 9. 2010.

15.  „Про то кол са са стан ка де ле га ци ја Ре пу бли ке Ср би је и Цр-
не Го ре о друм ском пре во зу пут ни ка и ства ри, одр жа ног 5. и 
6.11. 2009. го ди не“, 6. 11. 2009.

16.  „Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Цр не Го-
ре о раз ме ни сред ста ва и до ку мен та ци је“, 23. 5. 2012.
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17.  „Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Цр не Го-
ре о са рад њи у за шти ти од при род них и дру гих ка та стро фа“, 
1. 12. 2011.

18.  „Уго вор из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре о из ме на ма 
и до пу на ма уго во ра из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре о 
из ру че њу“, 13. 4. 2011.

19.  „Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Цр не Го-
ре о са рад њи и уза јам ној по мо ћи у ца рин ским пи та њи ма“, 1. 
9. 2011.

20.  „Про то кол о са рад њи Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Вла де Ве ли-
ког Вој вод ства Лук сем бур га и Вла де Цр не Го ре о тран сфе ру 
си сте ма Be lex fix са бе о град ске бер зе, Ре пу бли ка Ср би ја на 
Цр но гор ску бер зу у Цр ној Го ри“, 21. 12. 2010.

21.  „Ме мо ран дум о са рад њи из ме ђу Ми ни стар ства здра вља Ре-
пу бли ке Ср би је и Ми ни стар ства здра вља Цр не Го ре у обла-
сти здрав ства и ме ди цин ских на у ка“, 21. 12. 2010.

22.  „Уго вор из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре о из бе га ва њу 
дво стру ког опо ре зи ва ња у од но су на по ре зе на до хо дак“, 21. 
12. 2011.

Из вор: Пре глед је са чи њен на осно ву ши рих по да та ка ко ји су на ве де ни 
на: „Би ла те рал ни од но си са стра ним др жа ва ма: Цр на Го ра“, Ми ни стар-
ство спољ них по сло ва Ср би је, Ин тер нет, http://www.mfa.rs/sr/in dex.php/
spolj na-po li ti ka/bi la te ral ni-od no si/117-bi la te ral ni-od no si/11558-cr na-go-
ra?lang=cyr, 12/08/2015.

Ипак, уко ли ко се ап стра ху ју нај зна чај ни ји про бле ми у од но-
си ма из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре, мо же се за кљу чи ти да су они 
ве за ни за још увек су штин ски нео т по чет про цес де фи ни са ња ме-
ђу др жав не гра ни це, а по том и ста тус Ср ба у Цр ној Го ри и Цр но-
го ра ца у Ср би ји. Та ко ђе, по сто ји и објек тив ни про блем ве зан за 
не мо гућ но сти им пле мен та ци је ин сти ту та двој ног др жа вљан ства 
из ме ђу две ју др жа ва.

3.1. Де фи ни са ње ме ђу др жав не гра ни це

Ме ђу др жав на гра ни ца из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре 
још увек ни је де фи ни са на.28) У том сми слу на ве де но пи та ње мо же 
пред ста вља ти про блем, ко ји ипак сва ка ко не ће би ти пре до ми нан-

28) Цр на Го ра ни је ус пе ла да ре ши гра нич не про бле ме ни са дру гим пост ју го сло вен ским 
др жа ва ма. На и ме, сва ка ко нај зна чај ни ји спор Цр на Го ра има са су сед ном Хр ват ском око 
по лу о стр ва Пре вла ка иако са овом др жа вом има нај кра ћу гра ни цу. Он је са мо при вре-
ме но ре шен по себ ним про то ко лом из ме ђу бив ше СР Ју го сла ви је и Хр ват ске (2002), а 
по све му су де ћи на ве де ни спор ће би ти упу ћен Ме ђу на род ном су ду прав де у Ха гу на 
по себ ну ар би тра жу.
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тан, у бу ду ћим бла те рал ним од но си ма. И по ред осни ва ња Ме ђу др-
жав не ко ми си је за раз гра ни че ње из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Цр не 
Го ре од стра не срп ског Ми ни стар ства спољ них по сло ва још 2008. 
го ди не ни су усле ди ли зна чај ни ји на по ри да се ре ше ње овог отво-
ре ног пи та ња што пре по стиг не.

Срп ска стра на ука зу је и на чи ње ни цу да пред мет пре го во-
ра ме ђу др жав ног ти ма је сте и гра ни ца из ме ђу Цр не Го ре и Ко со-
ва.29) Ипак, тре ба има ти у ви ду на ја ве да ће вла сти у Под го ри ци 
и При шти ни убр зо пот пи са ти би ла те рал ни спо ра зум о гра ни ца ма 
из ме ђу Ко со ва и Цр не Го ре, че му се зва нич ни Бе о град оштро про-
ти ви.30) Зва нич ни ци Цр не Го ре су ви ше пу та то ком про те клих го ди-
на на гла ша ва ли да не ма зна чај ни јих отво ре них пи та ња са Ко со вом 
у ве зи са утвр ђи ва њем њи хо ве ме ђу соб не гра ни це, те да то не ће 
ути ца ти на од но се са но вим „су се дом“. Са дру ге стра не, по је ди ни 
пред став ни ци ко сов ске опо зи ци је на ја вљу ју да се оштро су прот-
ста вља ју за кљу че њу овог спо ра зу ма јер је на ште ту зва нич не При-
шти не.31)

3.2. Ма њин ска пи та ња – нај зна чај ни ји  
„ка мен спо ти ца ња“ у би ла те рал ним од но си ма

Ста тус Ср ба у Цр ној Го ри, као и Цр но го ра ца у Ср би ји, ла-
тент но оп те ре ћу је од но се из ме ђу Бе о гра да и Под го ри це још од 
2006. го ди не. Из ја ва не ка да шњег пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је, 
Бо ри са Та ди ћа, да та при ли ком по се те пред сед ни ка Цр не Го ре, Фи-
ли па Ву ја но ви ћа Бе о гра ду 18. ма ја 2009. го ди не, да је нео п ход но 
де фи ни са ти ста тус Ср ба у Цр ној Го ри као „аутох то ног на ро да“ ни-

 Са дру ге стра не, по сле „ве штач ки“ иза зва ног про бле ма око ушћа ре ке Су то ри не у Бо ко-
ко тор ском за ли ву, где су по је ди не по ли тич ке пар ти је у Бо сни и Хер це го ви ни по ку ша ва-
ле да оспо ре гра ни цу Цр не Го ре по зи ва ју ћи се на исто риј ску гра ни цу БиХ до окон ча ња 
Дру гог свет ског ра та у овој обла сти, ипак је до шло до по пу шта ња вла сти у Са ра је ву и 
на ја ве да ће се кра јем ав гу ста 2015. го ди не пот пи са ти ме ђу др жав ни спо ра зум о раз гра-
ни че њу.

 Ме ђу тим, са Ал ба ни јом пи та ње гра ни це је ре ше но још 1926. го ди не (у окви ру пр ве 
ју го сло вен ске др жа ве), али је 2009. го ди не пот пи сан и „Спо ра зум о об на вља њу, по-
прав ци и одр жа ва њу пи ра ми да, ме ђу пи ра ми да и дру гих гра нич них озна ка дуж цр но гор-
ско-ал бан ске др жав не гра ни це”. Ви де ти: „Ин фор ма ци ја о до са да шњним ак тив но сти ма 
на оба вља њу по сло ва раз гра ни че ња и утвр ђи ва ња др жав не гра ни це и при пре ма ма за 
за кљу чи ва ње ме ђу на род них уго во ра о др жав ној гра ни ци са су сјед ним др жа ва ма”, Ми-
ни стар ство уну тра шњих по сло ва Вла де Цр не Го ре, Под го ри ца, март 2013, стр. 3–20.

29) Ibi dem, стр. 17.

30) Ив. П., „По тез При шти не је до бра ви јест“, По бје да, го ди на LXXI, бр. 17834, Под го ри ца, 
14. ав густ 2015, стр. 2–3.

31) Ра до мир То мић, „‘Уто пље ни ци’ се за Ча кор хва та ју”, По бје да, го ди на LXXI, бр. 17828, 
Под го ри ца, 8. ав густ 2015, стр. 2–3.
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је на и шла на одо бра ва ње и бла го на кло не ста во ве вла сти у Под го-
ри ци. У ве зи са на ве де ним ни је би ло ни до дат них по ја шње ња шта 
у прав ном сми слу под ра зу ме ва по јам аутох то ног на ро да, од но сно 
да ли то под ра зу ме ва кон сти ту тив ност срп ске ет нич ке за јед ни це у 
Цр ној Го ри или од ре ђе ну вр сту спе ци јал ног ста ту са.32)

На кон до ла ска на власт Срп ске на пред не стран ке у Ср би ји 
по ло ви ном 2012. го ди не ово пи та ње ни је по нов но ак ту е ли зо ва но, 
а то ком број них уз врат них по се та зва нич ни ка две ју зе ма ља оно 
го то во и да ни је би ло по ста вља но. Не го ва ње су бјек ти ви те та срп-
ске ет нич ке за јед ни це у Цр ној Го ри за то, чи ни се, ви ше ни је из вор 
стал них про бле ма и из ве сних су рев њи во сти у од но си ма две ју зе-
ма ља. У сеп тем бру 2011. го ди не је био по стиг нут до го вор о на зи ву 
пред ме та ма тер њег је зи ка у шко ла ма у Цр ној Го ри (цр но гор ски – 
срп ски, бо сан ски, хр ват ски), што пред ста вља ве ли ки на пре дак и у 
ве зи са ста ту сом срп ске за јед ни це и мо гућ но шћу ко ри шће ња овог 
је зи ка ко ји је, пре ма Уста ву Цр не Го ре, „у слу жбе ној упо тре би“, 
али не и „слу жбе ни је зик“ у овој зе мљи.33) Та ко ђе, по је ди не по ли-
тич ке пар ти је у Цр ној Го ри ука зу ју на, ка ко на во де, не по во љан ста-
тус Срп ске пра во слав не цр кве, као и на не а де кват но од сли ка ва ње 
ет нич ке струк ту ре ме ђу за по сле ни ма у јав ној упра ви и др жав ној 
ад ми ни стра ци ји укљу чу ју ћи и за сту пље ност Ср ба у њи ма. На и ме, 
пре ма по след њем по пи су ста нов ни штва у овој зе мљи Ср би чи не 
29% укуп не по пу ла ци је (2011).

Бит но је ука за ти и на од ре ђе не про бле ме ко је има цр но гор-
ска за јед ни ца у Ср би ји. Она је пре ма по пи су 2002. го ди не бро ја ла 
70.000 при пад ни ка, а де вет го ди на ка сни је све га 38.527.34) Ово се 
мо же прав да ти и чи ње ни цом да Цр на Го ра ни је ус пе ла, а пре вас-
ход но за хва љу ју ћи та мо шњој вла сти, да за кљу чи спо ра зум о двој-
ном др жа вљан ству са Ср би јом, што на од ре ђе ни на чин, пре ки да 
и ње ну ве зу са цр но гор ском за јед ни цом у су сед ној др жа ви. Не би 
се мо гло објек тив но го во ри ти о не ка квој аси ми ла ци ји Цр но го ра ца 
у Ср би ји, али еви дент но је да је на кон про гла ше ња не за ви сно сти 
Цр не Го ре и про шло де це ниј ског „ре де фи ни са ња“ са мог кон цеп та 

32) Тре ба има ти у ви ду да је Цр на Го ра Уста вом из 2007. го ди не де фи ни са на као гра ђан ска 
др жа ва и да мо гућ ност ди фе рен ци ја ци је аутох но них и не а у тох то них на ро да ни је до-
зво ље на. Ви де ти: „Устав Цр не Го ре”, члан 1, Слу жбе ни лист Цр не Го ре, број 1, го ди на 
LXI II, Под го ри ца, 25. ок то бар 2007. Ви де ти и: Дра ган Ђу ка но вић, „За не ма ре ни гра ђа-
нин и ‘све моћ ни’ ет нос – ле ги ти ма циј ски те ме љи пост ју го сло вен ских др жа ва и ен ти те-
та“, у збор ни ку:, Уста ви у вре ме ну кри зе: пост ју го сло вен ска пер спек ти ва (при ре ди ли: 
Ми лан По ду на вац, Би ља на Ђор ђе вић), op. cit., стр. 103–118.

33) „Устав Цр не Го ре”, op. cit., члан 13, став. 3 и став 1.

34) Алек сан дар Апо сто лов ски, Но ви ца Ђу рић, „Цр но гор ци у Ср би ји, Ср би у Цр ној Го ри: 
Час их ви диш, час их не ви диш“, По ли ти ка, Бе о град, 23. де цем бар 2012, стр. 1–2.
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иден ти те та цр но гор ске на ци је (сим бо ли, је зик и цр ква) до шло и 
до ње го ве раз ли чи те пер цеп ци је у Ср би ји и са мим тим и сма ње ња 
бро ја при пад ни ка ове ет нич ке за јед ни це.35)

Тре ба ис та ћи да је, у ме ђу вре ме ну, до зво ље на упо тре ба цр-
но гор ског је зи ка у оп шти ни Ма ли Иђош (од 2010. го ди не), где Цр-
но гор ци има ју зна чај ног уде ла у ста нов ни штву, а слич на ини ци ја-
ти ва не дав но је по кре ну та и у оп шти ни Вр бас где по сто ји за кон ска 
осно ва за слу жбе но ко ри шће ње овог је зи ка.36) Са дру ге стра не, Вр-
хов ни суд је два пу та до са да по ни штио ре ше ња о од би ја њу ре ги-
стро ва ња епар хи је ина че ка нон ски не при зна те, али у Цр ној Го ри 
ре ги стро ва не вер ске за јед ни це – Цр но гор ске пра во слав не цр кве 
у Ср би ји.37) На и ме, у два на вра та, кра јем 2007. и то ком 2009. го-
ди не Ми ни стар ство ве ра Ср би је од би ло је зва нич ну ре ги стра ци ју 
ове вер ске за јед ни це. У ме ђу вре ме ну ни је усле дио на пре дак у ве зи 
са ре ша ва њем овог пи та ња, на че му ин си сти ра ка ко Цр но гор ска 
пар ти ја у Ср би ји, та ко и не ко ли ци на про цр но гор ских не вла ди них 
удру же ња у Ср би ји (Удру же ње Цр но го ра ца „Кр сташ“ и Цр но гор-
ско кул тур но-про свет но дру штво „Прин це за Ксе ни ја“ из Лов ћен-
ца). Тре ба, са дру ге стра не, ис та ћи да је, у скла ду са за кон ском ре-
гу ла ти вом, то ком 2014. го ди не успе шно кон сти ту и сан На ци о нал ни 
са вет Цр но го ра ца у Ср би ји.

Нај е фи ка сни ји на чин за пре ва зи ла же ње про бле ма у ве зи са 
ста ту сом Ср ба у Цр ној Го ри и/или Цр но го ра ца у Ср би ји пред ста-
вља ло би пот пи си ва ње би ла те рал ног ме ђу др жав ног спо ра зу ма, ко-
јим би се сва отво ре на пи та ња до дат но пре ци зи ра ла. Он би оста вио 
мо гућ ност пу не са рад ње две ју ма тич них др жа ва са при пад ни ци-
ма сво јих за јед ни ца и оси гу рао ко ри шће ње њи хо вих ко лек тив них 
пра ва. Та су пра ва сва ка ко до ми нант но ве за на за упо тре бу је зи ка, 
очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та, рад кул тур но-про свет них дру-
шта ва, пра во на ин фор ми са ње на ма тер њем је зи ку, али и уче шће 
ма њин ских за јед ни ца на ло кал ном ни воу вла сти.

35) Ми ша Ђур ко вић, „Ка ко се кон сти ту и шу на ци је: цр но гор ски слу чај“, Со ци о ло шки пре-
глед, op. cit., стр. 3–36.

36) Да би од ре ђе ни је зик био у слу жбе ној упо тре би на ло кал ном ни воу у Ср би ји нео п ход-
но је да за јед ни ца ко ја га ко ри сти има нај ма ње 15 по сто по пу ла ци је на ни воу је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве. Ви де ти: „Цр но гор ски је зик у оп шти ни Вр бас“, Са оп ште ње Цр но-
гор ске пар ти је, Но ви Сад, 6. ав густ 2015. 

37) О слу ча ју не при хва та ња зва нич не ре ги стра ци је Цр но гор ске пра во слав не цр кве у Ср-
би ји ви де ти ви ше у: Не над Ђур ђе вић, Оства ри ва ње сло бо де ве ро и спо ве сти и прав ни 
по ло жај цр ка ва и вер ских за јед ни ца у Ре пу бли ци Ср би ји, Кан це ла ри ја Ом буд сма на у 
Ср би ји, Бе о град, 2009, стр. 10–18.
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3.3. Пи та ње не ре ше ног двој ног др жа вљан ства

Пи та ње двој ног др жа вљан ства из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и 
Цр не Го ре ти че се ста ту са ве ли ког бро ја гра ђа на обе ју др жа ва. Пре-
го во ри о двој ном др жа вљан ству, ко ји су от по че ли 1. ок то бра 2008. 
го ди не, до да нас ни су да ли ни ка кве кон крет не ре зул та те. Овај про-
блем де тер ми ни шу од ре ђе ни устав ни и за кон ски про бле ми. Иако 
у Уста ву Цр не Го ре из 2007. го ди не ни је ја сно на зна че но на ко ји 
на чин др жа вља ни ове др жа ве мо гу сти ца ти и дру га др жа вљан ства, 
„Устав ни за кон за спро во ђе ње Уста ва“ (2007) пред ви део је да др-
жа вља ни Цр не Го ре, ко ји су др жа вљан ство не ке дру ге др жа ве сте-
кли по сле 3. ју на 2006. го ди не, мо гу да га за др же тек по што се 
скло пе спо ра зу ми о двој ном др жа вљан ству са том зе мљом.38) На ве-
де но је зна чи ло да при пад ни ци ал бан ског, бо шњач ког и хр ват ског 
на ро да, ко ји су пре сти ца ња не за ви сно сти Цр не Го ре сте кли пра ва 
на др жа вљан ство ма тич них др жа ва има ју пра во да их за др же.

Овим ста вом ни су би ле за до вољ не до ми нант не цр но гор ске 
опо зи ци о не по ли тич ке пар ти је, а ни вла сти у Бе о гра ду по себ но 
у кон тек сту до но ше ња „За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о 
др жа вљан ству Ре пу бли ке Ср би је“ (2007), ко јим је да та мо гућ ност 
да сви Ср би ко ји жи ве из ван ове др жа ве мо гу има ти и ње но др-
жа вљан ство.39) То ком сеп тем бра 2011. го ди не усле ди ла је из ме на 
„За ко на о др жа вљан ству Цр не Го ре“, ко јим је омо гу ће но убр за но 
до би ја ње др жа вљан ства за гра ђа не ко ји су пет го ди на пре про гла-
ше ња не за ви сно сти ове ре пу бли ке (3. ју на 2006) би ли упи са ни у 
би рач ки спи сак и ко ји су у овој не ка да шњој ју го сло вен ској ре пу-
бли ци има ли пре би ва ли ште. То под ра зу ме ва да цр но гор ско др жа-
вљан ство мо же би ти сте че но и без прет ход ног от пу ста из др жа-
вљан ства дру ге др жа ве.

Ни по пи та њу ко нач ног ре гу ли са ња двој ног др жа вљан ства 
из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре ни је ре ал но оче ки ва ти бр зо по сти за-
ње ком про ми са. До ми нант ни чи ни о ци вла сти у Цр ној Го ри у то ме 
ви де опа сност од су штин ске про ме не еви дент не, го то во „иде ал не“ 
(50%:50%) по де ље но сти та мо шњег би рач ког те ла. Са дру ге стра-
не, има ју ћи у ви ду по сто је ће кон струк тив не по зи ци је вла сти у Бе-
о гра ду и Под го ри ци да се ре ше отво ре ни про бле ми, мо гао би се 
по сти ћи та кав ме ђу др жав ни спо ра зум ко ји ће оси гу ра ти ин сти тут 

38) „Устав ни за кон за спро во ђе ње Уста ва Цр не Го ре“, члан 12, Слу жбе ни лист Цр не Го ре, 
бр.1/2007, Под го ри ца, 25. ок то бар 2007.

39) „За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о др жа вљан ству Ре пу бли ке Ср би је“, Слу жбе ни 
гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 90/07.
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двој ног др жа вљан ства за гра ђа не Ср би је и Цр не Го ре, без ак тив ног 
и па сив ног гла сач ког пра ва, а у скла ду са ре ле вант ном ре гу ла ти вом 
Са ве та Евро пе.40)

На овај на чин би се из бе гао дис ба ланс у ве зи са та ко зва ним 
„двој ним“ гла са њем, али би се умно го ме по бољ шао и ста тус ве-
ли ког бро ја гра ђа на Цр не Го ре и Ре пу бли ке Ср би је. Та ко ђе, тре ба 
убр за но ре гу ли са ти и пи та ње из бе глих и ра се ље них ли ца срп ске 
на ци о нал но сти из Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви не и са Ко со ва, а 
ко ја су тре нут но на ста ње на у Цр ној Го ри.41)

4. ПЕР СПЕК ТИ ВЕ БУ ДУ ЋИХ  
СРП СКО-ЦР НО ГОР СКИХ ОД НО СА:  
ПРЕ ВА ЗИ ЛА ЖЕ ЊЕ НЕ СПО РАЗУМА 

ИЗ НО ВИ ЈЕ ИСТО РИ ЈЕ

У пред сто је ћем пе ри о ду се, сва ка ко, мо же оче ки ва ти даљ-
ње и до дат но по бољ ша ње ме ђу др жав них од но са из ме ђу Ре пу бли-
ке Ср би је и Цр не Го ре. То, као што је већ на по ме ну то, умно го ме 
за ви си од од но са по ли тич ких ели та у обе ма др жа ва ма. Тре ба, још 
јед ном на по ме ну ти, да су еко ном ски од но си из ме ђу Ср би је и Цр не 
Го ре у успо ну, са зна чај ним су фи ци том еко ном ске раз ме не у ко-
рист на ше зе мље. По сто је, исто вре ме но, и број ни по тен ци ја ли за 
са рад њу у обла сти енер ге ти ке и ин фра струк ту ре, а не тре ба пот це-
ни ти ни чи ње ни цу да је цр но гор ско при мор је тра ди ци о нал но ве о-
ма зна чај на де сти на ци ја за срп ске ту ри сте.

Ре пу бли ка Ср би ја и Цр на Го ра има ју и за јед нич ко на сто ја ње 
да по ста ну чла ни це Европ ске уни је и с тим у ве зи оства ру ју зна-
чај ну са рад њу.42) Та ко ђе, оне су еви дент не „пред вод ни це“ евро ин-

40) “Euro pean Con ven tion on Na ti o na lity”, ETS No. 166, Co un cil of Euro pe, Stras bo urg, 6 No-
vem ber 1997.

41) Пре ма про це на ма по је ди них ор га ни за ци ја број из бе глих ли ца са не ка да ра том за хва ће-
них под руч ја бив ше Ју го сла ви је у Цр ној Го ри из но си око 20.000 (14.000 са те ри то ри је 
Ко со ва и 6000 из Бо сне и Хер це го ви не и Хр ват ске).

 Вла да Цр не Го ре је 2009. го ди не усво ји ла по се бан ак ци о ни план за ре ша ва ње ста ту са 
из бе глих ли ца. Овим до ку мен том се из бе гла ли ца из јед на ча ва ју са свим стран ци ма ко ји 
бо ра ве у Цр ној Го ри, као и са др жа вља ни ма ове зе мље ка да су у пи та њу со ци јал но-еко-
ном ска пра ва. Ме ђу тим, из бе гла ли ца са Ко со ва и из БиХ и Хр ват ске у Цр ној Го ри, ко ји 
су пре до ми нант но срп ске ет нич ке при пад но сти, не ма ју пра во на до би ја ње цр но гор ских 
пут них ис пра ва, као ни би рач ко пра во. Ви де ти: „Ино ви ра ни Ак ци о ни план за рје ша ва-
ње ста ту са ра се ље них ли ца из бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка и ин тер но ра се ље них 
ли ца са Ко со ва ко ји бо ра ве у Цр ној Го ри“, Вла да Цр не Го ре, Под го ри ца, 3. но вем бар 
2009.

42) Ви де ти: „Спо ра зум о са рад њи Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Цр не Го ре у кон тек сту 
при сту па ња Европ ској уни ји“, Бе о град, 10. де цем бар 2013.
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те гра ци о ног про це са на За пад ном Бал ка ну, има ју ћи у ви ду њи хов 
кан ди дат ски ста тус и от по че те пре го во ре о члан ству.43) Исто вре ме-
но, обе др жа ве по др жа ва ју на по ре да се оја ча ју по сто је ћи ви до ви 
мул ти ла те рал не са рад ње на ју го и сто ку Евро пе и да они по ста ну 
што функ ци о нал ни ји. У том кон тек сту то ком 2013. го ди не Цр на 
Го ра је зва нич но пред ло жи ла кон цепт „За пад но бал кан ске ше стор-
ке“, ко ји је функ ци о нал но и сек тор ски тре бао оја ча ти и ефи ка сни-
јом учи ни ти ре ги о нал ну са рад њу у овом де лу Евро пе.44) Та ко ђе, 
обе др жа ве успе шно са ра ђу ју и у ра ду Ује ди ње них на ци ја, Са ве та 
Евро пе и Ор га ни за ци је за европ ску без бед ност и са рад њу. По ло ви-
ном фе бру а ра срп ски ми ни стар ино стра них по сло ва, Иви ца Да чић 
по се тио је Цр ну Го ру, а у ве зи са кон сул та ци ја ма ко је се од но се 
на срп ско пред се да ва ње Ор га ни за ци јом за европ ску без бед ност и 
са рад њу то ком те ку ће 2015. го ди не.45) На овај на чин Ср би ја је по ка-
за ла ко ли ко је при вр же на одр жа ва њу кон сул та ци ја са парт не ри ма 
у окви ру ре ги о на, а ве за но за ак ту ел на (пан)европ ска зби ва ња, а 
по себ но за кри зу у Укра ји ни.

По бољ ша ној пер спек ти ви са рад ње две ју др жа ва ће до при не-
ти и до са да број ни за кљу че ни ме ђу др жав ни спо ра зу ми о са рад њи 
у број ним обла сти ма. Ипак, њи хов број сва ка ко тре ба по ве ћа ти и 
та ко до дат но кон со ли до ва ти би ла те рал не од но се из ме ђу Ре пу бли-
ке Ср би је и Цр не Го ре. По ла зе ћи од на ве де ног ве о ма је бит но да се 
што пре ин тен зи ви ра и ди ја лог ме ђу вла ди не ко ми си је око раз гра-
ни че ња из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре. Та ко ђе, сва ко ко нач но ре ше ње 
ве за но за ово пи та ње тре ба да по чи ва на пу ној сло бо ди кре та ња 
љу ди у по гра нич ним де ло ви ма две ју др жа ва и да олак ша пре ко гра-
нич ни са о бра ћај.

Та ко ђе, би ло би до бро ин тен зи ви ра ти ди ја лог о по тен ци јал-
ном ме ђу др жав ном спо ра зу му о ста ту су срп ске ет нич ке за јед ни це 
у Цр ној Го ри, као и Цр но го ра ца у Ср би ји. Овај спо ра зум би, на 
осно ву стан дар да ме ђу на род ног пра ва, мо гао оси гу ра ти пу но очу-
ва ње су бјек ти ви те та на ве де них за јед ни ца и им пле мен та ци ју њи хо-
вих уста вом и за ко ном утвр ђе них ко лек тив них пра ва. Еви ден тан 

43) Дра ган Ђу ка но вић, „За пад ни Бал кан 2014. – на пре дак у европ ским ин те гра ци ја ма или 
стаг на ци ја?“, у збор ни ку: Ср би ја, ре ги он и Европ ска уни ја, Ин сти тут за ме ђу на род ну 
по ли ти ку и при вре ду (при ре ди ли: Дра ган Ђу ка но вић, Алек сан дар Ја зић и Ми лош Јон-
чић) Бе о град, 2015, стр. 247–259.

44) О овом кон цеп ту, ко ји је био пред ло жен од стра не ми ни стра вањ ских по сло ва Цр не 
Го ре, Иго ра Лук ши ћа, ви де ти ви ше у: Дра ган Ђу ка но вић, „За пад но бал кан ска ше стор-
ка – европ ски под сти ца ји ре ги о нал ној са рад њи“, Европ ско за ко но дав ство, год. 12, бр. 
45–46, Бе о град, 2013, стр. 302–312.

45)  „Пред се да ва ју ћи ОЕБС-у Да чић у по се ти Цр ној Го ри, по хва љу је ре форм ску аген ду 
Вла де“, Под го ри ца, 17. фе бру ар 2015, Са оп ште ње Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ср-
би је, Бе о град, 17. фе бру ар 2015.
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за стој у пре го во ри ма о двој ном др жа вљан ству из ме ђу Ре пу бли ке 
Ср би је и Цр не Го ре мо же би ти пре ва зи ђен за хва љу ју ћи пот пи си-
ва њу по себ ног ме ђу др жав ног спо ра зу ма, ко ји не би под ра зу ме вао 
пра во та ко зва ног двој ног гла са ња. То зна чи да би гра ђа ни ових др-
жа ва мо гли има ти ак тив но и па сив но би рач ко пра во ис кљу чи во у 
јед ној од зе ма ља.

На са мом кра ју бит но би би ло ука за ти и на ну жност пу ног 
рас те ре ће ња обе ју стра на од го то во дво де це ниј ских су рев њи во сти 
и не по ве ре ња на ре ла ци ји Бе о град–Под го ри ца. Чи ње ни ца да су 
обе др жа ве су ве ре не и ме ђу на род но при зна те већ го то во де це ни-
ју до бра је осно ва за на ве де ни про цес. По тре бу за пу ном нор ма-
ли за ци јом од но са из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре прав да 
и не у пит на кул ту ро ло шка, је зич ка, ет нич ка и исто риј ска бли скост 
на родâ и гра ђа на две ју др жа ва, али, што је ве о ма бит но, и њи хо ви 
за јед нич ки еко ном ски ин те ре си.
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Dra gan Dju ka no vic

THE RE PU BLIC OF SER BIA AND MON TE NE GRO – 
ANALYSIS OF BI LA TE RAL RE LATIONS 

AND PRO BLEMS AF TER 2006

Re su me
Re la ti ons bet we en the Re pu blic of Ser bia and Mon te ne gro, al-

most a de ca de af ter the di sap pe a ran ce of the Sta te Union of Ser bia and 
Mon te ne gro in 2006, are cha rac te ri zed by nu me ro us oscil la ti ons, but 
al so with many still un re sol ved bi la te ral un sol ved pro blems. The se con-
cerns are lar gely con nec ted with in ter per so nal re la ti ons bet we en po li-
ti cal le a ders in Bel gra de and Pod go ri ca, and it is ob vi o us that un til the 
ar ri val to po wer of the Ser bian Pro gres si ve Party in Ser bia (2012) this 
was the most con tro ver sial pe riod of the ir re la ti on ship. On the ot her 
hand, the uni la te ral dec la ra tion of in de pen den ce of Ko so vo in mid-Fe-
bru ary 2008 and the its re cog ni tion by Mon te ne gro we re again dis rup-
ted and sha ken re la ti ons bet we en the two co un tri es and this is sue is in 
so me ways re ma i ned do mi nant bet we en Bel gra de and Pod go ri ca un til 
the se cond half of the 2012. Ho we ver, a new and mo re fa vo ra ble trend 
in bi la te ral re la ti ons with Ser bia with Mon te ne gro po ints to the en han-
ced sco pe of mu tual vi sits of of fi ci als of the two co un tri es du ring 2013 
and 2014 (a to tal num ber of 12 vi sits). Mo re o ver, both co un tri es ha ve 
much in te rest to im pro ve the eco no mic co o pe ra tion, and co o pe ra tion in 
the de ve lop ment of re gi o nal ra il way and road in fra struc tu re (Ra il way 
Bel gra de-Bar, Cor ri dor 11/Hig hway Bar-Bo lja re, etc.).
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Re la ti ons bet we en Mon te ne gro and Ser bia, as the aut hor sug-
gests, are cha rac te ri zed by de ter mi ning spe ci fic pro blems, which are 
re la ted to the still un de fi ned in te sta te bor der and in suf fi ci ently re sol ved 
po si tion and sta tus of Mon te ne grins in Ser bia and Serbs in Mon te ne gro. 
Per haps the most sig ni fi cant pro blem in the re la ti ons bet we en Ser bia 
and Mon te ne gro is the fa i lu re to sign an in ter sta te agre e ment on ‘dual’ 
ci ti zen ship, which is a sig ni fi cant pro blem for many ci ti zens of the se 
co un tri es. Ho we ver, the aut hor con clu des that the se pro blems will soon 
be re sol ved if the re was mu tual in te rest and po li ti cal will of the po li ti cal 
eli tes of the Re pu blic of Ser bia and Mon te ne gro.

In the fu tu re re la ti ons bet we en the Re pu blic of Ser bia and Mon-
te ne gro will be gre atly im pro ved, ac cor ding to the aut hor, and both co-
un tri es are the le a ders of the pro cess of Euro pean in te gra tion in the 
re gion of We stern Bal kans. They will do this, and thanks to the com-
ple men ta rity of the ir ot her pur su its re la ted to re gi o nal co o pe ra tion and 
co o pe ra tion wit hin in ter na ti o nal or ga ni za ti ons. In this sen se, Ser bia is 
un der the cha ir man ship of the Or ga ni za tion for Euro pean Se cu rity and 
Co o pe ra tion (OSCE) du ring 2015 sho wed a de si re for in ten si fi ca tion of 
the bi la te ral con sul ta ti ons with Mon te ne gro, on cer tain Euro pean is su-
es li ke the cri sis in Ukra i ne. At the end the aut hor po ints out that it is 
es sen tial that the aut ho ri ti es in Bel gra de and Pod go ri ca fors we ar the ir 
bad he ri ta ge for ne arly two de ca des long mu tual dis pu tes and mi sun der-
stan dings, but al so to furt her in ten sify mu tual co o pe ra tion with spe cial 
emp ha sis on the eco no mics is su es.
Key words:  Re pu blic of Ser bia, Mon te ne gro, bi la te ral re la ti ons, bor ders, mi-

no rity com mu ni ti es, dual ci ti zen ship

* Овај рад је примљен 17. августа 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. септембра 2015. године.
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БУДУЋНОСТ КОНКОРДАТА У СВЕТЛУ 
ТЕНДЕНЦИЈА РАЗВОЈA МЕЂУНАРОДНОГ 

И ПРАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак
Циљ ра да је да пру жи еле мен те за про це ну у ко јој ме ри про-

стор за при ме ну кон кор да та, као осо бе ног ме ђу на род но-прав ног 
ин стру мен та ре гу ла ци је од но са др жа ве и Ри мо ка то лич ке цр кве, мо-
же да бу де очу ван, су жен или про ши рен, с об зи ром на кључ не тен-
ден ци је у раз во ју ка ко ме ђу на род ног пра ва, та ко и пра ва Европ ске 
уни је. Као пред у слов за ис пу ње ње на ве де ног ци ља, у ра ду је пред-
ста вљен по јам кон кор да та, у ње го вој исто риј ској и струк тур ној ди-
мен зи ји. За кључ ци су за сно ва ни на док три нар ним, ем пи риј ским и 
ар гу мен ти ма за сно ва ним на функ ци о нал ној про јек ци ји раз во ја ме-
ђу на род ног пра ва и пра ва Европ ске уни је. У то ку 19-ог и по себ но 
20-ог ве ка, прак тич ни и те о риј ски по јам кон кор да та је ево лу и рао. 
На кон Дру гог ва ти кан ског са бо ра од нос др жа ве и цр кве опи су је се 
као sa na co o pe ra tio ме ђу соб но не за ви сних и ауто ном них су бје ка та, 
са за јед нич ким ци љем пу ног мо рал ног и дру штве ног раз во ја по-
је дин ца. Пред у слов та квог раз во ја су вер ска сло бо да по је дин ца и 
цр кве. У слу ча ју да ље кон сти ту ци о на ли за ци је ме ђу на род ног пра ва 
при мен љи вост кон кор да та не би тре ба ло да бу де ума ње на. Уко ли-
ко до ђе до обр ну тог про це са, фраг мен та ци је, гра ни ца при мен љи-
во сти кон кор да та би би ло на пу шта ње основ них стан дар да вер ске 
то ле ран ци је. У слу ча ју да љег ја ча ња ЕУ као по ли тич ке за јед ни це, 
хри шћан ство ће би ти при зна то као за јед нич ки име ни тељ тра ди ци-
о нал ног иден ти те та на ро да ко ји чи не ЕУ, а уло га ре ли ги је у јав ном 
жи во ту оси гу ра на. Ме ха ни зми за шти те основ них сло бо да тре ба-
ло би да спре че по ја ву дис кри ми на ци је, као и гу би так ло јал но сти 
при пад ни ка дру гих де но ми на ци ја и ве ра, као и ате и ста.
Кључ не ре чи: кон кор дат, вер ска сло бо да, кон сти ту ци о на ли за ци ја, Ри мо-

ка то лич ка цр ква, Све та сто ли ца, Европ ска уни ја
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1. КЉУЧ НЕ ПРО МЕ НЕ ПОЈ МА И СА ДР ЖИНЕ 
КОН КОР ДА ТА У НО ВИ ЈОЈ ИСТО РИ ЈИ

1.1 Оп ште и тер ми но ло шке на по ме не

Као сред ство уре ђе ња од но са Ри мо ка то лич ке цр кве (РКЦ)1) 
и по је ди них др жа ва, по во дом де ло ва ња, као и укуп ног прав ног по-
ло жа ја РКЦ у тим др жа ва ма, кон кор да ти су по ста ли нео п ход ни у 
Сред њем ве ку, са прак тич ним на пу шта њем иде а ла уни вер зал ног 
хри шћан ског цар ства. Плу ра ли зам хри шћан ских др жа ва, ме ђу ко-
ји ма је би ла и Пап ска др жа ва, био је су прот ста вљен син гу ла ри те ту 
ду хов не и ор га ни за ци о не вла сти у окви ру Ри мо ка то лич ке цр кве. У 
кон тек сту ве ли ког бро ја до дир них та ча ка цр кве и др жа ве у по сло-
ви ма од оп штег ин те ре са, по ме ну то су прот ста вља ње је до во ди ло 
до број них су ко ба, пр вен стве но у по гле ду пра ва на име но ва ње епи-
ско па – тзв. пра ва на ин ве сти ту ру. Кон кор да ти су би ли при род ни 
прав ни об лик за пре ва зи ла же ње су ко ба, по чев од пр вог – кон кор да-
та из Вор мса, из 1122. го ди не.

Нај ве ћи број кон кор да та за кљу чен је и ва жи на те ри то ри ји 
Европ ске уни је (ЕУ).2) Ско ро сви дру ги кон кор да ти за кљу че ни су 
са др жа ва ма ко је де ле прав ну тра ди ци ју са европ ским др жа ва ма 
ри мо ка то лич ког вер ског иден ти те та, као и они ма ко је при па да ју 
европ ској кон ти нен тал ној прав ној тра ди ци ји – ско ро све др жа ве 
Ју жне Аме ри ке, зна ча јан број др жа ва на ста лих из бив шег СССР, и 
по је ди не др жа ве у Афри ци.

У по след њих по ла ве ка – по чев од окон ча ња Дру гог ва ти-
кан ског са бо ра (1962-1965) – прак са за кљу чи ва ња кон кор да та је 
до жи ве ла екс пан зи ју: за кљу че но је пре ко 120 уго во ра са пре ко 40 

1) Хри шћан ска цр ква чи ји вр хов ни ве ли ко до стој ник и оли че ње је дин ства је Све ти отац, 
или Па па, епи скоп рим ски и на след ник у до сто јан ству Св. апо сто ла Пе тра, се бе на зи ва 
Ка то лич ком, узи ма ју ћи та ко је дан од два атри бу та хри шћан ске цр кве утвр ђе на Ни кеј-
ским сим во лом ве ре из 325. го ди не. У је зи ци ма хри шћан ско-пра во слав не и хри шћан-
ско-про те стант ске тра ди ци јом уоби ча је но је озна ча ва ње те цр кве на зи вом „Ри мо ка то-
лич ка цр ква“. Раз лог за то је што хри шћан ско-пра во слав не цр кве, Ан гли кан ска цр ква 
и мно ге про те стант ске цр кве та ко ђе по шту ју сим вол ве ре ко ји је у по гле ду атри бу та 
хри шћан ске цр кве иден ти чан оно ме ко ји по шту је Ри мо ка то лич ка цр ква, та ко да се и 
оне са ме сма тра ју ка то лич ким. У те о ло шкој тра ди ци ји Срп ске пра во слав не цр кве тај 
атри бут се на срп ски је зик пре во ди као „са бор ни“, док је укуп но узев у ин до е вроп ским 
је зи ци ма нај че шћи пре вод „уни вер зал ни“.

2) Од око 40 кон кор да та ко ји ма се ре ла тив но све о бу хват но ре ша ва ју пи та ња уоби ча је на за 
кон кор да те, а ко ји су да нас на сна зи, по ло ви на је за кљу че на са др жа ва ма ко је су чла ни це 
ЕУ, или кан ди да ти за члан ство. Од пре о ста лих око 160 би ла те рал них уго во ра ко ји ма се 
ре ша ва ју са мо по је ди на пи та ња у окви ру уоби ча је не кон кор дат ске ма те ри је, као и оних 
ко ји су за кљу че ни са те ри то ри јал ном је ди ни цом од ре ђе не др жа ве, око 120 су за кљу че-
ни са др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ или кан ди да ти ма за члан ство у ЕУ. Kir chen recht-on li ne, 
In ter net, http://www.kir chen recht-on li ne.de, 15.06.2015.
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раз ли чи тих др жа ва. Тен ден ци ја се на ста ви ла и на кон па да Бер лин-
ског зи да и рас па да СССР. Исти пе ри од ка рак те ри ше ши ре ње ге о-
граф ског до ма ша ја кон кор да та: по ред др жа ва Евро пе и Ју жне Аме-
ри ке, они би ва ју за кљу чи ва ни са др жа ва ма Ази је и Афри ке, ме ђу 
ко ји ма су и оне у ко ји ма је ислам др жав на ре ли ги ја. Од 1963. до 
2005. го ди не, број др жа ва ко је су ус по ста ви ле ди пло мат ске од но се 
са Све том сто ли цом се уче тво ро стру чио.3)

У сва ко днев ној упо тре би, у европ ским је зи ци ма се под 
кон кор да ти ма обич но под ра зу ме ва ју са мо уго во ри ко је Све та 
сто ли ца4) за кљу чу је са др жа ва ма са до ми нант ним ри мо ка то лич-
ким вер ским иден ти те том, као и са мо они уго во ри ко ји ма се на 
све о бу хва тан на чин ре гу ли шу пи та ња у окви ру тра ди ци о нал не 
кон кор дат ске ма те ри је. Ни јед но од ова два огра ни че ња ни је уте-
ме ље но у на у ци.5) На су прот уоби ча је ном схва та њу, кон кор да те 
за кљу чу ју и др жа ве у ко ји ма РКЦ не ма по ло жај др жав не цр кве, и 
ши ре, у ко ји ма ве ћи на ста нов ни штва ни су ње ни вер ни ци.6)

3) Ma u ri zio Ra gaz zi, “Con cor dats To day: From the Se cond Va ti can Co un cil to John Paul II”, 
Jo ur nal of Mar kets & Mo ra lity, Grand Ra pids, MI, 12/2009, pp. 129-130.

4) Из раз Све та сто ли ца упу ћу је на пре сто Св. апо сто ла Пе тра, а ње го во зна че ње об у хва та 
Св. оца па пу, као гла ву РКЦ, и Рим ску ку ри ју, као цен трал ни ад ми ни стра тив ни ор ган 
РКЦ пре ко ко га па па вр ши власт. Од ред ни цу да је Све та сто ли ца увек јед на од две стра-
не-уго вор ни це кон кор да та, Бри јер об ја шња ва јед но став ном окол но шћу да са мо РКЦ 
има ор га ни за ци о ну хи је рар хи ју на гло бал ном ни воу, при че му врх те хи је рар хи је, Све та 
сто ли ца, има ме ђу на род но-прав ни су бјек ти ви тет, као и овла шће ње да у име ор га ни за-
ци о них је ди ни ца на на ци о нал ним ни во и ма за кљу чу је ме ђу на род не уго во ре. Yves de la 
Briè re, “Re cu eil des co urs”, Académie de Dro it In ter na ti o nal de La Haye, La Haye, 60/1938, 
p. 372.

5) Бри јер раз ли ку је кон кор да те у ши рем сми слу, као уго во ре из ме ђу нај ви ших цр кве них 
и др жав них вла сти ко ји ма се ре гу ли ше јед но или ви ше пи та ња од за јед нич ког ин те ре-
са, и кон кор да те у ужем сми слу, код ко јих се та ква ма те ри ја ре гу ли ше на све о бу хва тан 
на чин. Y. de la Briè re, 371, 373. За Хо лер ба ха (Hol ler bach) кон кор дат у ужем сми слу је 
уго вор ко ји јед на др жа ва по ме ђу на род ном пра ву за кљу чи са Све том сто ли цом ра ди ре-
гу ли са ња пи та ња од за јед нич ког ин те ре са, при че му мо же по сто ја ти и де ли мич ни кон-
кор дат,; кон кор да том у ши рем сми слу сма тра сва ки уго вор из ме ђу цр кве них и др жав них 
вла сти, без об зи ра да ли је на пла ну ме ђу на род ног пра ва или не, и без об зи ра на об у-
хват. Ale xan der Hol ler bach, “Con cor dats”, Re li gion Past and Pre sent 2015, In ter net, http://
re fe ren ce works.bril lon li ne.com/en tri es/re li gion-past-and-pre sent/con cor dats-COM_12092, 
15.06.2015; Рин герт (Rynga ert) ве зу је зна че ње из ра за кон кор дат са мо за ме ђу на род не 
уго во ре чи ја јед на уго вор на стра на је Све та сто ли ца, ко ји ре гу ли шу вер ске ак тив но-
сти Ри мо ка то лич ке у др жа ви-уго вор ни ци. Ce dric Rynga ert, “The Le gal Sta tus of the Holy 
See”, Go et tin gen Jo ur nal of In ter na ti o nal Law, Göttingen Jo ur nal of In ter na ti o nal Law e.V., 
Göttingen, 3/2011, p. 844.

6) Кроз исто ри ју, при ме ри за то су кон кор да ти ко је су Ца ре ви на Ру си ја (1847, 1882. и 
1907), Кња же ви на Цр на Го ра (1886) и Кра ље ви на Ср би ја (1914) за кљу чи ле са Све том 
сто ли цом. Да нас су на сна зи, из ме ђу оста лих, пр ви кон кор дат за кљу чен са др жа вом у 
ко јој је ислам др жав на ве ра – са Ту ни сом – из 1964. го ди не, као и све о бу хват ни кон кор-
да ти за кљу че ни са Цр ном Го ром (2011), Изра е лом (1993), Азер беј џа ном (2011), и Ка зах-
ста ном (1998), док ме ђу спо ра зу ми ма огра ни че ним на од ре ђе на пи та ња ва же и они ко је 
је Све та сто ли ца за кљу чи ла са Ср би јом („За кон о по твр ђи ва њу спо ра зу ма о са рад њи 
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Са ма РКЦ је на кон Дру гог ва ти кан ског са бо ра на пу сти ла 
тер мин „кон кор дат“ и по че ла да ко ри сти оп ште тер ми не ко ји ма 
се озна ча ва ју ме ђу на род ни уго во ри (con ven tio, ac cor do), чак и у 
слу ча је ви ма све о бу хват них уго во ра за кљу че них са пре о вла ђу ју ће 
ри мо ка то лич ким др жа ва ма (Ита ли ја, Шпа ни ја). Фе ра ри (Fer ra ri) 
прет по ста вља да се ти ме на гла ша ва раз ли ка у основ ној по став ци 
тих уго во ра узро ко ва на за кључ ци ма Дру гог ва ти кан ског са бо ра.7)

Кон кор да ти су ути ца ли на раз вој мо де ла у ко ме се ужи ва ње 
вер ске сло бо де за сни ва на уго во ру из ме ђу јав не вла сти, и цр кве-
не тј. вер ске ор га ни за ци је. Тај мо дел је нај ра зви је ни ји у Не мач кој, 
где се уго во ри ма уре ђу ју од но си фе де рал них је ди ни ца са про те-
стант ским цр ква ма, са је вреј ским за јед ни ца ма, па чак и са фи ло-
соф ским, не-ре ли гиј ским удру же њи ма,8) слич но као и у Ита ли ји.9)

1.2 Фор ма кон кор да та и ме ђу на род но-правни  
су бјек ти ви тет Све те сто ли це

Пој мов но од ре ђе ње кон кор да та за сно ва но је на фор мал ном и 
са др жин ском кри те ри ју му. Пр ви под ра зу ме ва да се ра ди о уго во ру 
за кљу че ном по ме ђу на род ном пра ву чи ја јед на стра на-уго вор ни ца 
је Све та сто ли ца,10) а дру га су ве ре на др жа ва, или ње на фе де рал на 
је ди ни ца овла шће на да за кљу чи кон кор дат,11) на чи јој те ри то ри ји 
РКЦ де лу је.12)

из ме ђу Р. Ср би је и Све те Сто ли це у обла сти ви со ког обра зо ва ња“, Слу жбе ни гла сник Р. 
Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри 17/2014) и Ре пу бли ком Ки ном – Тај ва ном (2011), оба о 
са рад њи у обла сти ви со ког об ра зо ва ња.

7) Sil vio Fer ra ri, “The Fun da men tal Agre e ment Bet we en the Holy See and Israel and the Con-
ven tion Bet we en Sta tes and the Church Sin ce the Va ti can II Co un cil”, Cat ho lic Uni ver sity 
Law Re vi ew, The Cat ho lic Uni ver sity of Ame ri ca, Was hing ton, DC, 47/1998, pp. 386-389; 
ви де ти део 1.3 овог ра да.

8) Ger hard Rob bers, Re li gion and Law in Ger many, Klu wer Law In ter na ti o nal, Alp hen aan den 
Rijn, 2010, pp. 171-194; Wil li bald M. Plöchl, “Re flec ti ons on the Na tu re and Sta tus of Con-
cor dats”, The Ju rist, The Cat ho lic Uni ver sity of Ame ri ca, Was hing ton, DC, 7/1947, p. 18.

9) Sil vio Fer ra ri, “The Emer ging Pat tern of Church and Sta te in We stern Euro pe: The Ita lian Mo-
del”, Brig ham Young Uni ver sity Law Re vi ew, Brig ham Young Uni ver sity, Pro vo, UT, 2/1995, 
pp. 431-432.

10) Хо лер бах ис ти че да је са ста но ви шта цр кве ног пра ва РКЦ мо гу ће и да епи ско пи скла-
па ју уго во ре са др жа ва ма. Ви де ти A. Hol ler bach, op. cit. Ва жно је на по ме ну ти да та кви 
уго во ри не би има ли ква ли тет уго во ра по ме ђу на род ном пра ву, бу ду ћи да епи ско пи је 
не ма ју ме ђу на род но-прав ни су бјек ти ви тет.

11) Фе де рал не је ди ни це СР Не мач ке овла шће не су уста вом да за кљу чу ју ме ђу на род не уго-
во ре у окви ру сво јих за ко но дав них над ле жно сти. Свеж при мер та кве прак се је кон кор-
дат за кљу чен 2005. го ди не са Сло бод ним и хан зе ат ским гра дом Хам бур гом. Па ра лел но 
по сто ји и кон кор дат за кљу чен са са ве зном др жа вом. G. Rob bers, op. cit., pp., 173-175.

12) Спе ци фи чан слу чај је фран цу ска област Ал зас-Мо зел (ко ја об у хва та три де парт ма на), у 
ко јој је и да ље на сна зи кон кор дат ко ји је На по ле он за кљу чио са Све том сто ли цом 1801. 
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Прет по став ка за ис пу ње ње фор мал ног кри те ри ју ма је ме ђу-
на род но-прав ни су бјек ти ви тет Све те сто ли це.13) Су бјек ти ви тет Ва-
ти ка на раз ли чит је од су бјек ти ви те та Све те сто ли це. Док се Све та 
сто ли ца сма тра су бјек том ме ђу на род ног пра ва од ње го вог на стан-
ка, град-др жа ва Ва ти кан као су ве ре на др жа ва је уста но вљен Ла-
те ран ским споразумoм из ме ђу Све те сто ли це и Ита ли је из 1929. 
го ди не. Све та сто ли ца по соп стве ном из бо ру ужи ва, од 1964. го-
ди не, ста тус др жа ве, стал ног по сма тра ча у Ује ди ње ним на ци ја ма 
(без пра ва гла са),14) а члан је и ни за ме ђу на род них ор га ни за ци ја.15) 
Ме ђу на род но-прав ни су бјек ти ви тет омо гу ћа ва Све тој сто ли ци да 
у ме ђу на род ним од но си ма са дру гим др жа ва ма пред ста вља чи та ву 
РКЦ, што не би би ло мо гу ће Ва ти ка ну као јед ној од др жа ва.16)

Спе ци фич но сти ме ђу на род но-прав ног су бјек ти ви те та Све-
те сто ли це су пре све га из о ста нак те ри то ри је, као и вер ски ка рак-
тер РКЦ.17) У при лог ме ђу на род но-прав ног су бјек ти ви те та Све те 

го ди не. До то га је до шло та ко што у вре ме ка да је ва же ње тог кон кор да та уки ну то, чу ве-
ним фран цу ским За ко ном о раз два ја њу цр ка ва од др жа ве из 1905. го ди не, Ал зас-Мо зел 
ни је био део Фран цу ске.

13) По ка нон ском пра ву РКЦ, њен су бјек ти ви тет не по ти че ни од јед не др жа ве: “Cat ho li ca 
Ec cle sia et Apo sto li ca Se des, mo ra lis per so nae ra ti o nem ha bent ex ip sa or di na ti o ne di vi na.” 
Co dex Iuris Ca no ni ci, Can. 113, §1., Li bre ria Edi tri ce Va ti ca na, Va ti ca no, 1983.

14) Ста тус стал ног по сма тра ча за сни ва се на прак си (оби ча ју), ко ја да ти ра из 1946. го ди не. 
Да нас по сто је два стал на по сма тра ча у ка те го ри ји др жа ва ко је ни су чла ни це: Све та сто-
ли ца и Па ле сти на. Дру га ка те го ри ја стал них по сма тра ча су ме ђу на род не ор га ни за ци је 
(in ter go vern men tal or ga ni za ti ons).

15) САД ни су одр жа ва ле ди пло мат ске од но се са Све том сто ли цом од не стан ка Пап ске 
др жа ве 1870. го ди не па све до 1984. го ди не, ни ти су до са да за кљу чи ле кон кор дат са 
Све том сто ли цом. Не зва нич ни ди пло мат ски од но си одр жа ва ни по сред ством по себ них 
иза сла ни ка – Све та сто ли ца је свог иза сла ни ка упу ти ла већ 1894. го ди не, док је лич ни 
иза сла ник пред сед ни ка САД био при Све тој сто ли ци од 1939. до 1950. год, као и од 
1970. до 1984. Sa muel W. Bettwy, “Uni ted Sta tes – Va ti can Re cog ni tion: Bac kgro und and Is-
su es”, Cat ho lic Lawyer¸ St. John’s Uni ver sity, Qu e ens, NY, 29/1984, p. 225, pp. 242-243; Jo 
Re nee For mi co la, “U.S.-Va ti can Re la ti ons: To ward a Post-Cold War Con ver gen ce?,” Jo ur nal 
of Church and Sta te, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 38/1996, pp. 801-807. Вр хов ни суд 
САД је у вре ме ка да ни је би ло ди пло мат ских од но са, 1908. год, кон ста то вао да “Све-
та сто ли ца ужи ва при зна ти ста тус у ме ђу на род ном пра ву, о че му су до ви (САД) мо ра ју 
во ди ти ра чу на”. Do nald R. Rut hwell, In ter na ti o nal Law, Cam brid ge Uni ver sity Press, New 
York, 2011, p. 282.

16) Аран ђо-Ру из ве зу је на ста нак ме ђу на род но-прав ног су бјек ти ви те та РКЦ за на пу шта ње 
иде а ла Re spu bli ca Chri sti a no rum, до ко га је до шло у Сред њем ве ку, што је про у зро ко ва-
ло да је РКЦ и на те о риј ском пла ну при зна та као са мо је дан од рав но прав них су бје ка та 
у ме ђу на род ним од но си ма. Исти аутор ис ти че да тај су бјек ти ви тет ни је усло вљен по-
сто ја њем др жа ве Ва ти кан, бу ду ћи да је на ста вио да по сто ји то ком пе ри о да 1870-1929. 
го ди не – од анек си је Пап ске др жа ве од стра не Ита ли је 1870. до за кљу че ња Ла те ран ског 
спо ра зу ма и осни ва ња гра да-др жа ве Ва ти кан 1929. Ga e ta no Aran gio-Ru iz, “On the na-
tu re of the in ter na ti o nal per so na lity of the Holy See”, Re vue Bel ge de Dro it In ter na ti o nal, 
Bruylant, Bru xel les, 2/1996, pp. 360-361.

17) Ини ци ја ти ву про тив ста ту са Све те сто ли це као стал ног по сма тра ча у УН по кре ну ла је 
1995. го ди не ор га ни за ци ја Ка то ли ци за сло бо дан из бор, и њој се до са да при дру жио низ 
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сто ли це на во де се ње но ви ше ве ков но по сто ја ње, чи ње ни ца да она 
да нас ужи ва нај ши ре мо гу ће при зна ње, ко је укљу чу је и сту па ње 
у уго вор не од но се, ве ли ке за слу ге за сми ри ва ње су ко ба, као и за 
осни ва ње мно гих ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Та ко ђе, из окол но-
сти да ме ђу на род но пра во шти ти сло бо ду ве ре се из вла чи за кљу-
чак да оно не ис кљу чу је ап со лут но све прав не од но се за сно ва не на 
вр ше њу вер ске сло бо де.18) Про тив ни ци са да шњег об ли ка ме ђу на-
род но-прав ног су бјек ти ви те та Све те сто ли це ис ти чу да се ра ди о 
вер ској ор га ни за ци ји, тј. о не вла ди ној ор га ни за ци ји, ко ја је у окви-
ру УН при ви ле го ва на ста ту сом др жа ве – стал ног по сма тра ча на 
ште ту дру гих не вла ди них ор га ни за ци ја.19)

У те о ри ји пре о вла ђу ју два ста ва о од но су прав них су бјек-
ти ви те та Све те сто ли це и Ва ти ка на – док јед ни на гла ша ва ју раз-
ли чи тост при ро де два су бјек та, ко ји се на ла зе у пер со нал ној уни ји 
по сред ством лич но сти Св. оца па пе,20) дру ги ис ти чу су штин ску 
при пад ност оба су бјек ти ви те та РКЦ, при че му је Све та сто ли ца 
ор ган упра вља ња, а Ва ти кан ор га ни за ци о ни део РКЦ, чи ји се по-
ступ ци по ме ђу на род ном пра ву у крај њој ли ни ји при пи су ју са мој 
Све тој сто ли ци.21) Ауто ри из САД нај че шће по сма тра ју град-др жа-
ву Ва ти кан и Све ту сто ли цу као ин стру мен та ли те те јед ног прав-
ног ли ца, ко је нај че шће озна ча ва ју са мо као „Ва ти кан“.22)

при ват них фон да ци ја и не вла ди них ор га ни за ци ја. Ви де ти Paul Sar lo, “Se a ted at the Right 
Hand: The Holy See as Per ma nent Ob ser ver to the Uni ted Na ti ons and Its Long-Run ning Ef-
fi cacy in That Ca pa city”, Holy Cross Jo ur nal of Law and Pu blic Po licy, Col le ge of the Holy 
Cross, Wor ce ster, MA, 16/2012, pp. 253-294.

18) Ви де ти Ro bert John Ara u jo, “The In ter na ti o nal Per so na lity and So ve re ignty of the Holy 
See”, Cat ho lic Uni ver sity Law Re vi ew, The Cat ho lic Uni ver sity of Ame ri ca, Was hing ton, DC, 
50/2000-2001, pp. 323-360; G. Aran gio-Ru iz, op. cit., pp. 359-369; Ho ra ce F. Cum bo, “The 
Holy See and In ter na ti o nal Law”, The In ter na ti o nal Law Qu ar terly, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge, 4/1948-1949, pp. 609-610.

19) Yasmin Ab dul lah, “The Holy See at Uni ted Na ti ons Con fe ren ces: Sta te or Church?,” Co lum bia 
Law Re vi ew, Co lum bia Uni ver sity, New York, NY, 96/1996, pp. 1835-1875.

20) H. F. Cum bo, op. cit., pp. 613- 614; W. M. Plöchl, op. cit., p. 19; Kurt Mar tens, “The Po si tion 
of the Holy See and Va ti can City Sta te in In ter na ti o nal Re la ti ons”, Uni ver sity of De tro it Mercy 
Law Re vi ew, Uni ver sity of De tro it, De tro it, MI, 83/2005-2006, pp. 730, 755.

21) G. Aran gio-Ru iz, op. cit., pp. 367-369.

22) J. R. For mi co la, op. cit., pp. 801-807, 815. При сут ни су и дру га чи ји ста во ви. Уко ли ко се 
Све та сто ли ца сма тра јед на ком др жа ви, из у зет ни слу ча је ви (штет на рад ња, ко мер ци-
јал на ак тив ност) у ко ји ма је мо гу ће ус по ста ви ти над ле жност за ту жбе под не те про тив 
Све те сто ли це пред аме рич ким су до ви ма по Fo re ign So ve re ign Im mu ni ti es Act ства ра ју 
про стор ко ји је ужи не го уко ли ко би се Све та сто ли ца сма тра ла ин стру мен та ли те том 
Ва ти ка на. Вид. Ja mes Fan tau, “Ret hin king the So ve re ign Sta tus of the Holy See: To wards a 
Gre a ter Equ a lity of Sta tes and Gre a ter Pro tec tion of Ci ti zens in Uni ted Sta tes Co urts”, Car-
do zo Jo ur nal of In ter na ti o nal and Com pa ra ti ve Law, Be nja min N. Car do zo School of Law, 
New York, NY 19/2011, pp. 487-523. Да је ус по ста вља ње над ле жно сти аме рич ких су до ва 
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1.3 Са др жи на кон кор да та

Ста ри ја ли те ра ту ра у пр ви план ста вља пре ва зи ла же ње су-
ко ба из ме ђу Све те сто ли це и вр хов не вла сти од ре ђе не др жа ве као 
глав ни раз лог за скла па ње кон кор да та.23) Плехл (Plöchl) де фи ни ше 
кон кор дат као „прав но сред ство ко јим се Ри мо ка то лич ка цр ква и 
не ка др жа ва са гла ша ва ју да ре гу ли шу, на за јед нич кој уго вор ној и 
нор ма тив ној осно ви, од ре ђе на спе ци фич на пи та ња од за јед нич ког, 
или по је ди нач ног, ин те ре са“, и као уго во ре „чи ји је крај њи циљ да 
ко ор ди на ци ја ин те ре са Цр кве и Др жа ве у по гле ду ис пу ње ња чо ве-
ко вог основ ног пра ва и оба ве зе – да ве ру је у Бо га“,24) као и да ме-
ђу ци ље ви ма кон кор да та пре о вла ђу ју по зи тив ни ци ље ви, пре све га 
„ис пу ње ње сло бо де ве ре“, а не окон ча ње су ко ба.25)

Аран ђо-Ру из (Aran gio-Ru iz) та ко ђе ис ти че ка рак те ри стич ну 
са др жи ну кон кор да та: „ре гу ли са ње ма те ри је бо го слу же ња и по-
ло жа ја све ште ни ка РКЦ и ње не имо ви не на те ри то ри ји од ре ђе не 
др жа ве“, и на осно ву на ве де не са др жин ске по себ но сти раз ли ку-
је кон кор да те од дру гих би ла те рал них уго во ра ко је РКЦ, оли че на 
у Све тој сто ли ци, за кљу чу је са дру гим су бјек ти ма ме ђу на род ног 
пра ва.26) Не сма тра ју се кон кор да ти ма уго во ри ко је Све та сто ли ца 
за кљу чу је у име др жа ве Ва ти кан, а не у име РКЦ.27)

На пла ну са др жи не, у то ку по след њег ве ка упа дљи ве су бит-
не про ме не. Пр во, кон кор да ти ма за кљу че ним на кон Пр вог свет ског 
ра та ус по ста вље на је за шти та кор по ра тив не сло бо де РКЦ, тј. об но-
вље на је ње на ауто но ми ја у по гле ду мно гих уну тра шњих пи та ња 
(име но ва ња епи ско па пре све га), ко ја је би ла озбиљ но на ру ше на 

мо гу ће и ка да се Све та сто ли ца сма тра за себ ним су бјек том по ка зао је слу чај John V. Doe 
v. Holy See, ка да је Вр хов ни суд САД 2010. го ди не ус кра тио прав ни лек про тив од лу ке 
Жал бе ног су да за де ве ту суд ску област, ко јом је од би је на жал ба Све те сто ли це про тив 
од лу ке о ус по ста вља њу над ле жно сти пр во сте пе ног су да. У жал би се Све та сто ли ца по-
зва ла на свој ме ђу на род ни су бјек ти ви тет и Fo re ign So ve re ign Im mu ni ti es Act. Ту жба је 
ко нач но од би је на 2013. год. Јоhn V. Doe v. Holy See, F3.d, 2543, (9th Cir. 2009); US. Su pre-
me Co urt, Doc ket No. 09-1, Holy See v. John V. Doe (Ca se nos. 06-35563, 06-35587); “The 
di smis sal on Mon day marks the end of li ti ga tion which be gan in 2002”, Cat ho lic He rald 
08.08.2013; Tho mas Gi e ge rich, “The Holy See, a For mer So ma lian Pri me Mi ni ster, and a 
Con fi sca ted Pi sar ro Pa in ting: Re cent US Ca se Law on Fo re ign So ve re ign Im mu nity”, Im mu-
ni ti es in the Age of Glo bal Con sti tu ti o na lism (eds. A. Pe ters et. al), Brill Nij hof, Le i den, 2014, 
pp. 55-61.

23) Y. de la Briè re, op. cit., pp. 371, 374; ода тле из ре ка hi sto ria con cor da tum, hi sto ria do lo rum.

24) W. M. Plöchl, op. cit., pp. 10, 43.

25) Ibid., 13-16.

26) G. Aran gio-Ru iz, op. cit., p. 365.

27) C. Rynga ert, op. cit., p. 844.
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кон кор да ти ма за кљу чи ва ним у 19. ве ку и ра ни је.28) По пра ви лу се 
ра ди о све о бу хват ним спо ра зу ми ма.

Дру го, од лу ке Дру гог ва ти кан ског са бо ра зна чај но су ути ца-
ле на про ме ну на че ла на ко ји ма се за сни ва са др жи на кон кор да та за-
кљу чи ва них са европ ским др жа ва ма. На са бо ру je усво је но уче ње 
о нео п ход но сти sa na co o pe ra tio из ме ђу др жа ве и цр кве, уз очу ва ње 
соп стве них ауто но ми ја и ме ђу соб не не за ви сно сти, и ста вљен је на-
гла сак на вер ску сло бо ду по је ди на ца и цр кве. Ста вља ње по је дин-
ца у жи жу свр хе др жа ве и цр кве усло вља ва са рад њу два су бјек та. 
Уче ње је са др жа но у де кла ра ци ји Dig ni ta tis Hu ma nae.29) Хи тин џер 
(Hit tin ger) ис ти че да је овом де кла ра ци јом Све тој сто ли ци омо гу-
ће но да се прин ци пи јел но за ла же за вер ску сло бо ду за РКЦ и ње не 
вер ни ке јед на ко као што за слу жу ју и сви дру ги по је дин ци, као и да 
је утвр ђен основ за окон ча ње ви ше ве ков ног осла ња ња цр кве на др-
жа ву и ко нач но на пу шта ње на че ла cu i us re gio, eius re li gio.30)

Тре ће, на кон Дру гог ва ти кан ског са бо ра до шло је до про ме-
не у струк ту ри кон кор да та. Док је прет ход ни све о бу хват ни мо дел 
остао у при ме ни, по ја ви ла су се и два но ва: мо дел „па ра лел них 
спо ра зу ма“, ко ји под ра зу ме ва за кљу чи ва ње ни за за себ них спо ра-
зу ма (при мер спо ра зу ма са Шпа ни јом од 1976. до 1994), и мо дел 
„оквир ног спо ра зу ма“ из ме ђу кон крет не др жа ве и Све те сто ли це, 
код ко га се по себ на пи та ња ре ша ва ју спо ра зу ми ма ко је за кљу чу ју 
ни же ин стан це – вла сти фе де рал них или са мо у прав них је ди ни ца, 
и ор га ни за ци о не је ди ни це РКЦ на те ри то ри ји кон крет не др жа ве.31)

Фе ра ри при ме ћу је да кон кор да ти за кљу че ни са др жа ва ма 
Ју жне Аме ри ке и др жа ва ма у ко ји ма је ислам др жав на ре ли ги ја 

28) Oбнављање ауто но ми је за сни ва ло се на уче њу да др жа ва и цр ква сва ка за се бе пред-
ста вља ју com mu ni tas / so ci e tas per fec ta. То уче ње, ко је се про пи су је кар ди на лу Ка ми лу 
Тар кви ни ју (Ca mil lo Tar qu i ni) је РКЦ при ме њи ва ла на до мен цр кве но-др жав них од но са 
по чев од сре ди не 19. ве ка до Дру гог ва ти кан ског са бо ра. Y. de la Briè re, op. cit., p. 384; 
Ro land Min ne rath, “The Po si tion of the Cat ho lic Church Re gar ding Con cor dats From a Doc-
tri nal and Prag ma tic Per spec ti ve”, Cat ho lic Uni ver sity Law Re vi ew¸The Cat ho lic Uni ver sity 
of Ame ri ca, Was hing ton, DC, 47/1997-1998, p. 470; Rus sel Hit tin ger, “Dig ni ta tis Hu ma nae, 
Re li gi o us Li berty, and Ec cle si a sti cal Self-Go vern ment”, The Ge or ge Was hing ton Law Re vi-
ew, The Ge or ge Was hing ton Uni ver sity, Was hing ton, DC, 68/1999-2000, pp. 1035-1058.

29) “Dec la ra tion on Re li gi o us Fre e dom: Dig ni ta tis Hu ma nae on the Right of the Per son and of 
Com mu ni ti es to So cial and Ci vil Fre e dom in Mat ters Re li gi o us Pro mul ga ted by His Ho li ness 
Po pe Paul VI on De cem ber 7, 1965”; до не та прет по след њег да на Са бо ра ко ји је тра јао ви-
ше од три го ди не, де кла ра ци ја је до би ла ви ше гла со ва про тив од би ло ког дру гог са бор-
ског до ку мен та. Om bret ta Fu ma gal li Ca rul li, “Con cor dats as In stru ments for Im ple men ting 
Fre e dom of Re li gion”, Pon ti fi cal Aca demy of So cial Sci en ces Ac ta, The Pon ti fi cal Aca demy 
of So cial Sci en ces, Va ti can, 17/2012, pp. 620, 621; R. Min ne rath, op. cit., p. 471; A. Hol ler-
bach op. cit.;  M. Ra gaz zi, op. cit., pp. 117-119.

30) R. Hit tin ger, op. cit., pp. 1035-1058.

31) M. Ra gaz zi, op. cit., pp. 130-131.
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ни су пра ти ли са др жин ски раз вој европ ских кон кор да та – док се 
у Ју жној Аме ри ци за др жа ва уче ње о цр кви као so ci e tas per fec ta, у 
ислам ским др жа ва ма кон кор да ти се за сни ва ју на на че лу то ле ран-
ци је.32) Исти аутор је пред ло жио Основ ни спо ра зум (кон кор дат) 
за кљу чен са Изра е лом 1993. го ди не као мо дел ко ји по твр ђу је при-
мен љи вост уче ња Дру гог ва ти кан ског са бо ра о од но су др жа ве и 
цр кве на др жа ве у ко ји ма не пре о вла ђу је хри шћан ска и ри мо ка то-
лич ка тра ди ци ја.33) Има ју ћи у ви ду сна жну се ку лар ну ком по нен ту 
дру штва Изра е ла, из ра же ну де мо кра тич ност по ли тич ког си сте ма и 
тра ди ци ју вла да ви не пра ва на те ме љи ма com mon law, као и по се-
бан зна чај Изра е ла за хри шћан ство због Све тих ме ста на ње го вој 
те ри то ри ји, не чи ни нам се ре ал ним оче ки ва ње да по ме ну ти кон-
кор дат мо же да по слу жи као мо дел у дру гим слу ча је ви ма.

2. ПРАВ НА ПРИ РО ДА КОН КОР ДА ТА И ВЕР СКА 
НЕ У ТРАЛ НОСТ ДЕ МО КРАТ СКЕ ДР ЖА ВЕ

Ме ђу уго во ри ма за кљу че ним по ме ђу на род ном пра ву, кон-
кор да ти има ју је дин стве не осо би не. Кон кор дат пред ста вља са гла-
сност во ља су бје ка та чи ја при ро да је су штин ски раз ли чи та.34) Из те 
окол но сти про ис ти че чи ње ни ца да је кон кор дат би ла те рал ни уго-
вор ко ји има прав но деј ство пре ма те ри то ри ји са мо јед не др жа ве, 
али та кво да ме ња исто вре ме но и по зи тив но, и цр кве но пра во ко је 
ва жи на тој те ри то ри ји.35) Дру го, као што је већ на по ме ну то, ме-
ђу на род но-прав ни су бјек ти ви тет РКЦ, оли че не у Све тој сто ли ци, 
је дин ствен је на пла ну ме ђу на род ног пра ва.

32) За др жа ва ње ју жно а ме рич ких кон кор да та на прет ход ном мо де лу Фе ра ри об ја шња ва ка-
шње њем раз во ја прав них и по ли тич ких си сте ма др жа ва Ју жне Аме ри ке, у ко ји ма се 
ни су у до вољ ној ме ри раз ви ле га ран ци је ауто но ми је вер ских за јед ни ца, као ни га ран-
ци је људ ских пра ва по је ди на ца. Сто га је, по Фе ра ри ју, очу ва ње не дир ну те прет ход не 
па ра диг ме so ci e tas per fec ta пред ста вља ло је чвр шћи основ за га ран ци ју ауто но ми је РКЦ 
у тим дру штви ма. S. Fer ra ri, op. cit. 1998, pp. 390-393.

33) Фе ра ри је по себ но ис та као да је кон кор дат са Изра е лом пр ви у ко ме је у пот пу но сти 
до шла до из ра жа ја га ран ци ја вер ске сло бо де по је дин ца, за раз ли ку од прет ход них ин-
стру ме на та за кљу че них на кон Дру гог ва ти кан ског са бо ра у ко ји ма је та сло бо да би ла 
ста вље на у слу жбу ко лек тив не вер ске сло бо де вер ни ка РКЦ. S. Fer ra ri, op. cit. 1998, pp. 
394-406.

34) Бри јер је ову спе ци фич ност по ку шао да из ра зи тер ми но ло шки, за ло жив ши се да се кон-
кор да ти не мо гу сма тра ти ни „ме ђу на род ним“, ни „ме ђу др жав ним“ уго во ри ма, већ уго-
во ри ма за кљу че ним „из ме ђу су ве ре них вла сти“ (фр. in ter po te sta ti ve). Y. de la Briè re, op. 
cit., p. 380.

35) W. M. Plöchl, op. cit., p. 375.
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Нор ме кон кор да та има ју је дин ствен по ло жај у пра ви ма др-
жа ва-пот пи сни ца. Ra ti o ne ma te ri ae – бу ду ћи да се од но се на вер ску 
сло бо ду – оне по пра ви лу пред ви ђа ју зна чај не из у зет ке од оп штег 
ре жи ма у обла сти ма за бра не дис кри ми на ци је, обра зов ног си сте ма, 
по ре ског пра ва, и др. Тај основ ни је ка рак те ри сти чан са мо за кон-
кор да те, већ и за дру ге об ли ке ко ји ма се ре гу ли ше иста ма те ри ја, 
али са мо у си сте ми ма у ко ји ма устав на ма те ри ја об у хва та за шти-
ту основ них пра ва.36) Дру го, бу ду ћи по об ли ку ме ђу на род ни би ла-
те рал ни уго во ри, кон кор да ти у прав ним си сте ми ма др жа ва-пот-
пи сни ца у по гле ду прав не сна ге по пра ви лу до ла зе би ло у ред са 
устав ним од ред ба ма, би ло не по сред но ис под њих, а из над за ко на.

Кри ти ка кон кор да та у са вре ме ним де мо кра ти ја ма по пра ви-
лу се за сни ва на стро гом се ку ла ри зму. Сту па ње др жа ве у уго вор-
ни од нос са тран сна ци о нал ном цр кве ном ор га ни за ци јом по во дом 
прав ног по ло жа ја де ла те ор га ни за ци је и ње них вер ни ка на те ри то-
ри ји исте др жа ве сма тра се при ви ле го ва њем кон крет не кон фе си је 
ка ко у од но су на дру ге вер ске ор га ни за ци је и њи хо ве след бе ни ке, 
та ко и у од но су на ате и сте. Са рад њу др жа ве и цр кве се ку ла ри зам 
на чел но од би ја, бу ду ћи да по и сто ве ћу је вер ске ор га ни за ци је са фи-
ло соф ским удру же њи ма и не вла ди ним ор га ни за ци ја ма, па у том 
кон тек сту по ста вља гра ни це за са рад њу др жа ве са та квим су бјек-
том. Др жа ва ко ја за кљу чи кон кор дат не мо же се сма тра ти не у трал-
ном у по гле ду ве ре, а за кљу че ње кон кор да та пред ста вља дис кри-
ми на ци ју ли ца ко ја ни су при пад ни ци ри мо ка то лич ке ве ре.37)

Не у трал ност кон крет не др жа ве у од но су на вер ске ци ље ве 
де ло ва ња РКЦ ис ти че се у при лог при ме ре но сти кон кор да та са вре-
ме ним стан дар ди ма за бра не дис кри ми на ци је и људ ских пра ва.38) 
Тврд њу да уго вор но уре ђе ње цр кве но-др жав них од но са про из и ла-
зи из се ку лар но сти др жа ве и ње не след стве не вер ске не у трал но-
сти из нео је Ро берс (Rob bers) у ве зи са пој мом „уго вор не вер ске 
сло бо де“ у Не мач кој: бу ду ћи не у трал на у по гле ду ве ре, др жа ва ап-
со лут но ни је у ста њу да по соп стве ној ини ци ја ти ви и на осно ву 
соп стве них ре сур са до но си про пи се у обла сти вер ске сло бо де, већ 

36) О по себ но ве ли кој прав ној сна зи нор ми ко је се од но се на ре ли ги ју, на при ме ру Фран цу-
ске, ви де ти Mic hel Tro per, “So ve re ignty and Laȉcité”, Car do zo Law Re vi ew, Be nja min N. 
Car do zo School of Law, New York, NY, 30/2009, pp. 2561-2574.

37) Вид. “Green Pa per – Equ a lity and non-di scri mi na tion in an en lar ged Euro pean Union (Ju-
ne 2004)”, Na ti o nal Se cu lar So ci ety, In ter net, http://www.se cu la rism.org.uk/32691.html, 
15.06.2015.

38) W. M. Plöchl, op. cit., p. 21.
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то са мо мо же чи ни ти у са деј ству са од го ва ра ју ћом вер ском ор га-
ни за ци јом.39)

Нео п ход но је раз у ме ти ка кву тач но вер ску не у трал ност др-
жа ве зах те ва ју стан дар ди за шти те основ них људ ских пра ва и за-
бра не дис кри ми на ци је. Ха бер мас (Ha ber mas) је уста но вио да је у 
зре лим за пад ним де мо кра ти ја ма на сту пи ло до ба пост-се ку ла ри-
зма, и за ло жио се за при зна ње уло ге ве ре у сфе ри јав ног жи во та. 
По ње му, вер ска не у трал ност др жа ве сво ди се на раз два ја ње ин-
сти ту ци о на ли зо ва ног до но ше ња од лу ка у пар ла мен ту, су до ви ма, 
вла ди и упра ви, у ко ме не ма ме ста за вер ске об зи ре, од ши ре по ли-
тич ке ко му ни ка ци је и фор ми ра ња ста во ва у јав но сти, где је уло га 
ве ре не из бе жна.40)

Да нас кон кор да те за кљу чу ју и др жа ве у ко ји ма је ислам др-
жав на ре ли ги ја. Тре ба ло би има ти у ви ду и опре де ље ње РКЦ, утвр-
ђе но на Дру гом ва ти кан ском са бо ру, да од нос са др жа вом утвр ђу је 
са крај њим ци љем мо рал ног и дру штве ног раз во ја сва ке лич но сти, 
што под ра зу ме ва за шти ту основ них људ ских пра ва. Ја сно је да та-
кав те мељ не мо же би ти усме рен на дис кри ми на ци ју при пад ни ка 
дру гих хри шћан ских де но ми на ци ја или дру гих ве ра, као ни ате и-
ста.

3. КОН КОР ДА ТИ У СВЕ ТЛУ СУ ПРОТ СТА ВЉЕ НИХ 
ПЕР ЦЕП ЦИ ЈА РАЗ ВО ЈА МЕ ЂУ НА РОД НОГ ПРА ВА: 

КОН СТИ ТУ ЦИ О НА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ И ФРАГ МЕН ТА ЦИ ЈЕ

Број ни ауто ри ви де кон сти ту ци о на ли за ци ју као про цес ко ји 
ка рак те ри ше ме ђу на род но пра во на кон окон ча ња Дру гог свет ског 
ра та. Осни ва ње ОУН, ши ре ње до ма ша ја пра ва Свет ске тр го вин ске 
ор га ни за ци је, кон вер ген ци ја си сте ма за шти те основ них људ ских 
пра ва и рас пад СССР – нај че шћи су раз ло зи у при лог та квог ви ђе-
ња. Зна ча јан број ауто ра у до га ђа ји ма по сле 2001. го ди не ви де су-
про тан про цес – фраг мен та ци ју ме ђу на род ног пра ва. Ар гу мен ти у 
при лог тог ви ђе ња су на пу шта ње ин тер на ци о на ли стич ке по ли ти ке 
од стра не САД на кон те ро ри стич ких на па да на Њу јорк и Ва шинг-
тон, али и кон сти ту ци о на ли за ци ја ЕУ на ште ту оба ве за ко је ње не 
др жа ве чла ни це има ју по ме ђу на род ном пра ву, оли че на у ско ра-

39) G. Rob bers, op. cit., pp. 171-172.

40) Jűr gen Ha ber mas, “No tes on a post-se cu lar so ci ety”, sig nand sight.com 18.06.2008, In ter net, 
http://www.sig nand sight.com/fe a tu res/1714.html, 15.06.2015. 
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шњој прак си Су да ЕУ.41) Кла сич на кон цеп ци ја ме ђу на род ног пра ва 
као пло да во ље др жа ва за др жа ла је углед не по бор ни ке.42)

Уко ли ко се те за о фраг мен та ци ји ме ђу на род ног пра ва об и-
сти ни до од ре ђе ног сте пе на, не ма раз ло га за страх у по гле ду при-
ме не кон кор да та у бу дућ но сти с об зи ром да њи хо ва би ла те рал на 
фор ма омо гу ћа ва при ла го дљи вост. Фраг мен та ци ја ко ја би под ра зу-
ме ва ла на пу шта ње основ них стан дар да вер ске то ле ран ци је оне мо-
гу ћи ла би и при ме ну кон кор да та.

Уко ли ко ме ђу на род но пра во на ста ви пу тем кон сти ту ци о на-
ли за ци је, пи та ње бу дућ но сти кон кор да та се не из бе жно на ме ће. 
Прет по став ка кон сти ту ци о на ли за ци је је сте уса гла ша ва ње основ-
них вред но сти ко је се шти те, ка ко на ни воу ко лек тив ног иден ти-
те та, та ко и у по гле ду основ них пра ва по је ди на ца. По себ ну бри гу 
ства ра по и ма ње гло ба ли за ци је као про це са ко јим се уни фор ми шу 
вред но сти гло бал ног дру штва.43) Кон кор да ти ма се уре ђу је ар ти ку-
ли са ње ко лек тив ног (вер ског) иден ти те та јед не за јед ни це, и усло-
ви вр ше ња основ не (вер ске) сло бо де по је ди на ца, па је оправ да но 
узе ти у об зир мо гућ ност кон флик та два си сте ма вред но сти и нор-
ми.

Чи ни се да у по ме ну тим сце на ри ју опа сност по кон кор да те 
не по сто ји. Пр во, гло ба ли за ци ја упра во те жи да на мет не нај за сту-
пље ни ји мо дел, у ко ме ре ли ги ја има при зна то ме сто у јав ном жи-
во ту.44)

Дру ги ар гу мент у при лог та квог за кључ ка је ис ку ствен, и за-
сни ва се на два при ме ра из са вре ме не исто ри је. Ве ли ко до стој ни ци 
РКЦ стра хо ва ли су да ће са окон ча њем Хлад ног ра та и ши ре њем 
де мо кра ти је и га ран ци ја основ них пра ва и сло бо да про стор за кон-
кор да те би ти осет но сма њен.45) До го ди ло се упра во су прот но. Та-

41)  Видeти The o dor Schil ling, “On the Con sti tu ti o na li za tion of Ge ne ral In ter na ti o nal Law”, 
Jean Mon net Wor king Pa per 06/05, New York Uni ver sity School of Law, New York, 2005; 
In ter na ti o nal Law Bet we en Uni ver sa lism and Frag men ta tion (eds. I. Buf fard et al.), Mar ti nus 
Nij hof, Le i den – Bo ston 2008; Mart ti Ko sken ni e mi, “In ter na ti o nal Law: Bet we en Frag men-
ta tion and Con sti tu ti o na lism”, 27 Nov. 2006, In ter net, http://www.hel sin ki.fi/eci/Pu bli ca ti ons/
Ko sken ni e mi/MCan ber ra-06c.pdf, 15.06.2015; Jűr gen Ha ber mas, The Di vi ded West, Po lity, 
Mal den, MA, 2006, pp. 115-193; Бран ко М. Ра кић, „Фраг мен та ци ја ме ђу на род ног пра ва и 
европ ско пра во – на За па ду не што но во“, Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, Прав ни 
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 1/2009, 122-147.

42) G. Aran gio-Ru iz, оp. cit., pp. 356-359.

43) R. Hit tin ger, op. cit., p. 1058.

44) Ma ri a no Bar ba to, Fri e drich Kra toc hwil, “Ha ber mas’ No tion of a Post-Se cu lar So ci ety. A Per-
spec ti ve from In ter na ti o nal Re la ti ons”, EUI Wor king Pa pers, Euro pean Uni ver sity In sti tu te, 
Flo ren ce, MWP 25/2008.

45) M. Ra gaz zi, op. cit., p. 130.
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ко ђе, кон сти ту ци о на ли за ци ја Европ ске уни је, ко ја је прет ход но би-
ла као сло же ни си стем ор га ни за ци ја за сно ва них на ме ђу на род ним 
уго во ри ма, ни је до ве ла до сма ње ња упо тре бе кон кор да та.

Тре ће, на осно ву раз во ја ме ђу на род ног пра ва од Дру гог свет-
ског ра та до да нас, мо гу ће је про јек то ва ти на ста вак тог раз во ја, у 
кон тек сту гло бал них иза зо ва са ко ји ма је чо ве чан ство су о че но (за-
шти та жи вот не сре ди не, опа сност од гло бал ног ну кле ар ног об ра-
чу на), као и пар ти ку лар них ин те ре са по је ди них др жа ва ко ји сто је 
на пу ту за јед нич ком од го во ру та кве иза зо ве. На пу шта ње кон сен-
зу са као усло ва за до но ше ње од лу ка нео п ход них за са вла да ва ње 
гло бал них иза зо ва, као и раз ра да ме ха ни за ма при ну де, чи не се ве-
ро ват ни јим ис хо ди ма да ље кон сти ту ци о на ли за ци је ме ђу на род ног 
пра ва. Та кви ис хо ди не би угро зи ли по ље при ме не кон кор да та.

4. УТИ ЦАЈ КОН СТИ ТУ ЦИ О НА ЛИ ЗА ЦИЈЕ 
ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ НА КОН КОР ДА ТЕ

Осни вач ки уго во ри и кључ ни по ли тич ки до ку мен ти о ЕУ го-
во ре пре вас ход но као о за јед ни ци за сно ва ној на пра ву. Тен ден ци је 
у по гле ду бу ду ћег пре о бра жа ја ЕУ пр вен стве но за ви се од тен ден-
ци ја раз во ја пра ва ЕУ. У по след њих пет де це ни ја тра је и ЕУ из 
за јед ни це др жа ва за сно ва не на ме ђу на род ном пра ву у по ли тич ку 
за јед ни цу са осо бе ном прав ном при ро дом и еле мен ти ма устав но-
сти. До тог про це са је до шло ис кљу чи во кроз пре о бра жај пра ва 
ЕУ, без из ри чи то ар ти ку ли са не по ли тич ке во ље. Ве ћи на ауто ра се 
сла же да се ра ди о про це су кон сти ту ци о на ли за ци је ЕУ, док се ми-
шље ња раз ли ку ју пре вас ход но у по гле ду од го во ра на пи та ње да ли 
је мо гућ, као и да ли је по же љан, на ста вак тог про це са.46)

МекКрe (МcCrea) је кон ста то вао да јав ни по ре дак ЕУ ни је 
стро го се ку ла ран, као и да пра во ЕУ у зна чај ној ме ри омо гу ћа ва 
уло гу ве ре у кул ту ри и по ли тич ком жи во ту. МекКрe као кључ ну 
осо би ну јав ног по рет ка ЕУ из два ја про на ла же ње пра ве рав но те же 
из ме ђу хри шћан ске и ху ма ни стич ке тра ди ци је Евро пе .47)

46) Обим ака дем ске ли те ра ту ре о овој те ми је огро ман, та ко да упу ћи ва ње ко је сле ди ни је 
ис црп но. Видeти Euro pean Con sti tu ti o na lism Beyond Lis bon (eds. J. Wo u ters, L. Ver hey, 
Ph. Ki i ver), In ter sen tia, Ant werp – Ox ford, 2009; The Many Con sti tu ti ons of Euro pe (eds. 
K. Tu o ri, S. San ka ri), As hga te, Far nham, 2010; Tho mas Chri sti an sen, Chri sti ne Reh, Con-
sti tu ti o na li zing the Euro pean Union, Pal gra ve Mac Mil lan, Ba sing sto ke, 2009; The Worlds of 
Euro pean Con sti tu ti o na lism (eds. G. De Bur ca, J. H. H. We i ler), Cam brid ge Uni ver sity Press, 
Cam brid ge – New York, 2012.

47) Ro nan McCrea, Re li gion and the Pu blic Or der of the Euro pean Union, Ox ford Uni ver sity 
Press, Ox ford – New York, 2010, pp. 270-271.
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Чи ни се да у слу ча ју ЕУ, са вре ме ни кон кор да ти не на ру ша ва-
ју вер ску не у трал ност др жа ва, бу ду ћи да се од њих не мо же оче ки-
ва ти да иг но ри шу и су зби ја ју уло гу ве ре у јав ном жи во ту, основ не 
по ли тич ке вред но сти на ко ји ма се за сни ва ју, као ни да кр ше вер ске 
сло бо де гра ђа на.

Кон сти ту ци о на ли за ци ја ЕУ раз ли ку је се од кон сти ту ци о на-
ли за ци је ме ђу на род ног пра ва уто ли ко што је ЕУ из ра сла у ствар-
ну по ли тич ку за јед ни цу, ко ју чи не не са мо др жа ве-чла ни це, већ 
и гра ђа ни. Сва ка по ли тич ка за јед ни ца за сни ва се на за јед нич ком 
раз у ме ва њу оп штег до бра, тј. на од ре ђе ним по ли тич ким вред но-
сти ма, ко је чи не за јед нич ки иден ти тет чла но ва те за јед ни це. Хри-
шћан ство је за јед нич ки име ни тељ тра ди ци о нал ног иден ти те та на-
ро да ко ји чи не ЕУ. Да ље ја ча ње по ли тич ке за јед ни це до ве ло би до 
отво ре ног при зна ња да је хри шћан ство кључ ни те мељ за јед нич-
ког иден ти те та. Иде ја људ ских пра ва по те кла је из хри шћан ског 
бо го сло вља, и упра во би стан дар ди основ них сло бо да тре ба ло да 
обез бе де да тра ди ци о нал ни хри шћан ски иден ти тет ЕУ не до ве де 
до дис кри ми на ци је, ни ти да угро зи ло јал ност по је ди на ца дру гих 
вер ских иден ти те та, и ате и ста, већ да омо гу ћи и да дру ге ре ли ги је 
за у зму ме сто у јав ном жи во ту ЕУ. Кон кор да ти ће оста ти по треб ни 
ра ди при ла го ђа ва ња кон крет не са др жи не и ни воа са рад ње др жа ва-
чла ни ца са РКЦ.

5. ОЧЕ КИ ВА НО ПО ВРАТ НО ДЕЈ СТВО КОНКОРДАТА 
НА УЛО ГУ ВЕ РЕ У ЈАВ НОМ ЖИ ВО ТУ

Вер ска не у трал ност др жа ве ни је на ру ше на ње ним сту па њем 
у уго вор ни од нос са цр квом, као ни оба ве зи ва њем на са рад њу са 
цр квом, нпр. пу тем уче шћа у фи нан си ра њу де лат но сти од оп штег 
ин те ре са (вер ске на ста ве и сл), или на при зна ње ва же ња од лу ка 
цр кве них ор га на у до ме ну ауто ном ног цр кве ног пра ва. Са рад ња 
мо же би ти на чин за очу ва ње вер ске не у трал но сти др жа ве у слу-
ча је ви ма ка да је уло га ве ре у јав ном жи во ту из ра же на. У да на шње 
вре ме кон кор да те за кљу чу ју и др жа ве са дру гом др жав ном ве ром.

Кон сти ту ци о на ли за ци ја је је дан од мо гу ћих сме ро ва раз во-
ја ме ђу на род ног пра ва. По чев од Дру гог ва ти кан ског са бо ра, РКЦ 
при сту па са рад њи са др жа вом са ци љем да омо гу ћи мо рал ни и 
дру штве ни раз вој по је дин ца, за шта је прет по став ка вер ска сло бо-
да по је дин ца и вер ске за јед ни це. На ис ку стве ном пла ну, у но ви јој 
исто ри ји по сто је два при ме ра ко ји све до че да при зна ва ње и по ди-
за ње стан дар да за шти те основ них вред но сти у окви ру јед ног прав-
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ног си сте ма ни је угро зи ло за кљу чи ва ње кон кор да та са су бјек ти ма 
у окви ру тог си сте ма: јед но је био рас пад СССР и ши ре ње за шти те 
основ них пра ва, а дру го је кон сти ту ти о на ли за ци ја ЕУ. Функ ци о-
нал на про јек ци ја мо гу ће да ље кон сти ту ци о на ли за ци је ме ђу на род-
ног пра ва ука зу је да пи та ња основ них људ ских пра ва, укљу чу ју ћи 
и вер ски иден ти тет и вер ску сло бо ду, не би би ла об у хва ће на тим 
про це сом. Из ло же ни ар гу мен ти ука зу ју да у слу ча ју да ље кон сти-
ту ци о на ли за ци је ме ђу на род ног пра ва при мен љи вост кон кор да та 
не би би ла ума ње на.

У слу ча ју да пре вла да су прот на тен ден ци ја раз во ја ме ђу-
на род ног пра ва – ње го ва фраг мен та ци ја, би ла те рал ни об лик кон-
кор да та и флек си бил ност ко ју он омо гу ћа ва би тре ба ло да очу ва ју 
при мен љи вост тог ин стру мен та. Гра ни цу при мен љи во сти чи ни ло 
би на пу шта ње основ них стан дар да вер ске то ле ран ци је.

До са да шња кон сти ту ци о на ли за ци ја ЕУ до ве ла је до на стан-
ка ствар не по ли тич ке за јед ни це. У слу ча ју да љег ја ча ња по ли тич ке 
ди мен зи је ЕУ, при зна ње хри шћан ства као за јед нич ког име ни те ља 
тра ди ци о нал ног иден ти те та на ро да ко ји чи не ЕУ по ста ће не из бе-
жно, што ће оси гу ра ти са да шње ста ње у ко ме хри шћан ство има 
при зна ту уло гу у јав ном жи во ту. Ме ха ни зми за шти те основ них 
пра ва и сло бо да у окви ру пра ва ЕУ тре ба ло би да обез бе ди да по-
ме ну те про ме не не до ве ду до дис кри ми на ци је, ни ти да до ве ду до 
гу бит ка ло јал но сти при пад ни ка дру гих де но ми на ци ја и ве ра, као и 
ате и ста, већ да омо гу ће да и дру ге ре ли ги је за у зму ме сто у јав ном 
жи во ту ЕУ.
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Du san S. Ra ki tic

THE FU TU RE OF CON COR DATS IN THE 
LIGHT OF EVO LU TI VE TEN DEN CI ES OF IN

TER NA TI O NAL AND EURO PEAN UNION LAW
Re su me

The aim of the pa per is to pro vi de ele ments for as ses sing the 
ex tent to which ap pli ca bi lity of the con cor dats, as spe ci fic in ter na ti o-
nal law in stru ments for re gu la ting re la ti ons bet we en the Ro man-Cat-
ho lic church and a sta te, shall be pre ser ved, li mi ted or ex pan ded in the 
light of key ten den ci es of de ve lop ment of both in ter na ti o nal law and 
Euro pean Union law in the fu tu re. As a pre re qu i si te for pro du cing such 
fin dings, the con cept of con cor dats, in clu ding both its struc tu ral and 
hi sto ri cal di men si ons, has been pre sen ted in the pa per. The con clu si ons 
ha ve re sul ted from ar gu ments ba sed on the doc tri ne, em pi ri cal fin dings, 
as well as on the fun cti o nal pro jec tion of pos si ble po ten tial evo lu tion of 
in ter na ti o nal and Euro pean Union law.

Both prac ti cal and the o re ti cal con cepts of con cor dats evol ved 
sig ni fi cantly in 19th and par ti cu larly in 20th cen tury. Af ter the Se cond 
Va ti can Co un cil, the church-sta te re la ti ons are con ce i ved as sa na co-
o pe ra tio of mu tu ally in de pen dent and auto no mo us en ti ti es, with the 
com mon goal of ena bling full mo ral and so cial de ve lop ment of the in-
di vi dual. A pre re qu i si te for such de ve lop ment is the re li gi o us fre e dom 
of both the in di vi dual and the church. Con cor dats do not vi o la te re li gi-
o us ne u tra lity of the sta te but in stead ena ble it, par ti cu larly in so ci e ti es 
in which the ro le of re li gion in the pu blic sphe re is pro no un ced. By the ir 
na tu re, con cor dats de pend on the fa te of in ter na ti o nal law, whe re as the 
pre sent ter ri tory of the Euro pean Union has been for many cen tu ri es the 
prin ci pal ter ri tory on which con cor dats we re exe cu ted and ap plied. Ser-
bia’s en te ring in to an in ter na ti o nal tre aty with the Holy See in 2014, in 
re spect of an is sue that falls wit hin tra di ti o nal con cor dat su bject mat ter, 
ma kes the to pic of par ti cu lar in te rest for Ser bia.

The vi ew that in ter na ti o nal law has been cha rac te ri zed by the 
pro cess of con sti tu ti o na li za tion sin ce World War II, and espe ci ally af-
ter the end of the Cold War, is wi dely held. Ho we ver, a no ta ble cri ti que 
of such vi ew ar gu es that in the most re cent pe riod in ter na ti o nal law 
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has been be co ming mo re and mo re frag men ted. The Euro pean Union 
has been un der go ing, thro ug ho ut the past fi ve de ca des, a tran sfor ma tion 
from a union of sta tes ba sed on in ter na ti o nal law in to a po li ti cal com-
mu nity with an idi osyncra tic le gal na tu re and ele ments of con sti tu ti o-
na lity. Most aut hors agree that the Euro pean Union has been su bjec ted 
to a con sti tu ti o na li za tion of its own, whe re as opi ni ons dif fer in re spect 
of the pro per an swer to the qu e sti on of whet her furt her con ti nu a tion of 
that pro cess is pos si ble, as well as whet her such con ti nu a tion wo uld be 
de si ra ble. Euro pean Union law so far has not been a re flec tion of the 
Euro pean Union’s con sti tu ti o na li za tion, but in stead the very so ur ce of 
that pro cess. The va lue hu man rights pro tec tion li es in the fo un ding of 
both ide als – the aspi ra tion to wards a con sti tu ti o na li zed in ter na ti o nal 
law, as well as the wish for a full-fled ged Euro pean Union con sti tu tion.

In ca se con sti tu ti o na li za tion of in ter na ti o nal law con ti nu es furt-
her, ro om for ap pli ca bi lity of con cor dats sho uld not be nar ro wed. In 
ca se the op po si te pro cess ta kes pla ce – frag men ta tion, con cor dats will 
ce a se to be ap pli ca ble only if ba sic stan dards of re li gi o us to le ran ce are 
abo lis hed. If the EU de ve lops furt her as a po li ti cal com mu nity, Chri-
sti a nity will be re cog ni zed as the com mon de no mi na tor of tra di ti o nal 
iden ti ti es of na ti ons for ming the EU, whe re as the ro le of re li gion in 
pu blic sphe re will be se cu red. Mec ha nisms en su ring pro tec tion of fun-
da men tal fre e doms sho uld pre vent di scri mi na tion, as well as loss of 
loyalty of fol lo wers of ot her de no mi na ti ons and re li gi ons, as well as of 
at he ists.
Key words: con cor dat, re li gi o us fre e dom, con sti tu ti o na li za tion, the Ro man 

Cat ho lic Church, the Holy See, the Euro pean Union

* Овај рад је примљен 16. јула 2015. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. септембра 2015. године.
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У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак
Прин цип суп си ди јар но сти као те мељ но на че ло рас по де ле 

над ле жно сти, и у те о риј ском и у по зи тив но-прав ном сми слу је 
недореченo и не до вољ но јаснo. Ни да нас не по сто ји јед на је дин-
стве на де фи ни ци ја овог пој ма ни ти кри те ри ју ми ко је тре ба при-
ме ни ти да би се он опе ра ци о на ли зо вао. Ако се по ђе од нај ши рег 
схва та ња оли че ног у из ра зу „нај бли же гра ђа ни ма“, овај по јам об у-
хва та не са мо „вер ти кал ну“ суп си ди јар ност, од но сно „спу шта ње“ 
по је ди них над ле жно сти и кон крет них по сло ва на ни же ни вое вла-
сти, већ и „хо ри зон тал ну“ ко ја се од но си на пре но ше ње од ре ђе них 
по сло ва вла сти на не др жав не су бјек те, укљу чу ју ћи и при ват ни сек-
тор. Те мељ на ре фор ма упра ве зах те ва утвр ђи ва ње де таљ не „ма пе“ 
суп си ди јар но сти у Ре пу бли ци Ср би ји чи ји крај њи ре зул тат тре ба 
да бу де ства ра ње ди на мич не „ба за по да та ка“ свих над ле жно сти и 
кон крет них по сло ва ко је цен трал на и ни жи ни вои вла сти, од но сно 
ор га ни на свим ни во и ма, сход но Уста ву и за ко ну оба вља ју. Та ква 
ин тер ак тив на ба за „вер ти кал не“ рас по де ле над ле жно сти, из ме ђу 
оста лог, тре ба да до ве де и до пра вил не „хо ри зон тал не“ рас по де ле 
и зна чај ног сма ње ња кон крет них по сло ва ко је да нас оба вља ју раз-
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ли чи ти др жав ни, по кра јин ски и оп штин ски ор га ни вла сти. „Ба за“ 
је основ за ства ра ње ра ци о нал ни је, ефек тив ни је, еко но мич ни је и 
ефи ка сни је јав не упра ве. Ме ђу тим, за ус по ста вља ње „ба зе“ нео п-
хо дан је аде ква тан ме то до ло шки при ступ, по себ но у „раш чла њи-
ва њу“ по је ди них вр ста по сло ва из над ле жно сти у по је ди ним Уста-
вом и за ко ном утвр ђе ним обла сти ма. У овом ра ду, по ну ђен је је дан 
од мо гу ћих ме то до ло ги ја за ус по ста вља ње ефи ка сне „ба зе по да та-
ка“ ко ја је нео п ход на за успе шан про цес тран зи ци је у Ре пу бли ци 
Ср би ји.
Кључ не ре чи: суп си ди јар ност, де цен тра ли за ци ја, над ле жно сти, по сло-

ви, јав на упра ва

1. ПРИН ЦИП СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ

Иако се по јам „суп си ди јар ност“ че сто ко ри сти у јав ном дис-
кур су у Ре пу бли ци Ср би ји, он ни је по зи тив но прав ни по јам, што 
зна чи да не по сто ји јед но пре ци зно, за кон ско де фи ни са ње овог 
пој ма ни ти је он бли же од ре ђен у раз ли чи тим ин стру мен ти ма јав-
них по ли ти ка Ре пу бли ке Ср би је. Овај по јам ни је ја сно од ре ђен ни 
у те о ри ји. „Пр во, не по сто ји оп ште при хва ће на де фи ни ци ја пој ма 
суп си ди јар но сти и ни су иден ти фи ко ва ни кри те ри ју ми ко је тре ба 
при ме ни ти да би се овај прин цип опе ра ци о на ли зо вао“.1) Че сто се 
по јам „суп си ди јар ност“ ко ри сти за јед но са пој мом „де цен тра ли за-
ци ја“. Прин цип суп си ди јар но сти је јед но ру ко вод но на че ло или је-
дан ме тод за рас по де лу над ле жно сти. „У сва ко днев ном го во ру на-
че ло суп си ди јар но сти нај че шће се из ра жа ва кроз фра зу „нај бли же 
гра ђа ни ма“, што ука зу је да се ра ди о те мељ ном на че лу сло бо де и 
де мо кра ти је, ко је на во ди на ус по ста вља ње јед ног по ли тич ког стан-
дар да, по ко ме од лу ке тре ба да се до но се та мо где ће њи хо ви ефек-
ти нај не по сред ни је и да се осе те.“2) Ка ко се ис ти че, „...суп си ди јер-
ност је стан дард за про це ну рас по де ле над ле жно сти по прин ци пу 
да се ви шем ни воу вла сти или ши рој за јед ни ци пре пу шта са мо оно 
што он мо же бо ље и ефи ка сни је да оства ри, од но сно да сва пи та ња 
ко ја мо гу да се ре ше на ни жим ни во и ма, не тре ба да се пре но се на 
ви ше ни вое вла сти и упра вља ња“.3) Ка ко се ис ти че, „...суп си ди јер-

1) Де јан Ву че тић, Де цен тра ли за ци ја у кон ти нен тал ним прав ним си сте ми ма (док тор ска 
ди сер та ци ја), Уни вер зи тет у Ни шу, Прав ни фа кул тет, Ниш, 2012, стр. 142.

2) Или ја Ву ја чић, „Прин цип суп си ди јар но сти и ста тус Бе о гра да“ у збор ни ку: Бе о град – 
де мо крат ска ме тро по ла (при ре ди ли: Ву ка шин Па вло вић, Сла ви ша Ор ло вић), Фа кул-
тет по ли тич ких на у ка, Уни вер зи тет у Бе о гра ду - Цен тар за де мо кра ти ју, Бе о град, 2009. 
стр. 61.

3)  Или ја Ву ја чић, „Др жа ва, де мо кра ти ја и суп си ди јар ност“ у збор ни ку: Са вре ме на др-
жа ва (при ре ди ли: Ву ка шин Па вло вић, Зо ран Сто јиљ ко вић, Kon rad Ade na u er Stif tung, 
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ност је стан дард за про це ну рас по де ле над ле жно сти по прин ци пу 
да се ви шем ни воу вла сти или ши рој за јед ни ци пре пу шта са мо оно 
што он мо же бо ље и ефи ка сни је да оства ри, од но сно да сва пи та ња 
ко ја мо гу да се ре ше на ни жим ни во и ма, не тре ба да се пре но се на 
ви ше ни вое вла сти и упра вља ња“. „Оно пред ста вља те мељ но на че-
ло за де о бу по сло ва из ме ђу раз ли чи тих ра зи на вла сти, а слу жи као 
до пу на кон цеп ци ји по ли тич ке де цен тра ли за ци је“.4) Пре ма Европ-
ској по ве љи о ло кал ној са мо у пра ви Са ве та Евро пе, „јав ни по сло ви 
ће се, по пра ви лу, вр ши ти пре све га од стра не оних вла сти ко је су 
нај бли же гра ђа ни ма. При ли ком пре но ше ња од го вор но сти на не ку 
дру гу власт во ди ће се ра чу на о оби му и при ро ди по сла, као и о зах-
те ви ма ефи ка сно сти и еко но мич но сти.“5)

По сма тра ју ћи по јам суп си ди јар но сти из прав ног угла, за 
рас по де лу над ле жно сти ко ри сте се од го ва ра ју ћи ме то ди, од но сно 
ком би на ци ја ме то да, а њи хо во ис хо ди ште је стрикт на по де ла над-
ле жно сти, што је го то во не мо гу ће из ве сти, или ме шо ви та рас по де-
ла што је нај че шћи об лик. Др же ћи се прав ног окви ра, Устав јед не 
др жа ва са мо утвр ђу је на чел ну рас по де лу над ле жно сти а за ко ни 
кон крет но рас по де љу ју над ле жно сти на по је ди не ни вое вла сти. 
Устав, на зна чу је и обла сти у ко ји ма мо же би ти над ле жно сти ло-
кал не са мо у пра ве и те ри то ри јал не ауто но ми је. Ван обла сти ко ју 
Устав на зна чи не мо же би ти у над ле жно сти ни жих ни воа вла сти. 
За ко ни за тим, у тим обла сти ма кон крет но од ре ђу је над ле жно сти за 
сва ки ни во вла сти и то је рас по де ла над ле жно сти од но сно суп си-
ди јар ност.

У со ци о ло шком и по ли ти ко ло шком сми слу, овај по јам има 
знат но ши ре зна че ње. По ли ти ко ло ги ја на при мер, по сма тра прин-
цип суп си ди јар но сти не са мо у ње ном вер ти кал ном  зна че њу као 
рас по де лу над ле жно сти из ме ђу раз ли чи тих ни воа вла сти, већ и хо-
ри зон тал ном сми слу, ко је има дру га чи је зна че ње. У ње му се уоча ва 
да је прин цип суп си ди јар но сти у осно ви нео ли бе рал ни прин цип, 
на ко ме се за сни ва ју и ре форм ски про це си у јав ној упра ви и раз-
ра ђу је стра те шки пра вац ре фор ме по зна ти ји као New Pu blic Ma-
na ge ment (но во јав но упра вља ње). Хо ри зон тал на ди мен зи ја „...нам 
по ма же да од лу чи мо да ли не ку функ ци ју тре ба да оба вља јав на 
уста но ва или при ват на аген ци ја... Ово је на ро чи то на гла ше но у на-
па ду на др жа ву бла го ста ња и гу би так ње них ка па ци те та упра вља-

Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Уни вер зи тет у Бе о гра ду - Цен тар за де мо кра ти ју, Бе о град, 
2008. стр. 86.

4) Ве дран Ђу ла бић, „Не ки раз вој ни про це си уре ђе ња ло кал не са мо у пра ве у Ре пу бли ци 
Хр ват ској“, Хр ват ска јав на упра ва, За греб, бр. 1/2005 стр. 117.

5) За кон о по твр ђи ва њу Еворп ске по ве ље о ло кал ној са мо у пра ви, Слу жбе ни гла сник РС – 
Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 70/2007. чл. 4. ст. 3.
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ња ко ји тра жи сма њи ва ње др жав ног де ло ва ња и оп ште по вла че ња 
јав ног сек то ра из дру штве них и при вред них ак тив но сти. ...По је-
дин ци, гру пе и удру же ња, а не јав не уста но ве тре ба да бу ду жи ла 
ку ца ви ца дру штва. У том сми слу, суп си ди јар ност је прин цип ко ји 
за до во ља ва по тре ба за јед ни це пред ста вља ју ћи нор ма тив ни стан-
дард за ало ка ци ју од го вор но сти за ис по ру чи ва ње јав них до ба ра 
оним нај ма њим функ ци о нал ним је ди ни ца ма ко је та до бра мо гу 
да обез бе де.“6) У прав ној тер ми но ло ги ји, хо ри зон та ла суп си ди јар-
ност у из ве сној ме ри ко ре спон ди ра са из ра зом „јав но овла шће ње”, 
од но сно са овла шће њем не др жав них су бје ка та на вр ше ње вла сти.7)

У Ре пу бли ци Ср би ји, још увек не по сто ји де таљ на сту ди ја о 
вер ти кал ној рас по де ли над ле жно сти из ме ђу цен трал не вла сти, АП 
и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве као об ли ка те ри то ри јал не ор га ни-
за ци је у Ре пу бли ци Ср би ји, ни ти хо ри зон тал не, ко ја је вре ме ном 
та ко ђе до би ла нор ма тив ну ди мен зи ју. Је дан од про је ка та ко ји је уз 
по моћ ЦИ ДА-СИ ПРУ ра ђен од ок то бра 2012. до де цем бра 2013. 
го ди не за по тре бе та да шњег Ми ни стар ства ре ги о нал ног раз во ја и 
ло кал не са мо у пра ве, као ма те ри јал је пот пу но за бо ра вљен.8) Про је-
кат је об у хва тао рас по де ла над ле жно сти кроз по пис свих кон крет-
них по сло ва ко је про из и ла зе из за ко на у 45 по до бла сти гру пи са них 
у 9 си стем ских обла сти по ме то до ло ги ји Са ве та Евро пе. О дру гом 
про јек ту, ко ји је за по чео у ок то бру 2014. го ди не а ко га је по др жао 
ОЕБС за по тре бе Ми ни стар ста ва др жав не упра ве и ло кал не са мо-
у пра ве се у јав но сти ма ло зна. Овај про је кат об у хва тио је по пис 
са мо управ них по сло ва на цен трал ном и на ни жим ни во и ма вла сти 
ко је оба вља ју ор га ни др жав не упра ве, АП Вој во ди на и је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве, у по је ди ним, у про јек ту за да тим обла сти ма. И 
је дан и дру ги про је кат има ју два има нент на не до стат ка. Оба су тре-
ба ла да до ве ду до ус по ста вља ња „ба зе по да та ка - по сло ва“, ко ја би 
се ре дов но ажу ри ра ла и би ла до ступ на јав но сти пре ко над ле жног 
ре сор ног ми ни стар ства. Та ква ба за још увек не по сто ји. Дру ги не-
до ста так је сте што он об у хва та са мо вер ти кал ну а не и хо ри зон тал-
ну рас по де лу над ле жно сти. Ни јед на ни дру га сту ди ја „не тре ти ра“ 
тзв. по ве ре на јав на овла шће ња дру гим су бјек ти ма иако Устав Ре-
пу бли ке Ср би је, у под о дељ ку ко ји но си на зив „Др жав на упра ва“ 

6) Или ја Ву ја чић, 2008, str. 92-93.

7) Оп шир ни је о пој му јав ног и управ ног јав ног овла шће ња у: Сте ван Ли лић, Де јан Ми-
лен ко вић, Јав не слу жбе у ју го сло вен ском пра ву, Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, Бе о град, 
1999, стр. 88-94.

8) Сне жа на Ђор ђе вић, Де јан Ми лен ко вић, Ми ро слав Про ко по је вић, Сту ди ја о при ме ни 
на че ла суп си ди јар но сти у Ре пу бли ци Ср би ји (рад ни ма те ри јал), Ми ни стар ство ре ги о-
нал ног раз во ја и ло кал не са мо у пра ве, Бе о град, де цем бар 2013.
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из ри чи то утвр ђу је: „по је ди на јав на овла шће ња се мо гу за ко ном по-
ве ри ти и пред у зе ћи ма, уста но ва ма, ор га ни за ци ја ма и по је дин ци ма. 
Јав на овла шће ња се мо гу за ко ном по ве ри ти и по себ ним ор га ни ма 
пре ко ко јих се оства ру је ре гу ла тор на функ ци ја у по је ди ним обла-
сти ма или де лат но сти ма“.9) Та ко су оба про јек та оста ла не пот пу на 
и не до ре че на, јер кон крет ни по сло ви у окви ру над ле жно сти у раз-
ли чи тим обла сти ма „рас по ре ђе не“ не са мо у окви ру раз ли чи тих 
ни воа вла сти, већ и из ме ђу раз ли чи тих су бје ка та ко ји ма је по ве ре-
но вр ше ње јав них овла шће ња или ста ра ња о оп штем до бру.

И по ред ја сно про кла мо ва не по ли ти ке нео ли бе ра ли зма оли-
че не пре све га у „та че ри зму“ Вла де Ср би је, без ја сног по пи са по-
сло ва у окви ру сва ке над ле жно сти у по је ди ним обла сти ма на свим 
ни во и ма те ри то ри јал ног устрој ства Ре пу бли ке Ср би је (вер ти кал не 
суп си ди јар но сти), али и пре по зна ва ња по сло ва по ве ре них не др-
жав ним су бјек ти ма, ни New Pu blic Ma na ge ment кон цепт не мо же 
би ти успе шан. У овом ра ду ак це нат је ста вљен на тзв. „вер ти кал-
ну рас по де лу над ле жно сти“ од но сно ука зи ва ње ко ли ко би де та љан 
по пис по сло ва ко је кроз рас по де лу над ле жно сти „при па да ју“ цен-
трал ном али и ни жим ни во и ма вла сти, нео п хо дан у ре форм ским 
про це си ма у јав ној упра ви, и ко ји ути цај овај по пис, од но сно „ба за 
по да та ка“ мо же има ти и на про це се „хо ри зон тал не“ рас по де ле над-
ле жно сти.

2. УСТАВ НЕ И ЗА КОН СКЕ НАД ЛЕЖНОСТИ 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ, НИ ЖИХ НИВОА 

ВЛА СТИ И ЊИ ХО ВИХ ОР ГА НА

2.1. Устав не над ле жно сти

Над ле жност је пра во и ду жно сти оба вља ња од ре ђе них по-
сло ва вла сти. Зна чи, она се са сто ји од  пра ва и ду жно сти не ко га ор-
га на или не ког ни воа вла сти да вр ши од ре ђе на пра ва и ду жно сти, 
при че му се уме сто из ра за пра во, че сто ко ри сте и тер ми ни функ-
ци је, по сло ви и др., а уме сто тер ми на ду жно сти - оба ве зе, за да ци, 
од го вор но сти и др. Кад год има ви ше од јед ног ни воа вла сти, што 
је слу чај и у Ре пу бли ци Ср би ји, над ле жно сти се мо ра ју не ка ко рас-
по де ли ти. Рас по де ла над ле жно сти у са вре ме ном прав ном си сте му 
вр ши се ис кљу чи во Уста вом и за ко ном, а не и ак ти ма ни жим од за-
ко на. Са мо Устав и за кон мо гу да из вр ше рас по де лу над ле жно сти. 
По што вер ти кал на суп си ди јар ност озна ча ва рас по де лу над ле жно-

9) Упо ре ди: Устав Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, бр .98/06, чл. 137. ст. 2-3.
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сти из ме ђу раз ли чи тих ни воа вла сти, сва ко ис тра жи ва ње при ме не 
прин ци па суп си ди јар но сти мо ра да за поч не са ана ли зом нај ви шег 
прав ног ак та - Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

Устав Ре пу бли ке Ср би је, на нај оп шти ји на чин утвр ђу је 
устав не над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је (а за тим и ње них нај ви-
ших ор га на), ауто ном не по кра ји не и је ди ни ца ло кал не са мо у пра-
ве. Ово је зна чај но по ме ну ти са ста но ви шта да ље ана ли зе, јер се 
нај оп шти је Уста вом утвр ђе не над ле жно сти за тим, у од ре ђе ним 
обла сти ма, бли же де фи ни шу и уре ђу ју за ко ни ма, а та ко утвр ђе не 
над ле жно сти се кон кре ти зу ју кроз од ре ђе не оп ште по сло ве, ко ји 
се да ље, раш чла њу ју на још уже по сло ве, а за тим гру пи шу и на 
ор га не ко ји их оба вља ју/вр ше, и да ље кон кре ти зу ју на од ре ђе не 
вр сте (под гру пе) још ужих по сло ва. Ова ме то до ло ги ја та ко би об-
у хва ти ла све по сло ве је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (и ауто ном них 
по кра ји на), при че му се мо ра во ди ти ра чу на и на вр сту ор га на ко је 
ове по сло ве вр ше. Ана ли за ди стри бу ци је од но сно рас по де ле над-
ле жно сти (суп си ди јар но сти), мо же би ти за сно ва на са мо на ба зи 
ис тра жи ва ња це ло куп ног за ко но дав ног, и у из ве сној ме ри и под-
за кон ског окви ра у Ре пу бли ци Ср би ји, с об зи ром на вр сте по сло ва 
ко је вр ши од ре ђе ни др жав ни ор га ни, ор га ни ауто ном не по кра ји не 
и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве од но сно, кроз кон крет но раз вр ста-
ва ње по сло ва ко је вр ше од ре ђе ни ор га ни, на раз ли чи тим ни во и ма 
вла сти.

Над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је, утвр ђе не су Уста вом Ре пу-
бли ке Ср би је у че твр том де лу Уста ва. Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и 
обез бе ђу је10): (1) су ве ре ност, не за ви сност, те ри то ри јал ну це ло ви-
тост и без бед ност Ре пу бли ке Ср би је, њен ме ђу на род ни по ло жај и 
од но се са дру гим др жа ва ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма; (2) 
оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и пра ва гра ђа на; устав ност и за-
ко ни тост; по сту пак пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма; 
од го вор ност и санк ци је за по вре ду сло бо да и пра ва гра ђа на утвр-
ђе них Уста вом и за по вре ду за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака-
та; ам не сти је и по ми ло ва ња за кри вич на де ла; (3) те ри то ри јал ну 
ор га ни за ци ју Ре пу бли ке Ср би је; си стем ло кал не са мо у пра ве; (4) 
од бра ну и без бед ност Ре пу бли ке Ср би је и ње них гра ђа на; ме ре за 
слу чај ван ред ног ста ња; 5) си стем пре ла ска гра ни це и кон тро ле 
про ме та ро ба, услу га и пут нич ког са о бра ћа ја пре ко гра ни це; по-
ло жај стра на ца и стра них прав них ли ца; (6) је дин стве но тр жи ште; 
прав ни по ло жај при вред них су бје ка та; си стем оба вља ња по је ди-
них при вред них и дру гих де лат но сти; роб не ре зер ве; мо не тар ни, 

10) Ибид. чл. 97.
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бан кар ски, де ви зни и ца рин ски си стем; еко ном ске од но се са ино-
стран ством; си стем кре дит них од но са са ино стран ством; по ре ски 
си стем; (7) сво јин ске и обли га ци о не од но се и за шти ту свих об ли-
ка сво ји не; (8) си стем у обла сти рад них од но са, за шти те на ра ду, 
за по шља ва ња, со ци јал ног оси гу ра ња и дру гих об ли ка со ци јал не 
си гур но сти; дру ге еко ном ске и со ци јал не од но се од оп штег ин те-
ре са; (9) одр жи ви раз вој; си стем за шти те и уна пре ђе ња жи вот не 
сре ди не; за шти ту и уна пре ђи ва ње биљ ног и жи во тињ ског све та; 
про из вод њу, про мет и пре воз оруж ја, отров них, за па љи вих, екс-
пло зив них, ра ди о ак тив них и дру гих опа сних ма те ри ја; (10) си стем 
у обла сти ма здрав ства, со ци јал не за шти те, бо рач ке и ин ва лид ске 
за шти те, бри ге о де ци, обра зо ва ња, кул ту ре и за шти те кул тур них 
до ба ра, спор та, јав ног ин фор ми са ња  и др. Устав не над ле жно сти, 
Ре пу бли ка Ср би ја оства ру је пре ко сво јих ор га на у скла ду са прин-
ци пом по де ле вла сти. Устав Ре пу бли ке Ср би је, за тим од ре ђу је и 
над ле жно сти по је ди них др жав них ор га на, тач ни је НСРС, Вла де, 
пред сед ни ка Ре пу бли ке , Вој ске, Ви со ког са ве та суд ства и Устав-
ног су да.11)

Пре ма Уста ву Ре пу бли ке Ср би је12),  ауто ном не по кра ји не (у 
да љем тек сту – АП), у скла ду са Уста вом и сво јим ста ту том, уре-
ђу ју над ле жност, из бор, ор га ни за ци ју и рад ор га на и слу жби ко је 
осни ва ју. АП, у скла ду са за ко ном, уре ђу ју пи та ња од по кра јин-
ског зна ча ја у обла сти: (1) про стор ног пла ни ра ња и раз во ја; (2) по-
љо при вре де, во до при вре де, шу мар ства, ло ва и ри бо ло ва, ту ри зма, 
уго сти тељ ства, ба ња и ле чи ли шта, за шти те жи вот не сре ди не, ин-
ду стри је и за нат ства, друм ског, реч ног и же ле знич ког са о бра ћа ја 
и уре ђи ва ња пу те ва, при ре ђи ва ња сај мо ва и дру гих при вред них 
ма ни фе ста ци ја; (3) про све те, спор та, кул ту ре, здрав стве не и со ци-
јал не за шти те јав ног ин фор ми са ња на по кра јин ском ни воу. Та ко-
ђе, АП се ста ра ју о оства ри ва њу људ ских и ма њин ских пра ва, у 
скла ду са за ко ном. АП утвр ђу ју сим бо ле по кра ји не и на чин њи-
хо вог ко ри шће ња. Ауто ном не по кра ји не упра вља ју по кра јин ском 
имо ви ном на на чин пред ви ђен за ко ном. АП, у скла ду са Уста вом 
и за ко ном, има ју из вор не при хо де, обез бе ђу ју сред ства је ди ни ца ма 
ло кал не са мо у пра ве за оба вља ње по ве ре них по сло ва до но се свој 
бу џет и за вр шни ра чун.

Устав Ре пу бли ке Ср би је, утвр ђу је устав не над ле жно сти оп-
шти на као основ не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.13) Град има над-

11) Ибид. чл. 99, 112-113, 123 и др.

12) Ибид. чл. 183.

13) Ибид. чл. 189-190.



СПМ број 3/2015, година XXII, свеска 49. стр. 91-110.

98

ле жно сти ко је су Уста вом по ве ре не оп шти ни, а за ко ном му се мо гу 
по ве ри ти и дру ге над ле жно сти. По ло жај гра да Бе о гра да, глав ног 
гра да Ре пу бли ке Ср би је, уре ђу је се за ко ном о глав ном гра ду и бли-
же раз ра ђу ју ста ту том гра да Бе о гра да. Град Бе о град има над ле жно-
сти ко је су Уста вом и за ко ном по ве ре не оп шти ни и гра ду, а за ко ном 
о глав ном гра ду мо гу му се по ве ри ти и дру ге над ле жно сти. Пре ма 
Уста ву Ре пу бли ке Ср би је, оп шти на, као основ на је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве, пре ко сво јих ор га на оба вља сле де ће над ле жно сти: (1) 
уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти (2) 
уре ђу је и обез бе ђу је ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта и по слов-
ног про сто ра; (3) ста ра се о из град њи, ре кон струк ци ји, одр жа ва њу 
и ко ри шће њу ло кал них пу те ва и ули ца и дру гих јав них обје ка та од 
оп штин ског зна ча ја; уре ђу је и обез бе ђу је ло кал ни пре воз; (4) ста ра 
се о за до во ља ва њу по тре ба гра ђа на у обла сти про све те, кул ту ре, 
здрав стве не и со ци јал не за шти те, де чи је за шти те, спор та и фи зич-
ке кул ту ре; (5) ста ра се о раз во ју и уна пре ђе њу ту ри зма и др. Та-
ко ђе, оп шти на са мо стал но, у скла ду са за ко ном: до но си свој бу џет 
и за вр шни ра чун, ур ба ни стич ки план и про грам раз во ја оп шти не, 
ста ра се о оства ри ва њу, за шти ти и уна пре ђе њу људ ских и ма њин-
ских пра ва, са мо стал но упра вља оп штин ском имо ви ном...

2.2. За кон ске над ле жно сти

Вер ти кал на рас по де ла над ле жно сти у Уста ву Ре пу бли ке 
Ср би је је од ре ђе на крај ње уоп ште но Та ко ђе, тре ба при ме ти ти да 
Уста вом утвр ђе не над ле жно сти има ју раз ли чи те са др жа је. Ка да је-
дан ни во вла сти до би је не ку над ле жност она се на при мер, мо же 
са сто ја ти у пра ву уре ђи ва ња не ких пи та ња, то је та ко зва на за ко но-
дав на над ле жност или ако се ра ди о ло кал ној са мо у пра ви и ауто-
но ми ји, нор ма тив на над ле жност, да кле да се не ко пи та ње уре ди, 
за тим мо же да се ти че из вр ша ва ња за ко на или оба вља ња дру гих 
управ них по сло ва и то су тзв. ад ми ни стра тив не (управ не) над ле-
жно сти, или мо же да се ра ди о пра ву ре ша ва ња спо ро ва, од но сно 
су ко ба над ле жно сти. Ка да се у Уста ву на ла зи фор му ла ци ја „...уре-
ђу је и обез бе ђу је”.... или „осни ва, до но си под сти че, пот по ма же, 
ста ра се, над зи ре, са ра ђу је, да је ми шље ње, да је са гла сност и др. то 
су то све ди мен зи је над ле жно сти. Сле де ће, у вер ти кал ној рас по де-
ли над ле жно сти, над ле жно сти ло кал не са мо у пра ве и те ри то ри јал-
не ауто но ми је мо гу да бу ду це ло ви ти је и ма ње пот пу не. Ово се од-
но си на оба вља ње јед ног чи та вог по сла. Код нас је че сто пра ви ло 
да се ни жим ни во и ма вла сти до де љу ју са мо де ли ћи по сло ва, ко је 
је по треб но пре по зна ти у „пра шу ми” про пи са, што до во ди у пи-
та ње да љи ме то до ло шки при ступ при по пи су кон крет них по сло ва 
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ко је оба вља ју цен трал ни, али и ни жи ни вои вла сти, што зна чај но 
оме та успе шну „ме то до ло ги ју” а у крај њој ли ни ји и кон кре тан по-
пис по сло ва ко је, у окви ру вер ти кал не рас по де ле над ле жно сти по 
Уста ву при па да ју ауто ном ној по кра ји ни и је ди ни ца ма ло кал не са-
мо у пра ве. Та ко ђе, не тре ба за бо ра ви ти да над ле жно сти мо гу би ти 
и из вор не и по ве ре не.

Устав не над ле жно сти ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве, бли же су утвр ђе не: За ко ном о ло кал ној са-
мо у пра ви, За ко ном о глав ном гра ду и За ко ном о утвр ђи ва њу над-
ле жно сти Ауто ном не по кра ји не Вој во ди на, дру гим за ко ни ма у по-
себ ним обла сти ма и по до бла сти ма, а за тим и раз ра ђе не Ста ту том 
АП Вој во ди на, Ста ту том гра да Бе о гра да од но сно ста ту ти ма гра до-
ва и оп шти на у Ре пу бли ци Ср би ји.

За кон о утвр ђи ва њу над ле жно сти Ауто ном не по кра ји не Вој-
во ди на, утвр ђу је над ле жно сти АП Вој во ди не у 21 обла сти, и ви ше 
по до бла сти у окви ру од ре ђе них обла сти (нпр. у обла сти кул ту ре, 
овај За кон, као по до бла сти „пре по зна је“: за шти ту кул тур них до ба-
ра, ки не ма то гра фи ју и филм ску умет ност, за ду жби не, фон до ве и 
фон да ци је, би бли о теч ку де лат ност и из да ва ње пу бли ка ци ја).14)

За кон о ло кал ној са мо у пра ви утвр ђу је и так са тив но на бра ја 
над ле жно сти оп шти не (ко је се од но се и на град и глав ни град).15) 
Над ле жно сти оп шти на (је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве), ме ђу тим, 
ни су у це ло сти кла си фи ко ва не по од ре ђе ним „си стем ским“ обла-
сти ма, а по је ди не над ле жно сти би пре мо гли на зва ти по сло ви ма 
(нпр. до но ше ње про гра ма раз во ја, до но ше ње ур ба ни стич ких пла-
но ва, до но ше ње бу џе та и за вр шног ра чу на). Та ко ђе, оп шти на/град/
Град Бе о град оба вља као по ве ре не по сло ве по је ди не по сло ве ин-
спек циј ског над зо ра16) из обла сти: про све те, здрав ства, за шти те жи-
вот не сре ди не, ру дар ства, про ме та ро бе и услу га, по љо при вре де, 
во до при вре де и шу мар ства и дру ге ин спек циј ске по сло ве у скла ду 
са за ко ном. За ко ном о глав ном гра ду, сход но Уста ву Ре пу бли ке Ср-
би је, утвр ђе не су и по себ не над ле жно сти гра да Бе о гра да.17)

Оне су за тим, бли же „до де ље не“ по је ди ним ор га ни ма на 
ни жим ни во и ма вла сти. По ред Скуп шти не АП Вој во ди на (ко ја је 
утвр ђе на Уста вом), ор га ни АП Вој во ди не утвр ђе ни су прет ход но 

14) Упо ре ди: За кон о утвр ђи ва њу над ле жно сти Ауто ном не по кра ји не Вој во ди на, Слу жбе ни 
гла сник РС, бр. 99/09, 67/2012 – Од лу ка УС.

15) Упо ре ди: За кон о ло кал ној са мо у пра ви, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 129/07, чл. 20-21.

16) На по ме на: Из За ко на о др жав ној упра ви, про из и ла зи да је ин спек циј ски над зор по сао 
др жав не упра ве. У скла ду са чл. 21. ЗоЛС и ови по сло ви се је ди ни ци ло кал не са мо у пра-
ве мо гу по ве ри ти са мо за ко ном.

17) За кон о глав ном гра ду, Слу жбе ни гла сник РС, бр. чл. 8
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по ме ну тим Ста ту том, и то су: Вла да АП Вој во ди не, По кра јин ска 
упра ва и По кра јин ски омб ду сман. Ста тут бли же раз ра ђу је над ле-
жно сти Скуп шти не АПВ и По кра јин ске Вла де.18) По ред скуп шти-
не је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (ко ја је утвр ђе на Уста вом), ор га ни 
оп шти на, гра да и глав ног гра да, пре ма За ко ну о ло кал ној са мо у-
пра ви су: оп штин ско/град ско ве ће, пред сед ник оп шти не/гра до на-
чел ник, оп штин ско/град ско ве ће и оп штин ска упра ва. За ко ном су 
утвр ђе не над ле жно сти Скуп шти не оп шти не, оп штин ског од но сно 
град ског ве ћа и пред сед ни ка оп шти не од но сно гра до на чел ни ка.19)

Као при мер мо же мо узе ти област со ци јал не за шти те. У овој 
обла сти, нај пре мо же мо да при ме ти мо да је ре гу ли са на и по де ље-
на из ме ђу сва три ни воа вла сти (цен трал не, по кра јин ске и је ди ни-
ца ло кал не са мо у пра ве). Нај зна чај ни ји за кон ко ји ре гу ли ше област 
со ци јал не за шти те је За кон о со ци јал ној за шти ти. Област со ци јал-
не за шти те мо же мо за тим по де ли ти на „уже“ по до бла сти: (1) оп-
шти оквир над ле жно сти и по сло ва у обла сти со ци јал не за шти те (2) 
до мо ве за со ци јал но ста ра ње и при хва ти ли шта, (3) услу ге за шти те 
по ро ди це, па тро на жну по моћ и (4) со ци јал но оси гу ра ње. 

Нај оп шти је од ре ђе ни по сло ви у окви ру над ле жно сти у обла-
сти со ци јал не за шти те ко ји се од но се на ни же ни вое вла сти у по-
до бла сти оп штег окви ра над ле жно сти и по сло ва, а ко је про ис ти чу 
из Уста ва и за ко на су: (1) ста ра ње о за до во ље њу по тре ба гра ђа на у 
обла сти со ци јал не за шти те/уре ђе ње пи та ња од по кра јин ског зна ча-
ја у обла сти со ци јал не за шти те (2) уче ство ва ње у си сте му со ци јал-
не за шти те и обез бе ђе ње оба вља ња де лат но сти у обла сти со ци јал-
не за шти те; (3) осни ва ње уста но ва со ци јал не за шти те; (4) пра ће ње 
и обез бе ђи ва ње њи хо вог функ ци о ни са ња; (5) да ва ње до зво ла за 
по че так ра да уста но ва со ци јал не за шти те ко је осни ва ју дру га прав-
на и фи зич ка ли ца; (6) утвр ђи ва ње ис пу ње но сти усло ва за пру жа-
ње услу га со ци јал не за шти те и сме шта ја ко ри сни ка; (7) утвр ђи ва-
ње нор ма ти ва и стан дар да за оба вља ње де лат но сти уста но ва чи ји 
је осни вач; (8) до но ше ње про пи са о пра ви ма у со ци јал ној за шти ти 
и оба вља ње по сло ва др жав ног ста ра те ља; (9) обез бе ђи ва ње сред-
ста ва у бу џе ту за оба вља ње од ре ђе них услу га у обла сти со ци јал не 
за шти те и (10) обез бе ђи ва ње јав но сти ра да (пу тем сред ста ва јав-
ног ин фор ми са ња или на сво јој ин тер нет стра ни ци) о со ци јал ној 
за шти ти и пру жа ње дру гих ин фор ма ци ја про пи са них за ко ном и 
обез бе ђи ва ње сло бод ног при сту па ин фор ма ци ја ма о свом ра ду.20)

18) Упо ре ди: Ста тут АП Вој во ди на, Слу жбе ни лист АП Вој во ди не, бр. 17/09, чл. 33-61.

19) За кон о ло кал ној са мо у пра ви, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 129/07, чл. 32, 44-45.

20) Упо ре ди: Устав Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 98/06, За кон о утвр ђи-
ва њу над ле жно сти Ауто ном не по кра ји не Вој во ди на, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 99/09, 
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3. ЗНА ЧАЈ ПРЕ ПО ЗНА ВА ЊА ПО СЛО ВА ДР ЖАВ НЕ, 
ПО КРА ЈИН СКЕ, ГРАД СКЕ И ОП ШТИН СКЕ УПРА ВЕ 
ЗА ПРО ЦЕС „ВЕР ТИ КАЛ НЕ“ СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ

3.1. По сло ви др жав не упра ве

Прет ход но на бро ја не по сло ве је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
и ауто ном не по кра ји не у по до бла сти оп штег окви ра над ле жно сти 
и по сло ва у обла сти со ци јал не за шти те, да ље се, пре ма ор га ну ко-
ји их на ни жем ни воу оба вља, раз вр ста ва ју на још „ужи“ де ло круг 
по сло ва. Нај ве ћи део њих је су управ ни по сло ви, тзв. ад ми ни стра-
тив не (управ не) над ле жно сти.

Са др жин ски по сма тра но, по себ ну вр сту над ле жно сти чи не 
оне ко је се од но се на из вр ше ње за ко на и оба вља ње дру гих управ-
них по сло ва. За то нај пре тре ба при ме ти ти да Устав Ре пу бли ке Ср-
би је не од ре ђу је по зи тив но-прав ни по јам упра ве у функ ци о нал ном 
сми слу од но сно, не од ре ђу је ди рект но по сло ве др жав не упра ве у 
Ре пу бли ци Ср би ји, већ је функ ци о нал ни по јам упра ве од ре ђен кроз 
За кон о др жав ној упра ви.21) То зна чи да овај за кон од ре ђу је ко ји су 
то по сло ви др жав не упра ве ко је упра ва оба вља у окви ру ад ми ни-
стра тив не над ле жно сти. По сло ве др жав не упра ве, сход но по сто је-
ћем прав ном окви ру, на осно ву За ко на о др жав ној упра ви  мо же мо 
по де ли ти на се дам под гру па по сло ва.22) Осим до но ше ња под за кон-
ског ак та, ко је се сма тра по ве ре ним нор ма тив ним јав ним овла шће-
њем, сви оста ли по сло ви има ју ка рак тер „управ них“ „раз вој них“ 
и „струч них“ по сло ва. Сход но Уста ву Ре пу бли ке Ср би је,  по сло ве 
др жав не упра ве оба вља ју ми ни стар ства и дру ги ор га ни др жав не 
упра ве утвр ђе ни за ко ном, а по је ди на (управ на) јав на овла шће ња 
за ко ном мо гу би ти по ве ре на и пред у зе ћи ма, уста но ва ма, ор га ни за-
ци ја ма и по је дин ци ма. Пр ва гру па по сло ва др жав не упра ве је уче-
ство ва ње у об ли ко ва њу по ли ти ке Вла де. Ова гру па по сло ва са сто ји 
се из три уже под гру пе: (1) при пре ма ње за ко на и дру гих про пи са 
и оп штих ака та за Вла ду (2) пред ла га ње стра те ги је раз во ја и дру-
ге ме ре ко ји ма се об ли ку је по ли ти ка Вла де. Дру га гру па по сло ва 
од но си се на пра ће ње ста ња и она об у хва та: утвр ђи ва ње ста ња из 
де ло кру га ор га на др жав не упра ве; про у ча ва ње по сле ди ца утвр ђе-

67/2012 - Од лу ка УС; За кон о ло кал ној са мо у пра ви, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 129/07; 
За кон о со ци јал ној за шти ти,  Слу жбе ни гла сник РС, бр. 24/11.

21) Упо ре ди: Де јан Ми лен ко вић, Јав на упра ва - ода бра не те ме, Фа кул тет по ли тич ких на у-
ка, Чи го ја штам па, Бе о град, 2013, стр. 71-72.

22) Упо ре ди: За кон о др жав ној упра ви, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10, чл. 
12-21, чл. 48.
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ног ста ња; пред у зи ма ње од го ва ра ју ћих ме ра и (4) пред ла жу Вла ди 
до но ше ње про пи са или пред у зи ма ње ме ра на ко је је овла шће на. 
Тре ћа гру пу по сло ва, је су по сло ви ко ји се од но се на из вр ше ње 
за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та (из вр шни по сло ви) ко ји 
об у хва та ју: (1) до но ше ње про пи са (пра вил ни ка, на ред би, упут ста-
ва, струч них упут ста ва, об ја шње ња, ин струк ци ја) на осно ву из ри-
чи тог за кон ског овла шће ња; (2) ре ша ва ње у управ ним ства ри ма, 
до но ше ње управ них ака та и ре ша ва ње по жал ба ма и ван ред ним 
прав ним сред стви ма; (3) во ђе ње еви ден ци је и из да ва ње јав них ис-
пра ва и (4) пред у зи ма ње управ них рад њи (при че му за оне управ не 
рад ње ко ји ма се по се же у лич ну сло бо ду и без бед ност, фи зич ки и 
пси хич ки ин те гри тет, имо ви ну и оста ла људ ска пра ва и сло бо де 
др жав ни ор га ни мо ра ју има ти не по сред ни основ у за ко ну). Че твр-
та гру па од но си се на ин спек циј ски над зор, и он об у хва та две вр сте 
по сло ва: (1) ис пи ти ва ње спро во ђе ња за ко на и дру гих про пи са не-
по сред ним уви дом у по сло ва ње и по сту па ње фи зич ких и прав них 
ли ца и (2) из ри ца ње ме ра на ко је су овла шће ни. Пе та се од но си на 
ста ра ње о јав них слу жба ма и она об у хва та: (1) ста ра ње да се рад 
јав них слу жби од ви ја пре ма за ко ну и (2) пред у зи ма ње ме ра на ко је 
су овла шће ни за ко ном пре ма јав ним слу жба ма. Ше сту гру пу чи не 
раз вој ни по сло ви и они об у хва та под сти ца ње и усме ра ва ње раз во ја 
у обла сти ма из де ло кру га ор га на др жав не упра ве, пре ма по ли ти ци 
Вла де. Сед му гру пу по сло ва чи ни ли би струч ни по сло ви као што 
су: (1) при ку пља ње и про у ча ва ње по да та ка из обла сти де ло кру га 
ор га на др жав не упра ве; (2) са чи ња ва је ана ли за, из ве шта ја, ин фор-
ма ци ја и дру гих ма те ри ја ла и (3) Вр ше ње дру гих струч них по сло ва 
ко ји ма до при но се раз во ју из обла сти свог де ло ва ње.

У по гле ду „функ ци ја“ од но сно по сло ва По кра јин ске упра-
ве, Ста тут АП Вој во ди на, не са др жи бли же од ре ђе ње по сло ва По-
кра јин ске упра ве, али утвр ђу је да се по сло ви по кра јин ске упра-
ве уре ђу ју По кра јин ском скуп штин ском од лу ком о по кра јин ској 
упра ви.23) Овом Од лу ком је утвр ђе но да су по сло ви по кра јин ске 
упра ве: (1) оба вља ње из вр шних по сло ва; (2) вр ше ње над зо ра; (3) 
при пре ма ње про пи са ко је до но си Скуп шти на и По кра јин ска вла да 
(4) до но ше ње управ них про пи са из сво је над ле жно сти; (4) оба вља-
ње струч них и раз вој них по сло ва; (5) пра ће ње ра да јав них слу жби; 
(6) вр ше ње по ве ре не по сло ве др жав не упра ве и оба вља ју дру ге по-
сло ве у скла ду са за ко ном. У окви ру из вр шних по сло ва: спро во де 
и при ме њу ју по кра јин ске скуп штин ске од лу ке и по кра јин ске уред-
бе и дру ге од лу ке Скуп шти не и по кра јин ске вла де: до но ше њем 

23) Упо ре ди: По кра јин ска скуп штин ска од лу ка о По кра јин ској упра ви, Слу жбе ни лист 
АПВ, бр. 4/10 чл. 12-13.
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управ них про пи са; до но ше њем управ них ака та ко јим се ре ша ва у 
управ ним ства ри ма; во ђе њем јав них еви ден ци ја; из да ва њем јав них 
ис пра ва и пред у зи ма њем и вр ше њем дру гих управ них рад њи. У 
вр ше њу над зо ра, по кра јин ска упра ва вр ши над зор над по кра јин-
ских про пи са уви дом у по сло ва ње и по сту па ње ор га на, ор га ни за-
ци је, фи зич ких и прав них ли ца и из ри чу од го ва ра ју ће ме ре. У оба-
вља њу струч них и раз вој них по сло ва: пра те и ана ли зи ра ју ста ње у 
обла сти ма из свог де ло кру га; при пре ма ју из ве шта је и ин фор ма ци је 
на осно ву утвр ђе ног ста ња; пред у зи ма ју ме ре или пред ла жу По-
кра јин ској вла ди до но ше ње про пи са и ме ра; при пре ма ју по кра јин-
ској Вла ди стра те ги је, про гра ме и пла но ве раз во ја у обла сти ма из 
свог де ло кру га. У пра ће њу јав них слу жбе: пра те, над зи ру и по ма-
жу рад уста но ва, јав них пред у зе ћа, фон до ва и дру гих ор га ни за ци је 
чи ји је осни вач АПВ у ци љу да се њи хов рад од ви ја у скла ду са 
про пи си ма.

Што се ти че по сло ва оп штин ске/град ске упра ве, они су 
утвр ђе ни За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви.24) Оп штин ска упра ва: 
(1) при пре ма на цр те про пи са и дру гих ака та ко је до но си скуп шти-
на оп шти не, пред сед ник оп шти не и оп штин ско ве ће; (2) из вр ша ва 
од лу ке и дру ге ак те скуп шти не оп шти не, пред сед ни ка оп шти не и 
оп штин ског ве ћа; (3) ре ша ва у управ ном по ступ ку у пр вом сте пе-
ну о пра ви ма и ду жно сти ма гра ђа на, пред у зе ћа,  уста но ва и дру-
гих ор га ни за ци ја у управ ним ства ри ма из над ле жно сти оп шти не; 
(4) оба вља по сло ве управ ног над зо ра над из вр ша ва њем про пи са и 
дру гих оп штих ака та скуп шти не оп шти не; (5) из вр ша ва за ко не и 
дру ге про пи се чи је је из вр ша ва ње по ве ре но оп шти ни; (6) оба вља 
струч не и дру ге по сло ве ко је утвр ди скуп шти на оп шти не, пред-
сед ник оп шти не и оп штин ско ве ће. Оп штин ска упра ва обра зу је се 
као је дин стве ни ор ган, а мо гу се обра зо ва ти и оп штин ске упра ве 
за по је ди не обла сти у оп шти на ма са пре ко 50.000 ста нов ни ка. Оп-
штин ском упра вом, као је дин стве ним ор га ном, ру ко во ди на чел ник.

За ко ном о глав ном гра ду, утвр ђе ни су и по сло ви упра ве гра-
да Бе о гра да.25) Град ска упра ва: (1) при пре ма на цр те про пи са и дру-
гих ака та ко је до но си Скуп шти на гра да, гра до на чел ник и Град ско 
ве ће; (2) из вр ша ва од лу ке и дру ге ак те Скуп шти не гра да, гра до на-
чел ни ка и Град ског ве ћа; (3) ре ша ва у управ ном по ступ ку у пр вом 
сте пе ну о пра ви ма и ду жно сти ма гра ђа на, пред у зе ћа, уста но ва и 
дру гих ор га ни за ци ја у управ ним ства ри ма из над ле жно сти Гра да; 
(4) оба вља по сло ве управ ног над зо ра над из вр ша ва њем про пи са и 

24) Упо ре ди: За кон о ло кал ној са мо у пра ви, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 129/07, чл. 52.

25) За кон о глав ном гра ду, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 129/07, чл. 33.
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дру гих оп штих ака та Скуп шти не гра да; (5) из вр ша ва за ко не и дру-
ге про пи се чи је је из вр ша ва ње по ве ре но Гра ду; (6) оба вља струч не 
и дру ге по сло ве ко је утвр ди Скуп шти на гра да, гра до на чел ник и 
Град ско ве ће. Град ском упра вом, ко ја је обра зо ва на као је дин стве-
ни ор ган, ру ко во ди на чел ник.

4. МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈЕ ПО СЛО ВА 
ОР ГА НА АУТО НОМ НЕ ПО КРА ЈИ НЕ И ЈЕ ДИ НИ ЦА 

ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ ПРЕ МА ВР СТИ ПО СЛО ВА

У да љој ана ли зи ди стри бу ци је над ле жно сти и по сло ва из-
ме ђу раз ли чи тих ни воа вла сти, мо ра мо при сту пи ти ме то до ло шкој 
по де ли од но сно кла си фи ка ци ји вр сте кон крет них по сло ва ко је сва-
ки ни во вла сти оба вља. Да нас је ма ло те о риј ских ра до ва на ову 
те му, при че му су до са да шње кла си фи ка ци је крај ње уоп ште не.26) 
При из ра ди ове кла си фи ка ци је, по шло се „ду бин ски“, јер ме то до-
ло ги ја нај пре об у хва та ор га не ко је по сло ве оба вља ју на раз ли чи-
тим ни во и ма (пред став нич ког те ла, вла де/из вр шних ор га на по кра-
ји не, оп шти не и гра до ва), вр сте по сло ва ко је ови ор га ни оба вља ју, 
да би се за тим при сту пи ло кон кре ти за ци ји по сло ва ко ји про ис ти чу 
из од ре ђе не вр сте по сла. По ла зе ћи од кон крет них над ле жно сти и 
по сло ва ор га на те ри то ри јал не ауто но ми је и ло кал не са мо у пра ве, 
све по сло ве мо же мо, пре ма вр сти по сло ва и ор га ни ма ко ји их оба-
вља ју, кла си фи ко ва ти на сле де ћи на чин:

КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА ПО СЛО ВА ПРЕМА ВРСТИ ПО СЛО ВА И 
ОР ГА НИ МА АП И ЈЕДИНИ ЦА ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ

СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ/ГРАДА/АП Ознака: СО, ГС, СГГ, САП

ОЗНАКА ПОСЛА ОПИС И ОБУХВАТ ПОСЛА

СНЛ-скупштинске 
надлежности

Скуп штин ске над ле жно сти  
- до но ше ње под за кон ских оп штих  
и дру гих ака та, осни ва ње ор га на  

и те ла и да ва ње раз ли чи тих  
са гла сно сти

ИП-из бор ни по сло ви из бор/опо зив дру гих  
ор га на, те ла, ор га ни за ци ја

26)  Нпр. Gérard Mar cou, Lo cal aut ho rity com pe ten ces in Euro pe, Co un cil of Euro pe, 2007.
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ИЗВРШНИ ОРГАНИ 
ОПШТИНЕ, ГРАДА/АП

Озна ка: ГР, ОВ, ГВ, ВГВ,
ПО, ГР, ПВ

ОЗНАКА ПОСЛА ОПИС И ОБУХВАТ ПОСЛА

РПИ-регулаторни 
послови

пред ла га ње под за кон ских и дру гих  
ака та, до но ше ње под за кон ских оп штих  
ака та из над ле жно сти из вр шног ор га на,  

њи хо во из вр ше ње и осни ва ње  
по је ди них те ла

ОП ШТИН СКА/ГРАД-
СКА/ПО КРА ЈИН СКА

УПРА ВА
Ознака: ОУ/ГУ/УГГ/ПУ

ОЗНАКА ПОСЛА ОПИС И ОБУХВАТ ПОСЛА
ДУ-У-по сло ви упра ве уче ство ва ње у об ли ко ва њу по ли ти ке
ДУ-ПС – по сло ви упра ве пра ће ње ста ња 
ДУ-ИП-1 – по сло ви упра ве до но ше ње под за кон ских ака та
ДУ-ИП-2 – по сло ви упра ве Ре ша ва ње у управ ним ства ри ма

ДУ-ИП-3 – по сло ви упра ве во ђе ње слу жбе них еви ден ци-
ја и из да ва ње јав них ис пра ва

ДУ-ИП-4 – по сло ви упра ве пред у зи ма ње дру гих управ них и при-
нуд них рад њи и пред у зи ма ње ме ра

ДУ-ИН – по сло ви упра ве ин спек циј ски над зор 
ДУ-СЈС – по сло ви упра ве ста ра ње о јав них слу жба ма
ДУ -РП – по сло ви упра ве раз вој ни по сло ви

ДУ-СП-1 – струч ни по сло ви при ку пља ње и про у ча ва ње по да-
та ка из обла сти свог де ло кру га

ДУ-СП-2 – струч ни по сло ви са чи ња ва ње ана ли за, из ве шта ва ње, 
инор ма ци је и дру ги ма те ри ја ли

ДУ-СП-3 – струч ни по сло ви дру ги струч ни по сло ви ко ји ма до при-
но се раз во ју у обла сти свог де ло ва ња

ДУ -РА ЗНО– дру ги по сло ви по сло ви ко ји не при па да-
ју утвр ђе ној кла си фи ка ци ји

Кон крет но, оп шти ји по сло ви из по до бла сти оп штег окви ра 
над ле жно сти и по сло ва у обла сти со ци јал не за шти те ко ји су по-
ме ну ти у прет ход ном одељ ку, да ље се, пре ма ни жем ни воу вла сти 
ко ји га оба вља, вр сти по сло ва при ре ђе ној по овој кла си фи ка ци ји и 
ор га ну ко ји их вр ши на ни жим ни во и ма а ко ји про из и ла зе из прет-
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ход но на ве де них за ко на би би ли: (1) осни ва ње од ре ђе них уста но ва 
со ци јал не за шти те нпр. цен та ра за со ци јал ни рад ко ји су у ис кљу-
чи вој над ле жно сти ЈЛС, уста но ва за днев ни бо ра вак и дру гих уста-
но ва ко је АП и ЈЛС мо гу да осни ва ју у скла ду са за ко ном (АП, ЈЛС 
– СО, ГС, СГГ, САП – СНЛ); (2) да ва ње са гла сно сти на ста тут и акт 
о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва уста но ве со ци јал не за-
шти те ко је осни ва (АП-ЈЛС - СО, ГС, СГГ, САП – СНЛ); (3) осни-
ва ње јав них аген ци ја или фон да ци ја ра ди уна пре ђе ња услу га со-
ци јал не за шти те, ако за то по сто ји по тре ба (ЈЛС - СО, СГ - СНЛ); 
(4) од лу чи ва ње о про ши ре њу пра ва из обла сти со ци јал не за шти те 
до но ше њем од лу ке о пра ви ма и услу га ма со ци јал не за шти те ко је 
укљу чу је и утвр ђи ва ње оби ма и вр сте про ши ре них пра ва и од ре ђе-
них услу га, нпр. услу ге по др шке за са мо стал ни жи вот у за јед ни ци, 
со ци јал но ста но ва ње и др (ЈЛС - СО, СГ - СНЛ); (5) утвр ђи ва ње 
кри те ри ју ма за це ну услу га и утвр ђи ва ње кри те ри ју ма и ме ри ла 
уче шћа ко ри сни ка (ЈЛС - ГУ, ОУ - ДУ-У); (6) ре ша ва ње по жал би у 
ве зи са ко ри шће њем услу га из овог за ко на о ко ји ма од лу чу је цен-
тар за со ци јал ни рад ко јим се од би ја зах тев за ко ри шће ње услу ге 
ко ју обез бе ђу је је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (ЈЛС – ГУ, ОУ – ДУ-
ИП-2) и број ни дру ги.27)

5. УТИ ЦАЈ ДЕ ТАЉ НОГ ПО ПИ СА ПОСЛОВА 
ЗА ДА ЉИ ПРО ЦЕС „ВЕР ТИ КАЛ НЕ“ 

СУПСИДИЈАРНО СТИ И ЊЕ ГОВ ЗНА ЧАЈ ЗА 
„ХОРИ ЗОН ТАЛ НУ“ РАС ПО ДЕ ЛУ ПО СЛО ВА

Ко нач но, за што нам је све ово по треб но? Пре све га да би 
мо гли да утвр ди мо ко је све по сло ве ни жи ни вои вла сти али и цен-
трал на оба вља ју на осно ву за кон ског окви ра, где се од ре ђе ни по-
сло ви „пре кла па ју“, ко ји де ло ви од ре ђе них оп шти јих по сло ва је су 
пре пу ште ни кроз прин цип суп си ди јар но сти на ни же ни вое, ко ји 
об ли ци управ них по сло ва се оба вља ју у окви ру „ад ми ни стра тив-
них“ над ле жно сти и др. а све у ци љу оп ти ма ли за ци је ра да цен-
трал ног и ни жих ни воа вла сти, убр за ва ња и от кла ња ња не до ста та-
ка у број ним про це ду ра ма, и на кра ју, са гле да ва ња ре ал ног ста ња 
у по гле ду бро ја за по сле них на свим ни во и ма вла сти у Ре пу бли ци 
Ср би ји пре ма вр сти по сло ва ко ји се оба вља ју о окви ру раз ли чи-
тих ор га на на раз ли чи тим ни во и ма, а по себ но у др жав ној, по кра-

27) Упо ре ди: Де јан Ми лен ко вић, По пис над ле жно сти и од го вор но сти на цен трал ном, 
окру жном и ло кал ном ни воу вла сти у Ср би ји  са Ма пом ста ња де цен тра ли за ци је и 
суб си ди ја ри те та (рад ни ма те ри јал), Ми ни стар ство ре ги о нал ног раз во ја и  ло кал не са-
мо у пра ве, Бе о град, јул 2013, стр. 65-73.
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јин ској, град ској и оп штин ској упра ви. За то по пис и тзв. „ма па“ 
над ле жно сти и по сло ва на цен трал ном и ни жим ни во и ма вла сти 
тре ба да пре ра сте у „план ски“ до ку мент, ко ји би био основ за до-
но ше ње ак та о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у ор-
га ни ма оп штин ске, град ске и по кра јин ске али и др жав не упра ве, и 
у дру гим др жав ним, по кра јин ским и оп штин ским ор га ни ма сход но 
прин ци пи ма ефи ка сно сти и ефек тив но сти.

По пис би тре бао да бу де и основ за ус по ста вља ње ба зе по да-
та ка ко ја би би ла „ди на мич на“, од но сно об у хва та ла и пра ти ла све 
за ко не ко је се до но се, а ко ји ма се по је ди ни кон крет ни по сло ви на 
раз ли чи тим ни во и ма уки да ју, а дру ги на ста ју. Ба за би мо ра ла да 
бу де ре дов но ажу ри ра на и уна пре ђи ва на но вим по да ци ма, тач ни је 
но вим над ле жно сти ма, по сло ви ма и де ло ви ма по сло ва ко је раз ли-
чи ти ни вои вла сти, у скла ду са но вим за ко но дав ством ко ји се сва-
ко днев но ме ња по чи њу да оба вља ју од но сно бри са ње из ба зе оних 
ко ји су пре ста ли да по сто је.

Ба за по да та ка би би ла основ за ре ал но утвр ђи ва ње „ви шка“ 
или мо жда, „мањ ка“ за по сле них у упра ви на свим ни во и ма вла сти, 
јер вер ти кал на суп си ди јар ност у зна чај ној ме ри ути че и на број за-
по сле них у АП или је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве. Што је сте пен 
суп си ди јар но сти ве ћи, то је ве ћи и број по сло ва ко ји ни жи ни вои 
вла сти оба вља ју, што ну жно до во ди до по тре бе по ве ћа ња бро ја оп-
штин ских, град ских и по кра јин ских слу жбе ни ка. И обр ну то. Што 
је ма њи сте пен суп си ди јар но сти, то је број за по сле них на цен трал-
ном ни воу ве ћи а ма њи на ни жим ни во и ма вла сти. Зна чи, де та љан 
по пис по сло ва у ви ду „про ак тив не ба зе по да та ка“ би дао „ко нач ну 
реч“, где по сто ји ви шак јав них слу жбе ни ка – да ли у си сте му др-
жав них слу жбе ни ка на цен трал ном ни воу, или у си сте му оп штин-
ских/град ских од но сно по кра јин ских слу жбе ни ка на ни жим ни во-
и ма вла сти.

Ин тер ак тив на ба за по да та ка, од но сно, „ма па суп си ди јар-
но сти“ би би ла основ и за „хо ри зон тал ну суп си ди јар ност“, од но-
сно „пре ба ци ва ње“ од ре ђе них по сло ва од јав ног ин те ре са и јав-
них овла шће ња на не др жав не су бјек те и при ва тан сек тор, по себ но 
у сег мен ту вр ше ња јав них услу га. За то је нео п ход но, да у сва кој 
обла сти, на ро чи то у они ма ко је су про гла ше не де лат но сти ма од 
оп штег ин те ре са (спорт, јав но ин фор ми са ње, омла ди на и сл), ма-
па де цен тра ли за ци је и суп си ди јар но сти об у хва ти и тзв. „хо ри зон-
тал ну рас по де лу над ле жно сти“, тач ни је и не др жав не су бјек те ко ји 
у овом тре нут ку си стем ски уче ству ју у од ре ђе ној обла сти и чи ја 
је „уло га“ та ко ђе утвр ђе на за кон ским окви ром, јер је то, на кра-
ју кра је ва, на чин на ко ји Вла да али и АП и је ди ни це ло кал не са-
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мо у пра ве мо гу ду го роч но да пла ни ра ју и пред ви ђа ју ко је по сло ве 
тре ба оба вља ти, ко ји по сло ви у це ли ни мо гу би ти (укљу чу ју ћи и 
фи нан сиј ски) пре пу ште ни при ват ном сек то ру и кон тро ли са ни од 
раз ли чи тих ни воа вла сти, ко ји по сло ви би мо гли би ти пре пу ште ни 
при ват ном сек то ру уз фи нан си ра ње од стра не раз ли чи тих ни воа 
вла сти, нпр. кроз тзв. „уго во ра о учин ку“, или кроз по сту пак јав-
них на бав ки, јав но-при ват но парт нер ство од но сно дру ге на чи не.

Оно што је чи ње ни ца је да тек са зна чај ним сма ње њем кон-
крет них по сло ва ко је при па да ју раз ли чи тим ор га ни ма на свим ни-
во и ма вла сти, мо же мо го во ри ти и у успе шном про це су тран зи ци је, 
а по себ но ре фор ме јав не упра ве у Ре пу бли ци Ср би ји, сма ње њу бу-
џет ских из два ја ња и еко ном ски ра ци о нал ни јој, ефек тив ни јој, еко-
но мич ни јој и ефи ка сни јој јав ној упра ви.
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De jan Mi len ko vic

PO TEN TIAL MET HO DO LO GI CAL AP PRO ACH  
TO RE SE ARCH THE IM PLE MENTATION 
OF THE PRIN CI PLE OF SUB SI DI ARITY 

IN THE RE PU BLIC OF SER BIA

Re su me
In a the ory and in a po si ti ve-le gal sen se, the prin ci ple of sub si di-

a rity, as a ba sic prin ci ple of di stri bu tion of com pe ten ces, is in com ple te 
and in suf fi ci ently cle ar. Even to day the re is no sin gle de fi ni tion of this 
term or cri te ria which sho uld be ap plied in or der to ope ra ti o na li ze it. If 
we start from the bro a dest con cept em bo died in the phra se “clo sest to 
the ci ti zens”, this term in clu des not only “ver ti cal” sub si di a rity or “lo-
we ring” of in di vi dual com pe ten ces and spe ci fic tasks to lo wer le vels 
of the aut ho rity, but al so “ho ri zon tal”, which re fers to the tran sfer of 
cer tain tasks to non-sta te su bjects, in clu ding the pri va te sec tor. Fun da-
men tal re form of ad mi ni stra tion re qu i res de fi ni tion of de ta i led “map” 
of sub si di a rity in the Re pu blic of Ser bia which fi nal re sult sho uld be to 
cre a te a dyna mic “da ta ba se” of all com pe ten ces and spe ci fic tasks that 
cen tral and lo wer le vels of the aut ho rity and aut ho ri ti es at all le vels per-
form in ac cor dan ce with the Con sti tu tion and the law. Such in ter ac ti ve 
da ta ba se of “ver ti cal” di stri bu tion of com pe ten ces, in ter alia, sho uld 
lead to a pro per “ho ri zon tal” di stri bu tion and a sig ni fi cant re duc tion of 
spe ci fic tasks which are to day per for med by dif fe rent na ti o nal, pro vin-
cial and mu ni ci pal aut ho ri ti es to non-sta te en ti ti es. Ho we ver, for the 
esta blis hment of a “ba se” ade qu a te met ho do lo gi cal ap pro ach is ne ces-
sary, espe ci ally in the “split ting” of cer tain types of tasks wit hin the ju-
ris dic tion in cer tain are as de fi ned by the Con sti tu tion and the law. This 
pa per of fers one pos si ble met ho do logy for the esta blis hment of ef fec-
ti ve “da ta ba se” ne ces sary for a suc cessful tran si tion pro cess in the Re-
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pu blic of Ser bia. Gi ven met ho do logy of clas si fi ca tion has star ted from 
the “de ep” be ca u se the met ho do logy first of all in clu des bo di es which 
per form tasks on dif fe rent le vels (re pre sen ta ti ve body, go vern ment/exe-
cu ti ve bo di es of pro vin ce, mu ni ci pa li ti es and ci ti es), types of work that 
the se bo di es are per for ming, in or der to pro ceed the con cre ti za tion of 
tasks ari sing from cer tain types of task. The esta blis hment of a da ta ba-
se wo uld be a ba sis for a re a li stic as ses sment of “sur plus” or per haps, 
“de fi cit” of em ployees in the ad mi ni stra tion at all le vels of the aut ho-
rity, be ca u se the ver ti cal sub si di a rity has a sig ni fi cant im pact on the 
num ber of em ployees in the AP or in a unit of lo cal self-go vern ment. 
With the hig her de gree of sub si di a rity, the num ber of tasks per for med 
at the lo wer le vels of the aut ho rity is lar ger, which ne ces sa rily le ads to 
the ne ces sity to in cre a se the num ber of mu ni ci pal/city/pro vin cial of fi-
ci als. And vi ce ver sa. With the lo wer de gree of sub si di a rity, the num ber 
of em ployees at the cen tral le vel is hig her and at lo wer le vels of the 
aut ho rity is smal ler. The re fo re, a de ta i led list of tasks in the form of 
“pro ac ti ve da ta ba se” sho uld pro vi de “fi nal word” if  the re is an ex cess 
of pu blic of fi ci als – whet her in the system of ci vil ser vants at the cen tral 
le vel or in the system of mu ni ci pal/city and pro vin cial of fi ci als at lo wer 
le vels of the aut ho rity. The fact is that only with a sig ni fi cant re duc tion 
of spe ci fic tasks that be long to dif fe rent bo di es at all le vels of the aut-
ho rity and with the esta blis hment of “ho ri zon tal” sub si di a rity, we can 
talk abo ut suc cessful pro cess of tran si tion, in par ti cu lar of the re form of 
pu blic ad mi ni stra tion in the Re pu blic which sho uld lead to an eco no-
mi cally ra ti o nal, ef fec ti ve, prac ti cal and ef fi ci ent pu blic ad mi ni stra tion.
Key words: sub si di a rity, de cen tra li za tion, re spon si bi li ti es, tasks, pu blic ad mi-

ni stra tion

* Овај рад је примљен 18. августа 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. септембра 2015. године.
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Сажетак
Рас пра ва о но вим тен ден ци ја ма у са вре ме ној на у ци кри вич-

ног пра ва у пр ви план ста вља не ко ли ко пи та ња. Пр во је пи та ње 
гло ба ли за ци је ко ја во ди и ин тер на ци о на ли за ци ји кри вич ног пра-
ва. Дру го пи та ње, бли ско по ве за но са пр вим, је сте про блем кри-
вич но прав ног екс пан зи о ни зма јер са вре ме ни кри вич ни за ко но да-
вац све ви ше ши ри про стор у ко ме ин тер ве ни ше ула зе ћи та ко и 
у зо ну у ко јој не ма оправ да ња за кри вич но прав ну ин тер вен ци ју 
што ће у бли ској бу дућ но сти до ве сти до кри зе ле ги ти ми те та кри-
вич ног за ко но дав ства. Сто га се у ра ду у кон тек сту мо гу ћих на чи на 
ко ри шће ња кри вич но прав не ре пре си је као сред ства за су зби ја ње 
кри ми на ли те та ана ли зи ра и кри тич ки пре и спи ту је кри вич но прав-
ни екс пан зи о ни зам ко ји је по стао до ми нант на тен ден ци ја у ве ћи ни 
европ ских кри вич них за ко но дав ста ва. Кон ста ту је се да је он да нас 
до шао до из ра жа ја и у срп ском кри вич ном за ко но дав ству. Нај зад, у 
овом ра ду се ана ли зи ра ју и пре и спи ту ју ре ше ња из На цр та За ко на 
о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка, с об зи ром на то да се 
у Ср би ји оче ку је ње го во усва ја ње.
Кључ не ре чи: са вре ме не тен ден ци је, ин тер на ци о на ли за ци ја, кри вич но-

прав ни екс пан зи о ни зам, На црт ЗИД КЗ, кри вич но за ко-
но дав ство

* Овај рад је резултат научноистраживачког пројекта бр. III47015.



СПМ број 3/2015, година XXII, свеска 49. стр. 111-136.

112

Као прет ход но пи та ње на ме ће се по тре ба за од ре ђе њем шта 
уоп ште пред ста вља са вре ме ну на у ку кри вич ног пра ва. По том, ва-
жно је утвр ди ти ко је су то но ве тен ден ци је у на у ци кри вич ног пра-
ва, као и да ли на ша на у ка кри вич ног пра ва ка ко њен прав но-дог-
мат ски део, та ко и у по гле ду оп штих прав но-по ли тич ких пи та ња 
пра ти са вре ме не тен ден ци је и са вре ме на на уч на до стиг ну ћа. Сва-
ка ко, ва жно пи та ње је сте и од нос на у ке кри вич ног пра ва и кри вич-
ног за ко но дав ства.

Ако се по ђе од ши рег, да нас и да ље уоби ча је ног схва та ња 
на у ке кри вич ног пра ва, а то је да она об у хва та кри вич но прав ну 
дог ма ти ку и кри ми нал ну по ли ти ку, он да се и пи та ње но вих тен-
ден ци ја мо же по ста ви ти у обе обла сти. Ка да је реч о кри вич ном 
за ко но дав ству не би би ло оправ да но не узе ти у об зир и не ба ви ти 
се не ким оп штим прав но-по ли тич ким пи та њи ма ко ја спа да ју у де-
ло круг кри ми нал не по ли ти ке.

Ну жно се отва ра и пи та ње шта уоп ште пред ста вља но ве тен-
ден ци је, јер по сма тра ју ћи на шу те о ри ју кри вич ног пра ва мо же се 
за кљу чи ти да у њој по сто ји от пор у по гле ду по је ди них кри вич но-
прав них ин сти ту та ко ји у стра ној на у ци кри вич ног пра ва одав но 
ни су но ви,1) или се те шко од у ста је од ста рих и пре ва зи ђе них схва-
та ња.2) Ове кон ста та ци је се од но се пре те жно на њен прав но-дог-
мат ски део, док у по гле ду кри ми нал но-по ли тич ких пи та ња бит но 
не за о ста је мо за стра ном на у ком.3) Је дан од за да та ка на у ке кри вич-
ног пра ва је сте и да ука зу је на сла бо сти по сто је ће ори јен та ци је 
за ко но дав ца и да из на ла зи пу те ве за бо ље и ис прав но кри вич но 

1) На при мер, уво ђе ње но вих ал тер на ти ва ка зни за тво ра, па и уво ђе ње ка зне до жи вот ног 
за тво ра ко ја пред ста вља је ди ну пра ву за ме ну за смрт ну ка зну итд. Иако је ту пре те жно 
реч о кри ми нал но-по ли тич ким пи та њи ма код ко ји по сто је ар гу мен ти pro и con tra, ни су 
рет ки ни при ме ри да се и не ки но ви ји прав но дог мат ски ин сти ту ти пот пу но иг но ри шу 
због че га се има ути сак да у јед ном де лу на ше те о ри је по сто ји не до ста так ин фор ми са-
но сти о но ви јим кре та њи ма у стра ној кри вич но прав ној на у ци (на при мер, те о ри ја објек-
тив ног ура чу на ва ња). Ту су и ин сти ту ти и но ви је те о ри је ко је су од под јед на ког зна ча ја 
за чи та во кри вич но пра во као што је на при мер тзв. по зи тив на ге не рал на пре вен ци ја. И 
по ред то га што је то у стра ној те о ри ји по ста ло вла да ју ће схва та ње у по гле ду свр хе ка-
жња ва ња (па су тој те ми по све ће ни број ни озбиљ ни ра до ви),  код нас се са мо у јед ном 
уџ бе ни ку кри вич ног пра ва об ја шња ва ју основ не ка рак те ри сти ке тог гле да ња. Сва ка ко, 
не тре ба не кри тич ки при хва та ти но ве ста во ве и ин сти ту те у са вре ме ној ино стра ној на у-
ци, али се они мо ра ју пра ти ти и у од но су на њих за у зе ти од ре ђе ни ста во ви. Не ки од њих 
ни су при хва тљи ви и не од го ва ра ју на шем кри вич ном пра ву и на шој тра ди ци ји што не 
зна чи да се сме ју иг но ри са ти, већ ар гу мен то ва но од ба ци ти.

2) Нпр. за др жа ва ње ко лек тив ног кри вич ног де ла као об ли ка при вид ног ре ал ног сти ца ја 
(иако се у зе мљи у ко јој је то схва та ње на ста ло од ње га од у ста ло пре ви ше од по ла ве ка), 
по том опре де љи ва ње за ста ри си стем нов ча не ка зне у од ре ђе ном из но су уз ола ко од ба-
ци ва ње си сте ма да ни - нов ча на ка зна. Чак је и објек тив но-су бјек тив ни по јам кри вич ног 
де ла у окви ру ко јег се кри ви ци да је пра во ме сто (иако је и ра ни је ма кар де кла ра тив но 
би ло од ба че но чи сто објек тив но схва та ње тог пој ма) на и ла зио (а и да ље на и ла зи) на от-
по ре у на шој на у ци кри вич ног пра ва.

3) Осим ка да је у пи та њу рас пра ва о уво ђе њу но вих кри вич них санк ци ја.
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за ко но дав ство. На уч ни при ступ је ту мо гућ, а за ко но да вац би тре-
ба ло да по ла зи од вла да ју ћих ста во ва у на у ци. Ме ђу тим, у не ким 
слу ча је ви ма тре ба има ти раз у ме ва ње за за ко но дав ца ко ји из од ре-
ђе них раз ло га не сле ди ста во ве на у ке. Јер, при ли ком об ли ко ва ња 
кри вич ног за ко но дав ства тре ба во ди ти ра чу на и о дру гим фак то ри-
ма а не са мо о ста во ви ма на у ке. Та ко, ако би сле дио ста во ве на у ке 
срп ски би за ко но да вац мо гао да кре и ра за ко но дав ство ко је би би ло 
бо ље од по сто је ћег, али он мо ра да во ди ра чу на и о не ким огра ни-
ча ва ју ћим фак то ри ма у том по гле ду. Ипак, то не би смео да бу де 
до ми нан тан при ступ при ли ком об ли ко ва ња кри вич ног за ко но дав-
ства, а по го то во ни је упут но кон фрон ти ра ње кри вич ног за ко но дав-
ца и на у ке кри вич ног пра ва.

На ше кри вич но за ко но дав ство про ла зи, у по след њем пе ри о-
ду, кроз ди на мич ну фа зу. У обла сти кри вич ног ма те ри јал ног пра ва 
у Ре пу бли ци Ср би ји из вр ше на је те мељ на ре фор ма 2005. го ди не 
и до нет је нов Кри вич ни за ко ник.4) На кон ско ро јед но де це ниј ског 
на по ра Ср би ја је оса вре ме ни ла сво је кри вич но пра во.5) Исти је до 
сад пет пу та ме њан и до пу ња ван. Два пу та у то ку 2009, и по је дан-
пут у 2012, 2013. и 2014. го ди ни. У то ку је јав на рас пра ва ко ја се 
од но си на ше сти За кон о из ме на ма и до пу на ма КЗ–а, тј. пре ци зни је 
на На црт За ко на о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка6) ко ји 
још ни је до шао у фа зу Пред ло га и ушао у скуп штин ску про це ду ру.

Увек се при ли ком из ме на и до пу на по ја вљу је ди ле ма где на-
ћи гра ни цу из ме ђу пре те ра ног ши ре ња кри ми нал не зо не, од но сно 
по ве ћа ња бро ја ин кри ми на ци ја и по тре бе др жа ве да на ефи ка сан 
на чин ре а гу је на но ве об ли ке кри ми на ли те та. Ва жно је ис та ћи да 
се не са мо у Ср би ји не го и у дру гим европ ским зе мља ма, ка да су 
у пи та њу из ме не кри вич ног за ко но дав ства, по след њих де це ни ја 
при ме ћу је ди на ми ка ко ја му ра ни је ни је би ла свој стве на.7) Че сте 
из ме не ре зул тат су, пре све га, при ла го ђа ва ња ме ђу на род ним оба ве-
за ма ко је др жа ве пре у зи ма ју ра ти фи ка ци јом по је ди них ме ђу на род-
них уго во ра. По ред кон вен ци ја, ре ги о нал них и ме ђу на род них, од 
по себ ног зна ча ја за ре фор му су и ди рек ти ве ЕУ и оквир не од лу ке 
Са ве та ЕУ. Та ко ђе, не тре ба за бо ра ви ти да по сто је од ре ђе на по на-

4) Сл. Гла сник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – ис пр. 107/2005 – ис пр. 72/2009, 111/2009, 
121/2012, 104/2013. и 108/2014.

5) Бра ни слав Ри сти во је вић, „Ак ту ел на пи та ња са да шњег ста ња ма те ри јал ног кри вич ног 
за ко но дав ства Ср би је“, у: Ак ту ел на пи та ња кри вич ног за ко но дав ства, Срп ско удру же-
ње за кри вич но прав ну те о ри ју и прак су, Бе о град, 2012, стр. 43.

6) У да љем тек сту На црт ЗИД КЗ.

7) Зо ран Сто ја но вић, „Но ва ре ше ња у кри вич ном за ко но дав ству Ср би је, њи хо ва при ме на и 
бу ду ћа ре фор ма“, у: Но ва ре ше ња у кри вич ном за ко но дав ству Ре пу бли ке Ср би је и њи хо-
ва прак тич на при ме на, Срп ско удру же ње за кри вич но прав ну те о ри ју и прак су, Бе о град, 
2013, стр. 11.
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ша ња чи ји не по сре дан основ про пи си ва ња као кри вич них де ла ни-
су ме ђу на род не оба ве зе или уну тра шње за ко но дав ство, већ је реч 
о од ре ђе ним не га тив ним по ја ва ма у на шој сре ди ни, што мо же да 
пред ста вља основ за њи хо во ин кри ми ни са ње.8)

Број ни су раз ло зи због ко јих се при сту пи ло но вим из ме на ма 
и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка Ср би је. Из ме ђу оста лих, то су: 
по тре ба ускла ђи ва ња са ме ђу на род ним оба ве за ма ко је је Ср би ја 
пре у зе ла ра ти фи ка ци јом по је ди них ме ђу на род них уго во ра као и 
от кла ња ње из ве сних не до след но сти и про пу ста ко ји су учи ње ни 
ра ни јим из ме на ма кри вич ног за ко но дав ства. Оне, та ко ђе, по твр ђу-
ју да је дан од раз ло га за из ме не и до пу не не мо ра ју да бу ду са мо 
ме ђу на род не оба ве зе, већ  и на ше не га тив но ис ку ство, а у не ким 
слу ча је ви ма и про бле ми ко ји по сто је у прак си.9)

1. ИН ТЕР НА ЦИ О НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА  
КРИ ВИЧ НОГ ПРА ВА СР БИ ЈЕ

Још пре сто го ди на Лист (Franz von Liszt) је за пи сао да је 
„на у ка кри вич ног пра ва“ као „раз ја шње ње оп штих обе леж ја кри-
вич ног де ла... ну жно ин тер на ци о нал на“. Мо ра по сто ја ти кри-
вич но прав на на у ка чи ји ви до круг не ће би ти огра ни чен огра да ма 
на ци о нал них за ко но дав ста ва, не го ће по чи ва ти на оп штим са зна-

8) Дра га на Ко ла рић, „Кри вич но прав ни ин стру мен ти др жав не ре ак ци је на кри ми на ли тет 
и пред сто је ће из ме не у обла сти кри вич них санк ци ја“, у: Оп ту же ње и дру ги кри вич но-
прав ни ин стру мен ти др жав не ре ак ци је на кри ми на ли тет, Срп ско удру же ње за кри вич-
но прав ну те о ри ју и прак су, Бе о град, 2014, стр. 486.

9) Та кав је слу чај нпр. са кри вич ним де лом из чла на 234. где је по треб но на гла си ти пу тем 
за кон ског суп си ди ја ри те та да де ло по сто ји уко ли ко ти ме ни су оства ре на обе леж ја не ког 
дру гог кри вич ног де ла, јер ту жи о ци че сто при бе га ва ју ква ли фи ка ци ји де ла по чла ну 
234. да би лак ше до шли до пра во сна жне осу ђу ју ће пре су де (иако је у ве ли ком бро ју слу-
ча је ва би ло еле ме на та нпр. кри вич ног де ла по ре ске ута је). Та кав је слу чај био и са ЗИД 
КЗ из 2013. го ди не. На и ме, ве ли ки број учи ње них кри вич них де ла кра ђе јав них уре ђа-
ја, оште ће ња и уни ште ња обје ка та и уре ђа ја пре но сног или ди стри бу тив них си сте ма 
елек трич не енер ги је, од но сно уре ђа ја, ин фра струк ту ре и пре во зних сред ста ва у же ле-
знич ком са о бра ћа ју, на но си ви ше ми ли он ску ште ту др жа ви и угро жа ва и са мо функ-
ци о ни са ње тих си сте ма.  Ако се по ђе од то га да оп шти обје кат за шти те у кри вич ном 
пра ву пред ста вља ју основ на пра ва чо ве ка као и она до бра ко ја су у функ ци ји њи хо вог 
оства ри ва ња, он да кра ђа, уни ште ње или оште ће ње по ме ну тих уре ђа ја, обје ка та, си сте-
ма или пре во зних сред ста ва је сте ле ги тим ни основ ка зне као сред ства кри вич но прав не 
за шти те. Али, мо же се рас пра вља ти о пи та њу да ли су раз ме ре те по ја ве до вољ не да 
оправ да ју пред ви ђа ње ква ли фи ко ва них об ли ка од ре ђе них кри вич них де ла и про пи си-
ва ње вр ло стро гих ка зни ка да је у пи та њу та кав објект рад ње. Је дан од ар гу ме на та ко ји 
би ишао у при лог по ја ча ној кри вич но прав ној за шти ти је сте чи ње ни ца да је и по ред то га 
што је све то већ би ло пред ви ђе но као кри вич но де ло, та по ја ва у ствар но сти до би ла 
за бри ња ва ју ће раз ме ре. На рав но, осим овог по те за за ко но дав ца, из ве сни ре зул та ти се 
мо гу оче ки ва ти са мо он да ако по ли ти ка кри вич ног го ње ња бу де ефи ка сни ја.
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њи ма.10) Да нас је по ста ло вла да ју ће схва та ње да је јед на уни вер-
зал на, ин тер на ци о нал на на у ка кри вич ног пра ва ко ја се не за сни ва 
на на ци о нал ном кри вич ном за ко но дав ству нео п ход на и да је она у 
из ве сној ме ри по ста ла ре ал ност на ро чи то у ма те ри ји оп штег де-
ла кри вич ног пра ва. Ме ђу тим, ка да је реч о ин тер на ци о на ли за ци ји 
кри вич ног за ко но дав ства, ми шље ња су у стра ној те о ри ји по де ље-
на.11) Што се ста ња у Ср би ји ти че мо же се за па зи ти да је до ин тер-
на ци о на ли за ци је кри вич ног за ко но дав ства ви ше до шло под ути ца-
јем пре у зе тих оба ве за из од ре ђе них ме ђу на род них уго во ра, не го 
под ути ца јем на у ке кри вич ног пра ва. Та ква кон ста та ци ја у ве ћој 
ме ри ва жи за ње гов По себ ни не го Оп шти део. У том сми слу, Кри-
вич ни за ко ник Ср би је оби лу је кри вич ним де ли ма код ко јих је у не-
ко ли ко по след њих из ме на и до пу на кри ми нал на зо на про ши ре на12) 
или су уне те по је ди не но ве ин кри ми на ци је. Про цес гло ба ли за ци-
је, до ко јег до ла зи де лом због убр за ног про то ка ин фор ма ци ја, све 
ве ће фре квен ци је љу ди а де ли мич но деј ством мул ти на ци о нал них 
те ла и кор по ра ци ја,13) ути че на при хва та ње јед но о бра зног де фи ни-
са ња по је ди них кри вич них де ла, ка жња ва ње за иста и уно ше ње 
по је ди них но вих од ре да ба у на ци о нал но кри вич но за ко но дав ство. 
Због то га се по ста вља пи та ње да ли се но ве ин кри ми на ци је, иако 
им се мо гу упу ти ти из ве сне кри тич ке при мед бе, мо гу оце ни ти као 
да ље уса вр ша ва ње кри вич ног за ко но дав ства Ср би је или ин тер на-
ци о на ли за ци ја ни је у пот пу но сти би ла до бро вољ ни про цес, већ у 
од ре ђе ним мо мен ти ма по ли тич ка од лу ка, услов за при сту па ње од-
ре ђе ним ре ги о нал ним и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма.

Ин тен зи тет гло ба ли за ци је, схва ћен као „про гре сив но пре-
пли та ње људ ских за јед ни ца јед них са дру ги ма“14), по ве ћа вао се у 
це лом све ту. Гло ба ли за ци ја је до би ла но ву ди мен зи ју у по след њих 
20 го ди на. Отво ре не гра ни це до зво ља ва ју лак ше кре та ње љу ди и 

10) На ве де но пре ма: Hans Jo ac him Hirsch, „In ter na ti o na li si e rung des Stra frechts und Stra-
frechtswis sen schaft“, Ze itschrift für die ge sam te Stra frechtswis sen schaft, 116. Band, 2004 
Heft 4 p. 840.

11) Та ко, ве ћи на не мач ких те о ре ти ча ра кри вич ног пра ва про тив је је дин стве ног европ ског 
кри вич ног пра ва. Тај не га ти ван став се од но си са мо на по зи тив но кри вич но пра во, док 
се у по гле ду на у ке кри вич ног пра ва пре те жно за го ва ра од ре ђе на уни вер зал ност. Уп. 
ibid., 846-847.

12) Та ко нпр. код кри вич них де ла при ма ње и да ва ње ми та кри ми нал на зо на је про ши ре на и 
на под ми ћи ва ње стра них слу жбе них ли ца под ути ца јем ра ти фи ко ва них ме ђу на род них 
уго во ра (Кри вич но прав не Кон вен ци је о ко руп ци ји Са ве та Евро пе и Кон вен ци је за бор-
бу про тив ко руп ци је Ује ди ње них На ци ја).

13) Мichael Ca va di no, Ja mes Dig nan, „Pe nal Systems-a com pa ra ti ve ap pro ach“, Sa ge Pu bli ca ti-
ons Ins, Lon don, 2006, p. 3.

14) Ce li na No vak, „The in ter na ti o na li za tion of the Po lish cri mi nal law: how the Po lish cri mi nal 
law chan ged un der the in flu en ce of glo ba li za tion“, Cri me, Law and So cial Chan ge, Sprin ger 
Net her lands, 2013, p. 140.
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ка пи та ла, али до во де и до по ја ве но вих без бед но сних прет њи. Су-
прот ста вља ње тран сна ци о нал ном кри ми на ли те ту ни је ефи ка сно 
без ко ор ди ни ра не ак ци је ви ше зе ма ља. Тра ди ци о нал ни при ступ 
ме ђу на род ној прав ној по мо ћи у кри вич но прав ним ства ри ма  ни-
је ви ше до во љан. У сва ком слу ча ју, са по ра стом тран сна ци о нал-
ног кри ми на ли те та до ла зи до ин тен зив ни јег ра да чла но ва ме ђу-
на род не за јед ни це, ко ји се на прет ком гло ба ли за ци је до би ја но ве 
под сти ца је. У но вом окру же њу за ко но дав на ак тив ност се по ве ћа ва, 
усва ја ју се број ни ме ђу на род ни ин стру мен ти, ко ји под ра зу ме ва ју 
и про гре сив ну пу та њу пра ва Европ ске уни је. У слу ча ју кри вич-
ног ма те ри јал ног пра ва, по ја вљу ју се но ва по на ша ња ко ја тре ба 
ин кри ми ни са ти. Број ни су уго во ри ме ђу на род них и ре ги о нал них 
ор га ни за ци ја ко ји са др же од ред бе ко је се ти чу пру жа ња уза јам не 
прав не по мо ћи у кри вич ним ства ри ма као об ли ка ме ђу на род не са-
рад ње исто вре ме но зах те ва ју ћи и про пи си ва ње но вих кри вич них 
де ла.15) Ср би ја је, та ко ђе, у свом на ци о нал ном за ко но дав ству до-
не ла За кон о ме ђу на род ној прав ној по мо ћи у кри вич ним ства ри ма 
2009. го ди не.16)

Ме ђу тим, ка да се го во ри о про це су гло ба ли за ци је и ње го вом 
ути ца ју на са вре ме но кри вич но за ко но дав ство  у кри вич но прав ној 
и срод ној ли те ра ту ри  ве о ма је при су тан и кри тич ки при ступ. У 
гло ба ли за ци ји и нео ли бе рал ној тр жи шној по ли ти ци ко ја узро ку је 
не јед на кост и још ви ше про ду бљу је по сто је ћу не у рав но те же ност, 
ви ди се глав ни узрок про ду бље не дру штве но-еко ном ске кри зе ко ја 
убр за ва и чи ни још те жим по сто је ће кон флик те. У том кон тек сту 
кри вич но пра во пре ста је да бу де суп си ди јар ног ка рак те ра и вра ћа 
се то ме да бу де pri ma ra tio со ци јал не по ли ти ке, јед на вр ста илу-

15) По ме ну ће мо не ке од ва жни јих: Кон вен ци ја Ује ди ње них на ци ја про тив не до зво ље ног 
про ме та опој ним дро га ма и пси хо троп ним суп стан ца ма из 1988. го ди не (ви ди члан 
7); Кон вен ци ја Ује ди ње них на ци ја о тран сна ци о нал ном ор га ни зо ва ном кри ми на лу 
(UN TOC) (члан 18); Кон вен ци ја Ује ди ње них на ци ја про тив ко руп ци је из 2003. го ди-
не (UN CAC) (члан 46); Кон вен ци ја Са ве та Евро пе о пра њу нов ца, пре тре су, за пле ни и 
кон фи ска ци ји имо вин ске ко ри сти при ба вље не кри вич ним де лом (чл. 8-10); Кон вен ци-
ја Са ве та Евро пе о сај бер кри ми на лу; Кри вич но-прав на кон вен ци ја Са ве та Евро пе о 
ко руп ци ји (члан 26); Ин тер-аме рич ка кон вен ци ја про тив ко руп ци је (члан XIV); Кон-
вен ци ја ОЕЦД-а за бор бу про тив под ми ћи ва ња стра них зва нич ни ка у ме ђу на род ним 
по слов ним тран сак ци ја ма (члан 9); Европ ска кон вен ци ја о уза јам ној прав ној по мо ћи 
у кри вич ним ства ри ма из 1959. го ди не и ње на два До дат на про то ко ла из 1978. и 2001. 
го ди не; Про грам зе ма ља Kомонвелта за пру жа ње уза јам не прав не по мо ћи у кри вич ним 
ства ри ма из 1986. го ди не, са из ме на ма и до пу на ма из 1990, 1999. и 2010. го ди не; Ин-
тер-аме рич ка кон вен ци ја о пру жа њу уза јам не прав не по мо ћи у кри вич ним ства ри ма из 
1992. го ди не и Оп ци о ни про то кол из 1993. го ди не и др.

 По себ но су зна чај не ди рек ти ве и оквир не од лу ке Са ве та ЕУ (о об ра ди по да та ка о лич-
но сти и о сло бод ном кре та њу та квих по да та ка; о за шти ти жи вот не сре ди не; о бит ним 
обе леж ји ма кри вич них де ла у обла сти тр го ви не дро гом и ка зни за њу; о бор би про тив 
сек су ал не екс пло а та ци је де це и де чи је пор но гра фи је и др).

16) Сл. Гла сник РС, бр. 20/2009.
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зор не па на це је ко ја се хо ће су прот ста ви ти и по мо ћу ње ре ши ти 
са свим раз ли чи ти про бле ми.17) Осим на чел них при го во ра, у ра до-
ви ма по је ди них те о ре ти ча ра ука зу је се на број не опа сно сти ко је 
кри вич ном пра ву и чи та вом прав ном си сте му пре те од гло ба ли за-
ци је.18)

Тран сфор ма ци ја срп ског кри вич ног пра ва, под ути ца јем са-
вре ме не ин тер на ци о на ли за ци је, за по чи ње до но ше њем Кри вич ног 
за ко ни ка Ср би је.19) Ин тер на ци о на ли за ци ја, уства ри, да нас пре те-
жно под ра зу ме ва ду го тра јан и пер ма нен тан про цес им пле мен та ци-
је од го ва ра ју ћих од ре да ба ме ђу на род них уго во ра али и уса гла ша-
ва ње са прав ном те ко ви ном ЕУ.20) Ме ђу тим, у те о ри ји се ис ти че да 
про цес гло ба ли за ци је има до дат ну ван прав ну ди мен зи ју и до во ди 
до кул тур ног и дру штве ног ује ди ње ња по на ша ња ко је, за уз врат, ге-
не ри ше слич не вр сте по на ша ња у раз ли чи тим зе мља ма, по себ но у 
ве зи са на прет ком но вих тех но ло ги ја. Не ка од ових по на ша ња се 
на кнад но ква ли фи ку ју као кри вич на де ла. Не по сто ји уса гла ше но 
над на ци о нал но за ко но дав ство у овој обла сти, али је очи глед но да 
од ред бе усво је не у јед ном на ци о нал ном си сте му ути чу на дру ге 
си сте ме. Ускла ђи ва ње на ци о нал них кри вич но прав них си сте ма, у 
том сми слу, се од ви ја по дру гом осно ву, не на прет ход но на ве де-
ни на чин ка да се им пле мен ти ра ју од ред бе ме ђу на род них уго во ра, 
не го кроз спон та ну хо ри зон тал ну ди фу зи ју прав них нор ми по је ди-

17) Та ко Mоccia у свом ре фе ра ту на Кон фе рен ци ји ита ли јан ског Удру же ња про фе со ра кри-
вич ног пра ва по све ће ној те ми ”Кри вич но пра во у са вре ме ној ствар но сти: пер спек ти ве 
и ал тер на ти ве”. Уп. Ser gio Mоccia, „Vol to at tu a le del si ste ma pe na le“, Ri vi sta ita li a na di 
di rit to e pro ce du ra pe na le, Fasc. 3, 2013, p. 1093-1094.

18) Вид. Bernd Schüne mann, „Das Stra frecht im Ze ic hen der Glo ba li si e rung“, Golt dam mer‘s 
Ar chiv für Stra frecht 5,  2003,  p. 299-313. На ве де ни аутор као глав ну пре пре ку бу ду ћем 
гло бал ном кри вич ном пра ву ко је би ну жно мо ра ло да по ђе од од ре ђе них ком про ми са, 
ви ди по ли ти ку САД ко ја оства ру је сво је ин те ре се ко ри сте ћи про це се гло ба ли за ци је и 
од ре ђе не ме ђу на род не уго во ре. У ли те ра ту ри по сто је и ра ди кал ни ста во ви ко ји у гло-
ба ли за ци ји ви де са мо са вре ме ни ста ди јум ка пи та ли зма ко ји, осим бо га тим зе мља ма, не 
до но си ни ка кве пред но сти чо ве чан ству. Зо ло, на сто је ћи да за у зме став ко ји је из ме ђу 
екс трем не кри ти ке гло ба ли зма за ко ји се твр ди да за по сле ди цу има све не во ље овог 
све та и гло ба ли зма као иде о ло ги је, сма тра да се мо гу прав да ти од ре ђе не, пре све га, тех-
но ло шке про ме не ко је гло ба ли зам до но си али не и низ не га тив них по сле ди ца ко је ни су 
од раз спон та ног раз во ја већ су сми шље не и кон тро ли са не из од ре ђе них цен та ра мо-
ћи. Гло ба ли зам ко ји је, из ме ђу оста лог, тран сфор ми сао со ци јал ну у ре пре сив ну др жа ву 
(”Sta to pe na le”), мо рао би би ти осло бо ђен ла на ца  „ва шинг тон ског кон сен зу са“ ко ји је 
да нас им пе ри јал ни жиг не га ци је ле по те и ком плек сно сти све та, ис ти че он. Вид. Da ni lo 
Zo lo, Glo ba liz za zi o ne. Una map pa dei pro ble mi. Edi to ri La ter za, 2006, p. 135-138.

19) Сл. Гла сник  РС, бр. 85/2005, 88/2005 – ис пр. 107/2005 – ис пр. 72/2009, 111/2009, 
121/2012, 104/2013. и 108/2014.

20) Из ве сна фор ма ин тер на ци о на ли за ци је кри вич ног за ко но дав ства по сто ји још од по чет ка 
де вет на е стог ве ка. То ме је нај ви ше до при нео упо ред но-прав ни ме тод, као и ин тер на ци-
о на ли за ци ја на у ке кри вич ног пра ва ко ја је одав но при сут на.
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них прав них си сте ма.21) Овај про цес се обич но на зи ва мо дер ни за-
ци ја пра ва.22) Мо дер ни за ци ја и ин тер на ци о на ли за ци ја се у окви-
ру про це са гло ба ли за ци је мо гу до пу ња ва ти. Мо дер ни за ци ја ко ја 
под ра зу ме ва кри тич ки при ступ је чак по жељ на, док ин тер на ци о-
на ли за ци ја пу тем ме ђу на род них уго во ра, по себ но има ју ћи у ви ду 
не ке не га тив не по ја ве (не до вољ но по зна ва ње при ро де кри вич ног 
пра ва и ње го вих на че ла од стра не оних ко ји ства ра ју те уго во ре, 
не ус кла ђе ност два ве ли ка прав на си сте ма, не струч ни пре во ди, ди-
рект но пре у зи ма ње по је ди них од ре да ба и др) мо же да на не се пу-
но ште те ко хе рент но сти прав ног си сте ма. Због то га је све че шћа 
по ја ва да еле мен ти би ћа но вих кри вич них де ла ни су при ла го ђе ни 
до ма ћој тер ми но ло ги ји и оп штим ин сти ту ти ма, да са др же не ја сне 
и ши ро ке фор му ла ци је, да су у не скла ду са би ћи ма дру гих кри вич-
них де ла, што све ге не ри ше не ко ли ко про бле ма. Пр во, оп шти циљ 
хар мо ни за ци је је и уни фи ка ци ја по је ди них од ре да ба нпр. о те ро-
ри зму, па сто га лош ква ли тет за кон ских од ре да ба мо же да угро зи 
и ме ђу на род ну са рад њу, што је не по жељ но и у су прот но сти је са 
са мом свр хом ме ђу на род не ре гу ла ти ве. Да ље, оно што је ва жни је, 
ши ро ке и не пре ци зне фор му ла ци је мо гу до ве сти у пи та ње јед но 
од основ них на че ла кри вич ног пра ва nul lum cri men nul la po e na si-
ne le ge. Опа сно сти и не га тив не по сле ди це ин тер на ци о на ли за ци је 
кри вич ног за ко но дав ства схва ће не као уса гла ша ва ње са од ре ђе ним 
ме ђу на род ним уго во ри ма и дру гим ме ђу на род но прав ним ак ти ма 
мо гу у зна чај ној ме ри би ти из бег ну те или убла же не узи ма њем у 
об зир и ста во ва са вре ме не на у ке кри вич ног пра ва ко ја је већ у зна-
чај ној ме ри ин тер на ци о на ли зо ва на. Ме ђу тим, пре пре ка за то је сте 
та што ње ни ста во ви ни су оба ве зу ју ћи за на ци о нал ног за ко но дав-
ца, а пре у зе те оба ве зе из по твр ђе них ме ђу на род них уго во ра, или 
усло ви ко је по ста вља не ка асо ци ја ци ја др жа ва за при сту па ње тој 
асо ци ја ци ји, је су.

На кра ју овог де ла рас пра ве, мо же мо да за кљу чи мо да те жња 
Ср би је да по ста не пу но прав на чла ни ца Европ ске уни је под сти че 
че сте за ко но дав не ре фор ме. У про це су при дру жи ва ња тре ба ло би 
из бе ћи по тен ци јал на усло вља ва ња и си ту а ци је у ко ји ма се на ме-
ћу го то ва ре ше ња ко ја се мо ра ју при хва ти ти, ка да кри вич но пра во 
по ста је та лац по ли ти ке и ин стру мент у ру ка ма вла да ју ћих струк-
ту ра. Сва ка др жа ва тре ба да са чу ва ко хе рент ност свог прав ног си-
сте ма ко ји сле ди устав не прин ци пе те зе мље. Уоста лом, до во љан 
је и ле ти ми чан по глед на кри вич на за ко но дав ства зе ма ља чла ни ца 
Европ ске уни је па да се за кљу чи да у обла сти кри вич ног за ко но-

21) Wi li am Twi ning , Ge ne ral Ju ri spru den ce, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2009, p. 250-251.

22) Ibi dem.
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дав ства Европ ска уни ја и не те жи не ком ви со ком сте пе ну хар мо ни-
за ци је, јер се та за ко но дав ства ме ђу соб но ве о ма раз ли ку ју. То ипак 
не зна чи да тре ба упор но ин си сти ра ти на по себ но сти и ори ги нал-
но сти на ци о нал ног прав ног си сте ма јер по себ ност са ма за се бе не 
пред ста вља не ку вред ност, већ кри вич но за ко но дав ство тре ба да 
пред ста вља ко хе рен тан си стем ко ји сле ди устав не прин ци пе, ува-
жа ва кул тур ну и прав ну тра ди ци ју зе мље и обез бе ђу је ефек ти ван и 
ефи ка сан рад др жав них ор га на.

Нај зад, мо же се при ме ти ти и то да ин тер на ци о на ли за ци ја и 
мо дер ни за ци ја че сто ни су пра ће не аде кват ним обра зло же њи ма за-
кон ских ре ше ња. Не спро во де се ни ка ква ис тра жи ва ња у по гле ду 
рас про стра ње но сти од ре ђе них не до зво ље них по на ша ња и њи хо-
ве штет но сти за по је дин ца и дру штво, а пот пу но се за не ма ру је и 
прин цип ко ји је, бар де кла ра тив но, оп ште при хва ћен а то је да кри-
вич но пра во пред ста вља ul ti ma ra tio. Иако би то мо гло да ство ри 
од ре ђе ну вр сту про бле ма у по гле ду по што ва ња ме ђу на род них до-
ку ме на та, не би би ло оправ да но да се ин кри ми ни са ње од ре ђе них 
по на ша ња ве зу је са мо за оба ве зе про и за шле из тих до ку ме на та. 
Уоста лом, у ме ђу на род ном пра ву по сто ји ин сти тут ста вља ња ре-
зер ви на по је ди не од ред бе ме ђу на род ног уго во ра ко ји се пот пи-
су је,23) а ко ји Ср би ја у по след њих пар де це ни ја уоп ште ни је ко ри-
сти ла.

2. ПРО БЛЕМ КРИ ВИЧ НО ПРАВНОГ 
ЕКС ПАН ЗИ О НИ ЗМА

Пр ва де це ни ја тре ћег ми ле ни ју ма у зна ку је број них не га-
тив них по ја ва ко је се ја вља ју у раз ли чи тим обла сти ма. Не га тив ни 
ефек ти гло ба ли за ци је, свет ска еко ном ска кри за, нео ли бе ра ли зам у 
еко но ми ји, ди ги та ли за ци ја и ком пју те ри за ци ја и дру ги об ли ци тех-
но ло шког на прет ка, те ро ри зам и страх од ње га, ет нич ки су ко би, 
со ци јал ни бунт гра ђа на мно гих зе ма ља, са мо су не ке од са вре ме-
них по ја ва ко је су зби ја ње кри ми на ли те та да нас чи не још сло же-
ни јим. Гло бал на еко но ми ја по ка зу је и сво ју там ну стра ну ко ја се, 
из ме ђу оста лог, ис по ља ва у тр жи шту дро ге, тр го ви ни љу ди ма и 
оруж јем, као и у фи нан си ра њу зло чи на про тив чо веч но сти. Уоча ва 
се и ја сна ве за из ме ђу гло ба ли за ци је зе ма ља бла го ста ња се вер не 
хе мис фе ре са ору жа ним су ко би ма ко ји се во де у зе мља ма тре ћег 
све та.24) Из тих раз ло га, по тре ба за кри вич но прав ном ре пре си јом 

23) Беч ка кон вен ци ја о уго вор ном пра ву, Слу жбе ни лист СФРЈ, Ме ђу на род ни уго во ри и 
дру ги спо ра зу ми, бр. 30/72 (члан 2, став 1д).

24) H.-J. Al brecht, Na tur lic he Res so ur cen, Oko no mie und Ge walt, Ze itschrift fur In ter nar na ti o-
na le po li tik und Ge sellschaft, 3/2007, p. 153.
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ис пли ва ва на по вр ши ну. Али је по треб но на ћи ме ру из ме ђу ну жне 
ре пре си је и ле ги тим но сти и гра ни ца кри вич но прав не за шти те.

Мо гу ће је уочи ти ви ше кон цеп циј ски раз ли чи тих при сту па 
у ко ри шће њу кри вич но прав не ре пре си је у окви ру ма те ри јал ног 
кри вич ног пра ва. Овом при ли ком не ће мо се ба ви ти пи та њи ма або-
ли ци о ни зма, од но сно уки да њем кри вич ног пра ва јер не са мо да 
је та иде ја да нас још ви ше уда ље на од свог ма кар и де ли мич ног 
оства ре ња, не го је и те шко на ћи ар гу мен те за ње ну на чел ну при-
хва тљи вост. Иако або ли ци о ни зам че сто ну ди оправ да ну кри ти ку 
кри вич ног пра ва и кри вич ног пра во су ђа, он не да је пра ве од го во-
ре у по гле ду то га шта би за ме ни ло кри вич но пра во и ка жња ва ње. 
Ко ли ко год або ли ци о ни зам био не при хва тљив, кри вич но прав ни 
екс пан зи о ни зам као ње гов ан ти под ко ји је по стао ја сно пре по зна-
тљив тренд у са вре ме ном кри вич ном за ко но дав ству, мо гао би да 
на не се и ви ше ште те кри вич ном пра ву од ње го вог уки да ња. Ма-
да то на пр ви по глед из гле да па ра док сал но, ве о ма ло ше кри вич но 
пра во опа сни је је од ни ка квог кри вич ног пра ва. Ме ђу тим, ши ре ње 
и за о штра ва ње кри вич но прав не ре пре си је је, и по ред оштрог про-
ти вље ња на у ке, по ста ло ствар ност у мно гим зе мља ма. Оно што 
се уоча ва већ ду же вре ме, али на шта се углав ном гле да ло као на 
екс цес за ко но дав ца и то пре све га у обла сти лак ших кри вич них де-
ла,25) по ста ло је у пр вој де це ни ји XXI ве ка основ на ка рак те ри сти ка 
са вре ме ног кри вич ног пра ва. Ра ди се о ори јен та ци ји ко ја све ви ше 
по ста је за о кру жен кри ми нал но-по ли тич ки кон цепт ко ји се си сте-
мат ски оства ру је у са вре ме ном кри вич ном за ко но дав ству. По што 
му је основ на ка рак те ри сти ка и де ви за „што ви ше кри вич ног пра-
ва“, оправ да но је на зва ти га кри вич но прав ним екс пан зи о ни змом.26) 
Ње му је ла ко под ле гао и за ко но да вац у Ср би ји ко ји, из гле да, има 
и не ке сво је по себ не скло но сти ка ње му. Не ква ли тет не од ред бе у 
тех нич ком и су штин ском сми слу, че сте из ме не и не про ми шље на 
ре ше ња од ли ку ју срп ски кри вич но прав ни екс пан зи о ни зам. Прав-
ни си стем, у јед ном свом ве о ма ва жном сег мен ту (не ула зе ћи у 
оце ну ста ња у дру гим де ло ви ма прав ног си сте ма), по стао је не-
си гу ран и не ста би лан те рен по го дан за по ја ву но вих кон фли ка та 
и про бле ма. Уме сто да слу жи ста би ли зо ва њу дру штве них, по ли-
тич ких и дру гих при ли ка у дру штву, сам ге не ри ше не ста бил ност. 
Та ква сли ка по ста је ком плет на и при лич но упе ча тљи ва ка да се има 
у ви ду не са мо кри вич но ма те ри јал но, не го и кри вич но про це сно 

25) У том сми слу се обич но го во ри ло о „over cri mi na li za tion“, од но сно о хи пе рин кри ми-
на ли за ци ји ко ја је до ве ла до хи пер тро фи је кри вич ног пра ва. Ви ди: Ђор ђе Иг ња то вић, 
„Кри ми но ло ги ја“, два на е сто из да ње, Бе о град, 2015, стр. 153.

26) Зoран 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: Ста ње 
кри ми на ли те та у Ср би ји и прав на сред ства ре а го ва ња, IV део, Бе о град, Би бли о те ка 
Cri men (при ре дио Ђ. Иг ња то вић), 2010, стр. 32-48.
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и кри вич но из вр шно пра во, као и област ор га ни за ци је пра во су ђа у 
кри вич но прав ној обла сти.

Ва ри јан та нео кла си ци зма, ко ја је у по след ње вре ме по ста-
ла до ми нант на пре све га у САД, ста вља ју ћи на гла сак на стро го и 
сра змер но ка жња ва ње („just de serts“) до ве ла је и до из ра зи тог по ве-
ћа ња сте пе на ре пре сив но сти кри вич ног пра ва и кри вич ног пра во-
су ђа у це ли ни. По ве ћа ње сте пе на ре пре сив но сти кри вич ног пра ва 
да нас је при сут но у мно гим зе мља ма. Го во ри се о ери ка зне ног 
екс це са у ко ју су мно ге зе мље за ко ра чи ле. То се, без сум ње, од но си 
и на Ср би ју, на ро чи то по сле усва ја ња За ко на о из ме на ма и до пу на-
ма Кри вич ног за ко ни ка из сеп тем бра 2009. го ди не.27) Та кво ста ње, 
по го то во у Ср би ји, не мо же се об ја сни ти са мо на пу шта њем иде је 
о ре со ци ја ли за ци ји, ни ти на пу шта ње те ори јен та ци је ну жно во ди 
стро гом ка жња ва њу и че стом ко ри шће њу ка зне ли ше ња сло бо де.28) 
До ове ори јен та ци је до шло је због про ме на у сфе ри дру штве них, 
еко ном ских и по ли тич ких од но са у са вре ме ном све ту, од ко јих је 
не ке те шко и уочи ти и до ве сти их у ве зу са ра ди кал ним за о кре-
том кри вич ног пра ва и кри вич ног пра во су ђа ка јед ном из ра зи то 
ре пре сив ном и пу ни тив ном си сте му.29) То ну жно во ди пре и спи ти-
ва њу мо гу ћих стра те ги ја кри вич но прав ног ре а го ва ња у усло ви ма 
ње го ве екс пан зи је и огра ни че них пра во суд них и дру гих ре сур са. 
Мо же би ти спор но да ли екс пан зи ју кри вич ног пра ва уоп ште на-
зва ти стра те ги јом (јер она да ље сла би кри вич но прав ни си стем), 
или до ње до ла зи због не мо ћи дру штва да озбиљ ни је ре ша ва не ке 
дру штве не, еко ном ске и по ли тич ке про бле ме. Тим фак то ри ма тре-
ба до да ти и низ дру гих сла бо сти ка рак те ри стич них за ста ње у Ср-
би ји. У Ср би ји, чи ни се, до дат но по сто ји скло ност ка пре у зи ма њу 

27) Од зе ма ља на ста лих на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је тај при ступ ни је ја сно пре по-
зна тљив са мо у два кри вич на за ко но дав ства: цр но гор ском и сло ве нач ком. Док се и у 
За ко ну о из ме на ма и до пу на ма КЗ Цр не Го ре из апри ла 2010. го ди не, као и у но вом сло-
ве нач ком КЗ из де цем бра 2008. го ди не за па жа ју не ке но ве ин кри ми на ци је, па и ши ре ње 
кри ми нал не зо не код не ких од ра ни је по зна тих ин кри ми на ци ја, што се мо же при пи са ти 
ути ца ју ста ња у Евро пи (ка ко на ни воу ЕУ, та ко и кри вич ног за ко но дав ства по је ди них 
европ ских зе ма ља ко је су под ле гле кри вич но прав ном екс пан зи о ни зму), не би се мо гло 
твр ди ти да је то био основ ни при ступ у из ра ди ова два кри вич на за ко но дав ства. Пре 
све га, то се мо же ви де ти из то га што про пи са не ка зне ни су по о штра ва не, као и из то га 
што се код не ких, са аспек та прак се зна чај них ин кри ми на ци ја, од у ста ло од пре ши ро ких 
ре ше ња ко ја су углав ном пред ста вља ла ана хро ни зме на сле ђе не од не ких ра ни јих ју го-
сло вен ских спе ци фич но сти.

28) У скан ди нав ским зе мља ма, по сле на пу шта ња ори јен та ци је на ре со ци ја ли за ци ју, ни је 
до шло до по ве ћа ног сте пе на ре пре сив но сти кри вич ног за ко но дав ства и кри вич ног пра-
во су ђа у це ли ни ко ји је при су тан у мно гим дру гим зе мља ма. Оне да нас у том по гле ду 
пред ста вља ју из у зе так у по зи тив ном сми слу. Ви ди:  Jоhn Pratt, Scan di na vian Ex cep ti o na-
lism in an Era of Pe nal Ex cess, Bri tish Jo ur nal of Cri mi no logy, 2008, p. 119–137.

29) О то ме ви ди: Da vid Gar land, „Kul tur der Kon trol le“, Ver brec hen sbe kamp fung und so zi a le 
Ord nung in der Ge gen wart, Frank furt/New York, 2008 (The Cul tu re of Con trol: Cri me and 
So cial Or der in Con tem po rary Со ци етy, 2001).
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упра во оних ре ше ња и ори јен та ци ја из стра них прав них си сте ма 
ко ја су упра во са аспек та ле ги тим но сти вр ло сум њи ва и ко ја су, 
иако за го ва ра на од стра не по ли ти ча ра по је ди них зе ма ља (а у не-
ким за ко но дав стви ма и усво је на) од стра не те о ри је же сто ко кри-
ти ко ва на. Да ље, спе ци фич ност је и не ква ли те тан рад на при пре ми 
за кон ских на цр та у обла сти кри вич ног за ко но дав ства (ве ро ват но и 
у дру гим обла сти ма, јер се не ви ди раз лог за што би ста ње у њи ма 
бо ље). За кон о из ме на ма и до пу на ма КЗ из 2009. го ди не оби лу је 
ома шка ма у ле ги сла тив но тех нич ком сми слу, као и ло шим ре ше њи-
ма у су штин ском сми слу. Иако пред мет овог ра да ни је ана ли за и 
оце на кри вич ног про це сног и кри вич ног из вр шног пра ва, мо ра се 
кон ста то ва ти оно што је уоч љи во и на пр ви по глед, а то је да је и у 
овим срод ним обла сти ма за ко но да вац био до сле дан у свом ло шем 
ра ду. Док је оно што се де ша ва у обла сти кри вич ног про це сног 
пра ва ку ри о зи тет у не га тив ном сми слу у свет ским раз ме ра ма и да 
је осно ва за сум њу да се ра ди о не че му ви ше од ло шег ра да и ама-
те ри зма, и област из вр ше ња кри вич них санк ци ја оби лу је ло шим 
ре ше њи ма на нор ма тив ном пла ну и про бле ми ма у прак си из вр ше-
ња кри вич них санк ци ја, на ро чи то ка зне за тво ра.30)

Ста ње у уста но ва ма за из вр ше ње ка зне за тво ра се стал но по-
гор ша ва,31) че му је до брим де лом до при не ло и во ђе ње по ли ти ке 
кри вич но прав ног екс пан зи о ни зма јер је по след њих го ди на до ве ло 
до из ра зи тог по ве ћа ња сто пе осу ђе них ли ца. Ре фор му кри вич ног 
за ко но дав ства у европ ским зе мља ма у по след њој де це ни ји ка рак-
те ри ше про пи си ва ње ве ли ког бро ја но вих кри вич них де ла, од сту-
па ње од не ких основ них на че ла кри вич ног пра ва ко ја ду го вре ме на 
ни су до во ђе на у пи та ње и ко ри шће ње кри вич ног пра ва као so la 

30) О не ким од ових про бле ма вид. Ђор ђе Иг ња то вић, „Пра во из вр ше ња кри вич них санк ци-
ја“, че твр то из да ње, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2010, стр. 210–214.

31) Је дан од ин ди ка то ра за то је сте и не за ин те ре со ва ност др жа вља на Ср би је ко ји ка зну из-
др жа ва ју у европ ским зе мља ма да ка зну из др жа ва ју у Ср би ји, што је ина че омо гу ће но 
ра ти фи ка ци јом Европ ске кон вен ци је о тран сфе ру осу ђе них ли ца. Са мо про цен ту ал но 
ве о ма ма ли број осу ђе них др жа вља на Ср би је ко ји ка зну из др жа ва ју у ино стран ству из 
спе ци фич них раз ло га су се опре де ли ли за из др жа ва ње ка зне у Ср би ји. Иако се не ра ди о 
из вр ше њу стра не кри вич не пре су де као ин сти ту ту ме ђу на род не прав не са рад ње, у овом 
кон тек сту тре ба спо ме ну ти и слу чај осу ђе ног ли ца при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти 
ко ји је са Ко со ва и Ме то хи је (на осно ву спо ра зу ма СР Ју го сла ви је и УН МИК-а) 2004. 
го ди не пре ме штен из уста но ве за из др жа ва ње ка зне за тво ра на КиМ у Срем ску Ми тро-
ви цу, а по том у Ниш. На и ме, пре ма из ја ви ње го вог адво ка та да тој ме ди ји ма, осу ђе ни И. 
Н. штрај ку је гла ђу јер му је Упра ва за из вр ше ње кри вич них санк ци ја од би ла мол бу да 
по но во бу де вра ћен на КиМ и та мо из др жи оста так ка зне где су над ле жне ин сти ту ци је 
ис ка за ле спрем ност да га при ме на траг, а ме ђу раз ло зи ма, из ме ђу оста лог, на во ди и то 
„да се ста ње на Ко со ву про ме ни ло, па је и ста ње у за тво ри ма мно го бо ље“. Вид. на пис 
„Срп ски осу ђе ник тра жи да бу де пре ба чен у за твор на Ко со ву!“, Пресс, 8.10.2010, стр. 
11. Иако се ра ди о јед ном слу ча ју, а и из вор је днев на штам па, ипак то мо же би ти по вод 
ко ји би, ако се има ју у ви ду и чи ње ни це утвр ђе не и од стра не не ких др жав них ор га на 
(нпр. Из ве штај За штит ни ка гра ђа на за 2009. го ди ну – ви ди: До да так II у Ђор ђе Иг ња то-
вић, op. cit., стр. 222 ) мо рао да бу де раз лог за озбиљ ну за бри ну тост.
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или pri ma ra tio, а не ul ti ma или ex tre ma ra tio. Исто вре ме но је до-
шло и до про до ра нео д ре ђе них нор ми у кри вич но за ко но дав ство. 
Но ва кри вич на де ла по пра ви лу ни су кри вич на де ла по вре де, то су 
кри вич на де ла чи ја је по сле ди ца угро жа ва ње (у не ким слу ча је ви-
ма са мо ап стракт на опа сност), или се ра ди о де лат но сним кри вич-
ним де ли ма ко ја у свом за кон ском опи су не са др же по сле ди цу, а 
све че шће се и по је ди не при прем не рад ње (по не кад вр ло уда ље не) 
про гла ша ва ју кри вич ним де ли ма.32) Њи ма се по пра ви лу на сто је да 
за шти те не ка оп шта до бра (ко ја су че сто сум њи ва упра во са аспек-
та да ли су за и ста оп шта), а не нај ва жни ја до бра чо ве ка, по је дин ца. 
Те но ве ин кри ми на ци је се ја вља 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 и по сто је ћих ин кри ми на ци ја: ор га ни зо ва ни кри ми на ли-
тет, ко руп ци ја, те ро ри зам, ме ђу на род на кри вич на де ла и сл. Ва жну 
уло гу у екс пан зи ји кри вич ног пра ва има ју и ме ђу на род не кон вен-
ци је. Њи ма се ола ко пред ви ђа оба ве за про пи си ва ња број них кри-
вич них де ла од стра не др жа ва ко је их при хва те. Све су че шће кон-
вен ци је ко је пред ви ђа ју оба ве зу др жа ва да ин кри ми ни шу од ре ђе на 
по на ша ња. При то ме, осим ши ре ња кри вич ног пра ва, не мо же се 
уочи ти ни шта за јед нич ко и кон зи стент но у ра зним кон вен ци ја ма у 
том по гле ду, тј. не по ла зи се (пи та ње је да ли је то уоп ште мо гу ће 
с об зи ром на на чин на ста ја ња и при ро ду ме ђу на род них уго во ра) 
од од ре ђе не кри ми нал но-по ли тич ке кон цеп ци је. И по ред не сум-
њи вог по зи тив ног до при но са, на ро чи то од ре ђе них ме ђу на род них 
уго во ра кри вич ном пра ву, из гле да да је да нас по треб но са опре зом 
и ре зер ва ма при сту па ти ра ти фи ка ци ји кон вен ци ја ко је са др же оба-
ве зу пред ви ђа ња кри вич них де ла. Тре ба ло би да зе мље у ве зи са 
тим у ве ћој ме ри ко ри сте са свим ле ги ти ман ин сти тут ме ђу на род-
ног пра ва, а то је ста вља ње ре зер ви на од ред бе ко ји ма се пред ви ђа 
оба ве за про пи си ва ња од ре ђе них кри вич них де ла или ме ра ко је су 
у су прот но сти са до ма ћим кри вич ним за ко но дав ством или оп штим 
на че ли ма кри вич ног пра ва.33)

32) На те и дру ге не га тив не по ја ве ука зи ва но је у на у ци кри вич ног пра ва. По себ ну па жњу, у 
ви ше ра до ва, за слу жу ју упо зо ре ња W. Has se me ra. Уп. W. Has se mer, „Fre i he i tlic hes Stra-
frecht”, 2001, Ber lin, 224–225.

33) То, уоста лом, мно ге зе мље и чи не. Као при мер ко ји је ауто ру овог ра да по знат јер је уче-
ство вао у ње го вој при пре ми, мо же се на ве сти цр но гор ски За кон о по твр ђи ва њу Кон вен-
ци је о ра чу нар ском кри ми на лу ко ји је до нет ок то бра 2009. го ди не. Цр на Го ра је ста ви ла 
ви ше ре зер ви на ову Кон вен ци ју (са чи ње ну у Бу дим пе шти 23. но вем бра 2001. го ди не). 
У чл. 3 до 5. На ве де ног За ко на ста вље не су ре зер ве у по гле ду пред ви ђа ња кри вич них 
де ла ве за них за де чи ју пор но гра фи ју, као и у ве зи са оба ве зом при ку пља ња и сни ма ња 
по да та ка ко ји се од но се на про мет од ре ђе ног ко му ни ци ра ња на ње ној те ри то ри ји пре ко 
ра чу на ра. Из ме ђу оста лог, ре че но је да Цр на Го ра не ће сма тра ти кри вич ним де лом др-
жа ње ма те ри ја ла пор но граф ског ка рак те ра у слу ча ју да је ли це ко је се при ка зу је на тим 
ма те ри ја ли ма на вр ши ло че тр на ест го ди на и да ло свој при ста нак (Кон вен ци ја као ста ро-
сну гра ни цу за де чи ју пор но гра фи ју по ста вља осам на ест го ди на). Ова ква ре зер ва се за-
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Да ли је кри вич но пра во ко је се за сни ва на прин ци пи ма ко ји 
ра ни је ни су до во ђе ни у пи та ње (осим у то та ли тар ним ре жи ми ма) 
уоп ште спо соб но да оства ри оне зах те ве ко ји му се да нас по ста-
вља ју? Ако ни је, да ли је због то га по треб но од у ста ти од оно га што 
је до са да, бар у те о ри ји, ва жи ло за не спор не стан дар де при ли ком 
об ли ко ва ња кри вич но прав не за шти те? Да ли због то га што по ли ти-
ча ри и део јав но сти од кри вич ног пра ва оче ку ју да ре ши од ре ђе не 
про бле ме, тре ба на пу сти ти мо дел кри вич ног пра ва ка квом се до-
не дав но у Евро пи те жи ло? Да ли тре ба од у ста ти или ре ла ти ви зо-
ва ти оно на че му се кри вич но пра во већ ве ко ви ма те ме љи, а то је, 
из ме ђу оста лог, и на че ло за ко ни то сти?34) За па жа ју се и на сто ја ња 
да се про на ђу ком про ми сна ре ше ња у сми слу при хва та ња из ве сног 
ши ре ња гра ни ца кри вич ног пра ва, али под од ре ђе ним усло ви ма и 
уз ис пу ња ва ње кри те ри ју ма ле ги тим но сти и очу ва ња прин ци па 
прав не др жа ве.35)

Ва жно је на овом ме сту ис та ћи да је за ко но да вац из ме на ма 
и до пу на ма из 2012. го ди не до не кле про ме нио при ступ ко ји је до-
шао до из ра жа ја 2009. го ди не и ко ји је на и шао на сна жан от пор у 
кри вич но прав ној те о ри ји. За кон о из ме на ма и до пу на ма КЗ ко ји 
је сту пио на сна гу 1.1.2013. ипак до но си из ве сна убла жа ва ња јед-
ног твр дог и оштрог кур са за ко но дав ца, а осим то га се на из ве стан 

сни ва на чи ње ни ци да је у цр но гор ском кри вич ном пра ву за ин кри ми ни са ње сек су ал них 
од но са са де цом као ста ро сна гра ни ца утвр ђе но че тр на ест го ди на. У слу ча ју да ре зер ва 
ни је ста вље на, пред ви ђа ње та квог кри вич ног де ла би зах те ва ло да се та ста ро сна гра ни-
ца по диг не на осам на ест го ди на, јер би би ло пот пу но не при хва тљи во да се кри вич ним 
де лом не сма тра сек су ал ни од нос са ли цем ко је је на вр ши ло че тр на ест го ди на (а ни је на-
вр ши ло осам на ест го ди на), а да др жа ње фо то гра фи ја ко је су том при ли ком на пра вље не 
уз при ста нак парт не ра пред ста вља кри вич но де ло. Што се ти че оба ве зе при ку пља ња и 
сни ма ња по да та ка о ра чу нар ском са о бра ћа ју, у ре зер ви се по ста вља ју усло ви да то мо же 
би ти са мо на осно ву од лу ке над ле жног цр но гор ског су да ако је то нео п ход но за во ђе ње 
кри вич ног по ступ ка или из раз ло га без бед но сти Цр не Го ре. Не са мо Цр на Го ра, већ и 
дру ге зе мље ста ви ле су ве ћи број ре зер ви на ову кон вен ци ју. Ср би ја при ли ком ње не ра-
ти фи ка ци је ни је ста ви ла ни ка кве ре зер ве.

34) И у Ср би ји су се по ја ви ла та ква раз ми шља ња и то у при лич но екс трем ној фор ми. Има-
ју ћи у ви ду не ке ис по ље не скло но сти ак ту ел них по ли ти ча ра на пла ну кри вич ног пра ва, 
не би пред ста вља ло ве ли ко из не на ђе ње ни њи хо во оства ре ње у кри вич ном за ко но дав-
ству. За то тре ба по др жа ти ар гу мен то ва ну кри ти ку и су прот ста вља ње та квим раз ми шља-
њи ма. О опа сно сти ма ко је кри вич ном пра ву, па и дру штву у це ли ни, у том по гле ду 
пре те, ви ди: Ми лан Шку лић, „На че ло за ко ни то сти у кри вич ном пра ву“, Ана ли Прав ног 
фа кул те та у Бе о гра ду, Прав ни фа кул тет, Бе о град, бр. 1/2010, стр. 66–107.

35) У том сми слу Зи бер кри тич ки ана ли зи ра ју ћи ре ше ња у не мач ком На цр ту за ко на о кри-
вич ном го ње њу за при пре ма ње те шких кри вич них де ла на си ља ко ја угро жа ва ју др жа ву 
(На црт се у ства ри од но си на при пре ма ње те ро ри стич ких ака та) за кљу чу је да иако је ка-
жња ва ње за при прем не рад ње тих де ла у на че лу при хва тљи во, На црт су ви ше про ши ру је 
ка жњи вост и иде пре да ле ко у пред зо ну угро жа ва ња за шти ће ног до бра. За то упо зо ра ва 
да је нео п ход но да за ко но да вац пре усва ја ња из вр ши од ре ђе на пре ци зи ра ња и су жа-
ва ња, а у слу ча ју да до то га не до ђе пред ла же да се од стра не те о ри је и суд ске прак се 
усво ји ту ма че ње ко је би за ре зул тат има ло огра ни че ња ко ја пред ла же. Упо ре ди: Ur lich 
Si e ber, „Le gi ti ma tion und Gren zen von Ge fa hr dung sde lik ten im Vor feld von ter ro ri stischer 
Ge walt“, Ne u e Ze itschrift fur Stra frecht, Beck Ver lag, München,7/2009, p. 363–364.
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на чин дис тан ци ра од из ме на из 2009. го ди не ис пра вља ју ћи не ке 
ома шке та да учи ње не. Ма да је два при мет на, та убла жа ва ња ипак 
има ју ве ли ки зна чај јер мо жда ука зу ју на то да је за ко но да вац, или 
пак они ко ји пред ла жу из ме не кри вич ног за ко но дав ства, од у стао 
од да љег ја ча ња и ши ре ња кри вич но прав не ре пре си је. Из ме не и 
до пу не КЗ ко је су пред на ма по ка за ће да ли је то би ла са мо јед на 
епи зод на осци ла ци ја, или је реч о трај ни јој ори јен та ци ји.36)

3. НО ВА РЕ ШЕ ЊА  
У НА ЦР ТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА 

И ДО ПУ НАМА КРИВИЧНОГ 
ЗАКО НИ КА СР БИ ЈЕ

Пред сто је ћа ре фор ма кри вич ног за ко но дав ства у Ср би ји на-
ме ће пи та ње у ко јој ме ри је ну жно ува жа ва ти тен ден ци је у са вре-
ме ној на у ци кри вич ног пра ва, од но сно у ко јој ме ри уоп ште ста во-
ви на у ке кри вич ног пра ва тре ба да ути чу на ту ре фор му. Ути цај 
на у ке кри вич ног пра ва на об ли ко ва ње кри вич ног за ко но дав ства 
мо же би ти ди рек тан и ин ди рек тан. Ди рек тан ути цај по сто ји он да 
кад по је ди ни те о ре ти ча ри кри вич ног пра ва не по сред но уче ству ју 
у при пре ми за кон ских про је ка та при че му, ра зу мљи во, те же то ме 
да до ђу до из ра жа ја ста во ви и до стиг ну ћа на у ке кри вич ног пра-
ва. Ни шта ма њи ути цај на кре и ра ње кри вич ног за ко но дав ства ни-
је ни онај ко ји на у ка кри вич ног пра ва оства ру је по сред но. До бар 
за ко но да вац не би смео да иг но ри ше ста во ве на у ке, по го то во ако 
је она је дин стве на  у по гле ду од ре ђе ног пи та ња, те их мо ра узи ма-
ти у об зир при ли ком до но ше ња кри вич ног за ко но дав ства. То ипак 
не зна чи да док три на мо же и тре ба да ре ша ва сва пи та ња при ли-
ком до но ше ња кри вич ног за ко но дав ства. За ко ни, па и кри вич ни, 
се усва ја ју у де мо крат ској про це ду ри у ко јој се мо ра ју по што ва ти 
и узи ма ти у об зир ин те ре си ко ји су при зна ти као ле ги тим ни у јед-
ном дру штву.37)

36) Зо ран Сто ја но вић, „Кри вич но прав ни ин стру мен ти др жав не ре ак ци је на кри ми на ли тет 
и пред сто је ће из ме не у Кри вич ном за ко ни ку“, у: Оп ту же ње и дру ги кри вич но прав ни ин-
стру мен ти др жав не ре ак ци је на кри ми на ли тет, Срп ско удру же ње за кри вич но прав ну 
те о ри ју и прак су, Зла ти бор, 2014. го ди на, стр. 26.

37) Зо ран Сто ја но вић, „Тен ден ци је у са вре ме ној на у ци кри вич ног пра ва и не ка пи та ња на-
шег ма те ри јал ног кри вич ног за ко но дав ства“, у: Но ве тен ден ци је у са вре ме ној на у ци 
кри вич ног пра ва и на ше кри вич но за ко но дав ство, Удру же ње за кри вич но пра во и кри-
ми но ло ги ју Ср би је и Цр не Го ре, Зла ти бор/Бе о град, 2005, стр. 12.
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Кри вич но за ко но дав ство Ср би је спа да у ред са вре ме них кри-
вич них за ко но дав ста ва ко је пру жа до вољ но мо гућ но сти за ефи ка-
сно су зби ја ње кри ми на ли те та. Основ ни раз лог за да љу ре фор му 
ни је то што оно не рас по ла же аде кват ним сред стви ма за су зби ја ње 
кри ми на ли те та, већ по тре ба уса гла ша ва ња са ме ђу на род ним стан-
дар ди ма. По ред кон вен ци ја, ре ги о нал них и ме ђу на род них, од по-
себ ног зна ча ја су ди рек ти ве ЕУ и оквир не од лу ке Са ве та ЕУ. За 
Ср би ју као др жа ву ко ја на сто ји да што пре по ста не пу но прав ни 
члан Европ ске Уни је од из у зет не је ва жно сти да пра ти ак тив но сти 
ЕУ и ње них чла ни ца на под руч ју су зби ја ња кри ми на ли те та.

Ва жно је ис та ћи да не са мо у Ср би ји не го и у дру гим европ-
ским зе мља ма при ме ћу је мо, по след њих де це ни ја, ка да су пи та њу 
из ме не кри вич них за ко на ди на ми ку  ко ја ра ни је ни је би ла свој стве-
на.38) Кри вич но пра во ни је ви ше та ко ста бил на гра на пра ва. Углав-
ном се при бе га ва че шћим, пар ци јал ним из ме на ма ко је су срод не. У 
на ред ном пе ри о ду, има ју ћи у ви ду, при ступ не пре го во ре Ср би је за 
по гла вља 23 и 24, усле ди ће но ве из ме не и до пу не кри вич ног ма те-
ри јал ног за ко но дав ства.

Упра во због те ди на мич не фа зе мо гу се чу ти раз ли чи те ре-
ак ци је. Нај че шће при мед бе се од но се на пар ци јал но ре ша ва ње по-
је ди них, у том мо мен ту кључ них про бле ма и пре и спи ти ва ње са мо 
по је ди них од ре да ба уме сто, ка ко се то ис ти че, јед не те мељ не ана-
ли зе и пре тре са ња свих од ре да ба Кри вич ног за ко ни ка. Ме ђу тим, 
има ју ћи у ви ду да оп се жне из ме не ни су ви ше прак са ни у дру гим 
европ ским зе мља ма, као и да од нос ко ји по сто ји у Ср би ји пре ма 
кри вич ном за ко но дав ству ни је та кав да обез бе ђу је је дан ра ци о-
на лан при ступ пре ма ре фор ми, већ на про тив за исту је по треб на 
ре ла тив но ста бил на дру штве на, по ли тич ка и еко ном ска си ту а ци ја, 
кон цеп ци ја пар ци јал них из ме на усме ре них на од ре ђе не обла сти и 
пи та ња има од ре ђе не пред но сти.

Не дав но је за по че ла јав на рас пра ва о На цр ту За ко на о из ме-
на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка.39) Овом при ли ком освр ну-
ће мо се са мо но ве тен ден ци је пре ма На цр ту За ко на о из ме на ма и 
до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка у Оп штем де лу.

Иако се 18 чла но ва На цр та за ко на од но си на Оп шти део Кри-
вич ног за ко ни ка, у овом члан ку би ће ука за но на нај ва жни је из ме не 
и до пу не, тј. на оне ко ји ма се су штин ски ме ња ју по сто је ћа ре ше ња, 

38) Зо ран Сто ја но вић, „Но ва ре ше ња у кри вич ном за ко но дав ству Ср би је, њи хо ва при ме на и 
бу ду ћа ре фор ма“, у: Но ва ре ше ња у кри вич ном за ко но дав ству Ре пу бли ке Ср би је и њи хо-
ва прак тич на при ме на, Срп ско удру же ње за кри вич но прав ну те о ри ју и прак су, Бе о град, 
2013, стр. 11.

39) Ви ди: www.mprav de.gov.rs/sek ci ja/53/rad ne-ver zi je-pro pi sa.php, у да љем тек сту На црт.
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док су оста ле ин тер вен ци је у Оп штем де лу Кри вич ног за ко ни ка 
углав ном по сле ди ца то га да је због тих из ме на и до пу на нео п ход но 
ме ња ти и не ке дру ге од ред бе (нпр. од ред бе о сти ца ју).

У ана ли зи ко ја сле ди би ће ви ше ре чи о од ред ба ма На цр та 
ко је се од но се на област Oпш тег де ла КЗ–а и то на: де ло ма лог зна-
ча ја, си стем ка зни (ка зна до жи вот ног за тво ра, ка зна кућ ног за тво ра 
и нов ча на ка зна) и услов ни от пуст.

По сто ји јед но ду шан став на ше на уч но-струч не јав но сти по 
ко ме за ко но да вац 2009. го ди не ни је ис прав но про це нио сми сао 
ин сти ту та де ла ма лог зна ча ја. Ње го вим уво ђе њем у кри вич но за-
ко но дав ство тре ба ло је да бу де ре шен про блем ба га тел ног кри ми-
на ли те та.40) Да кле, ње гов циљ је да бу де фил тер за ба га тел ни кри-
ми на ли тет. Он пред ста вља на ста вак ин сти ту та не знат не дру штве не 
опа сно сти ко ји се не ка да ши ро ко при ме њи вао због од су ства прин-
ци па опор ту ни те та кри вич ног го ње ња. Да нас, се по ста вља пи та ње 
да ли је нео п ход но по сто ја ње де ла ма лог зна ча ја ка да се ба га тел ни 
кри ми на ли тет мо же ре ша ва ти кроз опор ту ни тет. У На цр ту се ипак 
од у ста ло од ра ди кал ног при сту па и пот пу ног уки да ња овог ин сти-
ту та. Иако би се мо гли ис та ћи и раз ло зи у при лог уки да њу ин сти-
ту та де ла ма лог зна ча ја (уки ну ле су га Сло ве ни ја и Цр на Го ра,41) а у 
за пад но е вроп ским зе мља ма оно и не по сто ји), уме ре ни ји при ступ 
иде у при лог то ме да се у чла ну 18. Кри вич ног за ко ни ка вра ти  ре-
ше ње пре из ме на и до пу на овог за ко ни ка из 2009. го ди не, а то је 
да се при ме на овог осно ва ис кљу че ња про тив прав но сти до зво ли 
са мо код де ла за ко ја је про пи са на ка зна за тво ра до три го ди не или 
нов ча на ка зна. Те шко је бра ни ти став да и де ла за ко ја је за пре ће на 
ка зна за тво ра до пет го ди на, ка ко је пред ви ђе но по сто је ћим ре ше-
њем, у кон крет ном слу ча ју мо гу да се ис по ље у та ко ла ком об ли ку 
да их и не тре ба сма тра ти кри вич ним де лом. Свр ха овог ин сти ту та 
је сте да се кри вич но пра во су ђе рас те ре ти јед ног де ла оно га што се 
уоби ча је но свр ста ва у тзв. ба га тел ни кри ми на ли тет. Осим на че ла 
опор ту ни те та на про це сном пла ну, има ар гу ме на та да се ово пи та-
ње ре ша ва и на пла ну ма те ри јал ног кри вич ног пра ва, али се ни ши-
ро ким схва та њем пој ма ба га тел ног кри ми на ли те та у ње га не мо гу 
свр ста ти и она кри вич на де ла ко ја су за пре ће на ка зном за тво ра у 
тра ја њу од пет го ди на. Тре ба има ти у ви ду и то да су ви ше ши ро ко 
по ста вљен ин сти тут де ла ма лог зна ча ја мо же да до ве де у пи та ње 
пу но оства ри ва ње на че ла за ко ни то сти у кри вич ном пра ву.

Нај ди на мич ни ји део оп штег де ла су кри вич не санк ци је. 
На цр том за ко на се, у чла ну 43. Кри вич ног за ко ни ка, уме сто јед-

40) Зо ран Сто ја но вић, „Кри вич но пра во - Оп шти део“, Бе о град, два де сет пр во из да ње, 
2014, стр. 144.

41) Ви ди: За кон о из мје на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка, члан 1, „Сл. лист ЦГ“, бр. 
25/2010; „Урад ни лист Ре пу бли ке Сло ве ни је“, бр. 50/2012.
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не је дин стве не ка зне ли ше ња сло бо де – за твор, уво де три вр сте те 
ка зне: до жи вот ни за твор, за твор и кућ ни за твор. И пре то га, Кри-
вич ни за ко ник је иако не фор мал но као са мо стал не ка зне, са др жао 
из у зет ну ка зну за тво ра у тра ја њу од три де сет до че тр де сет го ди на, 
као и кућ ни за твор ко ји је био пред ви ђен као мо да ли тет на чи на 
из вр ше ња ка зне за тво ра (за твор ко ји се из др жа ва у про сто ри ја ма 
у ко ји ма осу ђе ни ста ну је). По што је су штин ски реч о три ка зне 
ли ше ња сло бо де, оне су На цр том за ко на и фор мал но раз дво је не. 
Ово тим пре што се уме сто ка зне за тво ра од три де сет до че тр де сет 
го ди на са да пред ви ђа до жи вот ни за твор ко ји се не про пи су је и из-
ри че у од ре ђе ном вре мен ском тра ја њу.

Од лу ка о уво ђе њу ка зне до жи вот ног за тво ра пред ста вља јед-
но кри ми нал но-по ли тич ко пи та ње. У при лог и про тив ове ка зне 
из ри чу се број ни ар гу мен ти. При ста ли це у пр ви план ис ти чу чи-
ње ни цу да она по сто ји у ско ро свим зе мља ма у Евро пи. Та ко ђе, 
струк ту ра кри ми на ли те та оправ да ва ње но по сто ја ње. На и ме, по-
сто је ве о ма те шка кри вич на де ла ко ја оправ да ва ју ње ну при ме ну 
(ви ше ква ли фи ка тор них окол но сти код те шког уби ства).42) Кри ми-
нал но по ли тич ко оправ да ње ка зне до жи вот ног за тво ра је сте, да кле, 
у то ме што она тре ба да бу де из у зет на ка зна ко ја за ме њу је смрт ну 
ка зну. За не ка нај те жа кри вич на де ла у од но су на од ре ђе не учи-
ни о це вре мен ска ка зна ли ше ња сло бо де не ука зу је се аде кват ном. 
Рим ски ста тут43) ко јим је осно ван Ме ђу на род ни кри вич ни суд за 
кри вич на де ла из над ле жно сти Су да пред ви ђа мо гућ ност из ри ца-
ња до жи вот ног за тво ра под усло вом да је то оправ да но екс трем-
ном те жи ном зло чи на и ин ди ви ду ал ним окол но сти ма ве за ним за 
лич ност учи ни о ца.44) Ова кве од ред бе по сред но оба ве зу ју и на шег 
за ко но дав ца. Та ко ђе, пре ма ста ву Европ ског су да за људ ска пра ва 
за у зе том у од лу ци ње го вог Ве ли ког ве ћа из 2013. го ди не, ка зна до-
жи вот ног за тво ра се не мо же про пи са ти и из ре ћи без пра ва осу ђе-
ног да по од ре ђе ном осно ву кра ће тра је, тј. да се тран сфор ми ше у 
вре мен ску ка зну (услов ни от пуст, по ми ло ва ње, ам не сти ја), као и 
да вре ме по сле ко јег осу ђе ни сти че то пра во не мо же би ти ду же од 

42) Ви ди нпр. Пре су ду Окру жног су да у Бе о гра ду К. бр. 410/09. од 24.11.2009. и Пре су ду 
Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду Кж1 6261/2010. од 24.02. 2011. Де ло је ква ли фи ко ва но као 
уби ство на сви реп на чин, по ква ли фи ка тор ној окол но сти ко ја је нај ви ше до ми ни ра ла, 
иако смо ов де има ли сти цај три ква ли фи ка тор не окол но сти: сви ре по уби ство, уби ство 
де те та и уби ство чла на по ро ди це ко ји је прет ход но зло ста вљан.

43) The Ro me Sta tu te of the In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt U. N. Doc. A&CONF. 183/9 of the 17 
July 1998.

44) За кри вич на де ла из гру пе про тив чо веч но сти и дру гих до ба ра за шти ће них ме ђу на род-
ним пра вом уме сто ка зне од 30 до 40 го ди на би ће про пи са на ка зна до жи вот ног за тво ра 
уко ли ко се усво је пред ло же не из ме не и до пу не КЗ.
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25 го ди на.45) Про пи си ва њем ка зне до жи вот ног за тво ра уме сто ка-
зне за тво ра од три де сет до че тр де сет го ди на до би ло би се ја сни је 
раз гра ни че ње из ме ђу до жи вот ног за тво ра и оног са вре мен ским 
тра ја њем.46) Та ко ђе, би ла би из бег ну та ар би трер ност у ве зи са ње-
го вим про пи си ва њем у по гле ду ње го вог тра ја ња. Тра ја ње до жи вот-
ног за тво ра не за ви си од во ље за ко но дав ца или су да. Та ка зна има и 
сим бо лич ки зна чај: она мо же аде кват ни је да из ра зи те жи ну не ких 
кри вич них де ла и сте пен кри ви це учи ни о ца иако се прак тич но у 
из вр ше њу мо же све сти на исту ду жи ну као и ка зна у тра ја њу од 
три де сет до че тр де сет го ди на.

Про тив ни ци ис ти чу да не ће би ти ла ко оно ме ко је из ри че јер 
тре ба да се од лу чи за вре мен ску ка зну до два де сет го ди на или до-
жи вот ни за твор. Ме ђу тим, чи ни се да је то упра во пред ност ове ка-
зне ко ја ће спре чи ти ола ко при бе га ва ње овој ка зни. Та ко ђе, ис ти че 
се да је не ху ма на. Тај при го вор има сво ју те жи ну, али се у том по-
гле ду ни по сто је ће ре ше ње мно го не раз ли ку је. На и ме, нај стро жа 
ка зна у тра ја њу од че тр де сет го ди на мо гла би у не ким слу ча је ви ма 
да бу де и не ху ма ни ја од ка зне до жи вот ног за тво ра. Уко ли ко осу-
ђе ни ко ји је из др жа вао ка зну у тра ја њу од че тр де сет го ди на бу де 
пред крај свог жи во та пу штен на сло бо ду по ста вља се пи та ње шта 
он ти ме до би ја с об зи ром да је по пра ви лу без сред ста ва за жи вот, 
у ду бо кој ста ро сти, са пре ки ну тим ве за ма са по ро ди цом и при ја те-
љи ма и сл. На овом ме сту ис ти че мо да прин цип ху ма но сти има две 
сво је ди мен зи је. Пр ва зна чи да за штит на функ ци ја кри вич ног пра-
ва мо ра у пр ви план да ста вља за шти ту нај ва жни јих до ба ра чо ве-
ка. Дру ги аспект под ра зу ме ва да у од но су на учи ни о ца кри вич ног 
де ла кри вич но пра во и кри вич не санк ци је тре ба да бу ду, ко ли ко је 
то мо гу ће, ху ма не. Наш си стем кри вич них санк ци ја је сто га на ни-
воу до стиг ну те ху ма ни за ци је у дру гим европ ским зе мља ма. Али, 
ва жно је ис та ћи да су ви ше ху ма но сти за учи ни о ца по не кад зна чи 
не ху ман од нос пре ма жр тви кри вич ног де ла.47)

Са из у зет ком не ко ли ко др жа ва, а ту су пре све га др жа ве на-
ста ле на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је (осим Maкедоније и Сло ве-
ни је), као и Шпа ни је, Пор ту га ли је и Нор ве шке, све оста ле европ ске 
др жа ве по зна ју ка зну до жи вот ног за тво ра. Те др жа ве су: Аустри-
ја, Фин ска, Фран цу ска, Не мач ка, Ита ли ја, Ма ке до ни ја, Сло ве ни ја, 
Швај цар ска итд. Ре пу бли ка Ср би ја, као и ве ћи на зе ма ља на ста лих 

45) Grand Cham ber, Ca se of Vin ter and ot hers v. the Uni ted King dom, Apli ca ti o nos 66069/09, 
130/10, 3896/10, Jud gment of the 9. July 2013.

46) Са да прак тич но има мо две вре мен ске ка зне за тво ра: јед на од 30 да на до 20 го ди на, а 
дру га од 30 до 40 го ди на.

47)  Зо ран Сто ја но вић, op. cit. у нап. 41, стр. 28.
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на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је (Бо сна и Хер це го ви на, као и ње-
ни ен ти те ти и ди стрикт Брч ко, Цр на Го ра, Хр ват ска), са да по зна је 
ре ше ње ко је ни је уоби ча је но и ко је, осим по ме ну тих,  не по зна је 
ни јед на дру га европ ска зе мља. Уме сто до жи вот ног за тво ра пред-
ви ђе на је ду го трај на вре мен ска ка зна за тво ра у од ре ђе ном ра спо ну 
(не где у фик сном тра ја њу, као у Цр ној Го ри). Осим то га што се 
та ко до би ја ју две вре мен ске ка зне ли ше ња сло бо де са раз ли чи тим 
ми ни му мом и мак си му мом при че му је те шко твр ди ти (за раз ли ку 
од до жи вот ног за тво ра), да је реч о су штин ски раз ли чи тој ка зни 
ли ше ња сло бо де, та ква ка зна иза зи ва ди ле ме и у по гле ду то га у 
ком ра спо ну је про пи са ти (и да ли уоп ште у ра спо ну или у фик-
сном тра ја њу) и ка кав је њен од нос са ре дов ном ка зном за тво ра. 
У ве ћи ни зе ма ља ко је по зна ју ово ре ше ње по сто ји огра ни че ње за 
од ме ра ва ње и из ри ца ње ка зне за тво ра (у Ре пу бли ци Ср би ји је то 
пре ко два де сет и ис под три де сет го ди на, док је нпр. у Цр ној Го ри 
тај про стор још ши ри, тј. пре ко два де сет и ис под че тр де сет го ди-
на). У хр ват ском кри вич ном за ко но дав ству пред ви ђе но је ре ше ње 
пре ма ко ме та квог огра ни че ња не ма, та ко да тзв. ду го трај ни за твор 
се мо же тра ја ти од два де сет јед не до че тр де сет го ди на, при че му 
се по ста вља пи та ње оправ да но сти про пи си ва ња две ка зне за тво ра.

Кућ ни за твор, по свом ка рак те ру, пред ста вља по себ ну ка-
зну ли ше ња сло бо де, лак шу од ка зне за тво ра што оправ да ва ње ну 
еман ци па ци ју. На и ме, пре ма На цр ту ка зна кућ ног за тво ра је са мо-
стал на вр ста ка зне. Ово због то га што сам на чин из вр ше ња овој 
ка зни да је дру га чи ји ка рак тер и те жи ну, те сто га има раз ло га да 
она пре ра сте у са мо стал ну ка зну ли ше ња сло бо де. И њен све ве ћи 
прак тич ни зна чај иде то ме у при лог. Усло ви за ње но из ри ца ње су 
дру га чи је по ста вље ни у од но су на са да шње ре ше ње пре ма ко ме 
је кућ ни за твор са мо на чин из вр ша ва ња ка зне за тво ра. У ве зи са 
тим тре ба ука за ти да од два усло ва пред ви ђе на На цр том за ко на, а 
то су про пи са на и из ре че на ка зна, је дан до не кле су жа ва при ме ну 
ове ка зне, док је дру ги про ши ру је. На и ме, пре ма ва же ћем ре ше њу 
у Кри вич ном за ко ни ку, из вр ша ва ње ка зне за тво ра у про сто ри ја ма 
у ко ји ма осу ђе ни ста ну је ни је би ло усло вље но ви си ном про пи са не 
ка зне за тво ра. У На цр ту за ко на је пред ви ђе но да се он мо же из ре ћи 
за кри вич на де ла за ко ја је про пи сан за твор до осам го ди на, док се 
пре ма ва же ћем за кон ском ре ше њу из вр ше ње ка зне за тво ра у про-
сто ри ја ма у ко ји ма осу ђе ни ста ну је мо же из ре ћи и за де ла за ко ја 
је про пи сан за твор од јед не до де сет го ди на, па и за те жа де ла уко-
ли ко се до од ме ре не и из ре че не ка зне до шло убла жа ва њем ка зне. С 
дру ге стра не, На црт за ко на до зво ља ва да кућ ни за твор тра је до две 
го ди не за раз ли ку од по сто је ћег ре ше ња ко је до зво ља ва из вр ше ње 



Зоран Стојановић, Драгана Коларић Савремене тенденције у науци...

131

ка зне за тво ра у про сто ри ја ма у ко ји ма осу ђе ни ста ну је ако је из ре-
че на ка зна за тво ра до јед не го ди не. Циљ но во по ста вље них усло ва 
је, пре све га, ве ће рас те ре ће ње ка зне них уста но ва.

Чла ном 8. На цр та за ко на би ло је нео п ход но из ме ни ти од-
ред бе чла на 46. Кри вич ног за ко ни ка о услов ном от пу сту. На и ме, 
у прак си је при ме ће но да су до ви услов ни от пуст до ста рет ко ко-
ри сте, од но сно да је про це нат услов но от пу ште них ли ца осу ђе них 
на ка зну за тво ра у по ре ђе њу са дру гим европ ским зе мља ма (па и 
бив шом СФРЈ) знат но ни жи. У ве зи са услов ним от пу стом, у на шој 
суд ској прак си по сто ји тен ден ци ја ка ре стрик тив ној при ме ни овог 
ин сти ту та. Због то га се за ко но да вац 2012. го ди не од лу чио за је дан 
ли бе рал ни ји при ступ. Али, ни по след ње из ме не Кри вич ног за ко-
ни ка из 2012. го ди не, ко ји ма је циљ био да се код ве ћи не кри вич-
них де ла уве де оба ве зан услов ни от пуст, ни су у том по гле ду ско ро 
ни шта про ме ни ле. То ме је зна чај но до при не ла ва же ћа од ред ба ко ја 
зах те ва да се утвр ди да је у од но су на услов но осу ђе ног по стиг ну та 
свр ха ка жња ва ња. За то се у На цр ту за ко на од у ста је од тог усло ва и 
по ла зи од то га да је за услов ни от пуст, по ред две тре ћи не из др жа не 
ка зне, до вољ но да се у то ку из др жа ва ња ка зне осу ђе ни та ко вла дао 
да се са основ ном мо же оче ки ва ти да за вре ме док тра је услов ни 
от пуст не ће из вр ши ти но во кри вич но де ло. Та ко ђе, нео п ход но је 
уне ти и но ву од ред бу ко јом се про пи су је ду жи на из др жа не ка зне 
као услов за мо гућ ност да се услов но от пу сти осу ђе ни на до жи вот-
ни за твор. Осим то га што је та кво ре ше ње уоби ча је но у кри вич ном 
за ко но дав ству европ ских зе ма ља, и екс пли ци тан став Европ ског 
су да за људ ска пра ва из 2013. го ди не је сте да се ова мо гућ ност мо-
ра обез бе ди ти оно ме ко је осу ђен на ка зну до жи вот ног за тво ра.

Ин тен ци ја за ко но дав ца 2005. го ди не ка да је усва јао но-
ви кри вич ни за ко ник, би ла је да омо гу ћи ши ру при ме ну нов ча не 
ка зне. Ме ђу тим, због про бле ма око утвр ђи ва ња ви си не при хо-
да при ли ком од ме ра ва ња по си сте му „да ни-нов ча на ка зна“, ње на 
при ме на је у прет ход ном пе ри о ду па ла ис под 10%. Да кле, по сто ји  
не при хва тљи во ни ска сто па при ме не нов ча не ка зне. Да ли је то по-
сле ди ца за о штра ва ња кри вич но прав не ре пре си је до ко је је до шло 
по след њих не ко ли ко го ди на? На пла ну за кон ског ре гу ли са ња нов-
ча не ка зне ин тер вен ци јом de le ge fe ren da тре ба омо гу ћи ти ши ру 
при ме ну нов ча не ка зне, олак ша ти уло гу су да јер суд ска прак са не 
во ли ком пли ко ва на ре ше ња. Струк ту ра кри ми на ли те та си гур но 
омо гу ћа ва ши ру при ме ну нов ча не ка зне. Ра ни је је нов ча на ка зна 
пра ти ла гра ни цу од око 35%. Је дан од раз ло га ко ји ути че на рет ку 
и не до вољ ну при ме ну нов ча не ка зне је си гур но и ни зак жи вот ни 
стан дард.
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Ко ми си ји ко ја ра ди на из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за-
ко ни ка је упу ће но ви ше, у осно ви истих, пред ло га од стра не су до-
ва: бри са ње чла на 49. и од го ва ра ју ћег де ла из чла на 48. Углав ном 
се ис ти че да си стем да ни нов ча не ка зне не од го ва ра по сто је ћим 
при ли ка ма у на шем дру штву и да је та кав по сту пак од ме ра ва ња 
ком пли ко ван јер при ба вља ње по да та ка о при хо ди ма и рас хо ди ма 
учи ни о ца мо же тра ја ти ду же не го по сту пак за утвр ђи ва ње еле ме-
на та кри вич ног де ла, а по да ци ко ји по сто је код ба на ка, дру гих фи-
нан сиј ских уста но ва, др жав них ор га на и дру гих прав них ли ца ни-
су ажур ни и не пру жа ју по дат ке о тач ном ста њу.

Ме ђу тим, не мо же се из бе ћи ути сак да се суд ска прак са ко-
ле ба и лу та ка да је у пи та њу при ме на од ред бе КЗ ко ја се од но си на 
од ме ра ва ње ка зне у днев ним из но си ма и да не по ка зу је ни нај ма њу 
спрем ност да уло жи до дат ни на пор у ци љу при ме не овог на чи на 
од ме ра ва ња нов ча не ка зне. Ре зер ви сан став су до ва пре ма си сте му 
„да ни-нов ча на ка зна“ и осе тан пад при ме не нов ча не ка зне уоп ште, 
зах те ва ју од го ва ра ју ћу ре ак ци ју за ко но дав ца. Пра те ћи са вре ме не 
кри ми нал но-по ли тич ке трен до ве за ко но да вац је 2005. го ди не унео 
од ред бу о нов ча ној ка зни у днев ним из но си ма ко ја по сто ји у ве ћи-
ни европ ских за ко но дав ста ва као је ди ни на чин од ме ра ва ња ка зне. 
Су ви шно је овом при ли ком на бра ја ти све пред но сти овог си сте ма, 
ко је ја сно ука зу ју да он пред ста вља бо љи си стем од оног тра ди ци-
о нал ног. По што је основ ни раз лог за не при ме њи ва ње овог си сте ма 
не спрем ност су до ва да се упу шта ју у утвр ђи ва ње при хо да и рас хо-
да учи ни о ца што у не ким слу ча је ви ма за и ста зах те ва сло жен и ду-
го тра јан по сту пак, оправ да но је да се су до ви ма у тим слу ча је ви ма 
омо гу ћи да по сло бод ној про це ни утвр ђу ју при хо де и рас хо де учи-
ни о ца, те да се у јед ном тре нут ку бу ду ћим из ме на ма и до пу на ма у 
КЗ оста ви са мо си стем да ни нов ча на ка зна.48)

Ни зак про це нат уче шћа нов ча не ка зне у укуп но из ре че ним 
кри вич ним санк ци ја ма на ла зи се на за бри ња ва ју ће ни ском ни воу, а 
на ро чи то у по гле ду из ри ца ња нов ча не ка зне у днев ним из но си ма. 
За то члан 9. На цр та за ко на пред ви ђа ши ре овла шће ње су да да по 
сло бод ној про це ни утвр ђу је ви си ну днев ног из но са, тј. не ве зу је то 
за слу чај ка да је учи ни лац вла сник имо ви не или но си лац имо вин-
ских пра ва (члан 49. став 5. КЗ).

48) Нпр. за ко но да вац у Хр ват ској се од лу чио са мо за си стем да ни-нов ча на ка зна и он се 
при ме њу је као је ди ни од 01.01.2013.
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ЗА КЉУ ЧАК

Оштра, ши ро ка и не се лек тив на (или се лек тив на у не га тив-
ном сми слу) кри вич но прав на ре пре си ја ко јој за ко но да вац у но ви је 
вре ме све че шће при бе га ва, че сто уз по др шку не до вољ но оба ве-
ште не  јав но сти ко јом се мо же ма ни пу ли са ти у по ли тич ке свр хе 
(али не у не до глед, јер то по ста је по ли тич ки „ис тро ше на“ те ма), по 
пра ви лу, не по га ђа свој пра ви циљ. Чак и ако би пре те ра на кри вич-
но прав на ре пре си ја до ве ла до крат ко трај них по зи тив них ре зул та та 
на пла ну су зби ја ња кри ми на ли те та, ште та ко ју би гра ђа ни, па и 
дру штво у це ли ни има ли од јед ног из ра зи то ре пре сив ног при сту па 
би ла би ви ше стру ка. Још го ре од пре те ра не кри вич но прав не ре-
пре си је је сте по гре шно усме ре на кри вич но прав на ре пре си ја. Ра ди 
се о по зна том про бле му ко ри шће ња кри вич ног пра ва за об ра чун са 
по ли тич ким про тив ни ци ма, или кон ку рен ти ма на „кри ми нал ном 
тр жи шту“, а у не ким слу ча је ви ма це ну пла ћа ју „жр тве ни јар ци“ 
да би се уми ри ла не за до вољ на јав ност. Да ље, кри вич но за ко но дав-
ство не мо же да ре ша ва не ке све сло же ни је про бле ме са вре ме ног 
дру штва. Не за ви сно од то га да ли и сам за ко но да вац у то ве ру је 
или је та кво ко ри шће ње кри вич ног за ко но дав ства на ме ње но са мо 
гра ђа ни ма ко ји тре ба да по ве ру ју у то да се еко ном ски, по ли тич ки 
и дру штве ни про бле ми на тај на чин ре ша ва ју, кри вич но пра во не 
мо же да има та кву уло гу. За да так је на у ке кри вич ног пра ва да ука-
зу је и за ла же се за ис прав на ре ше ња ко ја ће во ди ти јед ном исто вре-
ме но и бо љем и ефи ка сни јем кри вич ном пра ву. Без об зи ра да ли ће 
и у ко јој ме ри ак ту ел ни или не ки бу ду ћи за ко но да вац то ува жи ти, 
на то тре ба стал но под се ћа ти.49) Са вре ме на на у ка кри вич ног пра ва 
се све ви ше ин тер на ци о на ли зу је и пре ко ње би тре ба ло вр ши ти 
ути цај и на усва ја ње од ре ђе них ре ше ња у окви ру на ци о нал ног кри-
вич ног за ко но дав ства. То је по жељ ни ји пут од ин тер на ци о на ли за-
ци је кри вич ног пра ва пу тем ути ца ја ме ђу на род них ор га ни за ци ја и 
ме ђу на род них уго во ра ко ји не во де увек ра чу на о кри вич но прав-
ним стан дар ди ма као и мо гућ но сти ма кри вич ног пра ва уоп ште. 
Ме ђу тим, ни је те шко кон ста то ва ти да је кри вич но за ко но дав ство 
да нас мно го ви ше под ути ца јем по ли ти ке не го на у ке. Иако се да-
нас мо же го во ри ти и о уни вер зал ној на у ци кри вич ног пра ва чи ји 
ста во ви ни су усло вље ни ова квим или она квим по зи тив но прав ним 
ре ше њем у за ко но дав ству од ре ђе не зе мље, тен ден ци је ко је су се у 
но ви је вре ме по ја ви ле у за ко но дав ству ве ћи не зе ма ља не за сни ва ју 
се на тим ста во ви ма, а че сто су и у су прот но сти са њи ма. То се пре 

49)  Зо ран Сто ја но вић, op. cit., у нап. 27.
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све га од но си на кон стант но ши ре ње и за о штра ва ње кри вич но прав-
не ре пре си је. Чи ни се да је у том по гле ду учи њен од ре ђен на пре дак 
усва ја њем За ко на о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка из 
2012. го ди не, па и ак ту ел ним На цр том ЗИД Кри вич ног за ко ни ка. 
Бар ка да је у пи та њу при пре ма на цр та, до не кле су за у ста вље не не-
га тив не тен ден ци је ис по ље не при ли ком из ра де и усва ја ња За ко на 
о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка из 2009. го ди не. Ме-
ђу тим, да ли ће и у ко јој ме ри до ћи до ра ци о нал ни јег гле да ња на 
ко ри шће ње кри вич ног за ко но дав ства што под ра зу ме ва и опре зни је 
и му дри је по се за ње за кри вич но прав ном ре пре си јом, а исто вре-
ме но и па жљи ви ји рад на об ли ко ва њу кри вич но прав них нор ми и 
чи та вог кри вич но прав ног си сте ма, оста је да се ви ди јер то за ви си 
од ви ше окол но сти, а у крај њој ли ни ји и од оп ште кли ме у са вре-
ме ном срп ском дру штву.
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Zo ran Sto ja no vic, Dra ga na Ko la ric

CON TEM PO RARY TRENDS IN SCI EN CE  
OF CRI MI NAL LAW AND CRI MI NAL  
LE GI SLA TION OF THE RE PU BLIC  

OF SER BIA

Re su me
Di scus sion of the new ten den ci es in con tem po rary sci en ce of cri-

mi nal law puts the spo tlight on a num ber of is su es. The first is sue is 
the glo ba li za tion, which ine vi tably le ads to the in ter na ti o na li za tion of 
cri mi nal law. The se cond is sue, clo sely re la ted to the first, is the cri mi-
nal law ex pan si o nism, sin ce con tem po rary cri mi nal le gi sla tor mo re and 
mo re en ters an il le gal zo ne, which in the ne ar fu tu re will lead to a cri sis 
of le gi ti macy of the cri mi nal le gi sla tion. Con se qu ently, the pa per, in 
the con text of the pos si ble ways of ap pli ca tion of cri mi nal re pres sion 
as me ans of com ba ting cri me, analyzes and cri ti cally re vi ews the cri-
mi nal law ex pan si o nism, which be ca me the do mi nant ten dency in most 
Euro pean cri mi nal laws. It is no ted that it be ca me pre sent in Ser bian 
cri mi nal le gi sla tion as well. Fi nally, the third is sue, which this pa per 
will ma inly ad dres ses, re la tes to the analysis of the so lu ti ons con ta i ned 
in the Draft Law on Chan ges and Amend ments to the Ser bian Cri mi nal 
Co de, con si de ring that its adop tion will fol low.
Key words: new trends, in ter na ti o na li za tion, ex pan si o nism, the Draft, cri mi-

nal le gi sla tion

* Овај рад је примљен 22. јуна 2015. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. септембра 2015. године.
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КОРУПЦИЈА У ЈАВНОЈ УПРАВИ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – СПЕЦИФИЧНОСТИ 

И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ 
МЕХАНИЗМИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ*

Сажетак
У ра ду се нај пре пре те жно син те тич ки од ре ђу ју по јам и спе-

ци фич но сти ко руп ци је у јав ној упра ви. По том се, у скла ду са ак-
ту ел ном стра те ги јом и ста њем у Ср би ји ана ли зи ра ју ин сти ту ци-
о нал ни ме ха ни зми спре ча ва ња (и су зби ја ња) ко руп ци је. Те за је 
ауто ра да се је ди но ја ким по ли тич ким ин сти ту ци ја ма и сна жним 
ад ми ни стра тив ним ин сти ту ци о нал ним ме ха ни зми ма ко руп ци ја 
мо же др жа ти под кон тро лом. У Ре пу бли ци Ср би ји по сто је ин сти-
ту ци о нал ни ме ха ни зми за бор бу про тив ко руп ци је, ме ђу тим њи хо-
ва де ло твор ност ни је на за вид ном ни воу. Раз лог то ме је де ли мич но 
нор ма тив не при ро де (про бле ми са при ме ном но ви јих „ан ти ко руп-
циј ских“ за ко на, нeдостатак ауто ри та тив них овла шће ња Аген ци је 
за бор бу про тив ко руп ци је, и др.), а у ве ћој ме ри то је, у на че лу, 
не до ста так им пул са по ли тич ке вла сти. Мо гу ће ре ше ње је у пер ма-
нент ном осна жи ва њу др жав них ин сти ту ци о нал них ме ха ни за ма за 
су прот ста вља ње ко руп ци ји, као и ефек тив ном ожи во тво ре њу ан-
ти ко руп циј ских стра те ги ја ко је упу ћу ју на од го ва ра ју ћи за кон ски 
оквир и нај оп ти мал ни је мо де ле ме ра за спре ча ва ње ко руп ци је. Ко-

* Рад је резултат реализовања научноистраживачког пројекта бр. 179045, који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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нач но, у ра ду се да ју и кон крет ни пред ло зи за ја ча ње ин сти ту ци о-
нал них ка па ци те та за су прот ста вља ње ко руп ци ји.
Кључ не ре чи: ко руп ци ја, др жа ва, јав на упра ва, спре ча ва ње

Корупцијa је ла тент на опа сност ко ја ге не ри ше не по ве ре ње у 
др жав не ин сти ту ци је; њо ме се угро жа ва ју фун да мен тал не вред но-
сти дру штва, ко че про це си ре фор ми, еко ном ског раз во ја и европ-
ских ин те гра ци ја. Она, с дру ге стра не, омо гу ћа ва кри ми на ли зо ва ње 
др жав не струк ту ре. На и ме, ко руп ци ја у ма њој или ве ћој ме ри из-
и гра ва це ло куп ну иде ју вла да ви не пра ва. Ако се по ђе од кла сич не 
три пар тит не по де ле др жав них функ ци ја на за ко но дав ство, упра ву 
и суд ство, ја сно је да ко руп ци ја у тим гра на ма др жав не вла сти до-
во ди до уру ша ва ња ком плет не прав не др жа ве. Уко ли ко ко руп ци ја 
ег зи сти ра у др жав ном апа ра ту, ре пре сив ни кон цепт бор бе про тив 
кри ми на ла осу ђен је на не у спех, јер се са мо по ве ћа ва це на за шти-
те од стра не ко рум пи ра них вла сти. Ко руп ци ја пред ста вља до бру 
ин ве сти ци ју те се сма тра ре жиј ским тро шком и са став ним де лом 
кри ми нал не стра те ги је и так тикe.1)

Јав на упра ва је је дан од три сту ба-но са ча прав не гра ђе ви не 
ко ја се озна ча ва као др жа ва. Ко руп ци ја у јав ној упра ви исто вре ме-
но озна ча ва ко руп ци ју у др жа ви, јер се др жав на власт у сва ко днев-
ном жи во ту не по сред но оства ру је пре ко ње не упра ве. Но, по себ но 
у зе мља ма у тран зи ци ји, ко је ка рак те ри ше ин тен зив на за ко но дав на 
ак тив ност, али не са мо у њи ма, ни шта ма ње ни је штет на ни ко рум-
пи ра ност пар ла мен та ра ца, ко ји сво јим ди ри го ва ним ак тив но сти ма 
мо гу да ути чу на са др жи ну бу ду ћих за ко на у при ват ном ин те ре су 
по је ди на ца или ин те ре сних гру па. Нај зад, у суд ству (пра во су ђу), 
ко је по Ди ги је вом ка зи ва њу пред ста вља „уста за ко на“, ко руп ци ја 
па ра ли ше за шти ту и оства ри ва ње људ ских пра ва.2) Услед ко руп ци-
је до ла зи до зло у по тре бе и сла бље ња пра ва, а др жа ва се из о па ча ва 
у ор га ни за ци ју ко ја по ста је са мој се би свр ха. Ка да се ово ме до-
да ју кон ти ну и ра не про ме не ле ги сла тив ног окру же ња, не до след на 
и се лек тив на при ме на за ко на, не ста бил но еко ном ско и по ли тич ко 
окру же ње отва ра се зна ча јан про стор за ко руп ци ју у јав ној упра-
ви.3)

1) Ва лен ти на Па влов на Корж, „Ко руп циј ске ве зе ор га ни зо ва них кри ми нал них гру па и ор-
га ни за ци ја – кри ми на ли стич ка ана ли за“ (пре вод), Без бед ност, бр. 6, Бе о град, 2002, стр. 
949.

2) Ле он Ди ги, Пре о бра жа ји јав ног пра ва, Бе о град, 1929, стр. 182.

3) О по је ди ним фак то ри ма ко руп ци је де таљ ни је, у: Pal dam Mar tin, The Cross-Co un try Pat-
tern of Cor rup tion: Eco no mics, Cul tu re and the Se e saw Dyna mics, Euro pean Jo ur nal of Po-
li ti cal Eco nomy, 18, 2002, str. 215–240.
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Бу ду ћи да ко руп ци ја про из во ди ка та стро фал не по сле ди це 
не са гле ди вих раз ме ра, ње но спре ча ва ње је при мар ни за да так. Ме-
ђу тим, за раз ви ја ње и спро во ђе ње ме ра за спре ча ва ње ко руп ци-
је, од но сно ње но др жа ње под кон тро лом, нео п хо дан је си стем ски 
при ступ свих чи ни ла ца – гра ђа на, др жав них ор га на, не др жав них 
су бје ка та, не вла ди них и ме ђу на род них ор га ни за ци ја, штам пе, уз-
бу њи ва ча и дру гих. Али, по тен ци јал на ко рум пи ра ност тих су бје-
ка та мо же опет да нас вра ти у за ча ра ни круг. Сто га се оправ да но 
по ста вља пи та ње да ли уоп ште по сто ји ре ше ње Гор ди је вог чво ра 
зва ног ко руп ци ја?

По на шем су ду по сто ји, што по твр ђу ју прак се по је ди них са-
вре ме них др жа ва.4) Реч је о пер ма нент ном де ло ва њу „дво стру ким 
ко ло се ком“, с јед не стра не на спре ча ва ње ко руп ци је а, са дру ге, 
на ње но су зби ја ње, тј. от кри ва ње, ра све тља ва ње, при ја вљи ва ње, 
до ка зи ва ње и до след но ка жња ва ње. При том, два на ве де на тра ди-
ци о нал на прав ца ак тив но сти др жа ве под ра зу ме ва ју оба ве зну ко-
ор ди на ци ју свих су бје ка та, уз нео п ход ну ме ђу соб ну рав но те жу и 
њи хо ву са рад њу, у ци љу ја ча ња ин те гри те та јав них слу жбе ни ка, 
ин сти ту ци ја и дру штва у це ли ни.

1. СПЕ ЦИ ФИЧ НО СТИ КОРУПЦИЈЕ 
У ЈАВ НОЈ УПРА ВИ

Прем да се у прав ној и дру гој књи жев но сти су сре ће мно штво 
де фи ни ци ја ко руп ци је, њи хо ва су шти на, у осно ви, увек је иста: ко-
руп ци ја пред ста вља зло у по тре бу овла шће ња у при ват не свр хе, ра-
ди сти ца ња ка кве ко ри сти, би ло лич не, или за гру пу и/или ор га ни-
за ци ју.5) На раз ли чи то схва та ње овог пој ма већ упу ћу је по ли се ми ја 
ре чи ко руп ци ја, ко ја је ин спи ри са на ла тин ском реч ју cor rup tio, 
што зна чи пот ку пљи ва ње, под ми ћи ва ње, пот пла ћи ва ње, мо рал ну 
ис ква ре ност, али и ква ре ње, тру ље ње и рас па да ње.6) За ли це под-
ло жно ко руп ци ји, ка же се да је ко руп тив но, а ко руп тив ни ре жим се 
још на зи ва и ко руп ци о ни зам. Пре ма то ме, ако се по ђе од мно штва 
зна че ња ре чи ко руп ци ја у је зич ком сми слу, ко руп ци ја пред ста вља 

4) Као при ме ри др жа ва ко је су се из бо ри ле са енорм ном ко руп ци јом у ли те ра ту ри се на во-
де Хонг Конг и Син га пур. Оп шир ни је, у: Jon Qu ah, Cur bing Cor rup tion in Asia: A Com pa-
ra ti ve Study of Six Co un tri es, eastern Uni ver sity, Lon don, 2003.

5) Bla ke Ashforth, Vi kas Anand, The nor ma li za tion of cor rup tion in or ga ni za ti ons. In R.M. Kra-
mer, B.M. Staw (Eds.), Re se arch in or ga ni za ti o nal be ha vi or, vol. 25, El se vi er, Am ster dam, 
2003, str. 3.

6) Иван Клајн, Ми лан Шип ка, Ве ли ки реч ник стра них ре чи и из ра за, Про ме теј, Но ви Сад, 
2007, стр. 664.
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сва ко кр ше ње прав них и мо рал них (етич ких) пра ви ла, ра ди сти ца-
ња би ло ка кве (ма те ри јал не и дру ге) ко ри сти.

Са ма бит ко руп ци је мно го је ши ра од кри вич ног де ла при ма-
ња и да ва ња ми та, по го то во у обла сти јав не упра ве. На и ме, она се 
про те же и на дру ге ин кри ми на ци је са еле мен ти ма ко руп тив но сти, 
нпр. зло у по тре бу по ло жа ја од го вор ног ли ца, не са ве сно вр ше ње 
слу жбе, тр го ви ну ути ца јем и дру га „срод на“ ко руп тив на кри вич на 
де ла.7) Но вим из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка, про ши-
ру је се круг ко руп тив них кри вич них де ла.8) Шта ви ше, ко руп ци ја је 
пој мов но ши ра од кри вич не ком по нен те ко ју са др жи и пред ста вља 
сва ку при стра сност јав ног слу жбе ни ка ра ди оства ри ва ња ка кве ко-
ри сти. У јав ној упра ви ко руп ци ја се по ред под ми ћи ва ња ја вља у 
знат но со фи сти ци ра ни јим об ли ци ма.

Као кон сти ту тив ни еле мен ти ко руп ци је, по себ но у јав ној 
упра ви, ди фе рен ци ра ју се – јав на овла шће ња, њи хо ва зло у по тре-
ба и оства ре на ко рист.9) Јав на овла шће ња се уста но вља ва ју ра-
ди оства ри ва ња оп штих ин те ре са, она су за пра во и ду жно сти, тј. 
над ле жно сти, а нор ме о њи хо вом вр ше њу су им пе ра тив не. Сва ка 
зло у по тре ба овла шће ња, као и њи хо во пре ко ра че ње или вр ше ње 
су прот но ци љу пред ста вља вид не за ко ни тог по сту па ња. Ако не-
за ко ни то по сту па ње упра ве пра ти и при стра сност слу жбе ни ка у 
ци љу оства ри ва ња ка кве ко ри сти, реч је о ко руп ци ји.10) Ако не ма 
ма кар и од ло же ног пла ћа ња услу ге, или бар пред ло га за раз ме ну 
услу га, уз сву пра те ћу при стра сност ад ми ни стра ци је, не ма ну жно 
и ко руп ци је.11)

По ред по вре де прав них на че ла ко руп ци ја у јав ној упра ви об-
у хва та и по вре ду про фе си о нал них, етич ких на че ла. Зна чај ну уло гу 
у сма ње њу ко руп ци је у упра ви по сле Пр вог свет ског ра та има ло је 
до но ше ње број них етич ких ко дек са у ра зним управ ним обла сти ма 
(етич ки ко дек си јав них слу жбе ни ка, ко дек си у по ли ци ји, здрав ству, 

7) Жи во јин Ђу рић, Дра ган Јо ва ше вић, Ми ле Ра кић, Ко руп ци ја-иза зов де мо кра ти ји, Ин-
сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007.

8) Дра га на Ко ла рић, „Европ ске ин те гра ци је и су зби ја ње ко руп ци је у при ват ном сек то ру“, 
Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 4/2014, Бе о град, 2014, стр. 91-100.

9) Зо ран Сто јиљ ко вић, По ли тич ка ко руп ци ја и сла ба др жа ва, Фи ло зо фи ја и дру штво, 
XXXIV (1), Бе о град, 2013, стр. 144.

10) Vi to Tan zi, „Cor rup tion Aro und the World: Ca u ses, Con se qu en ces, Sco pe, and Cu res“, IMF 
Staff Pa pers, Vol. 45, No. 4, Was hing ton, 1998, стр. 564.

11) Ibi dem.
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обра зо ва њу, на у ци и др.).12) Ко руп ци ја је сре ди ном 20. ве ка би ла 
ис ко ре ње на, из у зев у ве ле град ским под руч ји ма.13)

У скла ду са већ спо ми ња ним др жав ним функ ци ја ма мо гу ће 
је раз ли ко ва ти ко руп ци ју у за ко но дав ству (пар ла мен ту), из вр шној 
и управ ној гра ни др жав не вла сти (вла ди и упра ви), ко руп ци ју у 
пра во су ђу (суд ству, ту жи ла штву), да кле у јав ном сек то ру на јед ној, 
и при ват ном сек то ру, на дру гој стра ни. Да ље, пре ма прав но-ор га-
ни за ци о ном ме ри лу раз ли ку је се ко руп ци ја у јав ној упра ви на др-
жав ној рав ни, у ор га ни ма др жав не упра ве и ко руп ци ја у ор га ни ма 
те ри то ри јал не ауто но ми је и ло кал не са мо у пра ве. Пре ма том ме ри-
лу, ко руп ци ју у јав ној упра ви мо гу ће је раш чла ни ти на ко руп ци ју 
у др жав ној упра ви (ми ни стар стви ма, ор га ни ма упра ве у њи хо вом 
са ста ву и дру гим ор га ни ма упра ве), управ ним (по себ ним) ор га ни-
за ци ја ма (аген ци ја ма, ди рек ци ја ма, за во ди ма и др.) и ко руп ци ју у 
не др жав ним су бјек ти ма упра ве, тј. ор га ни ма упра ве у ауто ном ним 
по кра ји на ма (по кра јин ска упра ва), гра до ви ма (град ски ме на џер, 
град ска упра ва), оп шти на ма (оп штин ска упра ва).

Бу ду ћи да по сто ји тен ден ци ја ши ре ња уло ге јав них слу жби, 
ко руп ци ја у јав ној упра ви про те же се и на јав не слу жбе, јер се на 
тај на чин оште ћу ју гра ђа ни као ко ри сни ци услу га и као по ре ски 
об ве зни ци. Јав не слу жбе пру жа ју раз не услу ге, чи нид бе, оне тво ре 
тзв. чи нид бе ну упра ву. У на шем прав ном си сте му обра зо ва не су 
као уста но ве (здрав ство, школ ство и др.), или јав на пред у зе ћа ко ја 
оба вља ју раз не ко му нал не и дру ге де лат но сти у јав ном ин те ре су. 
Ко рум пи ра ност јав них слу жби нај не по сред ни је по га ђа гра ђа не и 
дру штво у це ли ни. Чи ње ни ца је да ни зак ква ли тет јав них услу га, 
ви со ка сто па не за по сле но сти, ни зак по ре ски мо рал, и то ле ран тан 
од нос и став гра ђа на пре ма си вој еко но ми ји, ње но ви со ко уче шће 
у БДП ин ди рект но ука зу је на сла бо функ ци о ни са ње јав не упра ве 
и др жа ве, у сми слу њи хо ве не спо соб но сти да при ме њу ју за ко не и 
про пи се.14)

По се бан об лик ко руп ци је јав них слу жби пред ста вља њи хо ва 
кри ми нал на при ва ти за ци ја и ства ра ње при ват них мо но по ла, чи ме 
се, за рад лич ног про фи та по гор ша ва ква ли тет услу га гра ђа на. За 
ове про це се у Ср би ји зна ча јан је пе ри од де ло ва ња ме ђу на род них 
санк ци ја ка да се фор ми рао слој из у зет но бо га тих по је ди на ца ко ји 

12) Ми лан Пе тро вић, На у ка о упра вља њу као прет по став ка управ не по ли ти ке, Ниш, 2010, 
стр. 287.

13) L.D.Whi te, In tro duc tion to the Study of Pu blic Ad mi ni stra tion, 4th Ed., 4thPrin ting, New 
York, 1958, p. 460.

14) Ми ле на Ву јо вић, На та ша Ни ко лић, Бо ја на Ру жић, До сто јан ствен рад и си ва еко но ми ја, 
Фон да ци ја Цен тар за де мо кра ти ју, Бе о град, 2013, стр. 6.
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су сво је бо гат ство сте кли на осно ва ма си ве еко но ми је, швер ца и 
ко руп ци је и ко ји су до да нас са чу ва ли сво је бо гат ство, по ли тич-
ку сна гу и ути цај. Њи хо во бо гат ство и моћ има ју свој пра по че так 
у си вој еко но ми ји, пра њу нов ца и ко руп ци ји. На и ме, ор га ни зо-
ва ни кри ми нал нај ве ћи део сво је мо ћи за сни ва на нов цу ко ји је 
при ба вљен не за ко ни тим де лат но сти ма, и тај но вац пред ста вља 
еко ном ску по лу гу мо ћи кри ми нал них ор га ни за ци ја ко ја омо гу ћа ва 
укљу чи ва ње у ле гал не еко ном ске ак тив но сти и ко руп ци ју ор га на 
вла сти.15)

По себ но је зна чај но ис та ћи да по сто ја ње си ве еко но ми је омо-
гу ћа ва ко рум пи ра на јав на упра ва, јер си ва еко но ми ја пред ста вља 
ре сурс за њих, ко ји се ко ри сти за лич но бо га ће ње или фи нан си ра-
ње по ли тич ких стра на ка. Прак са по ка зу је да је ко руп ци ја нај и спла-
ти ви ји би знис ква зи де мо крат ских вла сти; си ва еко но ми ја је њи хов 
нај сна жни ји со ци јал ни про грам; а ре кет нај о ми ље ни ји ме тод опо-
ре зи ва ња.16) Пре ма то ме, по ре ски об ве зни ци зна ча јан део ута је ног 
по ре за мо ра ју да ко ри сте за ко руп ци ју екс по не на та вла сти у јав ној 
упра ви као спе ци фич не фор ме ре ке та, што су штин ски зна чи да би 
оп ста ли у си вој зо ни мо ра ју да пла ћа ју си ви по рез. По сто ја ње по-
зи тив не ко ре ла ци је из ме ђу си ве еко но ми је и ко руп ци је по твр ђу ју 
и ис тра жи ва ња у овој обла сти, с тим да се сма тра да је ути цај си ве 
еко но ми је на на ста нак ко руп ци је ин тен зив ни ји, не го обрат но.17)

С ма те ри јал ног ста но ви шта у до ме ну ко руп ци је у јав ној 
упра ви пер ци пи ра мо тзв. сит ну и круп ну ко руп ци ју. Као при мер 
зе мље ко ја је ли ше на сит не ко руп ци је на во ди се Не мач ка.18) Ка ко 
се ис ти че, „у Не мач кој иде ал не пот ку пљи вог слу жбе ни ка (и су ди-
је) по стао је део ствар но сти“.19) Ме ђу тим, кад је реч о круп ној ко-
руп ци ји, по је ди ни слу ча је ви по твр ђу ју ње но по сто ја ње и у Не мач-
кој.20) Да ље, сит на ко руп ци ја мо же би ти тзв. улич на, нпр. ко руп ци ја 

15) Го ран Бо шко вић, Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет и ле гал но по сло ва ње, Ор га ни зо ва ни кри-
ми на ли тет–ста ње и ме ре за шти те, По ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, 2005, стр. 595.

16) Рај ко То маш, Кри за и си ва еко но ми ја у Бо сни и Хер це го ви ни, Fri e drich-Ebert- Stif tung 
БИХ, Са ра је во, 2010, стр. 53.

17) An dre as Bu ehn, Fri e drich Schne i der, Cor rup tion and the sha dow eco nomy: a struc tu ral 
equ a ti on mo del ap pro ach. IZA di scus sion pa pers, No. 4182, 2009, http://nbn-re sol ving.de/
urn:nbn:de:101:1-2009061268, стр. 27.

18)  Ми лан Пе тро вић, стр. 286.

19) Ibi dem, стр. 286.

20) Днев ни лист По ли ти ка од 29. 04. 2015.  на стр. 2. на во ди афе ру ме наџ мен та „Дајм ле ра“ 
ко ји је дао ви ше ми ли он ски ми то грч ким зва нич ни ци ма за скла па ње уго во ра о про да ји 
вој них во зи ла од 1997-2000. го ди не, у вред но сти од 100 ми ли о на евра. Аме рич ко „Ми-
ни стар ство прав де“ ис ти че да је тај не мач ки ги гант под ми ћи вао зва нич ни ке у 22 зе мље 
за про да ју (на бав ку) во зи ла. Тим по во дом Дак млер је ис пла тио САД од ште ту у ван суд-
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по ли циј ских, по ре ских, тр жи шних, ца рин ских, град ских, ко му нал-
них и дру гих јав них слу жбе ни ка ко ји вр ше јав на овла шће ња. Ко-
руп ци ја и по ли тич ки ути цај усло вља ва ју да се над зор од стра не 
ор га на јав не упра ве у по је ди ним су бјек ти ма вр ши ве о ма че сто, а 
у дру ги ма не вр ши уоп ште (се лек тив на кон тро ла), што мо же би ти 
зна ча јан ин ди ка тор ко руп ци је у овој обла сти.21)

Круп на, пак, ко руп ци ја од но си се, нај че шће на јав не на бав-
ке ве ли ке вред но сти у јав ној упра ви. Ко руп тив не рад ње у јав ним 
на бав ка ма ре а ли зу ју се кроз зло у по тре бу јав ног или при ват ног по-
ло жа ја за сти ца ње лич не ко ри сти, ми то, до слух, при ну ду или уце-
ну.22) Нај че шће, реч је о скла па њу штет них уго во ра, не за ко ни тој 
до де ли кон це си ја, фик тив ним гра ђе вин ским ра до ви ма, на бав ци 
опре ме уз од го ва ра ју ће про ви зи је, при че му по сто је раз ли чи ти об-
ли ци ко руп ци је (ро ба или услу ге ло ши јег ква ли те та или на бав ка 
по ви шој це ни и сл.).23) При том, не рет ко се до га ђа да ко нач на це на 
јав не на бав ке бу де знат но ви ша од при хва ће не по ну ђе не це не, што 
се „по кри ва“ анек си ма уго во ра. Уоп ште но по сма тра но, од за ко на 
о јав ним на бав ка ма по сто ја ла су ве ли ка оче ки ва ња у ци љу ефи-
ка сни је кон тро ле тро ше ња бу џет ских сред ста ва. Ме ђу тим, ње го ва 
при ме на у прак си све ла се на по што ва ње фор ме, што су штин ски 
ни је до при не ло уште да ма фи нан сиј ских сред ста ва и сма ње њу ко-
руп ци је.

Мо же мо за кљу чи ти да, уко ли ко се за по сле ни у јав ној упра ви 
ру ко во де мо ти ви ма лич не ко ри сти, они ће др жав не ин те ре се шти-
ти ти са мо у оној ме ри у ко јој то по ма же оства ре њу њи хо вих лич-
них ин те ре са. Оту да, ре ал но је оче ки ва ти да ће у си ту а ци ји ка да се 
у до но ше њу од лу ке од стра не др жав ног функ ци о не ра или слу жбе-
ни ка су ко бе лич ни ин те рес и ин те рес др жа ве, пре ва гу има ти лич-
ни ин те рес.24) Ин сти ту ци је ко је су еро ди ра не ко руп ци јом, сла ба су 
пре пре ка ин те ре си ма раз гра на тих кри ми нал них струк ту ра. Ко рум-

ској на год би од 185 ми ли о на до ла ра. На ли сти зе ма ља укљу че них у афе ру на ла зи ли су 
се и Ср би ја, Цр на Го ра, Хр ват ска, Ру си ја, Ки на, Ма ђар ска, Тур ска, Ирак и др. У Грч кој 
се во де по ступ ци и про тив ме на џе ра Си мен са. Тран спа рен си ин тер не ше нел  та ко ђе по-
твр ђу је спор ну прак су не мач ких ком па ни ја ка да је реч о про да ји на о ру жа ња и вој не 
опре ме.

21) Ми ле на Ву јо вић, На та ша Ни ко лић, Бо ја на Ру жић, До сто јан ствен рад и си ва еко но ми ја, 
Фон да ци ја Цен тар за де мо кра ти ју, Бе о град, 2013, стр. 27.

22) Po pe Je remy, Con fron ting Cor rup tion: The Ele ments of a Na ti o nal In te grity System, Tran spa-
rency In ter na ti o nal, Ber lin, 2000, стр. 185.

23) Ви ди де таљ ни је о мо ду си ма зло у по тре ба у јав ним на бав ка ма, у: Вла дан За гра ђа нин, 
Ко руп ци ја и јав не на бав ке, Ма ти ца Срп ска, Бе о град, 2009.

24) Љу бо мир Ко стић, За што је си ва еко но ми ја та ко жи ла ва? За ду жби на Ан дре је вић, Бе о-
град, 2004, стр. 47.
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пи ра ни екс по нен ти вла сти не ма ју до вољ но ни ауто ри те та, али ни 
мо ра ла, да се ефи ка сно су прот ста ве кри ми нал ци ма, ко ји ко ри сте 
ак ту ел но ста ње за не за ко ни то бо га ће ње. У по след ње вре ме ко руп-
ци ја се све ви ше из из вр шне се ли у за ко но дав ну ак тив ност (пар ла-
мент). Ви со ка по ли тич ка ко руп ци ја, по пра ви лу, до во ди до па ра ли-
са ња ин сти ту ци ја и, ко нач но до тзв. „за ро бље не др жа ве“25), ко ја се 
са сто ји „у пре у зи ма њу чи та ве др жа ве од стра не кар те ла ко ји чи не 
по ли тич ке ели те и при вред ни оли гар си“.26) Узрок то ме на ла зи се 
у по ве за но сти по ли ти ке и нов ца, тј. у ко руп тив ном фи нан си ра њу 
по ли тич ких стра на ка и, за уз врат, омо гу ћа ва њу сти ца ња нов ца уз 
по моћ вла сти.

2. ОБИМ И СТРУК ТУ РА КО РУП ЦИЈ СКИХ  
КРИ ВИЧ НИХ ДЕ ЛА У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ

Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је у пе-
ри о ду од 2009. до 2013. го ди не на под руч ју Ср би је еви ден ти ра ло 
је 16.434 кри вич них де ла са еле мен том ко руп ци је (та бе ла 1).27) Нај-
ма ње ових кри вич них де ла из вр ше но је 2013. го ди не (2.087), а нај-
ви ше 2009. го ди не (4.035). У по сма тра ном пе ри о ду, на го ди шњем 
ни воу у про се ку је вр ше но 3287 ових кри вич них де ла, од но сно 274 
ме сеч но и при бли жно 9 днев но.

У струк ту ри из вр ше них кри вич них де ла са еле мен том ко-
руп ци је у по сма тра ном пе ри о ду нај ви ше је из вр ше но зло у по тре ба 
слу жбе ног по ло жа ја из чла на 359 КЗРС, 7.253 (44%) и фал си фи ко-
ва ња слу жбе не ис пра ве из чла на 359 КЗРС, 3.706 (23%), а нај ма ње 
кри вич них де ла кр ше ње за ко на од стра не су ди је, јав ног ту жи о ца 
и ње го вог за ме ни ка члан 360 КЗРС, 9 (око 0,05%) и да ва ња и при-
ма ња ми та у ве зи са гла са њем из чла на 156 КЗРС, 5 (око 0,03%). 
Уоча ва мо да 67% из вр ше них ко руп циј ских кри вич них де ла чи не 
зло у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја и фал си фи ко ва ња слу жбе не ис-
пра ве.

25)  Ra sma Kar klins ,,Si stem me je na te rao: Ko rup ci ja u post ko mu ni stič kim dru štvi ma, OSCE, 
Be o grad, 2007.

26)  Зо ран Сто јиљ ко вић, стр. 148.

27)  По да ци су на ве де ни пре ма до ку мен ту Упра ве за ана ли ти ку Сек то ра 
за ана ли ти ку, те ле ко му ни ка ци о не и ин фор ма ци о не тех но ло ги је Ми-
ни стар ства уну тра шњих по сло ва  Ре пу бли ке Ср би је 03/4-5 број 153-
64/14.



Горан Н. Бошковић, Сретен М. Југовић Корупција у јавној управи...

145

 
Та бе ла 1: 

Струк ту ра кри вич них де ла са еле мен том ко руп ци је  
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је у пе ри о ду  

2009–2013. го ди не

Ук
у п

ан
 б

ро
ј к

ри
 ви

ч н
их

 д
е л

а

Н
ео

 сн
ов

. д
о б

иј
. и

 к
о р

иш
. к

ре
-

ди
 та

 и
 д

р.
 п

о г
од

. ч
л.

 2
09

Ф
ал

 си
ф.

 с
лу

ж
б.

 и
с п

ра
 ве

 ч
л.

35
7

Зл
о у

 по
т. 

сл
уж

б.
 п

о л
о ж

а ј
а 

чл
.3

59

К
р ш

е њ
е 

за
 ко

 на
 о

д 
ст

ра
 не

 с
у д

и ј
е,

 ја
в.

 
ту

 ж
и о

 ца
 и

 њ
е г

о в
ог

 за
 ме

н.
 ч

л 
36

0

П
ре

 ва
 ра

 у
 с

лу
 ж

би
 ч

л.
36

3

П
ро

 не
 ве

 ра
 ч

л.
 3

64

Тр
 го

 ви
 на

 у
ти

 ца
 је

м 
чл

. 3
66

П
ри

 ма
 њ

е 
ми

 та
 ч

л.
36

7

Д
а в

а њ
е 

ми
 та

 ч
л.

36
8

Д
а в

а њ
е 

и 
пр

и м
а њ

е 
ми

 та
 у

 в
е-

зи
 с

а 
гл

а с
а њ

ем
 ч

л.
 1

56

О
ст

а л
а 

кр
и в

ич
 на

 д
е л

а

2009. 4.035 252 999 1.717 7 8 203 1 148 120 580

2010. 3.855 173 1.003 1.835 1 9 230 15 79 70 440
2011. 3.811 219 1.137 1.705 1 8 218 21 89 64 349
2012. 2.646 27 410 1.285 9 240 1 134 109 1 431
2013. 2.087 19 157 711 9 198 9 105 48 4 831
Укуп но 16.434 690 3.706 7.253 9 43 1.089 47 555 411 5 2.631

Пре ма по да ци ма Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре пу-
бли ке Ср би је у пе ри о ду од 2009. до 2013. го ди не на под руч ју Ср-
би је еви ден ти ра но је укуп но 16.145 при ја вље них ли ца за кри вич-
на де ла са еле мен том ко руп ци је (та бе ла 2). Нај ма ње ових ли ца је 
еви ден ти ра но 2013. го ди не (2.087), а нај ви ше 2010. го ди не (3.814). 
У по сма тра ном пе ри о ду, на го ди шњем ни воу у про се ку је при ја-
вљи ва но 3.229 ових ли ца, од но сно 269 ме сеч но и при бли жно 8,8 
днев но.

У струк ту ри при ја вље них ли ца за кри вич на де ла са еле мен-
том ко руп ци је у по сма тра ном пе ри о ду нај ви ше је 7.604 (47,09%) 
за по сле них у дру штве ним, ме шо ви тим и при ват ним пред у зе ћи ма, 
по том сле де оста ли за по сле ни 5.203 (32,2%), за по сле ни у јав ним 
пред у зе ћи ма 1.131 (7%), а нај ма ње је при ја вље но за по сле них у ца-
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ри ни 85 (0,53%) и по ре ској упра ви 64 (око 0,4%). На осно ву по да-
та ка уоча ва мо да у укуп ном бро ју ли ца при ја вље них за кри вич на 
де ла са еле мен том ко руп ци је у по сма тра ном пе ри о ду при бли жно 
19% (3.084) су за по сле ни у јав ном сек то ру, овај број је ве ро ват но и 
ве ћи, јер има мо и од ре ђен број ли ца за по сле них у јав ном сек то ру 
ко ја су свр ста на под ка те го ри ју оста ли за по сле ни (5.203).

Та бе ла 2: 
Струк ту ра при ја вље них ли ца за кри вич на дела  

са еле мен том ко руп ци је на те ри то ри ји Републике 
Ср би је у пе ри о ду 2009–2013. го ди не
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2009. 3.525 83 31 29 18 17 20 29 121 207 1.401 61 1.508
2010. 3.814 64 55 110 14 11 21 23 115 223 1.852 62 1.264
2011. 3.369 45 55 66 10 24 30 22 86 242 1.708 38 1.043
2012. 2.901 35 55 68 37 6 16 7 113 228 1.507 54 775
2013. 2.536 25 60 82 6 6 11 15 312 231 1.136 39 613

Укуп но 16.145 252 256 355 85 64 98 96 747 1.131 7.604 254 5.203

Пре ма по да ци ма Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре-
пу бли ке Ср би је у пе ри о ду од 2009. до 2013. го ди не на под руч ју 
Ср би је (та бе ла 3) еви ден ти ра но је укуп но 252 при ја вље них ли ца 
за кри вич на де ла са еле мен том ко руп ци је за по сле них у том ми-
ни стар ству, од но сно на го ди шњем ни воу у про се ку при бли жно 50 
ових ли ца. Нај ма ње је еви ден ти ра но 2013. го ди не (25), а нај ви ше 
2009. го ди не (83). У струк ту ри при ја вље них ли ца за кри вич на де ла 
са еле мен том ко руп ци је у по сма тра ном пе ри о ду нај ви ше је за по-
сле них у по ли ци ји оп ште над ле жно сти 98 (38,9%) и са о бра ћај ној 
по ли ци ји 85 (33,7%), а нај ма ње је при ја вље но за по сле них у сек то-
ру за ван ред не си ту а ци је 6 (2,4%) и сек то ру за јед нич ких по сло ва 5 
(1,9%). На осно ву по да та ка уоча ва мо да су при бли жно 73% при ја-
вље них ли ца за ко руп циј ска кри вич на де ла за по сле ни у по ли ци ји 
оп ште над ле жно сти и са о бра ћај ној по ли ци ји.
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Та бе ла 3:  
Струк ту ра при ја вље них ли ца  

за по сле них у МУП-у за кри вич на де ла  
са еле мен том ко руп ци је на те ри то рији  

Ре пу бли ке Ср би је у пе ри о ду 2009–2013. го ди не
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2009. 83 6 32 27 3 6 2 1 6
2010. 64 5 13 33 7 3 1 2
2011. 45 22 9 5 2 2 5
2012. 35 10 18 1 3 1 2
2013. 25 1 8 11 4 1

Укуп но 252 12 85 98 9 22 6 5 15

По себ но је по треб но скре ну ти па жњу и на по дат ке ко ји се 
од но се на струк ту ру при ја вље них ли ца ко ја су за по сле на у јав ним 
пред у зе ћи ма за ко руп циј ска кри вич на де ла у по сма тра ном пе ри о-
ду, а чи ји је укуп ни број 1.131, од че га су 520 или при бли жно 46% 
ли ца ко ји су ру ко во ди о ци. Слич на си ту а ци ја је и ка да узме мо у об-
зир по дат ке о при ја вље ним ли ци ма за ко руп циј ска кри вич на де ла 
ко ја су за по сле на у дру штве ним, ме шо ви тим и при ват ним пред у-
зе ћи ма чи ји је укуп ни број 7.604, од че га су 4.207 или при бли жно 
55% ди рек то ри тих при вред них су бје ка та.

3. ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НИ МЕ ХА НИЗМИ 
СПРЕ ЧА ВА ЊА КО РУП ЦИ ЈЕ У ЈАВНОЈ 

УПРА ВИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Без об зи ра на то што је за кон тро лу ко руп ци је прак тич но 
нео п ход на ме ђу на род на са рад ња (ин сти ту ци ја ЕУ, ОУН, ува жа ва-
ње ГРЕ КО пре по ру ка), др жав не ор га ни за ци је и да ље има ју кру ци-
јал ну уло гу у кон тро ли ко руп ци је. При том, пра ви ло је да се ко руп-
ци ја у ја ким др жа ва ма лак ше кон тро ли ше, и обрат но, сла бе др жа ве 
су по год но тле за ко руп ци ју.28)

28) Зо ран Сто јиљ ко вић, стр. 140, 141.
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Ни су сви др жав ни ор га ни ин сти ту ци је. Са ма др жа ва, пре-
ма кла сич ном гле ди шту је сте ин сти ту ци ја и то, „су пер ин сти ту ци-
ја“29), док су ба зич ни управ ни ре со ри, они ко ји су се пр ви из дво-
ји ли у про це су ди фе рен ци ја ци је др жав них ор га на – за уну тра шње 
по сло ве (по ли ци ја), од бра ну (вој ска), фи нан си је, пра во су ђе и др-
жав ну упра ву, та ко ђе ин сти ту ци је. Упра во су то кла сич не управ не 
ин сти ту ци је за спре ча ва ње ко руп ци је, ка ко у са мој упра ви та ко и 
уоп ште но, под усло вом да оне са ме ни су ко рум пи ра не. Ка да су те 
ин сти ту ци је ја ке ко руп ци ју је мо гу ће кон тро ли са ти. Раз у ме се, у 
скла ду са на че лом по де ле вла сти њи ма тре ба при до да ти и дру ге 
зна чај не су бјек те за спре ча ва ње ко руп ци је, а то су по ред тра ди ци-
о нал них, пре те жно ре пре сив них ин сти ту ци ја и ме ха ни за ма (ту жи-
ла штво, су до ви), и тзв. не за ви сна те ла (Аген ци ја за бор бу про тив 
ко руп ци је, ом буд сман, од ре ђе ни по ве ре ни ци као спе ци ја ли зо ва ни 
ом буд сма ни, др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја и др.).

Прав ци ак тив но сти на кон тро ли ко руп ци је у Ср би ји утвр ђе-
ни су пре вас ход но ак ти ма по ли тич ке са др жи не, ан ти ко руп циј ским 
стра те ги ја ма, пре све га На ци о нал ном стра те ги јом за бор бу про тив 
ко руп ци је за пе ри од 2013–2018. го ди не30), као и ак ци о ним пла но ви-
ма за ње но спро во ђе ње. При ме на пр ве стра те ги је из 2005. го ди не, 
ни је до ве ла до оче ки ва ног сма ње ња ко руп ци је, што по твр ђу је и 
ак ту ел но ста ње у овој обла сти.31)

Кад је реч о спре ча ва њу ко руп ци је ши рок је ди ја па зон оп-
штих пре вен тив них ме ра, а то су: ства ра ње дру штве них усло ва 
ко ји ми ни ма ли зу ју по ја ву ко руп ци је, по зна ва ње пра ва и оба ве за, 
јав ност ра да упра ве и дру гих др жав них ор га на, уки да ње при ват-
них мо но по ла, по спе ши ва ње кон ку рен ци је, кон тро ла јав ног мње-
ња кроз сло бо ду штам пе, по јед но ста вљи ва ње и при ме на прав них 
по сту па ка, уре ђе ност и кон тро ла фи нан сиј ских то ко ва, за шти та уз-
бу њи ва ча и дру го.32)

29) Ми лан Пе тро вић, Ми лош При ца, На у ка о упра вља њу као прет по став ка управ не по ли-
ти ке, Ниш, 2010, стр. 142.

30) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 57/2013.

31) Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ор га ни за ци је Tran spa rency In ter na ti o nal за 2014. го-
ди ну у Ин дек су пер цеп ци је ко руп ци је (CPI) Ср би ја је за ни јан су ло ши је оце ње на не го 
2013. На кон про шло го ди шњег на прет ка (са 39 на 42), Ср би ја је ове го ди не за бе ле жи ла 
бла ги пад на Ин дек су пер цеп ци је ко руп ци је. Са ско ром од 41, на ска ли од 100 до 0, 
Ср би ја ове го ди не за у зи ма 78. ме сто на та бе ли од 175 др жа ва и за ви сних те ри то ри ја 
(про шле го ди не 72 од 177). На и ме, реч је о ре зул та ту ко ји Ср би ју свр ста ва ме ђу зе мље 
са ве о ма рас про стра ње ном ко руп ци јом. Ин тер нет: http://cpi.tran spa rency.org/cpi2014/re-
sults.

32) Го разд Ме шко, Бо јан До бов шек, По ли циј ска пре вен ци ја ко руп ци је-ана ли за по јав них 
об ли ка ко руп ци је и про ме не фи ло зо фи је по ли циј ске ор га ни за ци је, Ме сто и уло га по ли-
ци је у пре вен ци ји кри ми на ли те та, По ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, 2002, стр. 303–314.
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На ци о нал на стра те ги ја за бор бу про тив ко руп ци је об у хва та 
три раз ли чи те ком пле мен тар не ком по нен те као ну жне прет по став-
ке за кон тро лу ко руп ци је. Нај пре то је по сто ја ње прав них ин стру-
ме на та и ме ха ни за ма, од но сно од го ва ра ју ћих за ко на и дру гих про-
пи са о ко руп ци ји. Са мо по сто ја ње аде кват ног нор ма тив ног окви ра, 
прем да нео п ход но ни је и до вољ но, већ је бит на де ло твор на при ме-
на пра ва ра ди су зби ја ња ко руп ци је. Ов де тре ба при ме ти ти да је у 
Ср би ји до не сен сет тзв. ан ти ко руп циј ских за ко на, ко ји под ра зу ме-
ва оса вре ме њен Кри вич ни за ко ник, За кон о за шти ти уз бу њи ва ча, 
За кон о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је, За кон о јав ним на бав-
ка ма, За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма и дру ге за ко не.

Дру га ком по нен та од но си се на де ло ва ње на узро ке ко руп-
ци је. О узро ци ма ко руп ци је по сто је број не те о ри је (те о ри ја по ква-
ре них ја бу ка, те о ри ја по ло мље ног про зо ра, мул ти фак тор ског при-
сту па и др.).33) У на у ци се ис ти че да тре ба де ло ва ти на са ме узро ке 
ко руп ци је, ме ђу тим др жав на ре ак ци ја сва ка ко тре ба да усле ди не-
за ви сно од узро ка ко руп ци је. При том, људ ска по хле па се ис ти-
че као узрок ко руп ци је, али прак тич на ко рист од тог са зна ња је 
ми нор на. Де ли мич не узро ке ко руп ци је у са вре ме ној јав ној упра-
ви мо же мо по тра жи ти и у исто ри ји управ не прак се САД. На и ме, 
ку по ви на чи нов нич ких по ло жа ја ду ги низ го ди на би ло је пра ви ло 
(тзв. spo ils system), све до при зна ва ња стал но сти као обе леж ја слу-
жбе нич ког од но са у европ ском пра ву.

Прет ход не ком по нен те ни су де ло твор не, уко ли ко их не пра-
ти и тре ћа, обра зов на (етич ка) ком по нен та. Овом се ком по нен том 
ути че на по је дин це и,  при до би ја се јав ност за бор бу про тив ко-
руп ци је, апе лу је се на по ли тич ку власт без чи је во ље не ма ни  кон-
тро ле ко руп ци је. Без по др шке ве ћин ске јав но сти ни је се мо гу ће 
успе шно но си ти са ко руп ци јом, јер све док се „ну ди“, би ће и оних 
ко ји „при хва та ју по ну ђе но“. Са мо стра те ги ја ко ја исто вре ме но 
ком би ну је све три ком по нен те има из гле да на успе шну кон тро лу 
ко руп ци је.

Стра те ги ја ина че има сек тор ски при ступ и об у хва та сле де ће 
обла сти: по ли тич ку де лат ност, јав не фи нан си је, при ва ти за ци ју и 
јав но при ват на парт нер ства, пра во су ђе, по ли ци ју, про стор но пла-
ни ра ње и из град њу, здрав стве ну за шти ту, обра зо ва ње и спорт, као 
и ме ди је.

Пре вен тив ни ме ха ни зми ко руп ци је опе ра ци о на ли зу ју се 
пре вас ход но  ад ми ни стра тив ним ме ра ма. Нај зна чај ни ји ин сти ту-

33) О те о ри ја ма о узро ци ма ко руп ци је ви де ти: Бра ни слав Си мо но вић, Су зби ја ње ко руп ци је 
у по ли ци ји и оста лим др жав ним ор га ни ма, Ре ви ја за кри ми но ло ги ју и кри вич но пра во, 
бр. 3/2009, Бе о град, стр. 201–203.
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ци о нал ни но си о ци пре вен ци је ко руп ци је у Ср би ји су Аген ци ја за 
бор бу про тив ко руп ци је, Са вет за бор бу про тив ко руп ци је34) и по-
ли ци ја. Ме ђу тим, пре вен ци ји до при но се и ре пре сив ни ме ха ни зми, 
ко ји као Да мо клов мач „пре те“, има ју од вра ћа ју ћу уло гу. На и ме, у 
не до стат ку ја сних пре вен тив них ме ха ни за ма, са мо уве ре ње да ће 
„ре пре сив но пра во“ би ти при ме ње но, де ло твор но је, та ко да још 
увек де лу је мак си ма „до бра ре пре си ја је нај бо ља пре вен ци ја“. Нај-
зна чај ни ји но си о ци ре пре сив них ак тив но сти у бор би про тив ко-
руп ци је и ор га ни зо ва ног кри ми на ла су по ли ци ја, слу жбе без бед-
но сти, чи ји рад усме ра ва ју и ко ор ди ни ра ју Са вет за на ци о нал ну 
без бед ност и Би ро за ко ор ди на ци ју ра да слу жби без бед но сти, као и 
ту жи ла штво и су до ви. За успе шну кон тро лу ко руп ци је бит но је де-
ло ва ње на оба по ља, ка ко пре вен тив ном та ко и ре пре сив ном, прем-
да је то по сту па ње те шко, али не и не мо гу ће раз дво ји ти.

Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је има бит ну уло гу у до-
ме ну спре ча ва ња ко руп ци је. Осно ва на је 2010. го ди не, го ди ну да-
на на кон до но ше ња За ко на о ње ном уста но вља ва њу.35) Аген ци ја је 
„са мо стал ни и не за ви сан др жав ни ор ган“ ко ји је за оба вља ње по-
сло ва из сво је над ле жно сти од го во ран На род ној скуп шти ни. Ор га-
ни Аген ци је су Од бор и ди рек тор. Од бор Аген ци је има 9 чла но ва, 
ко је би ра На род на скуп шти на. Аген ци ја углав ном рас по ла же пре-
вен тив ним овла шће њи ма, ста ра се о спро во ђе њу ан ти ко руп циј-
ских стра те ги ја и сек тор ских ак ци о них пла но ва (члан 62), ре ша ва 
о су ко бу ин те ре са јав них функ ци о не ра, од ре ђу је круг функ ци о не-
ра и „по ве за них ли ца“ у сми слу тог за ко на, во ди ре ги стар функ-
ци о не ра, њи хо вих при ма ња и имо ви не, оба вља по сло ве у скла ду 
са за ко ном ко јим је уре ђе но фи нан си ра ње по ли тич ких стра на ка, 
да је смер ни це за из ра ду пла но ва ин те гри те та у јав ном и при ват-
ном сек то ру. „Су коб ин те ре са „је сте си ту а ци ја у ко јој функ ци о нер 
има при ват ни ин те рес ко ји ути че, мо же да ути че или из гле да као 
да ути че на по сту па ње функ ци о не ра у вр ше њу јав не функ ци је, од-
но сно слу жбе не ду жно сти, на на чин ко ји угро жа ва јав ни ин те рес. 
Аген ци ја под но си ре дов ни го ди шњи из ве штај о ра ду На род ној 
скуп шти ни, у ко јем из но си ре зул та те спро во ђе ња ан ти ко руп циј-
ских стра те ги ја и Ак ци о ног пла на. Аген ци ја мо же да под но си На-
род ној скуп шти ни и ван ред не из ве шта је.

Ме ре ко је се из ри чу функ ци о не ру због по вре де овог за ко на 
(члан 51) мо гу би ти ме ра упо зо ре ња и ме ра јав ног об ја вљи ва ња 

34) Са вет за бор бу про тив ко руп ци је осно ван је де цем бра 2001. го ди не као са ве то дав но те ло 
Вла де.

35) За кон о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је, Слу жбе ни гла сник РС, број 97/2008, 
53/2010, 66/2011 – Од лу ка УС.
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пре по ру ке за раз ре ше ње. За кон овла шћу је Аген ци ју (члан 5) да по-
кре ће по сту пак и из ри че ме ре због по вре де овог за ко на, као и да 
ре ша ва о су ко бу ин те ре са. За по вре ду од ре да ба овог за ко на пред-
ви ђе не су по себ не нов ча не (пре кр шај не) ка зне, као и ка зне за тво ра. 
Бит не обла сти ра да Аген ци је су спре ча ва ње су ко ба ин те ре са, обез-
бе ђи ва ње тран спа рент ног фи нан си ра ња по ли тич ких стра на ка и ус-
по ста вља ње пла но ва ин те гри те та ко ји са др же ме ре прав не и прак-
тич не при ро де за бор бу про тив ко руп ци је на ни воу ин сти ту ци ја.

Основ ни не до ста так Аген ци је је сте у то ме што она, по узо ру 
на европ ске зе мље у ко ји ма по сто ји, не ма ауто ри та тив на овла шће-
ња. Да би Аген ци ја функ ци о ни са ла у пот пу но сти, по треб на јој је 
по др шка оста лих др жав них ин сти ту ци ја, укљу чу ју ћи ма те ри јал-
не ре сур се. До бар при мер ор га ни за ци о ног по зи ци о ни ра ња те ла за 
бор бу про тив ко руп ци је пред ста вља Хр ват ска, у ко јој је то те ло 
не по сред но по ве за но са по ли ци јом и ту жи ла штвом, ко ји по ауто-
ма ти зму по сту па ју по оба ве ште њи ма Аген ци је.

У скла ду са Стра те ги јом, сет ан ти ко руп циј ских за ко на до пу-
њен је За ко ном о за шти ти уз бу њи ва ча, чи ја при ме на по чи ње 5. ју на 
2015.36) За кон тре ба да обез бе ди це ло ви ту, а не пар ци јал ну за шти ту 
уз бу њи ва ча у ци љу бор бе про тив ко руп ци је. Глав не при мед бе на 
за кон у струч ној јав но сти од но се се на обим суд ске за шти те ко ја се 
њи ме га ран ту је, као и на из о ста нак на гра де уз бу њи ва чу за от кри ва-
ње ко руп ци је. Чи ње ни ца да је у при пре ми но ви за кон о уз бу њи ва-
чи ма пре не го што је по че ла при ме на по сто је ћег го во ри о ње го вом 
„ква ли те ту“.

УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Ме ре у до ме ну спре ча ва ња ко руп ци је пред ста вља ју иза зов за 
сва ку озбиљ ну и од го вор ну власт ко ја дру штво же ли да осло бо ди 
од кри ми нал них сте га. То ва жи и за срп ску др жа ву и дру штво. Ду-
га исто ри ја не го ва ња вред но сти ко је афир ми шу мо де ле не ле гал ног 
по сло ва ња, или по се до ва ња имо ви не, ин те гри са ла се у сва ко днев-
ни цу Ср би је. До во ђе ње у ве зу из во ра при хо да са њи хо вим тро ше-
њем, ула га њем или по се до ва њем имо ви не де фи ни са њем ја сних 
за кон ских окви ра за ис пи ти ва ње по ре кла имо ви не је основ ак тив-
но сти др жа ве у обла сти спре ча ва ња ко руп ци је.

Пр ви ко рак у ус по ста вља њу де ло твор ног си сте ма спре ча ва-
ња ко руп ци је тре ба ло би да бу де кон цен три сан на ба зич не ак тив-
но сти у до ме ну ус по ста вља ња прав не др жа ве кроз ме ха ни зме ко ји 

36) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 128/2014.
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под сти чу ве ћу од го вор ност вла сти и ве ћи ри зик од гу бит ка вла сти, 
за тим, до след ну при ме ну за ко на, али и ин си сти ра ње на уки да њу 
мо но по ла, под сти ца њу сло бод ног тр жи шта, ефи ка сни јој по ре ској 
по ли ти ци и ви со ком ква ли те ту услу га јав ног сек то ра.

На ред ни ко рак тре ба ло би да се фо ку си ра на по је ди на ра њи-
ва под руч ја ка ко би се омо гу ћи ла ре а ли за ци ја стра те шких и опе-
ра тив них про је ка та кон тро ле ко руп ци је; то зах те ва и ре а ли за ци ју 
ис тра жи вач ких по ду хва та у овој обла сти ко ор ди ни ра них од стра-
не др жа ве. При ме ра ра ди, у струк ту ри при ја вље них ли ца ко ја су 
за по сле на у јав ним пред у зе ћи ма за ко руп циј ска кри вич на де ла у 
по сма тра ном пе ри о ду при бли жно је 46% ру ко во ди ла ца, док ка да 
се ра ди о при ја вље ним ли ци ма за ко руп циј ска кри вич на де ла ко ја 
су за по сле на у дру штве ним, ме шо ви тим и при ват ним пред у зе ћи-
ма при бли жно 55% су ди рек то ри тих при вред них су бје ка та. Пре-
ма то ме, јед на од мо гу ћих ак тив но сти би ла би фо ку си ра ње ме ра 
уна кр сне про ве ре при хо да ка овим ка те го ри ја ма учи ни ла ца у ци љу 
ефи ка сни јег спре ча ва ња ко руп ци је.

Да ље, по треб но је осми сли ти ме диј ске ак тив но сти ко ји ма 
ће се ути ца ти на јав ну свест о штет но сти ко руп ци је и про мо ви са-
ти етич ко по на ша ње; сти му ли са ти ис тра жи ва ње ко руп ци је; ин си-
сти ра ти на по бољ ша њу и по што ва њу пра ви ла сло бод ног при сту-
па ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, на ро чи то у слу ча је ви ма ка да 
по сто ји сум ња на ко руп ци ју; пред у зе ти сти му ла тив не ме ре за пре-
ла зак из си ве зо не у ле гал не еко ном ске то ко ве; у Кри вич ни за ко ник 
уве сти кри вич но де ло не за ко ни тог бо га ће ња (де фи ни са ног чла ном 
20 Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја про тив ко руп ци је); пред у зе ти 
ме ре за де по ли ти за ци ју и про фе си о на ли за ци ју  јав не упра ве; ра ди-
ти на ја ча њу ин те гри те та за по сле них у јав ној упра ви; ин си сти ра ти 
на тран спа рент но сти свих ин фор ма ци ја ве за них за јав не на бав ке; 
ак тив но укљу чи ти ци вил но дру штво у про гра ме спре ча ва ња ко-
руп ци је итд.

На ве де не, и мно ге дру ге ме ре тре ба ло би да бу ду ин кор по-
ри ра не у по сто је ће стра те гиј ске до ку мен те и бу ду ћа стра те гиј ска 
опре де ље ња, али и оства ре не у прак си. По треб но је фор ми ра ти 
све о бу хва тан и де ло тво ран си стем за су прот ста вља ње ко руп ци ји 
и ор га ни зо ва ном кри ми на лу, у је дин ству са пра во вре ме ном им пле-
мен та ци јом и ефи ка сним спро во ђе њем ме ра ко је има ју циљ сма-
ње ње про фи та бил но сти кри ми нал них ак тив но сти. Шан са се на ла-
зи, ве ро ват но, и у при дру жи ва њу Ср би је Европ ској уни ји, што ће 
на ла га ти де по ли ти за ци ју еко но ми је и упра ве, сре ђи ва ње др жа ве и 
ње них фи нан си ја и низ дру гих ме ра ко ји ма ће се кре и ра ти ба ри је ре 
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ко руп ци ји. „До бра упра ва“ ја вља се као по же љан епи лог  и бра на 
ко руп ци ји.
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Go ran N. Bo sko vic, Sre ten M. Ju go vic

COR RUP TION IN THE PU BLIC AD MI NI STRA TION 
OF THE RE PU BLIC OF SER BIA – PAR TI CU LA RI TI ES 
AND IN STI TU TI O NAL PRE VEN TI VE MEC HA NISMS

Re su me
The pa per first de fi nes, mostly by way of synthe sis, the con cept 

and types of cor rup tion. It then analyses, in li ne with the cur rent stra tegy 
and the si tu a tion in Ser bia, the in sti tu ti o nal mec ha nisms for the pre ven-
tion of (and com bat aga inst) cor rup tion. The the sis of the aut hors is 
that it is only with strong po li ti cal in sti tu ti ons and so und ad mi ni stra ti ve 
in sti tu ti o nal mec ha nisms that the cor rup tion can be kept un der con trol. 
In the Re pu blic of Ser bia, in sti tu ti o nal mec ha nisms to fight cor rup tion 
exist, but ha ve not been ef fec ti ve to the de si red ex tent. Alt ho ugh the 
re a son is partly of nor ma ti ve na tu re (pro blems with the ap pli ca tion of 
new ‘an ti-cor rup tion’ laws, lack of aut ho ri ta ti ve (po li ce) po wers of the 
An ti-Cor rup tion Agency, etc.), mostly it is, in ge ne ral, due to the lack of 
the po li ti cal im pul se. A pos si ble so lu tion is in con ti nu o us strengthe ning 
of na ti o nal in sti tu ti o nal an ti-cor rup tion mec ha nisms, and in the ef fec ti-
ve re a li sa tion of an ti-cor rup tion stra te gi es which po int to re le vant le gal 
fra me work and the op ti mal mo dels of cor rup tion pre ven tion me a su res.

The first step in set ting up an ef fec ti ve an ti-cor rup tion system 
sho uld con cen tra te on ba sic ac ti vi ti es in the do main of esta blis hing the 
law-go ver ned sta te and the ru le of law, thro ugh mec ha nisms that en co-
u ra ge gre a ter ac co un ta bi lity of go vern ment, then, con si stent ap pli ca tion 
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of laws, but al so in sist on the abo li tion of mo no po li es, pro mo tion of 
free mar kets, mo re ef fi ci ent tax po licy and high-qu a lity pu blic ser vi ces.

The next step sho uld fo cus on spe ci fic vul ne ra ble are as in or der 
to fa ci li ta te the im ple men ta tion of stra te gic and ope ra ti o nal pro jects for 
the con trol of cor rup tion. For in stan ce, in the struc tu re of the pu blic sec-
tor em ployees re por ted for cor rup tion of fen ces in the ob ser ved pe riod, 
ap pro xi ma tely 46% are ma na gers. Ac cor dingly, one pos si ble ac tion 
wo uld be to aim the in co me crosscheck me a su res at the se ca te go ri es of 
of fen ders in or der to ef fi ci ently pre vent cor rup tion.

Furt her mo re, it is ne ces sary to de sign me dia ac ti vi ti es which will 
in flu en ce pu blic awa re ness of the harms of cor rup tion and pro mo te et-
hi cal be ha vi o ur; en co u ra ge re se arch on cor rup tion; ta ke in cen ti ve me-
a su res to ena ble shift from the grey are as to the le gal eco no mic flows; 
in tro du ce in the Cri mi nal Co de the un law ful en ric hment as cri mi nal 
of fen ce (as de fi ned in Ar tic le 20 of the Uni ted Na ti ons Con ven tion aga-
inst Cor rup tion); ta ke me a su res for de po li ti ci sa tion and pro fes si o na li-
sa tion of pu blic ad mi ni stra tion; work to ward the strengthe ning of the 
in te grity of ci vil ser vants; in sist on tran spa rency of all in for ma tion con-
cer ning pu blic pro cu re ment; ac ti vely in vol ve ci vil so ci ety in an ti-cor-
rup tion pro grams, etc.
Key words: cor rup tion, sta te, pu blic ad mi ni stra tion, pre ven tion

* Овај рад је примљен 09. јуна 2015. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. септембра 2015. године.
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ENVIRONMENTAL INFORMATION 

WITHIN THE CONCEPT OF HUMAN 
RIGHTS AND ENVIRONMENTAL POLICY

Summary
In this pa per, the aut hors di scuss the de ve lop ment of the en vi ron-

men tal rights of ci ti zens, in the con text of hu man rights. The aut hors 
al so di scuss the the o re ti cal as sump ti ons and the im por tan ce of en vi-
ron men tal law as well as the con nec tion bet we en en vi ron men tal and 
mo dern en vi ron men tal po licy. Al so, the aut hors ex pla in the key ele-
ments of en vi ron men tal law, and the de gree of the EU stan dards in this 
fi eld and the pos si bi lity of the ir ap pli ca tion in the ac ce ding co un tri es. 
Spe cial at ten tion was paid to the im por tan ce of en vi ron men tal law in a 
de moc ra tic system. The re fo re, the aut hors con si der en vi ron men tal law 
from two pe r spec ti ves - as a way to im pro ve en vi ron men tal pro tec tion 
and im pro ve ment of en vi ron men tal po licy on the one hand, but al so as 
a way to in flu en ce and con trol po wer on the ot her hand, ac cor ding to 
the re ac hed Euro pean stan dards.
Key wo rds: en vi ron men tal po licy, en vi ron men tal law, hu man rights
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1. THE LINK BET WE EN HU MAN  
AND EN VI RON MEN TAL RIGHTS

Li ke hu man rights, en vi ron men tal law to uc hes upon all sphe res 
of hu man ac ti vity. Qu i te ob vi o usly, hu man rights and the en vi ron ment 
are clo sely re la ted. But how clo se? Is the en vi ron ment a me re good or 
va lue to be ad ded to the list of in di vi dual de mands or is it a con di tion of 
li fe, the re fo re re qu i ring li mi ta ti ons to in di vi dual fre e dom? Pe r so nally, 
we up held the vi ew that the en vi ron ment is an in de pen dent va lue that 
ne eds strict pro tec tion as ot her com monly agreed va lu es, such as the 
right to pro perty or the right to li fe and he alth. Ho we ver, as in the ory 
opi ni ons as to this qu e sti on are di vi ded, we shall, in this chap ter, ana-
lyze both.

We are str ongly of the opi nion that the right to en vi ron ment must 
be clas si fied as a hu man right of the third ge ne ra tion.1) In so far such 
a qu a li fi ca ti on, ac cor ding to so me opi ni ons must be clas si fied as con-
tro ver sial; we are of the opi nion that de ve lop ment of all rights of the 
third ge ne ra tion will ur ge fu rt her de ve lop ment of in ter na ti o nal law – 
pa r ti cu larly the ge ne ral body of hu man rights – as well as in ter na ti o nal 
re la ti ons in its who le. Ge ne rally spe a king, the abo ve men ti o ned rights 
are ne it her gu a ran teed nor are they ge ne rally spe a king ascer ta i ned, but 
are so lely proc la i med as such. No net he less, such a proc la ma tion is to 
be va lued as very im por tant from the law gi ving/po li ti cal po int of vi ew, 
be ca u se it is a fi rst step in the right di rec tion.2) As su bjects to the rights 
of 3rd ge ne ra tion la r ge gro ups of pe o ple are con si de red, but al so all in-
di vi du als in so me sta te or in an in ter na ti o nal com mu nity, whe re as un der 
an ob ject di ver se pu blic go ods on an in ter na ti o nal or na ti o nal le vel are 
con si de red.3)

1) Ac cor ding to Mad dex “en vi ron men tal rights re pre sent a sub set of col lec ti ve hu man rights, 
which are the third- ge ne ra tion rights…”, see Mad dex, Ro bert L.: “In ter na ti o nal Encyclo pe-
dia of Hu man Rights- fre e doms, abu ses and re me di es”; CQ Press; Was hing ton D.C.; 2000; p. 
124; Si eg hart, P.: “The In ter na ti o nal Law of Hu man Rights”; Cla ren don Press, Ox ford; 1990; 
p. 376; Vu ci nic, Ne boj sa: ”Ba sis of Hu man Rights and Fre e doms” (ori gi nal ti tle: ”Osno vi 
ljud skih pra va I slo bo da”), Pod go ri ca, CID; 2001; p. 198.

2) Ra kic-Vo di ne lic, Ve sna: ”Rights of the Third Ge ne ra tion” (ori gi nal ti tle: “Pra va tre će ge ne ra-
ci je”), Bel gra de; 1989; p. 796.

3) Lyons, Ge ne M.; Mayall, Ja mes: “In ter na ti o nal Hu man Rights in the 21st Cen tury- Pro tec ting 
the Rights of Gro ups”; Row man & Lit tle fi eld Pu blis hres; Lan ham- Bo ul der- New York- Ox-
ford; p. 3-20; Vu ci nic, N.: “Ba sis of Hu man Rights and Fre e doms” (ori gi nal ti tle: ”Osno vi 
ljud skih pra va i slo bo da”), Pod go ri ca, CID; 2001; p. 180-196.
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2. THE STA TUS OF EN VI RON MEN TAL RIGHTS 

WIT HIN HU MAN RIGHTS IN STRU MENTS

Ex cept the two re gi o nal in stru ments for the pro tec tion of hu man 
rights4) the re are no ex press sta te ments of en vi ron men tal rights on the 
in ter na ti o nal le vel.5) The clo sest link to the right of the en vi ron ment is 
in the Con ven tion on the Rights of the Child, lin king en vi ron men tal 
pol lu tion with he alth risks6). In this pla ce we ought to men tion the Stoc-
kholm Dec la ra tion al so,7) as the fi rst in ter na ti o nal do cu ment in which 
right to the en vi ron ment was men ti o ned as a hu man right ex pressly, but 
al so as a pre re qu i si te to ot her hu man rights. In the Dec la ra tion abo ve-
men ti o ned it is emp ha si zed that “a hu man be ing has the right to li berty, 
equ a lity, and ade qu a te en vi ron men tal con di ti ons, in an en vi ron ment 
which qu a lity ena bles li fe in dig nity and wel fa re, and a so lemn obli ga-
tion to pro tect and im pro ve this en vi ron ment for the ge ne ra tion li ving 
now, and fu tu re ge ne ra ti ons”. As a dif fe ren ce to the Stoc kholm Dec la-
ra tion the Rio de Ja ne i ro Dec la ra tion8) is a step bac kwards re gar ding the 
fo r ming of this right as a le gal hu man right, be ca u se it do es not use the 
te rm “le gal” and is not de di ca ted to the pro blems of the re la ti ons bet-
we en the in ter na ti o nal law and the pro tec tion of the en vi ron ment from 
the le gal po int of vi ew, but, ne vert he less it very fi rmly up holds the idea 
of su sta i na ble de ve lop ment “hu man be ings are at the cen ter of con cerns 
for su sta i na ble de ve lop ment. They are en ti tled to a he althy and pro duc-
ti ve li fe in ha r mony with the na tu re”. Ho we ver, as men ti o ned be fo re, 
he re are so me ot her in ter na ti o nal le gal do cu ments, which wo rk on the 
to pic of en vi ron men tal rights with gre at ca re. The Afri can Char ter, for 
exam ple, in Ar tic le 24 says: “all pe o ples ha ve the right to a uni ver sally 
sa tisfying en vi ron ment that pro mo tes the ir de ve lop ment”.

4) Afri can Char ter on Hu man Rights and Pe o ple’s Rights, Or ga ni za tion of Afri can Unity (OAU) 
Doc. CAB/LEG/67/3/Rov. 5 (1982) and Ad di ti o nal Pro to col to the Ame ri can Con ven tion on 
Hu man Rights in the Area of Eco no mic, So cial and Cul tu ral Rights (1989).

5) One of the re a sons for this co uld be the fe ar of ad di ti o nal nu me ro us cla ims that wo uld de va lue 
or de ba se the hu man rights cu r rency. See Schel ton, D.:”The Right to En vi ron ment”- Eide, A.; 
Hel ge sen, J. (Edit.): “The fu tu re of hu man rights pro tec tion in a chan ging wo rld”; Oslo, No r-
we gi an Uni ver sity Press; 1991; p. 198.

6) Uni ted Na ti ons Con ven tion on the Right of the Child, Un Ge ne ral As sembly re so lu tion 44/25 
of 20 No vem ber; 1989; A/RES/44/25.

7) Uni ted Na ti ons Dec la ra tion on the Pro tec tion of the En vi ron ment; Stoc kholm; 1972.

8) Dec la ra tion on En vi ron ment and De ve lop ment; Uni ted Na ti ons Con fe ren ce on En vi ron ment 
and De ve lop ment; Rio de Ja ne i ro; 1992.
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3. EN VI RON MEN TAL PRO CE DU RAL  

RIGHTS AS A ME ANS OF EN VI RON MEN TAL  
PRO TEC TION WIT HIN THE SO CIAL COM MU NITY

By the de ve lop ment of tec hni que and tec hno logy, day-to-day, the 
chal len ge of using and su sta i ning en vi ron men tal ca pa ci ti es to ge ne ra te 
a con ti nu o us flow of re so ur ces and se r vi ces be co mes mo re and mo re 
dif fi cult. The glo ba li za tion of hu man ac ti vi ti es and wo rk bro ught us to 
the era of co-evo lu tion of the eco lo gi cal, so cial and eco no mic sec tors, 
as well on the na ti o nal as on the glo bal le vel.

In the ory the re was qu i te a di scus sion abo ut the in ter fa ce bet-
we en the so ci ety and the en vi ron ment. Dun can is of the opi nion that 
hu man so ci ety is cha rac te ri zed by the de gree of tec hno logy and its or-
ga ni za tion.9) This le ads to a qu a dri la te ral rat her than a bi la te ral re la ti-
on ship bet we en man and his en vi ron ment: po pu la tion – or ga ni za tion 
– tec hno logy – en vi ron ment. Haw ley al so is ba sing his the ory on fo ur 
va ri a bles, but ac cor ding to him are or ga ni za tion and tec hno logy “len-
ses” that me di a tes the re la tion bet we en the so ci ety and en vi ron ment.10) 
The mo re con tem po rary li te ra tu re even fu rt her up holds the se two clas-
si cal un der stan dings, but the very com pre hen sion of tec hno logy mo ves 
mo re and mo re in to the di rec tion of an ex ter nal va ri a ble, gi ving to in-
sti tu ti ons rat her than to or ga ni za tion the sig ni fi can ce in the me di a ting 
pro cess bet we en so ci ety and the en vi ron ment.11) The en vi ron ment may 
be cha rac te ri zed as a com mon pro perty, which do es not mean si mul ta-
ne o usly “no pro perty right” as a cul tu ral ar ti fact, so ci ally con struc ted 
and con te sted. Be ca u se of that, the right to go vern ment, using and pos-
ses sing has every man as an in di vi dual and as a mem ber of the bro a der 
hu man so ci ety. The best re sults in gu ar ding the en vi ron ment will be ac-
hi e ved if the pro cess is fo r med as co o pe ra tion bet we en aut ho ri ti es and 
the bro a der pu blic, which may be gi ven the na me “co ma na ge ment”.12) 
The very es sen ce is in the in sti tu ti o na li zed sol ving of pro blems, which 
is ac hi e ved by bet ter ha r mo ni zing pri va te and col lec ti ve in te rests and 
rights. In the system of “co-ma na ge ment” the ci ti zen will ha ve a much 
gre a ter ro le and pos si bi lity to gain mo re in sight in to the so much ne e ded 

9) Dun can, O.D.: ”From So cial System to Ecosystem”, So ci o lo gi cal In qu iry 31, 1961; p. 140-
149.

10) Haw ley, A.H.:”Eco logy and Po pu la tion”, Sci en ce 179, 1973; p. 1196-1201.

11) Ostrom, E.:”Go ver ning the Com mons:The Eva lu a tion of In sti tu ti ons for Col lec ti ve Ac tion”, 
New York, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1990.

12) Han na, Sus san S.; Fol ke, Carl; Möler, Karl- Göran: ”Rights to na tu re”, Island Press, Was hing-
ton D.C., 1996; pa ge 87-101.
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in for ma tion, and the so ci ety as a who le will ha ve mo re pro fit be ca u se 
of that ro le, be ca u se who has bet ter in sight in to the pro blems and ne eds 
of the en vi ron ment than the very pe o ple who li ve the re?

Af ter qu o ta ti ons gi ven in con nec tion to the re la tion bet we en en-
vi ron men tal right and its pro tec tion, it is cle ar that the se rights we re 
ac know led ged to man with the aim to en su re the ba sic con di ti ons of 
li ving, wo rk and de ve lop ment, and it is very lo gi cal to gi ve him a mo re 
ac ti ve ro le in all ac ti vi ti es, which are con nec ted to the en vi ron ment. Na-
tu rally, we are well awa re that the con di ti ons of fun cti o na lity of mo dern 
so ci e ti es and sta tes be ca u se of its pro por ti ons and com ple xi ti es de mand 
mo re and mo re in di rect ac tion by in di vi du als, but ex pressly be ca u se 
of that his ro le must con tain al so the com po nents of the con trol mec-
ha nism in re la tion to tho se which are exe cu ti ves in the en vi ron men tal 
po licy and in the en vi ron men tal law-gi ving.

This aspect of the so-cal led de cen tra li zed con trol (the way in 
which it was de fi ned by the EU Com mis sion) con sists in strengthe ning 
and using of in te rests of in di vi du als in aiming at ca rrying out the rights 
(in our ca se en vi ron men tal law) of the Euro pean Union.13) On the ot her 
si de, the con trol mec ha nism must be un der aegis of the ci ti zens and 
pu blic ad mi ni stra tion re gar ding the ac ti vi ti es of the eco no mic/bu si ness 
sec tor, which qu i te na tu rally are clas si fied in to the ca te gory of po ten-
ti ally big pol lu ters. In such a way, the ca re of the en vi ron ment be ca me 
the com mon “bu si ness” of the users and the ad mi ni stra tion.

The po si tion of the wi dest pu blic and in di vi dual ci ti zen re gar ding 
im ple men ting and pro tec ting of en vi ron men tal right in the Euro pean 
Union was strengthe ned by gi ving to the ir dis po sal ma ni fold in stru-
ments of en vi ron men tal laws, li ke: fre e dom of ac cess to en vi ron men tal 
in for ma tion.

3.1. Right of ac cess to en vi ron men tal in for ma tion

The right to ac cess to in for ma tion is con si de red fi rst in ti me 
among the pro ce du ral rights be ca u se ef fec ti ve pu blic pa r ti ci pa tion in 
de ci si on ma king de pends on full, ac cu ra te, up to da te in for ma tion.14) In 
ge ne ral, ac cess to in for ma tion as well as le gi sla tion re la ted to this is sue 
can be of two types: (1) ap pli ca ble to all in for ma tion in the hands of 
pu blic aut ho ri ti es; or (2) spe ci fi cally li mi ted to en vi ron men tal in for-
ma tion. A num ber of Euro pean sta tes ha ve le gi sla tion of the fi rst type, 

13) We ge ner, Be rn hard, W.: “Rec hte des Ein zel nen“, Ba den-Ba den, No mos Ve rlg.- Ges., 1998, 1. 
Aufl.; p. 17-26.

14) Stec, S.; Ca sey-Lfko witz, S.: “Aarhus Con ven tion: The Im ple men ta tion Gu i de”, Uni ted Na ti-
ons, New York and Ge ne va, 2000; p. 49-53.
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for exam ple Swe den, the Net her lands, Den mark, Fran ce,15) and in so me 
sta tes the re are al so con sti tu ti o nal pro vi si ons con cer ning the right of 
ac cess to in for ma tion.16)

In or der for ci ti zen to ge ne rally be able to pro tect its en vi ron-
ment, and to enjoy his right to the he althy en vi ron ment, it must ha ve 
ade qu a te and prompt in for ma tion con nec ted to the sta te of the abo ve-
men ti o ned at its dis po sal. Only, and only a well-in for med pu blic may 
exert con trol, and be a dow nright real pa rt ner to the aut ho ri ti es in the 
put ting in to ef fect the hig hest stan dards of the en vi ron men tal po li ci es.17) 
Ac cor dingly, ac cess to in for ma tion is con si de red to be at the he art of so-
und en vi ron men tal pro tec tion and su sta i na ble de ve lop ment. It ena bles 
ci ti zens to ob tain in for ma tion abo ut the sta te of the en vi ron ment and 
hu man he alth, fac tors af fec ting or po ten ti ally af fec ting the en vi ron ment 
such pol lu tion, pro po sed pro jects that co uld im pact on the en vi ron ment, 
laws, po li ci es and in ter na ti o nal agre e ments po ten ti ally af fec ting the en-
vi ron ment as well as le ar ning abo ut thre ats to the en vi ron ment and how 
to re spond to them.18)

On the Euro pean Union le vel the Di rec ti ve 2003/4/EC on Pu blic 
Ac cess to En vi ron men tal In for ma tion en te red in to fo r ce and re pla ced 
the Di rec ti ve 90/313/EEC,19) ba sed on ide as and dec re es of the Aarhus 
Con ven tion. As well as the Aarhus Con ven tion, the Di rec ti ve gu a ran te-
es to every na tu ral and le gal pe r son free ac cess to en vi ron men tal in for-
ma tion, which is known to aut ho ri ti es or ot her su bjects of pri va te law, 
and that right, may be exer ci sed wit ho ut any le gal cla im. In Ar tic le 3, 
pa ra graph 2(a) it is sta ted that aut ho ri ti es are obli ged to an swer wit hin 
a month de lay to the sub mit ted de mand, and only ex cep ti o nally af ter a 
two months de lay. Ba sed on Ar tic le 6, Pa ra graph 1, any pe r son which 
cla ims that the de mand was unjustly re jec ted, or was not even de alt 
with, or has got ten from aut ho ri ti es in char ge an ina de qu a te an swer 
“has ac cess to a pro ce du re in which the acts or omis si ons of the pu blic 
aut ho ri ti es con cer ned can be re con si de red by that or anot her pu blic aut-

15) For mo re de ta ils see: Hal lo, Ralph E.: “Ac cess to En vi ron men tal In for ma tion in Euro pe”; 
Klu wer Law In ter na ti o nal, Lon don- The Ha gue- Bo ston; 1996.

16) Such co un tri es are for exam ple Gre e ce and Po r tu gal. As a ru le, such con sti tu ti o nal pro vi si ons 
re qu i re le gi sla tion or re gu la ti ons to ac ti va te the right they gu a ran tee. Wit ho ut such se con dary 
le gi sla tion, the con sti tu ti o nal pro vi si ons are sel dom of prac ti cal ef fect. For mo re de ta ils see 
al so: Hal lo, Ralph E.: “Ac cess to En vi ron men tal In for ma tion in Euro pe”; Klu wer Law In ter-
na ti o nal, Lon don- The Ha gue- Bo ston; 1996.

17) Sands, Phi lip pe: “Euro pean com mu nity en vi ron men tal law: le gi sla tion, Euro pean Co urt of 
Ju sti ce and com mon-in te rest gro ups”, in: The mo dern law re vi ew; vol. 53, 1990; p. 685-698.

18) Bruch, Carl: “Re gi o nal Op por tu ni ti es for Im pro ving En vi ron men tal Go ver nan ce thr o ugh Ac-
cess to In for ma tion, Pu blic Pa r ti ci pa tion and Ac cess to Ju sti ce”; April 2000.

19) Di rec ti ve 90/313/EEC, OJ. (1990) L 158/56.
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ho rity or re vi e wed ad mi ni stra ti vely by an in de pen dent and im par tial 
body esta blis hed by law”.

Con trary to the pos si bi lity of get ting en vi ron men tal in for ma tion 
on re qu est, en vi ron men tal in for ma tion may be re ce i ved by the way of 
the so cal led system of re por ting. The Euro pean Union in its prac ti ce is 
put ting in to ef fect a system of re por ting, which starts with qu i te or di-
nary an no un ce ments which are sub mit ted to the Euro pean Com mis sion 
in con nec tion with the ha r mo ni za tion of na ti o nal law and re gu la ti ons 
of the Union, till the re gu lar sub mit ting of in for ma tion to the wi dest 
pu blic,20) which ena bles it to exert con trol and gi ves it the pos si bi lity 
to ha ve in sight in to the EU en vi ron men tal le gi sla tion of every sin gle 
mem ber sta te. Up to now all mem ber sta tes we re obli ged, in spe ci fied 
ti me pe ri ods to ma ke pu blic re ports on the sta te of the en vi ron ment 
(in Ge r many, fe de ral go vern ment was obli ged to ma ke a re port every 
fo urth year21)). Di rec ti ve 2003/4/EC obli ges the mem ber sta tes and re-
spec ti ve aut ho ri ti es for a still mo re in ten si ve re por ting of in for ma tion 
by me ans of com pu ter/te le com mu ni ca tion/elec tro nic me dia (Ar tic le 7, 
Pa ra graph 122)). The obli ga tion to re port every fo urth year is now a sup-
ple ment to all ot her da ta, which must be ma de pu blic only.

3.2. Right of pu blic pa r ti ci pa tion  
in de ci sion-ma king on en vi ron men tal is su es

The ro le of the pu blic in de ci sion-ma king is one of the prin ci pal 
qu e sti ons in the phi lo sop hi cal, po li ti cal and law the o ri es from the dawn 
of mo dern ci vi li za tion. All di scus si ons re la ting to the or ga ni za tion of 
the sta te ba si cally spin abo ut the qu e sti on how to or ga ni ze aut ho rity in 
the most ra ti o nal way, i.e. how to ena ble the ci ti zen to be an ef fi ci ent 
pa r ti ci pant in the pro cess of law en for ce ment, and de a ling with qu e sti-
ons which are im por tant to him. This is not ex clu si vely a qu e sti on of 
de moc racy and of up hol ding hu man rights – this qu e sti on has a very 
im por tant eco no mi cal aspect – such a way of go ver ning the sta te is mo-
re ra ti o nal and mo re ef fi ci ent than ot hers.

Pa r ti ci pa ting of the ge ne ral pu blic in the de ci sion-ma king is the 
cen tral qu e sti on of the Aarhus Con ven tion; pa rts of the Con ven tion de-
a ling with ac cess to in for ma tion and ju di cial pro tec tion are di rectly and 

20) We ge ner, Be rn hard, W.: “Rec hte des Ein zel nen“, Ba den-Ba den, No mos Ve rlg.- Ges., 1998, 1. 
Aufl.; p. 37.

21) In Ge r many this obli ga tion is pre scri bed in Art. 11 UIG, see Tho mas Scho me rus/Chri stian 
Schra der/Be rn hard We ge ner: “Um wel tin fo r ma ti on sge setz“, Kom men tar, Art. 11, 2. Aufla ge, 
Ba den-Ba den 2002.

22) Schra der, Chri stian: “Ne ue Um wel tin fo r ma ti on sge set ze du rch die Ric htli nie 2003/4/EG“, Ze-
itschrift für Um wel trecht (ZUR), No. 3, 2004; p. 134.
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fun cti o nally con nec ted to up hol ding the right of the ge ne ral pu blic in 
de ci sion-ma king. The Con ven tion ge ne rally re gu la tes this qu e sti on by 
re la ti vely di vi ding re gu la ti ons af fec ting three gro ups of de ci si ons: de-
ci si ons abo ut spe cial ac ti vi ti es (ci ted in Ar tic le 6, and in de tail num-
be red in the ap pen dix I of the Con ven tion), de ci si ons abo ut plan ning, 
pro gram ming and po li ci es in the do main of the en vi ron ment (Ar tic le 
7), and de ci si ons abo ut pa r ti ci pa ting in the pre pa ra tion of exe cu ti ve re-
gu la ti ons and/or ge ne rally ap pli ca ble law-gi ving no r ma ti ve in stru ments 
(Ar tic le 8). The list of spe cial ac ti vi ti es from Ap pen dix I is pa r ti ally 
iden ti cal with the list of ob jects and wo rks for which an esti ma te of 
its in flu en ce on the en vi ron ment is obli ga tory, ac cor ding to Di rec ti ve 
85/337/EEC on the as ses sment of the ef fects of ce r tain pu blic and pri-
va te pro jects on the en vi ron ment.23) On the le vel of the Euro pean Union 
the pa r ti ci pa tion of the ge ne ral pu blic is re gu la ted by the Di rec ti ve 
96/61/EC con cer ning in te gra ted pol lu tion pre ven tion and con trol24) and 
the Flo ra- Fa u na Di rec ti ve.25)

3.3. En vi ron men tal im pact as ses sment

The pu r po se of en vi ron men tal im pact as ses sment (EIA) is to 
iden tify any sig ni fi cant en vi ron men tal ef fects as a ma jor de ve lop ment 
pro ject and to de sign any mi ti ga tion me a su res ne ces sary to re du ce or 
re medy tho se ef fects.26) En vi ron men tal im pact as ses sment has to be ap-
plied be fo re ma jor de ci si ons are ta ken and when all al ter na ti ves are still 
open, in te gra te all en vi ron men tal con si de ra ti ons and sa fe gu ards in to all 
pha ses of pro ject de sign, con struc tion and ope ra tion. Of co ur se, from 
the very be gin ning the wi dest pu blic has to be in vol ved, con sul ted and 
pro vi ded with suf fi ci ent and ti mely in for ma tion on all sta ges of de ci-
sion-ma king, in clu ding fi nal ap pro val and the esta blis hment of con di ti-
ons for pro ject im ple men ta tion.27)

The pa r ti ci pants of EIA are all tho se who are di rectly or in di-
rectly “hit” with a ce r tain pro po sal, all tho se who are in te re sted for the 

23) Euro pean Co un cil Di rec ti ve 85/337/EEC on the as ses sment of the ef fects of ce r tain pu blic and 
pri va te pro jects on the en vi ron ment OJ. L 175 , 05/07/1985; p. 0040 – 0048.

24) Euro pean Co un cil Di rec ti ve 96/61/EC of 24 Sep tem ber 1996 con cer ning in te gra ted pol lu tion 
pre ven tion and con trol; OJ. L 25 , 10/10/1996; p. 0026 – 0040.

25) Euro pean Co un cil Di rec ti ve 92/43/EEC on the con ser va tion of na tu ral ha bi tats and of wild 
fa u na and flo ra, of 21 May 1992; OJ. L 206 , 22/07/1992; p. 0007 – 0050.

26) Mi a zga, Aga ta; Du sik, Ju ri; Sa dler, Ba rry: ”En vi ron men tal Imapct As ses sment Tra i ning Re so-
ur ce Ma nual for So uth and Eastern Euro pe”; Szen ten dre, Hun gary; Re gi o nal En vi ro nem ntal 
Cen ter for Cen tral and Eastern Euro pe, 2003; p. 8-11.

27) Krämer , Lud wig: ”Fo cus on Euro pean En vi ron men tal Law”, 1997; Lon don, Swe et& Max-
well (Edit.); p. 129-130.
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pro po sal (NGO, ex perts, pri va te sec tor…) pro po nents and pro ject be-
ne fi ci a ri es, as well as pu blic aut ho ri ti es who are in char ge for pro po sals 
gi ven, or ha ve a ce r tain po li ti cal in te rest con nec ted to it. As the most 
im por tant pu blic ro les in the pro cess of in flu en ce as ses sment we may 
de ter mi ne: ta ke ac co unt of vi ews and con cerns of key stoc khol ders, en-
su re that im por tant im pacts are not over lo o ked, re du cing con flicts thr-
o ug ho ut the early iden ti fi ca tion of con ten ti o us is su es, im pro ve tran spa-
rency and in cre a se pu blic con fi den ce in the EIA pro ces ses. In clu sion of 
the ge ne ral pu blic in to the pro cess will al low it to be di vi ded in to fo ur 
le vels: the very in for ming of the ge ne ral pu blic, its con sul ta tion, ac ti ve 
pa r ti ci pa tion, and ne go ti a ting with the ge ne ral pu blic.

On the le vel of the Euro pean Union this pro cess was ini ti ally 
re gu la ted by the Di rec ti ve abo ut the as ses sment of in flu en ce on the en-
vi ron ment from the mid dle of the year 1985 (fol lo wing amend ments 
in tro du ced by Di rec ti ve 2003/35/EC), afo re men ti o ned. This Di rec ti ve 
is bin ding the mem ber sta tes by the re a li za tion of every pro ject, which 
pro ject ac cor ding to its na tu re, its di men si ons or pla ce of re a li za tion 
may lead to sig ni fi cant de gra da tion of the en vi ron ment, to ca rry out 
an as ses sment abo ut such ef fects. The Di rec ti ve re gu la tes the obli ga-
tion abo ut ade qu a te and ti mely in for ma tion of the ge ne ral pu blic abo ut 
such ef fects, as well as abo ut pos si ble ex cep ti ons and the ap pli ca tion of 
EIA on in di vi dual pro jects and re a sons for that (Ar tic le 2, Pa ra graph 2). 
The ge ne ral pu blic must ha ve the op por tu nity to bring fo rth an opi nion 
con nec ted to the re a li za tion of the pro ject, the ge ne ral pu blic must be 
con sul ted be fo re the fi nal de ci sion is bro ught fo rth: af ter the esti ma te 
is ma de, the ge ne ral pu blic must be in for med abo ut the EIA de ci sion 
(pe r mit), as well as con di ti ons and re a sons which we re es sen tial in its 
ma king (Ar tic le 9).

3.4. The right of ac cess to ju sti ce  
in relation to en vi ron men tal is su es

En vi ron men tal rights (be fo re and abo ve all to en vi ron men tal in-
for ma tion and right to pu blic pa r ti ci pa tion con cer ning en vi ron men tal 
mat ters) wo uld ha ve no sen se at all if the re wo uld be no ju di cial pos si-
bi li ti es for ci ti zens or ci ti zen or ga ni za ti ons to bring le gal ac tion for the 
pro tec tion of such rights in the ca se of in jury. The ac cess to ju sti ce in 
en vi ron men tal is su es is one of the top pri o rity qu e sti ons of the in ter na-
ti o nal agen da, and mo re and mo re its im por tan ce is emp ha si zed which 
un der li nes the in te rest of the ge ne ral pu blic in the pre ser va tion of its 
en vi ron ment. This aim wo uld ha ve been best at ta i ned by a co o pe ra tion 
of all sec tors of the so ci ety and the go vern ment. When the ci ti zens fight 
for en vi ron men tal ju sti ce for ac cess to the right for in for ma tion or the 
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right to be a pa rty in the de ci sion-ma king, they in cre a se the ir abi lity to 
such new-ac qu i red mec ha nisms for use in ot her do ma ins.

The fo cu sing on qu e sti ons of ju sti ce in the fra me of in ter na ti o-
nal en vi ron men tal law is an in dex of the ro le of en vi ron men tal pro tec-
tion in em po we ring pe o ple and ma king aut ho ri ti es mo re ac co un ta ble. 
The re la ti on ship bet we en ac cess to ju sti ce and good go ver ning prac ti ce 
to ward su sta i na ble de ve lop ment be co mes mo re evi dent. Whe re as re a-
li za tion that the pro tec tion of the en vi ron ment and the over-all de ve lop-
ment are mu tu ally co u pled and in ter con nec ted is of long stan ding,28) the 
con nec tion bet we en ac cess to the ju sti ce and the go vern ment is qu i te 
re cent. This is still anot her pro of of the spe ci fic cha rac ter of the in ter na-
ti o nal law29) and its ap pli ca bi lity on even ot her re gi ons of the na ti o nal 
and in ter na ti o nal law, espe ci ally in the con text of hu man rights, of su-
sta i na ble de ve lop ment and in te gra tion equ ity. The Aarhus Con ven tion 
de als with the ac cess to ju sti ce in qu i te a de ta i led way but be fo re it was 
bro ught fo rth in the fra me work of the en vi ron men tal po licy in the Euro-
pean Union the im por tan ce of such a con cept was emp ha si zed.30)

4. EN VI RON MEN TAL PRO CE DU RAL  
RIGHTS AS A ME ANS OF A CON TROL  

OF PU BLIC AUT HO RI TI ES – EU STAN DARDS

The de ve lop ment of the en vi ron men tal law at the le vel of the 
Euro pean Union star ted in the se ven ti eth when the or gans of the Union 
in its ac ti vi ti es star ted to apply in a mo re and mo re in ten si ve way the 
stan dards of the en vi ron men tal po licy. To day, the en vi ron men tal po licy 
sho uld im bue all ot her po li ci es of the Euro pean Union and its or gans 
and in sti tu ti ons.31)

28) The pre am ble to the Rio Dec la ra tion re fers to “the in te grity of the glo bal en vi ron men tal and 
de ve lop men tal system.” Prin ci ple 4 sta tes: “In or der to ac hi e ve su sta i na ble de ve lop ment, en-
vi ron men tal pro tec tion shall con sti tu te an in te gral pa rt of the de ve lop ment pro cess and can not 
be con si de red in iso la tion from it.” See al so prin ci ple 25: “Pe a ce, de ve lop ment and en vi ron-
men tal pro tec tion are in ter de pen dent and in di vi si ble”.

29) As Fit zma u ri ce has said, “In ter na ti o nal en vi ron men tal law is one of the most ener ge tic fi elds 
of in ter na ti o nal law. It ap pe ars that its con tri bu tion to in ter na ti o nal law will con ti nue.” See 
Fit zma u ri ce, Mal go sia: ”The con tri bu tion of en vi ron men tal law to the de ve lop ment of mo-
dern in ter na ti o nal law”, Ma karczyk, Je rzy (ed.): ”The ory of in ter na ti o nal law at the thres hold 
of the21st cen tury”; The Ha gue, Klu wer Law In ter na ti o nal, 1996; p. 25-30.

30) This had been do ne wit hin the Fifth En vi ron men tal Ac tion Pro gram me from 1992, “it must 
be en su red… to pu blic in te rest gro ups, in prac ti cal sen se, ac cess to co urts, in or der to se cu re a 
pro tec tion of the ir le gal in te rest thr o ugh ef fec ti ve ac com plis hment of pre scri bed en vi ron men-
tal me a su res and pre ven tion of il le gal ac ti ons”.

31) Ruf fert, Mat hi as: ”Su bjek ti ve Rec te im Um wel trecht der EG”, He i de berg, R.v. Dec kler’s 
Vrlg., 1996; p. 2-5.
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The le gi sla tion of the Euro pean Union in the fi eld of the en vi ron-
ment is very de ve lo ped. As told be fo re, the di rec ti ves bind the mem-
ber-sta tes and the ir go vern ments to tran spo se them in to the ir re spec ti ve 
na ti o nal law systems in the de a dli nes pre scri bed in which way they are 
le gally com pel led to im po se the stan dards pre scri bed. Ho we ver, ex pe-
ri en ce shows that the en vi ron men tal le gi sla ti ve in the Euro pean Union 
is vi sibly less ap plied and with less se ri o u sness, and the de a dli nes are 
far less ho no red than in ot her re gu la ti ons. From one si de it hap pens so 
be ca u se of de fi ci en ci es in the very struc tu res of en vi ron men tal re gu la ti-
ons that are not easy for the mem ber –sta tes to ac cept as well as be ca u se 
of pro blems in pe r son nel and or ga ni za ti o nal struc tu res of pu blic of fi ci-
als in which re alm the qu e sti ons of the en vi ron ment are lo ca ted. From 
the ot her si de, it hap pens be ca u se of the fact that most di rec ti ves we re 
ba sed on Ar tic le 175 EC, which al lows to mem ber-sta tes, ba sed on Ar-
tic le 176 EC “to ma in tain or in tro du ce mo re strin gent en vi ron men tal 
me a su res”.32) Su r mo un ting such pro blems will su rely be al le vi a ted by 
strengthe ning the so-cal led de cen tra li zed con trol of im ple men ting en vi-
ron men tal laws, which on the na ti o nal le vel con sists in the pa r ti ci pa tion 
of the bro a dest pu blic in the pro ces ses of the en vi ron men tal de ci sion-
ma king, as well as in gi ving the op por tu nity to the ci ti zens to sa fe gu ard 
the ir rights in the qu e sti ons of the en vi ron ment in an ef fi ci ent way in 
co urts of law and in front of the ad mi ni stra tion, which ta ken to get her 
is al so the mec ha nism for the con trol of ot her de ci si ons ma de by aut-
ho ri ti es. As seen, the re la ti on ship of en vi ron men tal rights of in di vi dual 
ci ti zens and the pu blic aut ho ri ti es in the gre a test me a su re are ba sed on 
the sup port which the pu blic aut ho ri ti es ex tend thr o ugh the system of 
is su ing co r re spon ding pe r mits, in which way po ten tial dan gers for the 
en vi ron ment are eit her thwar ted or eli mi na ted, and on the ot her si de 
the se rights are sa fe gu ar ded by gi ving ac cess to com pla ints. The afo re-
men ti o ned di rec ti ve abo ut ac cess to en vi ron men tal in for ma tion must be 
men ti o ned again in this con text, be ca u se only the free ac cess to in for-
ma tion ena bles and de ve lops the con trol of the pu blic – it in forms the 
ge ne ral pu blic re gar ding the ac ti ons of pu blic aut ho ri ti es on all le vel.33)

The de cen tra li za tion of the im ple men ta tion of the EU en vi ron-
men tal le gi sla tion on the le vel of the Union con sists in ca rrying over 
the con trol aut ho ri za tion to in sti tu ti ons and the go vern ment of mem-

32) Krämer, Lud wig: “Thirty Years of EC En vi ron men tal Law: Pe r spec ti ves and Pro spec ti ves”; in 
Krämer, L.: ”Euro pean En vi ron men tal Law”, Da r mo uth Pu blis hing Com pany, En gland, 2003; 
p. 489.

33)  Dem mke, Chri stoph: “Die EG Um wel tin for ma ti on sric htli nie und die Vol lzug sde fi zi te in der 
EG Um welt po li tik“, in He ge le, D.; Röger, R.: “Um weltschutz du rch Um wel tin fo r ma ti on – 
Chan cen und Gren zen des ne uen In for ma ti on san spruchs“, Be r lin, 1993; p. 33-61.
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ber-sta tes or gi ven the ca se to even “les ser” bo di es.34) The Euro pean 
Com mis sion is com pe tent to su per vi se the ful fil lment of the obli ga ti-
ons of the mem ber sta tes, and con nec ted to abo ve men ti o ned may start 
pro ce e dings in front of the Euro pean Co urt of Ju sti ce.35) The obli ga ti-
ons of mem ber-sta tes re gar ding the le gi sla ti ve of the Euro pean Union 
boil down to: in cor po ra tion of en vi ron men tal laws in to the fra me work 
of na ti o nal le gi sla ti ons and pro vi ding a com ple te and co r rect in cor po-
ra tion in the en ti re na ti o nal te r ri tory (it must be emp ha si zed that all 
me a su res aimed in the sen se of the le gi sla ti ve abo ve men ti o ned must be 
tran smit ted to the Com mis sion by no ti fi ca tion). The con trol of the ap-
pli ca tion in prac ti ce of the le gi sla tion in cor po ra ted is not in the do main 
of com pe ten ce of the Com mis sion or so me ot her or gan.
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ПРАВОНАПРИСТУПИНФОРМАЦИЈАМА
ОЖИВОТНОЈСРЕДИНИУОКВИРУ

КОНЦЕПТАЉУДСКИХПРАВАИПОЛИТИКЕ
ЗАШТИТЕЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

Резиме
По след њих де це ни ја све су ин тен зив ни је де ба те о пра ву на 

здра ву жи вот ну сре ди ну и раз во ју људ ских пра ва. Ди рект на по сле-
ди ца ова кве ин тен зив не ака дем ске де ба те је су упра во све ве ћи зах-
те ви за уна пре ђи ва њем људ ских пра ва тре ће ге не ра ци је. Ауто ри су 
у ра ду раз мо три ли по сто је ће ме ђу на род не кон вен ци је, до стиг ну те 
стан дар де уну тар Евр оп ске уни је у овој обла сти и раз мо три ли на-
чи не оса вре ме њи ва ња еко ло шке по ли ти ке у ци љу уна пре ђи ва ња 
свих или го то во свих аспе ка та пра ва на здра ву жи вот ну сре ди ну и, 
са мим тим, људ ских пра ва en ge ne ra le.

Пра во на здра ву жи вот ну сре ди ну, као та ко зва но људ ско пра-
во тре ће ге не ра ци је, у се би об у хва та не ко ли ко ва жних еле ме на та, 
од но сно пра ва и то: од пра ва на при ступ ин фор ма ци ја ма од зна-
ча ја за очу ва ње жи вот не сре ди не, пре ко пра ва на во ђе ње суд ских 
спо ро ва у овој обла сти, до пра ва на по ли тич ку па р ти ци па ци ју, тј. 
пра ва на уче ство ва ње у про це су до но ше ња од лу ка, што ди рект но 
ути че на раз вој и кон со ли да ци ју де мо крат ског по рет ка, по себ но у 
тран зи ци о ним др жа ва ма.

Сто га су ауто ри по себ но на гла си ли ва жност им пле мен та ци-
је до стиг ну тих стан дар да у окви ру ко му ни тар ног пра ва, чи ме би 
се еко ло шка по ли ти ка у Ср би ји, ко ја је још увек у по во ју, мо гла 
до дат но уна пре ди ти, из ме ђу оста лог и у кон тек сту при сту па ња Ср-
би је Евр оп ској уни ји и усва ја њу прав них те ко ви на Евр оп ске уни је 
у овој обла сти.
Кључ не ре чи: еко ло шка по ли ти ка, пра во жи вот не сре ди не, људ ска пра ва

* Овај рад је примљен 06. фебруара 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. септембра 2015. године.
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Сажетак
На про сто ри ма бив ше СФРЈ жи ве ла је број на му сли ман ска 

по пу ла ци ја. Ислам је бит но по ли тич ка ре ли ги ја где се ве ра и по ли-
ти ка не одва ја ју. Ислам је ути цао на кре и ра ње по ли тич ких иден ти-
те та код ове вер ске гру па ци је. Као ре зул тат, по ли тич ки иден ти тет 
му сли ма на срп ског је зи ка је фор ми ран на ба зи исла ма. За раз ли-
ку од то га, код Ал ба на ца се ство рио фор мал но ан ти ре ли ги о зни а 
са мим тим и ан ти и слам ки по ли тич ки про је кат. Прет по став ка за 
фор ми ра ње ан ти и слам ског по ли тич ког мо де ла је сте да је ал бан-
ска по пу ла ци ја ате и стич ка. Али би ло је друк чи је. Ал бан ци су би ли 
нај ре ли ги о зни ји му сли ма ни СФРЈ. Ја сно је, он да, да је фор мал но 
ате и стич ки по ли тич ки про је кат био ма ска за ислам ко ји до ла зи из 
по за ди не. Сто га је овај про блем ве ли ки иза зов за по ли ти ку и по ли-
ти ко ло ги ју ре ли ги је.
Кључ не ре чи: ислам, по ли тич ки иден ти тет, СФРЈ, по ли ти ко ло ги ја ре ли-

ги је
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Је дан од нај ва жни јих чи ни ла ца ко ји је ства рао по ли тич ке 
иден ти те те у Бив шој Ју го сла ви ји је сте ре ли гиј ски. Основ на раз ли-
ка из ме ђу на ро да Ср би је, БиХ и Хр ват ске је сте ре ли гиј ска. Да кле, 
ра ди се о по ли тич ким на ци ја ма ко је при па да ју јед ном ет нич ком 
на ро ду. Јер не по сто ји ет нич ки на род ко ји не ма свој је зик. А сва 
три на ро да о ко ји ма го во ри мо: Ср би, Хр ва ти и Бо шња ци, го во ре 
исти је зик. И пре ве о ма крат ког вре ме на би ли су при пад ни ци исте 
вер ске за јед ни це.

Као по себ но ва жан по да так на во ди мо да je у При је по љу по-
диг нут спо ме ник, ко ји пред ста вља мај ку Ру жи цу Пе јо вић ко ју гр-
ле ње на два си на, пра во сла вац Лу ка и му сли ман Али ја По ту рак.1) 
Спо ме ник је на пра вљен на осно ву фо то гра фи је из 1919. го ди не. 
Са мо се дам го ди на по сле пре стан ка осман ске вла да ви не над тим 
гра дом. Да нас по том ци Али је говoре да су Бо шња ци и да им је ма-
тер њи је зик бо сан ски, а по том ци Лу ке да су Ср би и да им је је зик 
срп ски.

Ми сли мо да ти при ме ри нај бо ље по ка зу ју ко ли ко је ре ли ги-
ја ути ца ла на фор ми ра ње на ци о нал ног, а са мим тим и по ли тич ког 
иден ти те та. Из ове чи ње ни це се ви ди да је ислам прак тич но је ди ни 
раз лог на осно ву ко га је ство ре на бо шњач ка на ци ја. Та чи ње ни ца 
се у бо љим ана ли за ма му сли ман ских ауто ра не не ги ра. На про тив, 
она се као та ква ис ти че.

Као по себ но ва жан при мер на во ди мо ци тат из јед ног ча со-
пи са ко ји штам па Ислам ска за јед ни ца Ко со ва (ИЗ К). „На ше бо-
шња штво ни у ком слу ча ју не зна чи не ги ра ње на шег ислам ског 
вје ро ва ња, на про тив, ислам је глав ни кон сти ту енс (те мељ) на ше 
на ци је, да ни смо по ста ли му сли ма ни не би смо би ли ни Му сли ма-
ни ни Бо шња ци“.2) У ње му пред став ни ци слу жбе ног исла ма за сту-
па ју те зу да му сли ма ни ко ји го во ре исти је зик као и Ср би тре ба да 
се на ци о нал но де кла ри шу као Бо шња ци. И то на Ко со ву и Ме то-
хи ји, где му сли ма ни, го вор ни ци тзв. бо сан ског је зи ка, ни ка да ни су 
има ли ве зу са Бо сном. Ка ко су они у вре ме ове про па ган де окле-
ва ли да то учи не, не ви де ћи сво ју ве зу ни са Бо сном ни са бо шња-
штвом, му сли ман ски те о ло зи им об ја шња ва ју да је то због исла ма. 
И  по твр ђу ју да без исла ма не би би ло ни бо шња штва.

Ве о ма је ва жно да се ов де на зив му сли ма ни ко ји се пре ма 
срп ском пра во пи су пи ше ма лим сло вом, обе ле жа ва по чет ним ве-

1) Бран ко Пе јо вић, Љу бав је из над ве ре, а бра ћа су за у век за јед но, По ли ти ка, Бе о град 
http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Sr bi ja/Lju bav-je-iz nad-ve re-a-bra ca-su-za u vek-za jed no.
sr.html (Ac ces sed 2.4.2015.).

2) Се лам, Ре ви ја за кул ту ру, на у ку и вје ру, При зрен, Ислам ска за јед ни ца Ко со ва, бр. 10, 
мај-ју ни 1997, стр. 7.
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ли ком сло вом. Да би на чи ни ли раз ли ку из ме ђу му сли ма на као вер-
ске при пад но сти и му сли ма на као на ци је по че ли су на ци ју да обе-
ле жа ва ју са ве ли ким по чет ним сло вом М.

Та ко ви ди мо да је овим ци та том ИЗК сво јим при пад ни ци ма, 
ко ји го во ре срп ски, хте ла да ука же на пут ко јим се због исла ма до-
шло до бо шњач ке на ци је.

За то са да ка да смо, чи ни нам се, до вољ но ар гу мен то ва но по-
ка за ли ка ко је ство рен по се бан вер ски му сли ман ски ко лек ти ви тет, 
ва ља по ка за ти ка ко је ислам ути цао да се тај ко лек ти ви тет пре тво-
ри и у по ли тич ки.

Ислам је бит но по ли тич ка ре ли ги ја. Да кле, и ве ра и др жа ва. 
Го во ре ћи о то ме, је дан од ис так ну ти јих са вре ме них му сли ман ских 
де лат ни ка на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је, Џе ма лу дин Ла тић, 
про фе сор теф си ра (ту ма че ње Ку ра на) на Фа кул те ту ислам ских на-
у ка у Са ра је ву и са бо рац Али је Изет бе го ви ћа, ка же: „...ислам има 
три ам би ци је: про ми је ни ти по је дин ца у скла ду и са ци ље ви ма тев-
хи да, ислам ског мо но те и зма, фор ми ра ти му сли ман ско дру штво и, 
ка сни је др жа ву... Пре ма то ме по ли тич ка ди мен зи ја у исла му је ну-
жно и сна жно за сту пље на“.3)

Зна чи, са ма при ро да исла ма упу ћу је на то да ислам ска за јед-
ни ца мо ра да се офор ми као по ли тич ка за јед ни ца. У слу ча ју бо сан-
ских му сли ма на и свих оста лих му сли ма на ко ји са њи ма де ле исти 
је зик, да кле, му сли ма на из Ср би је и Ма ке до ни је, та је иде ја ре а ли-
зо ва на ства ра њем по ли тич ке пар ти је Али је Изет бе го ви ћа ко ја се 
зо ве „Стран ка де мо крат ске ак ци је“ (СДА). Та стран ка је до ми нант-
на стран ка ме ђу му сли ма ни ма у БиХ. И стал но, од уво ђе ња ви ше-
стра нач ја и при зна ња не за ви сно сти БиХ, она уче ству је у вла сти. 
СДА је свој по ли тич ки про грам кре и ра ла на осно ву по ли тич ког 
спи са Али је Изет бе го ви ћа „Ислам ска де кла ра ци ја“.

У том спи су сто ји: „Не ма ми ра ни ко ег зи стен ци је из ме ђу 
ислам ске ре ли ги је и не и слам ских дру штве них и по ли тич ких ин-
сти ту ци ја... По ла жу ћи пра во да сам уре ђу је свој сви јет, Ислам ја-
сно ис кљу чу је пра во и мо гућ ност дје ло ва ња би ло ко је странe иде-
о ло ги је на свом под руч ју. Не ма да кле ла ич ког прин ци па, а др жа ва 
тре ба да бу де из раз и да по др жа ва мо рал не кон цеп те ре ли ги је“.4)

Пред сед ник СДА ка же да је њeгов циљ ствaрaње др жа ве у 
ко јој не ће би ти се ку лар ног кон цеп та ор га ни за ци је вла сти. Исто-
вре ме но, Изет бе го вић по ру чу је сво јим след бе ни ци ма да циљ њи-

3) Џе ма лу да ин Ла тић, По ли тич ка ди мен зи ја исла ма, Та квим, 1417/18, 1997. Пред сјед ни-
штво удру же ња уле ме Ко со ва, При зрен, стр. 68-69.

4) Али ја Изет бе го вић, Ислам ска де кла ра ци ја, Са ра је во, Бо сна, 1990, стр. 22.
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хо ве бор бе је сте са мо стал на БиХ, али не за ви сна са мо од Ју го сла-
ви је. У бу дућ но сти би се та ква не за ви сна Бо сна мо ра ла ује ди ни ти 
са оста лим му сли ма ни ма. Изет бе го вић нам о то ме ка же: „Ислам 
са др жи прин цип ум ме та тј. Те жњу за ује ди ња ва њем свих Му сли-
ма на у је дин стве ну за јед ни цу – вјер ску, кул тур ну и по ли тич ку. 
Ислам ни је  на ци о нал ност, али је сте над на ци о нал ност ове за јед ни-
це“.5) Ка ко та за јед ни ца тре ба да из гле да не при ко сно ве ни во ђа СДА 
опи су је ова ко: „У јед ној  од те за за ислам ски по ре дак да на шњи це 
на ве ли смо да је функ ци ја ислам ског по рет ка те жња за оку пља њем 
свих Му сли ма на и му сли ман ских за јед ни ца у сви је ту. У да на шњим 
при ли ка ма ова те жња зна чи бор бу за ства ра њем ве ли ке ислам ске 
фе де ра ци је од Ма ро ка до Ин до не зи је, од троп ске Афри ке до цен-
трал не Ази је“.6)

Да кле, да је то са ве зна др жа ва. Из то га се ја сно ви ди да је 
иде ја о не за ви сној БиХ са мо ета па ка ује ди ње њу у ислам ску фе де-
рал ну др жа ву.

У бо сан ском слу ча ју по сто ји још јед на ва жна ком по нен та 
ко ја је ути ца ла на фор ми ра ње ислам ског иден ти те та по ред са мог 
ислам ског кон цеп та за јед ни це. Ту се ра ди о ве о ма раз ви је ном тур-
ко фил ском осе ћа њу ко је је код бо сан ских му сли ма на раз ви ја но од 
по чет ка исла ми за ци је. Прак тич но је ди ни му сли ма ни са ко ји ма су 
се хри шћан ски Бо сан ци и Хер це гов ци сре ли би ли су Осман ли је. 
Ка да је исла ми за ци ја кре ну ла би ло је то по сред ством осман ске 
вла сти и осман ске уле ме (све штен ства). Те му сли ма не су исла ми-
зо ва ни Бо сан ци и Хер це гов ци и не му сли ма ни у Бо сни и у дру гим 
зе мља ма бив ше Ју го сла ви је на зи ва ли Тур ци ма. Ко ли ко је би ло по-
и сто ве ћи ва ње исла ма са пој мом Тур чин и Тур ци, ви ди се из по да-
тка да су и му сли ма ни и не му сли ма ни про цес пре ла ска на ислам 
бо сан ског и хер це го вач ког ста нов ни штва по че ли на зи ва ти по тур-
ча ва њем. То по твр ђу ју и нај при зна ти ји бо сан ски му сли ман ски 
ин те лек ту ал ци. Та ко нпр.: „У вријемe осмaнске вла сти у на шим 
кра је ви ма оп ће ни то се по јам Тур чин иден ти фи ко вао са при пад ни-
ком исла ма, па су се та да и са ми бо сан ско хер це го вач ки Му сли ма ни 
на зи ва ли Тур ци ма...“.7)

Ка ко је ислам до шао пре ко Осман ли ја та ко се код тих исла-
ми зо ва них Сло ве на раз ви ла ве ли ка љу бав за Осман ли је. А кад се 
осман ска им пе ри ја по ву кла и ка да је ка сни је фор ми ра на Тур ска, та 

5) Исто, стр. 27.

6) Исто, стр. 46.

7) Атиф Пу ри ва тра, Му ста фа Има мо вић и Ру смир Мах мут ће ха јић, Му сли ма ни и бо шња-
штво, Би бли о те ка Кљу ча нин, Са ра је во, 1991, стр. 23.
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се љу бав пре не ла на мо дер ну Тур ску и Тур ке. Та ко да је код ових 
му сли ма на раз ви је но ве о ма ја ко фил тур ско осе ћа ње. Та је чи ње ни-
ца по себ но оја ча на по сле 1517. го ди не, ка да је сул тан Се лим пре-
у зео и ха лиф ско зва ње. Од та да су бо сан ски му сли ма ни осе ћа ли 
по себ ну оба ве зу да жи ве под вла шћу свог вер ског и по ли тич ког 
гoсподара – ха ли фа.

Ка ко су до жи ве ли по вла че ње осман ске вла сти нај бо ље по ка-
зу ју ре чи Ади ла Зул фи кар па ши ћа (1921-2008.), ис так ну тог бор ца 
за не за ви сну БиХ и јед ног од осни ва ча и пот пред сед ни ка СДА. Го-
во ре ћи на јед ној три би ни у Но вом Па за ру пред рас пад Ју го сла ви је, 
Зул фи кар па шић је ре као: „По зна то је да је на овим про сто ри ма до 
Бал кан ских ра то ва би ла Тур ска др жа ва... То је би ла на ша др жа ва. 
Др жа ва ко ја је ис пу ња ва ла на ше ин те ре се... Да кле ми смо сво ју 
еман ци па ци ју, свој про спе ри тет, сво ју бу дућ ност ве зи ва ли за ту 
тур ску др жа ву и на сто ја ли да је оја ча мо... Ка да се Тур ска им пе ри ја 
по ву кла... Ср би су у ду би ни ду ше оста ли на ши про тив ни ци, ру ши-
те љи на ше зе мље...“.8) 

На по ме ну те ре чи са лом се раз ле гао апла уз. Ка ко се то де си-
ло 80 го ди на по сле од ла ска осман ске вла сти из то га гра да, ја сно је 
да са вре ме не ге не ра ци је му сли ма на Тур ску до жи вља ва ју као сво ју 
из гу бље ну отаџ би ну. Чи ње ни ца да су да на шњи му сли ма ни из Но-
вог Па за ра ду бо ко све сни да ова Тур ска ни је осман ско цар ство и 
да је ова ко по др жа ва ју, ја сно по ка зу је да су они љу бав за осман ски 
сул та нат пре не ли на са да шњу ре пу бли ку Тур ску и да ти ме ис ти-
чу да њи хов са да шњи по ли тич ки иден ти тет ите ка ко под ра зу ме ва 
и тур ски по ли тич ки иден ти тет. По ме ну ти Зул фи кар па шић на во ди 
при мер сво га оца ко ји се бо рио про тив аустро у гар ске оку па ци је 
БиХ 1878. го ди не, па ка же: „Он се бо рио про тив Аустро у гар ске да 
са чу ва тур ску упра ву у Бо сни, а не да се од ње осло бо ди“.9)

За то је са свим ја сно за што је Исмет-па ша Ине ни, на след ник 
Ата тур ка (1884-1973.), јед ном из ја вио: „Не ма Тур ске без Бо сне“. 
Ко ли ко је то ва жна чи ње ни ца у бо сан ско-хер це го вач ком му сли-
ман ском иден ти те ту ви ди се пре све га кроз по ли ти ку ИЗ БиХ. У 
ГВИС-у (Гла сник вр хов ног ислам ског стар је шин ства) по сто ји ру-
бри ка „Из на ше про шло сти“. Сам на слов го во ри да се ра ди о ба-
шти ни или про шло сти бо сан ско-хер це го вач ких му сли ма на. Је дан 
од при ло га ко ји се  по ја вио у тој ру бри ци био је и опис па ши ног 
ко на ка ко ји се на ла зио на Ка ле мег дан ској твр ђа ви у да на шњем Бе-

8) Став, Но ви Сад, 21.2.1992, стр. 21.

9) Ми ло ван Ђи лас, На де жда Га ће, Бо шњак Адил Зул фи кар па шић, Бо шњач ки ин сти тут, 
Ци рих, На клад ни за вод Гло бус, 1994, стр. 37.
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о гра ду, глав ном гра ду Ср би је. Основ но пи та ње, ко је би се мо гло 
по ста ви ти, би ло би: ка кве ве зе има ко нак па ше, да кле сул та но вог 
гу вер не ра бе о град ског па ша лу ка, јед не са свим све тов не лич но сти, 
са му сли ма ни ма као вер ском гру пом, јер ГВИС је вер ски ча со пис.10)

Про тур ски осе ћај је, што је по себ но ва жно, ве о ма раз ви јен 
и код при пад ни ка мла де ге не ра ци је. Већ ду же вре ме на утак ми-
ца ма ко је игра ју еки пе из Ра шке обла сти на ви ја чи ма шу тур ским 
за ста ва ма, па чак и из ви ку ју сло га не: „Ово је Тур ска“. И те сло га не 
уз ви ку ју и на те ри то ри ји Ср би је где не ма му сли ма на, ка да игра ју 
у го сти ма. По себ но је ка рак те ри стич но да су то уз ви ки ва ли у Кру-
шев цу.11)

Као крун ски до каз ко ли ко се чи тав бо сан ско-хер це го вач ки 
му сли ман ски кор пус ве же за са вре ме ну Тур ску, да кле ла ич ку Тур-
ску где је ре ли ги ја одво је на од др жа ве, ви ди се из из ја ве Злат ка 
Ла гум џи је, пред сед ни ка Со ци јал де мо крат ске пар ти је БиХ. Чо ве ка 
ко ји је ле ви чар, ате и ста и не ве ру је у ислам. Са мим тим за ње га би 
ве за са Тур ском ко ја је за сно ва на на исла му тре ба ло да бу де не за-
ми сли ва. Али, ни је. И сам Ла гум џи ја је у јед ном ин тер вју из ја вио: 
„Тур ска је и наш дом“.12)

У том сми слу је по себ но ва жно и да је сва ка ве за са исла мом 
у про шло сти би ла ве за на за осман ски сул та нат, на ро чи то док је 
сул тан био и ха лиф. Да кле, бо сан ско-хер це го вач ки му сли ма ни во-
ле Тур ску, јер их је она спо ји ла са исла мом. У ме ри у ко јој је Тур ска 
ма ње ислам ска, у тој ме ри је ве за Бо сне са њом ма ња.

То је у сво јој Ислам ској де кла ра ци ји ре као Али ја Изет бе-
го вић. По гле дај мо са мо сле де ћи ци тат, па ће нам све би ти ја сно. 
„При мјер Тур ске и Ја па на... ове дви је зе мље пру жа ле су сли ку вр-
ло слич них... зе ма ља... За тим су сли је ди ле по зна те ре фор ме у обје 
зе мље. Да би на ста вио жи вје ти свој а не ту ђи жи вот, Ја пан је по ку-
шао ује ди ни ти тра ди ци је и про грес. За Тур ску су ње ни мо дер ни сти 
иза бра ли су про тан смјер. Да нас је Тур ска тре ће ра зред на зе мља, а 
Јaпан се по пео у сам врх свјет ских на ци ја“.13)

По ред бо сан ског исла ма, као из во ра по ли тич ког по рет ка, ве-
о ма је ва жан, а у мно го че му и ва жни ји, ал бан ски ислам. Основ но 

10) Исто, 2/1989. стр. 208.

11) Ди рек тор ли ге о ин ци ден ту у Кру шев цу: Си гур но не ће мо то ле ри са ти на си ље 
http://037ks.com/2014/04/di rek tor-li ge-o-in ci den tu-u-kru sev cu-si gur no-ne ce mo-to le ri sa ti-
na si lje. 

12) Ла гум џи ја:Тур ска је и наш дом, 29.10.2013. http://www.trt.net.tr/bo san ski//news/de tail/bo-
sna-i-her ce go vi na/101/la gum di ja-tur ska-je-i-na-dom/24298 (До ступ но 16.4.2015.).

13) Али ја Изет бе го вић. Исто, стр. 8.
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пи та ње, ко је би сва ки за ин те ре со ва ни чи та лац по ста вио, је сте: На 
осно ву че га за кљу чу је мо да је ал бан ски ислам као фак тор по ли-
тич ког об ли ко ва ња сво је па стве ва жни ји од бо сан ског? Од го вор на 
ово пи та ње има два де ла. Пр ви је тај ко ји се од но си на број по-
тен ци јал них след бе ни ка. Број бо сан ско-хер це го вач ких му сли ма на 
за јед но са му сли ма ни ма Ср би је и Цр не Го ре ко ји го во ре исти је зик 
као и Бо сан ци, пре ма про це на ма има oкo 1.800.000.14) За раз ли ку 
од то га, Ал ба на ца му сли ма на са мо на Ко со ву има око 1.700.000.15) 
Ка да то ме до да мо око 220.000 ма ке дон ских Ал ба на ца,16) ви ди мо да 
већ на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је има мо ви ше ал бан ских му-
сли ма на не го му сли ма на Сло ве на.

Али, за раз у ме ва ње укуп ног ал бан ског фак то ра ни је мо гу ће 
одво ји ти Ал бан це из бив ше Ју го сла ви је од Ал ба на ца из њи хо ве 
ма тич не зе мље Ал ба ни је. Да кле, у са мој бив шој Ју го сла ви ји Ал ба-
на ца му сли ма на је ви ше не го му сли ма на Бо са на ца и Хер це го ва ца. 
А ка да то ме до да мо и му сли ма не из са ме Ал ба ни је, ствар по ста је 
још зна чај ни ја. У Ал ба ни ји  жи ви још oкo 1.800.000 му сли ма на. На 
осно ву то га ви ди мо да је број му сли ма на Ал ба на ца око 3.700.000. 
Зна чи да су ви ше не го два пу та број ни ји од БиХ му сли ма на. Ако је 
из ја ва Исме та Ине ни ја да не ма Тур ске без Бо сне тач на, он да би још 
тач ни ја би ла тврд ња да не ма Тур ске без Ал ба на ца. Ко ли ки је зна чај 
Ал бан ца за Тур ску ви ди се из по да та ка да је у исто ри ји осман ског 
султанатa би ло не ко ли ко де се ти на ве ли ких ве зи ра Ал ба на ца. Ста-
вро Скен ди нам да је ту ин фор ма ци ју. „Ба рем је три де сет Ал ба на ца 
би ло на функ ци ји ве ли ког ве зи ра. Ве о ма ра но, осман ска др жа ва је 
сма тра ла да је за њу до бро да по ве ри упра вља ње Ал ба ни јом па ша-
ма и бе го ви ма Ал бан ци ма.“17) Њих је сва ка ко би ло ви ше не го што 
је би ло Бо са на ца и Хер це го ва ца.18)

Дру ги део од го во ра за што је ал бан ски ислам ва жни ји за про-
у ча ва ње ути ца ја ове ре ли ги је на фор ми ра ње по ли тич ког иден ти те-
та са др жан је у чи ње ни ци да је ислам мно го ви дљи ви ји код Ал бан-
ца не го код бо сан ско-хер це го вач ких му сли ма на.

14) https://www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok/ge os/bk.html (До ступ но 
17.4.2015.).

15) https://www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok/ge os/kv.html (До ступ но 
17.4.2015.).

16) https://www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok/ge os/mk.html (До ступ но 
17.4.2015.).

17) Sken di Sta vro, The Al ba nian Na ti o nal Awa ke ning, Прин стон, Њу Џер зи, 1967. стр. 21.

18) О исла му као су шти ни ал бан ског се це си о ни зма об ја вљен је фељ тон у По ли ти ци још 
пре две де це ни је. По ли ти ка је има ла ти раж од ви ше сто ти на хи ља да при ме ра ка. Да кле, 
тај фељ тон су ви де ли сви. Али, ни шта ни је вре де ло, до да на да на шњег до ми ни ра те за о 
из ра зи то ан ти ре ли ги о зној Ве ли кој Ал ба ни ји. По гле да ти о то ме Ми ро љуб Јев тић, Ислам 
у иде о ло ги ји ал бан ског на ци о на ли зма, По ли ти ка, 30.12.1998-14.1.1989.
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Аутор ових ре до ва мо же за по че так до ка зи ва ња да на ве де 
сво је ис ку ство из ар ми је бив ше Ју го сла ви је ко ју су слу жи ли сви 
ње ни ста нов ни ци. Је ди ни це су би ле са ста вље не на ин тер на ци о-
нал ном прин ци пу. Да кле, у сва кој је ди ни ци мо ра ло је би ти и хри-
шћа на и му сли ма на. И ту се од мах ја сно ви де ла раз ли ка из ме ђу 
ал бан ских му сли ма на и му сли ма на БиХ. Ал бан ци су мно го ви ше 
не го Бо сан ци ин си сти ра ли да не је ду свињ ско ме со и да не пи ју 
ал ко хол. У ства ри, аутор ових ре до ва се не се ћа ни јед ног Бо сан ца 
ко ји је од би јао сви ње ти ну, док су Ал бан ци то од би ја ли у огром ном 
бро ју. Ту чи ње ни цу су по твр ђи ва ли сви, и му сли ма ни и не му сли-
ма ни. И са ми бо сан ски му сли ма ни су без ика квог за зо ра ис ти ца ли 
ве ћу при вр же ност Ал бан ца по што ва њу ислам ских про пи са.

Сва ис тра жи ва ња ре ли ги о зно сти у бив шој Ју го сла ви ји по-
ка зи ва ла су да је нај ве ћи про це нат љу ди ве за них за ве ру, био ме ђу 
ма ке дон ским Ал бан ци ма. Узми мо јед но ве о ма ста ро ис тра жи ва ње 
из 1972. го ди не. На мер но узи ма мо ово ис тра жи ва ње јер је оно  вр-
ше но у вре ме по себ не ре пре си је пре ма ре ли ги о зни ма. И са мо они 
ко ји су искре но ве ро ва ли има ли су сна ге да ка жу да су вер ни ци. 
При том ис тра жи ва њу у До њем По ло гу код Те то ва у Ма ке до ни-
ји ви де се сле де ћи ре зул та ти. Они ко ји но ми нал но при па да ју му-
сли ман ској ве ри су из ја ви ли да са мо 7,8% њих не ве ру је у бо га.19) 
Упр кос свим ко му ни стич ким за бра на ма, 73,3% је ре дов но вр ши ло 
вер ске об ре де.20)

Бо сан ски му сли ма ни при зна ју да су Ал бан ци ве ћи вер ни-
ци од њих. И то Ал бан ци, ко ји ма као при зна тој се ку лар ној на ци ји, 
ислам не тре ба за по ли тич ку про мо ци ју. Го во ре ћи о то ме, по ме ну ти 
Адил Зул фи кар па шић ова ко опи су је Ал бан це: „Они су на ша бра ћа 
у вје ри. Они су ве ли ки вјер ни ци. Они су та ко са чу ва ли струк ту ру 
по ро ди це, да је сте пра ва ислам ска по ро ди ца“.21) Или, ре ци мо, го-
во ре ћи ко је ви ше ре ли ги о зан, пред сед ник СДА за Ко со во Ну ман 
Ба лић ве ли: „Ми слим да Ко со во има не што ве ћу ислам ску сви јест 
(не го оста ле сре ди не) код сје де ња, по на ша ња, су нет“.22)

Ако је све та ко, би ло би ло гич но да се ви ди да је ислам мно-
го ви ше ути цао на по ли тич ки иден ти тет Ал ба на ца не го бо сан ских 
му сли ма на. Али, ни ка ко ни је та ко. Ско ро ни ко у све ту све до бли-

19) Сте фан Ко стов ски, Ре ли ги ја та кај сел ско то на се ле ние во Дол ни По лог, Ин сти тут за со-
ци о ло шки и по ли итчко-прав ни ис тра жу ва ња, Ско пје, 1972, стр. 81.

20) Исто.

21) Ara bia, The Isla mic World Re vi ew, Isla mic press Agency of fi ce, Crown ho u se, crow ne la ne 
East Bur nham. N. R Slo ugh Buck, En gland, br. 32.

22) Му сли ман ски глас, 12. ју ли 1991. Са ра је во.
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ских вре ме на о Ал бан ци ма ни је го во рио као о му сли ма ни ма, па 
чак ни са ми му сли ма ни их ни су узи ма ли као та кве. По ста вља се 
пи та ње за што је то та ко? Од го вор на то пи та ње опет има два де ла. 
Пр ви је у чи ње ни ци да је све до ско ро Ал ба ни јом вла дао ре жим 
Ен ве ра Хо џе, ко ји је др жав ним ак том за бра нио сва ку ре ли ги ју. По-
себ но је ва жно да су и Ал бан ци у бив шој Ју го сла ви ји гле да ју ћи у 
Ал ба ни ју као сво ју ма ти цу фор ми ра ли по ли тич ке по кре те ко ји су 
фор мал но би ли ор га ни зо ва ни и иде о ло шки устро је ни као ан ти и-
слам ска ал бан ска ко му ни стич ка пар ти ја. Али, то је би ло са мо по-
вр шно. Сва ко ко би озбиљ ни је за гре бао ко му ни стич ко оде ло на ле-
тео би од мах на ислам ско те ло. По себ но зна чај но је у то ме сми слу 
је све до че ње За пад ња ка Харт му та Ал бер та ко ји је био ве ли ки при-
ста ли ца ал бан ске фор ме ко му ни зма. Као та кав по се тио је Ал ба ни ју 
и Ал бан це у Ју го сла ви ји. У Ју го сла ви ји је био до че кан од учи те ља, 
да кле про свет ног рад ни ка и обра зо ва ног чо ве ка, нор мал но Ал бан-
ца са Ко со ва, ко ји је у при чи де ло вао као фа на тич ни ате и ста и бо-
рац про тив исла ма. Као до бар до ма ћин од вео га је сво јој ку ћи. И 
ту је Ал берт до жи вео не ве ро ват но из не на ђе ње. У ку ћи ан ти му сли-
ман ског ак ти ви сте, за те као је оно о че му нам је го ре го во рио Адил 
Зул фи кар па шић. По ро ди ца је би ла ап со лут но ислам ски устро је на. 
Град ња ку ће, гар де ро ба ко ју су уку ћа ни обла чи ли, хра на ко ју су је-
ли, на чин на ко ји су се ме ђу соб но оп хо ди ли, све је би ло ап со лут но 
ислам ско. Же не су би ле пот пу но одво је не. Харт мут Ал берт по себ-
но ис ти че да је за ње га, стран ца и ате и сту, би ло не мо гу ће да ко му-
ни ци ра са би ло ко јом од же на из те ал бан ске по ро ди це. Он је ви део 
да је то кла сич на му сли ман ска по ро ди ца. Ка ко је прет ход но до шао 
из Ал ба ни је где је си ту а ци ја би ла друк чи ја и где су све те ства ри 
би ле за бра ње не, дао је сле де ће об ја шње ње. По ње му, сва при вр же-
ност ко му ни зму ње го вог до ма ћи на, са ствар ним ко му ни змом не ма 
ни ка кве ве зе. Ње гов до ма ћин, за кљу чу је Харт мут Ал берт, се та ко 
по на ша са мо за то што во ли и сле ди Ал ба ни ју као ма ти цу. И као 
за кљу чак на во ди да све те марк си стич ко-ле њи ни стич ке пар ти је са 
Ко со ва и Ма ке до ни је са ко му ни змом не ма ју ве зе, већ су са мо пут 
до ује ди ње ња са Ал ба ни јом.23)

Дру ги део од го во ра на пи та ње: за што се за не ма рио ути цај 
исла ма на про фи ли ра ње ал бан ског по ли тич ког иден ти те та је са-
др жан у ал бан ској исто ри ји. За раз ли ку од су сед них на ро да, исла-
ми за ци ја је код Ал ба на ца за хва ти ла ве ли ки део на ро да. Ал бан ци 
су се ве за ли за сул та на, од но сно ха ли фа, и би ли су му из ра зи то 
вер ни. Из то га раз ло га ка да до ла зи до бу ђе ња на ци о на ли зма и на-

23) Stu di es on Ko so va, ed Ar shi Pi pa et Sa mi Re pis hti, Bo ul der east Euro pean mo no graphs, Co-
lum bia uni ver sity press, Њу јорк, 1984.
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ци о нал них по кре та: Гр ка, Бу га ра и Ср ба и ди за ња уста на ка про тив 
осман ске вла сти, не ма слич них де ша ва ња ме ђу Ал бан ци ма. Ка да 
је на Бер лин ском кон гре су би ла по кре ну та иде ја да се Ко со во, Ма-
ке до ни ја и Че ме ри ја до де ле Бу гар ској, Ср би ји и Грч кој, Ал бан ци 
су сла ли пе ти ци је кон гре су и за пад ним ди пло ма та ма тра же ћи да 
оста ну под вла шћу ха ли фа ко га су на зи ва ли сво јим оцем.

Као до каз на во ди мо пе ти ци ју ко ју су Ал бан ци Те то ва упу-
ти ли ам ба са до ру Фран цу ске у Ис тан бу лу „…ми сма тра мо не мо гу-
ћим да жи ви мо под не за ви сном или ауто ном ном ад ми ни стра ци јом 
ако то ни је осман ска вла да и не при хва та мо да бу де мо би ло чи ји 
по да ни ци осим ди рект ни по да ни ци сул та на“.24) Због све га то га не-
ма ал бан ских уста на ка за ства ра ње не за ви сне Ал ба ни је у од но су 
на осман ски ха ли фат. Сти ца јем окол но сти, по сле по ра за у Бал кан-
ским ра то ви ма, у ко ји ма су се Ал бан ци бо ри ли као вој ска сул та-
на, Ал ба ни ја по ста је не за ви сна. Али за то што мо ра, а не за то што 
то ал бан ски му сли ма ни же ле. О то ме Фран цуз Клод Фа рел пи ше: 
„Ал ба нац је са чу вао у од но су на цар ство и ха ли фа по што ва ње и 
дир љи ву не жност де те та... за мај ку и дом ко ји мо ра на пу сти ти... 
та Ал ба ни ја ко ја, по што не мо же опет да по ста не Тур ска, од би ја 
да бу де ита ли јан ска, од би ја да бу де грч ка и хо ће да по ста не ал бан-
ска“.25)

Не за ви сност су же ле ли са мо ал бан ски хри шћа ни. Осман ска 
др жа ва би ла је ислам ски ха ли фат и као та ква тре ти ра ла је сво је по-
да ни ке на осно ву вер ске при пад но сти. У та квој си ту а ци ји хри шћа-
ни су би ли дис кри ми ни са ни и због то га су хте ли да се осло бо де 
осман ске вла сти. Али, они ни су има ли фи зич ке мо гућ но сти за то, 
јер су огром ну ве ћи ну њи хо вих су на род ни ка чи ни ли му сли ма ни. 
Је ди ни на чин да се осло бо де осман ске вла сти био је да за сво ју 
иде ју при до би ју и му сли ма не Ал бан це. Угле да ју ћи се на Евро пу 
где се мо дер на на ци ја гра ди ла око је зич ког је дин ства, хри шћан ски 
ин те лек ту ал ци су по че ли да ши ре слич ну при чу. На осно ву то га 
по зи ва ли су ал бан ске му сли ма не да им се при дру же и да се та ко 
за јед нич ки осло бо де осман ске вла сти.

Али, ислам ски иден ти тет Ал ба на ца био је ве о ма јак. Та ко да 
су му сли ма ни од би ја ли да се при кљу че ал бан ским хри шћа ни ма у 
ак ци ја ма ко је је тре ба ло да оте ра ју осман ски сул та нат из Ал ба ни је. 
Ал бан ски на ци о на ли зам ко ји се за чео у пр вим де це ни ја ма 19. ве-
ка, не ко ли ко де се ти на го ди на ни је ус пео да при ву че ни јед ног му-

24) La Li gue Al ba na i se de Pri zren 1878-1881, Do cu ments 1, Aca de mie des Sci en ces da la RPS 
D’Al ba nie, In sti tur d’ Hi sto i re, Ti ra na, 1988, str. 21.

25) Du ka gjin Za deh Ba sri Bey, L’Al ba nie in de pen dent et l’ em pi re kha li fal ot to man, Па риз, 1920. 
стр. II и XI II.
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сли ма на. Као до каз да је то тач но на во ди мо по да так да се ни је дан 
ути цај ни му сли ман при пад ник ха не фит ског мез хе ба до ми нант ног 
у осман ском сул та на ту ни је при дру жио овом по кре ту. А ха не фи ти 
су огром на ве ћи на ал бан ских му сли ма на. Тек не ко ли ко де це ни ја 
ка сни је по кре ту ко ји го во ри о ал ба ни зму се при дру жу ју бра ћа Фра-
ше ри.26) Бра ћа Фра шер би ли су при пад ни ци дер ви шког ре да бек те-
ши ја. А за бек те ши је уле ма ха не фит ског мез хе ба, по не кад, сма тра 
се да су на пу сти ли ислам. Јер прак ти ку ју мно ге не и слам ске ства ри, 
као нпр. пи је ње ви на.

Као ре зул тат то га, ни је би ло ма сов ног по кре та Ал ба на ца све 
три ве ре за ства ра ње ал бан ске на ци о нал не др жа ве. Чак ни хри шћа-
ни чи ји су след бе ни ци ства ра ли ову иде о ло ги ју ни су би ли за то. 
Пра во слав ни су та да би ли за ује ди ње ње са Грч ком, а ри мо ка то ли-
ци би хте ли не ку сво ју ма лу ри мо ка то лич ку Ал ба ни ју.27)

Али, су о че ни са мо гућ но шћу да бу ду по де ље ни од су се да 
по сле Бал кан ских ра то ва, при хва та ју при чу о на ци о нал ној Ал ба-
ни ји у ко јој ре ли ги ја ни је ва жна већ се је дин ство ба зи ра на је зи ку. 
Та ко на ста је ал бан ски на ци о на ли стич ки дис курс. Зна чи, фор ми-
ра се при ча о се ку лар ном ал бан ском на ци о на ли зму. Он је из ме ђу 
два ра та не ре ли ги о зан али ни је про тив ре ли ги је. А по сле Дру гог 
свет ског ра та по ста је из ра зи то ан ти ре ли ги о зан, са мим тим и ан-
ти-ислам ски.

Тај на ци о на ли зам је по стао ан ти и слам ски и ан ти ре ли ги о зан 
уоп ште, јер су ко му ни стич ки вла сто др шци ви де ли да су ре ли гиј-
ски ути ца ји то ли ко ја ки да Ал бан ци има ју три по ли тич ка иден-
ти те та за сно ва на на ве ри. Да кле, по сто ји ислам ски, пра во слав ни, 
ри мо ка то лич ки па чак и бек те шиј ски по ли тич ки иден ти тет. Сва ки 
од ових иден ти те та је то ли ко јак да во ди це па њу фор мал но по сто-
је ће на ци је и са мо за то ре ли ги ја је уки ну та.

Али,  ре ли гиј ски по ли тич ки иден ти те ти су на ста ви ли да по-
сто је. Они ни су би ли ви дљи ви на по вр ши ни. Ме ђу тим, сва ко ко 
би ма ло за гре бао мо гао је од мах да их осе ти. Ка ко су му сли ма ни 
у сва ком де лу ал бан ског на ци о нал ног кор пу са би ли ве ћи на, да кле 
и у са мој Ал ба ни ји и у бив шој Ју го сла ви ји, ислам ски по ли тич ки 
иден ти тет се осе ћао и био ви дљив за сва ког ко је хтео да га ви ди. 
У Ју го сла ви ји и у оста лом не му сли ман ском све ту та је чи ње ни ца 
би ла не до вољ но ви дљи ва.

26) По гле да ти о то ме у Аrben Pu to, Ste fa naq Pol lo, Hi sto i re d’ Al ba nie d’ ori gi nes a nos jo urs, 
Ro an ne, 1974.

27) Ko ka Vi ron, L’ide o lo gie re ac ti o na i re du cler ge dans l’ an nes 30 du 20 sci ec le, Stu dia Al ba ni-
ca, br. 1/1969. Ti ra na.
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Ислам ски по ли тич ки иден ти тет се ис по ља вао на Ко со ву кроз 
две фор ме. Пр ва је би ла по ли ти ка вла да ју ће ко му ни стич ке пар ти-
је, а дру га је би ла ви дљи ва кроз де ло ва ње се це си о ни стич ких по-
ли тич ких по кре та Ал ба на ца. Ислам ски по ли тич ки иден ти тет код 
вла да ју ће ко му ни стич ке ал бан ске вр ху шке се осе ћао та ко што је 
вла да ју ћа ко му ни стич ка пар ти ја, зва нич но ате и стич ка, ко ри сти ла 
ислам за ши ре ње ал бан ске иде је. Та ко је уз до зво лу ко му ни стич-
ких вла сти, нор мал но кон тро ли са ној, Ислам ској вер ској за јед ни ци 
ве о ма ла ко до де љи ва но пра во да гра ди вер ске објек те и да та ко ши-
ри ислам ски ка рак тер сре ди не. Јер су џа ми је од сва ког до жи вља-
ва не као ал бан ска кул ту ра, чак и ка да су фор мал но би ли ате и сти. 
Или, на при мер, де ша ва ло се да ло кал ни ко му ни стич ки функ ци-
о не ри исто вре ме но бу ду и функ ци о не ри ло кал не ислам ске за јед-
ни це, ка кав је слу чај у се лу Бо зов це, оп шти на Те то во.28) За та кве 
ства ри би, ре ци мо у Бе о гра ду, ко му ни сти од мах би ли ис те ра ни из 
пар ти је. А ме ђу Ал бан ци ма се то то ле ри са ло. Исто вре ме но, ал бан-
ске се це си о ни стич ке по ли тич ке пар ти је ко је су фор мал но сле ди ле 
ате и стич ку иде о ло ги ју, ужи ва ле су по др шку ислам ске за јед ни це. 
Ови ко му ни сти ни ка да ни су као у Ал ба ни ји на па да ли ислам. Ме ђу 
осу ђе ним при пад ни ци ма тих се це си о ни стич ких ор га ни за ци ја су се 
по ја вљи ва ли и ак тив ни вер ски слу жбе ни ци. Што је би ло из не на ђе-
ње за оне ко ји су фор мал но до жи вља ва ли те по кре те као ан ти ре ли-
ги о зне због сли ке ко ја је до ла зи ла из Ал ба ни је.

Све се про ме ни ло са ру ше њем ко му ни зма у Ал ба ни ји и рас-
па дом Ју го сла ви је. По ли тич ки по крет ко ји је пре у зео вођ ство Ал-
ба на ца, ДСК (Де мо крат ски са вез Ко со ва), је од мах по свом фор ми-
ра њу про ме нио иде о ло ги ју и го вор. По ста ли су ли бе рал ни по крет 
ко ји је ис та као ве ли ки зна чај вер ских пра ва. ДСК се од по чет ка 
осло нио на ИЗ (Ислам ска за јед ни ца) Ко со ва. ДСК је као глав ни 
циљ по ста ви ла – от це пље ње Ко со ва од Ср би је. Због то га су му срп-
ске вла сти оме та ле рад. Та да је по гла вар ИЗ Ре џеп Бо ја дао ДСК-у 
про сто ри је ме дре се за одр жа ва ње кон гре са.29) Муф ти ја Ре џеп Бо ја 
је сво вре ме се део у пр вом ре ду на цен трал ном ме сту из ме ђу кон-
гре сних де ле га та. Ре џеп Бо ја је са да ам ба са дор Ко со ва у Са у диј ској 
Ара би ји.30) Ко ли ко је ДСК до жи вље на као по ли тич ки по крет ко ји 
свој иден ти тет ба зи ра на исла му и осман ској про шло сти, ви де ло 
се из по да тка да је 90% ко сов ских Ту ра ка из ра зи ло же љу да жи ви у 
не за ви сној ре пу бли ци Ко со во.31) По себ но ва жан по да так ко ји по ка-

28) Ни чу ди вље џа ми је, По ли ти ка Екс прес, Бе о град, 21.2.1987, стр. 7.

29) Ве чер ње Но во сти, Бе о град, 6.5.1991, стр. 5.

30) http://www.mfa-ks.net/?pa ge=3,49 (До ступ но 18.4.2015.).

31) Бор ба, Бе о град, 25 и 26.7.1992, стр. 4.
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зу је ко ли ко је ислам ује ди њу ју ћи чи ни лац у ства ра њу по ли тич ког 
иден ти те та му сли ма на би ли су пр ви ви ше стра нач ки из бо ри у Ре-
пу бли ци Ср би ји 1990. го ди не. Та да се за пред сед ни ка Ср би је кан-
ди до вао је дан од нај и стак ну ти јих по ли ти ча ра срп ских му сли ма на, 
Су леј ман Угља нин. Ал бан ски би ра чи из оп шти не Бу ја но вац ко ји 
ни су има ли сво га кан ди да та, да ли су Угља ни ну 5.598 гла со ва.32)

Све то је кул ми ни ра ло по сле 1999. го ди не ка да су НА ТО тру-
пе про те ра ле срп ску власт са Ко со ва. Као ре зул тат, про гла ше на је 
ко сов ска не за ви сност. Са при зна њем не за ви сно сти Ко со ва, ислам 
је још ви ше по ка зао да је он основ по ли тич ког иден ти те та. Рат ко ји 
је на Ко со ву бе снео 1999. го ди не до нео је јед ну но ву ре ал ност. У 
бор би ко сов ских Ал ба на ца за оса мо ста љи ва ње од Ср би је ак тив но 
уче шће узе ле су и мно ге ислам ске зе мље. Број не ре зо лу ци је Ор га-
ни за ци је ислам ске са рад ње (ОИС) су до не те у то ме сми слу. Ова ор-
га ни за ци ја је пи та ње ко сов ске не за ви сно сти ста ви ла у сво ју аген ду 
и ве о ма се ин тен зив но бо ри ла за њу, а са да се бо ри за учвр шћи ва-
ње исла ма као осно ва по ли тич ког идeнтит ета Ко со ва.33)

Ал ба ни ја је већ по ста ла чла ни ца ОИС и ти ме по твр ди ла да 
је ислам ска зе мља упр кос се ку лар ном об ли ку по ли тич ког уре ђе-
ња.34) Ко со во, због по ли ти ке пре ма За па ду, ни је члан и не ма ни 
ста тус по сма тра ча. Али, ње го ви ви со ки пред став ни ци при су ству ју 
са стан ци ма ОИС. Та ко је нпр. Бу јар Бу ко ши, пред сед ник та да не-
при зна те ко сов ске вла де, 1994. го ди не при су ство вао ми ни стар ском 
са стан ку ОИС у Ка за блан ки.35)

Оно што је ве о ма ва жно за раз у ме ва ње ути ца ја исла ма на по-
ли тич ки иден ти тет ко сов ских Ал ба на ца је сте чи ње ни ца ко ја се ви-
ди и у Бо сни. На ста ри ислам ски по ли тич ки иден ти тет, ко ји је био 
до ми нан тан ме ђу Ал бан ци ма до кра ја Дру гог свет ског ра та, ско ро 
ис кљу чив ути цај има ла је Тур ска. Би ти му сли ман на Ко со ву је до 
та да прак тич но зна чи ло би ти ба рем по тен ци јал ни Тур чин. Да кле, 
Тур ска је би ла ре зер вна до мо ви на. Ни је то би ла Ал ба ни ја, што је 
по се бан ку ри о зи тет. Ви де ло се то на ро чи то из ме ђу два свет ска ра-
та. Ма да је та да по сто ја ла не за ви сна Ал ба ни ја и ма да је у њој прак-
ти ко ва ње исла ма би ло са свим ле ги тим но и нор мал но, Ал бан ци са 
Ко со ва су ви ше во ле ли Тур ску не го Ал ба ни ју. По себ но је зна чај но 
да је та да Тур ска због ке ма ли стич ких ре фор ми из гу би ла онај зна-
чај ко ји је има ла док је на ње ном че лу био ха лиф. Ал бан ски отац, 
ка ко су га зва ли.

32) Ве чер ње Но во сти, Бе о град, 12.12.1990, стр. 4.

33) Bul le tin d’ In for ma tion IR CI CA, Is tan bul. No. 55, 2001, pp. 5.

34) http://www.oic-oci.org/oicv2/sta tes (До ступ но 18.4.2015.).

35) Днев ник, Но ви Сад, 18.12.1994, стр. 3
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Упр кос то ме, Ал бан ци, ко ји су се исе ља ва ли из кра ље ви не 
Ју го сла ви је, су у огром ном бро ју би ра ли Тур ску а не Ал ба ни ју. 
Вр ло је за ни мљи во да по сле Дру гог свет ског ра та, ка да се уво ди 
шко ло ва ње на на ци о нал ним је зи ци ма, ро ди те љи де це из му сли-
ман ских се ла у Ма ке до ни ји тра же да им се по ша ље учи тељ ко ји 
ће их обра зо ва ти на тур ском. А, кад учи тељ Тур чин до ђе, би вао је 
из не на ђен ви дев ши да ње го ви уче ни ци не зна ју ни реч тур ског и да 
су у ства ри Ал бан ци.36)

Све се то по че ло ме ња ти по сле Дру гог свет ског ра та. Та да 
се та лен то ва ни ји свр ше ни ци сред њих ислам ских вер ских шко ла 
по чи њу упу ћи ва ти, каo и Босaнци, на да ље шко ло ва ње у арап ске 
зе мље. Из ме ђу оста лог, до ско ра шњи по гла вар ИЗ Ко со ва Ре џеп Бо-
ја је као де чак оти шао у Са у диј ску Ара би ју и та мо је за вр шио све 
шко ле од сред ње до док то ра та.37) До бри по зна ва о ци ње го ве би о гра-
фи је ка жу да се то ли ко са у ди зо вао, да је ско ро за бо ра вио ма тер њи 
ал бан ски је зик.

Са по врат ком ових хо џа из Ара би је, Ис тан бул и Тур ска по-
ста ју мно го ма ње ин те ре сант ни. Та ко по чи ње да ја ча арап ски ути-
цај ме ђу хо џа ма а са мим тим ме ђу му сли ма ни ма. То ја ча ње иде на 
ште ту Тур ске ко ја се ви ше не до жи вља ва као не кад. Са ра том ко ји 
је из био 1999. го ди не, ме ђу ко сов ске Ал бан це и Ал бан це по чи њу 
све ви ше да се ши ре ва ха би ти.

Ка кве то ди мен зи је има нај бо ље се ви ди уз тек ста ал бан ског 
ислам ског ко мен та то ра Зе ке ри је Идри зи ја. Он ка же: „Ду го сам 
окле вао да до так нем фе но мен на шег ал бан ског ва ха би зма и ва ха-
би та (ако се они уоп ште мо гу на зва ти Ал бан ци ма) ко ји су у по след-
њих два де сет го ди на пу сти ли ко ре не у илир ско-ал бан ским дар дан-
ским зе мља ма. Окле вао сам јер сам ми слио да Ва шинг тон и Буш 
во де ра чу на о том про бле му... Али фе но мен ва ха би зма је за до био 
алар ми ра ју ће раз ме ре у свим ал бан ским зе мља ма и у ал бан ској ди-
ја спо ри на За па ду. Ви дљи ви су сву да са њи хо вим екс цен трич ним 
ду гим бра да ма, азиј ском гар де ро бом и вул гар ним реч ни ком.“38)

За сам крај тек ста мо же се за кљу чи ти да ислам при мар но 
ути че на по ли тич ки иден ти тет и бо сан ских и ал бан ских му сли ма-
на. Али, да фор ма у ко јој ће се тај иден ти тет ис по љи ти за ви си од 
то га ко ја ће од две ју тен ден ци ја ко је се са да бо ре за ути цај пре о вла-

36) Све ске, Са ра је во, бр. 15/1986.

37) http://www.am ba sa da-ks.net/sa/?pa ge=2,20 (До ступ но 18.4.2015.).

38) Ze ke ria Idri zi, Dan ger! ‘Wah ha bis’ on the march in the Al ba nian lands, Ko ha Di to re, 
15.12.2005. http://www.isla mic plu ra lism.org/896/dan ger-wah ha bis-on-the-march-in-the-al-
ba nian-lands (До ступ но 18.4.2015.).
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да ти. Ва ха бит ска или ха не фит ска, за хва љу ју ћи ко јој су и Ал бан ци 
и БиХ му сли ма ни по ста ли след бе ни ци исла ма.
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Mi ro ljub Jev tic

ISLAM AS A FAC TOR  
OF PO LI TI CAL IDEN TI TI ES  
IN FOR MER YUGO SLA VIA

Re su me
Dow nfall of Yugo sla via is ca u sed by many dif fe rent fac tors and 

re li gi o us di ver sity wit hin the sta te was su rely one of them. Three do-
mi nant re li gi o us de no mi na ti ons – Ort ho doxy, Ro man Cat ho li cism and 
Islam – had its own po li ti cal con cep ti ons. Due to the dif fe ren ces bet-
we en the se po li ti cal con cep ti ons, the idea of Yugo sla vian sta te was dif-
fi cult to ma in tain. This sta te sho uld ne ver ha ve been cre a ted in the first 
pla ce. Ser bian po li ti cal eli te ma de a mi sta ke by sup por ting this idea. 
Yugo sla via was cre a ted by the po li ti cal will of Ser bian in tel lec tual eli-
te, who did not re a li ze the im por tan ce of re li gion for cre a ting a sta te 
iden tity. They sup por ted the idea of the sta te which is ba sed in the sa me 
et hni cal ba se of the pe o ple and the sa me lan gu a ge by com ple tely dis-
re gar ding the im por tan ce of re li gi o us iden ti ti es. Hi sto ri cal ex pe ri en ce 
sho wed that this was a big mi sta ke. Po li to logy of re li gion, as one of the 
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youn gest po li ti cal sci en ces di sci pli nes, the re fo re re pre sents a key for 
un der stan ding and ex pla i ning of the se mi sta kes.

One of the three men ti o ned iden ti ti es in Yugo sla via, af ter its cre-
a tion in 1918, was Isla mic one. Af ter the vic tory in the WWI, King dom 
of Ser bia span ned its ter ri tory by cre a tion of King dom of Yugo sla via. 
Even tho ugh Bo snian Mu slims, Cro ats and Slo ve ni ans we re parts of de-
fe a ted Austro-Hun ga rian Em pi re, Ser bia did not pu nish them, but rat her 
it de ci ded to chan ge the na me of the sta te and na me it Yugo sla via with 
a ho pe that they will in te gra ted.

Ser bian in tel lec tu als and go vern ment ho ped that Mu slims will 
for get the ir re li gi o us iden tity and Islam, in te gra ting them in the sta te 
with ot her pe o ple ba sed in the sa me lan gu a ge. They ma de a hu ge mi-
sta ke not re a li zing that by con ver ting to Islam, pe o ple al so ac cep ted 
Isla mic po li ti cal vi ews. One of the most im por tant po li ti cal go als for 
Mu slims is the need to li ve in a sta te which is ba sed on Isla mic prin ci-
ples, such was Ot to man Em pi re. They li ked that sta te and con si de red 
it as the ir own. For them, Ot to man Em pi re was ca lip ha te and sul tan/
ca liph was the one who had the le gi ti ma te po wer to ru le. Mu slims did 
not want Yugo sla via. They wan ted to stay a part of Ot to man ca lip ha te.

Ho we ver, this idea be ca me im pos si ble when the ca lip ha te was 
di smis sed. But Mu slims kept that idea, ho ping that so me day ca lip ha te 
will co me to po wer again. This can be seen from the Con sti tu tion of the 
Isla mic Com mu nity of King dom of Yugo sla via which sta tes that, if the 
ca lip ha te is go ing to be re e sta blis hed, men shu ra to the ir re is-ul-ula ma 
shall be is sued by the ca liph him self. Fa ced with the im pos si bi lity to 
li ve in a sta te with Turks and ot her Mu slims, they tried to pre ser ve the ir 
iden tity and to re bu ild and strengthen Isla mic po li ti cal ide als. Su rely, 
Isla mic sta te is one of the most im por tant one.

It is im por tant to men tion that the re is a dif fe ren ce bet we en Bo-
snian and Al ba nian Mu slims. This dif fe ren ce is ba sed in a fact that idea 
of Isla mic sta te is not the sa me in the se two gro ups. It was lo gi cal to 
pre su me that the idea of Isla mic sta te is mo re de ve lo ped in the area 
whe re the re li gi o us iden tity was stron ger. All analyses sho wed that Al-
ba nian Mu slims we re mo re de di ca ted to Islam than the Bo snian one. 
Due to that, it was ex pec ted that idea of Isla mic sta te sho uld be stron ger 
wit hin Al ba nian Mu slims. Ho we ver, it was qu i te dif fe rent. Idea of Isla-
mic sta te was mo re de ve lo ped wit hin Bo snian Mu slims. Re a son why 
is rat her sim ple – Bo snian Mu slims had only one fac tor which ma ke 
them dif fe rent from Ort ho dox and Ro me Cat ho lics. This is Islam and 
ot to man past. They ha ve the sa me lan gu a ge and even tho ugh they li ved 
in mi xed en vi ron ment, it did not in flu en ce the di sap pe a ring of Islam. 
Ac cor ding to this, when they wan ted to de ve lop spe ci fic li fe, they ha ve 
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only this ba sed on the com mon hi story with to day’s Tur key. And that 
com mon hi story is ca lip ha te, and Isla mic sta te. That is why all po li ti cal 
mo ve ments fo un ded wit hin Bo snian Mu slims had the idea of re e sta blis-
hment of the Isla mic sta te. De spi te the fact that this idea was a we ak 
one, it was still the only one. The re fo re, the only pos si ble re a son for Bo-
snian Mu slims to le a ve Yugo sla via was ba sed in the ir Isla mic iden tity.

Al ba ni ans tell a dif fe rent story. Firstly, they spe ak dif fe rent lan-
gu a ge. Se condly, one third of Al ba ni ans  in Al ba nia are Chri sti ans and 
they did not li ke Ot to man ru le and con si de red it as un fri endly. They 
wan ted to free them sel ves. On the ot her hand, Al ba nian Mu slims li ked 
Ot to man ru le. It is a hi sto ri cal fact that aro und 30 Grand Vi zi ers we re 
Al ba ni ans. Af ter the fall of Ot to man Em pi re, Chri sti ans from Al ba nia 
de ve lo ped an idea of se cu lar Al ba nian na tion ba sed in the sa me lan-
gu a ge. The ir in ten tion was to cut off the con nec ti ons bet we en Al ba-
nian Mu slims and Turks. Ho we ver, they fa i led till 1918. A.D. Af ter the 
WWI, an idea of a se cu lar Al ba nia ca me to the first pla ce. But we sho-
uld ha ve in mind that Mu slim Al ba ni ans con si de red this idea as ba sed 
in Islam and Ot to man past too. Even tho ugh they used a se cu lar na tion 
in the ir di sco ur se, they we re thin king on the Isla mic prin ci ples and ide-
als. If we ta ke a lo ok in the lan gu a ge, we can see this is true. Al ba nian 
is qu i te dif fe rent than Tur kish, but many Al ba ni ans dec la red Tur kish as 
the ir na ti ve lan gu a ge in the cen su ses, and de ci ded to study Tur kish in-
stead of Al ba nian in the scho ols. Furt her mo re, many Al ba ni ans mo ved 
to Tur key.

All sta ted abo ve led to a po wer ful po li ti cal mo ve ments which 
cul mi na ted with the in de pen den ce of Bo snia and Ko so vo, fe de ra li za-
tion of Ma ce do nia and idea of ma king a mo ve ment in Ras ka re gion in 
so uth Ser bia which wo uld gain in de pen den ce from Ser bia and uni te 
with Bo snia.
Key words: for mer Yugo sla via, Islam, po li tics, isla mi za tion, po li to logy of re-

li gion

* Овај рад је примљен 08. маја 2015. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. септембра 2015. године.
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Сажетак
Пар ти ја прав де и раз во ја (АКП) до ми ни ра тур ском по ли тич-

ком сце ном већ ви ше од јед не де це ни је. Де ка да ње не вла да ви не 
рас плам са ла је број не кон травеpзе у ве зи са ста њем де мо кра ти је 
у зе мљи ко ја се на За па ду, по пра ви лу, сма тра нај де мо кра тич ни јом 
му сли ман ском др жа вом. Оп ту жбе на ра чун ауто ри тар но сти ак ту-
ел ног пред сед ни ка Ре џе па Та ји па Ер до га на, до во ђе ње пар тиј ског 
вр ха у ве зу са ко руп ци јом, као и рас ту ћи тренд огра ни ча ва ња сло-
бо де ме ди ја, ба ци ле су у за се нак нео спо ран до при нос вла да ју ће 
пар ти је про це су де мо кра ти за ци је тур ског дру штва. Реч је о ста-
вља њу ом ни по тент не тур ске ар ми је под кон тро лу ци вил них вла-
сти, чи ме је от кло ње на нај ве ћа ба ри је ра убра ја њу ове др жа ве у ка-
те го ри ју де мо крат ских си сте ма. Ипак, све уче ста ли је за мер ке на 
ак ту ел ну по ли тич ку си ту а ци ју у Тур ској и ауто ри тар не трен до ве 
на Бос фо ру ни ка ко не мо гу би ти иг но ри са не, што отва ра ле ги ти-
ман про стор за про у ча ва ње раз ли чи тих аспе ка та (не)де мо кра тич-
но сти са вре ме ног тур ског дру штва.

Ауто ри ово га ра да ће сво ју ана ли зу усме ри ти на из бор ни 
про цес, и утвр ђи ва ње ни воа ње го ве де мо кра тич но сти, на при ме ру 
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пар ла мен тар них из бо ра 2015. Ауто ри по ла зе од прет по став ке да, 
уко ли ко су, у од ре ђе ном оби му, за до во ље ни кри те ри ју ми сло бод-
них и по ште них из бо ра, Ре пу бли ку Тур ску мо же мо оце ни ти као 
де мо крат ску др жа ву, ма кар на ми ни мал ном тј. из бор ном ни воу.
Кључ не ре чи: Тур ска, пар ла мен тар ни из бо ри, ауто ри та ри зам, из бор на 

де мо кра ти ја, вој на хун та, ле ви ца, де сни ца, исла ми сти, 
АКП, Ер до ган

УВОД

Тур ска по ли тич ка сце на је од уво ђе ња ви ше стра нач-
ја 1946. го ди не функ ци о ни са ла као ком плек сни кон гло ме рат 
фрагментиcаних по ли тич ких гру па и пар ти ја, скло них иде о ло-
шком гру пи са њу дуж ле вог или де сног по ла по ли тич ког спек тра. 
По де ла на ле ви цу и де сни цу, ко ја је ак ту е ли зо ва на не по сред но по-
сле пр вих ви ше стра нач ких из бо ра, већ у са мом за мет ку по ка за ла је 
скло ност ка ра ди ка ли за ци ји по ли тич ке аре не и отво ри ла пут ауто-
ри тар ним тен ден ци ја ма, ка ко ме ђу по ли тич ким пар ти ја ма, та ко и 
ме ђу ке ма ли стич ким вој но-би ро крат ским ели та ма пре ка ље ним у 
да ни ма ства ра ња Ре пу бли ке. Пар ти ци па тив на по ли тич ка кул ту ра, 
ко ја се мра вљим ко ра ци ма раз ви ја ла у тур ском дру штву још од по-
зних ото ман ских да на, на ста ви ла је свој раз вој у ни шта по вољ ни-
јим усло ви ма ко ји су че сто под ра зу ме ва ли еска ла ци је по ли тич ки 
мо ти ви са ног на си ља и вој на упли та ња у из бор ни про цес. Ова ква 
си ту а ци ја је по тра ја ла до кра ја XX ве ка, ка да је иде о ло шки ри ва-
ли тет де сни це и ле ви це из гу био на сво јој ва жно сти, усту па ју ћи ме-
сто но вој по ла ри за ци ји тур ске по ли ти ке – по де ли на се ку ла ри сте и 
исла ми сте.

По чет ком но вог ве ка, по че ла је и но ва ера тур ске по ли ти ке, 
ка да је про и сла ми стич ка Пар ти ја прав де и раз во ја (АКП) осво ји ла 
ап со лут ну ве ћи ну гла со ва на из бо ри ма 2002. го ди не, и пре у зе ла др-
жав но кор ми ло са мо стал но фор ми ра ју ћи вла ду. АКП је на ста ви ла 
да осва ја убе дљи ву ве ћи ну на по то њим из бо ри ма, а ње на по ли тич-
ка до ми на ци ја је по тра ја ла све до ово го ди шњих пар ла мен тар них 
из бо ра на кон ко јих је ова пар ти ја из гу би ла мо гућ ност да по но во 
офор ми јед но пар тиј ску вла ду.

Вла да ви на про и сла ми ста, са да већ ду жа од де це ни је, рас-
плам са ла је број не кон травеpзе у ве зи са ста њем де мо кра ти је у 
зе мљи ко ја се на За па ду, по пра ви лу, сма тра нај де мо кра тич ни јом 
му сли ман ском др жа вом. Оп ту жбе на ра чун ауто ри тар но сти ак ту-
ел ног пред сед ни ка Ре џе па Та ји па Ер до га на, као и до во ђе ње функ-
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ци о не ра пар ти је у ве зу са корупциoнашк им афе ра ма,1) те рас ту ћи 
тренд огра ни ча ва ња сло бо де ме ди ја, ба ци ле су у за се нак не у пит-
ни до при нос вла да ју ће пар ти је де мо кра ти за ци ји тур ског дру штва 
– ста вља ње ар ми је под кон тро лу ци вил них вла сти, чи ме је от кло-
ње на нај ве ћа ба ри је ра свр ста ва њу ове др жа ве у ка те го ри ју де мо-
крат ских си сте ма.2) Ипак, на ве де не за мер ке на ак ту ел ну по ли тич ку 
си ту а ци ју и трен до ве у Тур ској ни ка ко не мо гу би ти иг но ри са не, 
што отва ра ле ги ти ман про стор за про у ча ва ње раз ли чи тих аспе ка та 
(не)де мо кра тич но сти са вре ме ног тур ског дру штва.

Ауто ри ово га ра да ће сво ју ана ли зу усме ри ти на из бор ни 
про цес, и утвр ђи ва ње ни воа ње го ве де мо кра тич но сти, на при ме ру 
по след њих пар ла мен тар них из бо ра одр жа них 2015. го ди не. Ауто-
ри по ла зе од прет по став ке да, уко ли ко су, у од ре ђе ном оби му, за-
до во ље ни кри те ри ју ми сло бод них и по ште них из бо ра, Ре пу бли ку 
Тур ску мо же мо оце ни ти као де мо крат ску др жа ву, ма кар на ми ни-
мал ном тј. из бор ном ни воу.

У пр вом де лу ра да по ста ви ће мо ја сан те о риј ски оквир по-
тре бан за про це ну ни воа де мо кра тич но сти из бо ра. По том ће мо 
да ти исто риј ски при каз ге не зе из бор ног про це са, од пр вих пар-
ла мен тар них из бо ра одр жа них у су мрак Ото ман ске им пе ри је, па 
све до по бе де исла ми ста по чет ком XXI ве ка. Цен трал ни део ра да 
по све ћен је ана ли зи по след њих ло кал них, пред сед нич ких и пар ла-
мен тар них из бо ра. Ова ана ли за би ће из вр ше на у скла ду са прет-
ход но утвр ђе ним кри те ри ју ми ма де мо кра тич но сти. За вр шни део 
по слу жи ће на да су ми ра мо за кључ ке ана ли зе, и да мо евен ту ал на 
пред ви ђа ња о бу дућ но сти тур ске де мо кра ти је.

1. КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ДЕ МО КРА ТИЧ НО СТИ ИЗ БО РА

Успе шна и ме то до ло шки ва лид на ана ли за од ре ђе ног дру-
штве ног фе но ме на зах те ва ин те гри са ње ап стракт них пој мо ва са 
кон крет ном ем пи риј ском гра ђом. Ап страк ци ја тј. де фи ни са ње пој-
ма је, сва ка ко, по чет ка тач ка ис тра жи ва ња. Сто га ће мо ана ли зу раз-
во ја из бор не де мо кра ти је у Тур ској за по че ти де фи ни са њем те о риј-
ских ко ор ди на та ко је ће нам по слу жи ти као ре фе рент ни оквир за 
оце њи ва ње до стиг ну тог ни воа де мо кра тич но сти у по ме ну тој зе-
мљи. Циљ нам је да по ка же мо да се Тур ска, и на кон по след њих 

1) За ви ше ви де ти: Fev zi Bil gin, „Tur key brif: Co rup tion scan dal and en su ing po li ti cal cri ses“, 
RET HNIK BRI EF, Was hing ton, DC, No. 3/2014. 

2) За ви ше ви де ти: Жи во јин Ђу рић, Вла ди мир Ај зен ха мер, „По ли тич ки си стем Тур ске на 
раз ме ђу ке ма ли зма и исла ми зма“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, Бе о град, бр. 4/2011.



СПМ број 3/2015, година XXII, свеска 49. стр. 189-209.

192

одр жа них из бо ра, упр кос број ним кон тра вер за ма, мо же свр ста ти у 
ка те го ри ју зе ма ља ко је ка рак те ри ше мо као кон со ли до ва не из бор не 
де мо кра ти је.

Из бор на де мо кра ти ја је тип по ли тич ког ре жи ма ко ји под ра-
зу ме ва да се одр жа ва ју сло бод ни и по ште ни из бо ри тј. из бо ри где 
сви ак те ри има ју мо гућ ност пар ти ци па ци је и где по сто ји не из ве-
сност ис хо да.3) Уко ли ко су, у од ре ђе ном оби му, за до во ље ни кри те-
ри ју ми сло бод них и по ште них из бо ра, зе мљу мо же мо оце ни ти као 
де мо крат ску, ма кар на ми ни мал ном тј. из бор ном ни воу.

Из бор ни про цес је ну кле ус де мо кра ти је. Са том кон ста та ци-
јом сла жу се и Ал фред Сте пан и Ху ан Линц. Ови ауто ри сма тра ју 
да је за кон со ли да ци ју де мо кра ти је ве о ма ва жно да по сто ји кон-
сен зус о то ме да су из бо ри је ди ни ва ли дан пут осва ја ња вла да ју-
ћих по зи ци ја и да, сход но то ме, но во о форм ље на вла да мо ра би-
ти ре зул тат сло бод них и по ште них из бо ра. Ал тер на тив ни ка на ли 
до ла ска на власт ни су ком па ти бил ни са де мо крат ским на че ли ма. 
Они, та ко ђе, сма тра ју да вла да мо ра има ти de fac to моћ у спро во ђе-
њу сво јих прак тич них по ли ти ка, као и да ни је дан дру ги ауто ри тет, 
ор га ни за ци ја (вој на, ре ли гиј ска или не ка дру га) или по је ди нач ни 
ак те ри не сме ју бит но ути ца ти на спро во ђе ње вла ди них од лу ка.4) 
Да кле, да би смо од ре ђе но дру штво мо гли да ока рак те ри ше мо као 
(кон со ли до ва ну) де мо кра ти ју, ма кар на ми ни мал ном ни воу, из бор-
ни про цес мо ра би ти при хва ћен као ‘је ди на игра у гра ду’.5)

Оп сег де мо кра ти је по чи ње са из бо ри ма али се, сва ка ко, ту не 
за вр ша ва. Ме ђу тим, иако је де мо кра ти ја не сум њи во да ле ко ши ри 
по јам од из бор не де мо кра ти је, уко ли ко се од ре ђе но дру штво пер-
ма нент но спо ти че о из бор ни ка мен те ме љац, те шко мо же мо го во-
ри ти о раз во ју де мо кра ти је на би ло ком дру гом ни воу. Ово сма тра-
мо, из ме ђу оста лог, и због то га што спро во ђе ње из бор них пра ви ла 
у скла ду са утвр ђе ним (ме ђу на род ним) де мо крат ским пра ви ли ма и 
на че ли ма под ра зу ме ва и раз вој пар ти ци па тив не по ли тич ке кул ту-
ре6) ко ја се, за раз ли ку од па ро хи јал не и по да нич ке по ли тич ке кул-
ту ре, раз ви ја ис кљу чи во у де мо крат ски уре ђе ним дру штви ма. Кул-

3) Ду шан Па вло вић, Сло бо дан Ан то нић, Кон со ли да ци ја де мо крат ских уста но ва у Ср би ји 
на кон 2000. го ди не, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, стр. 45.

4) За ви ше ви де ти: Al fred Ste pan, Juan Jo se Linz, Pro blems of De moc ra tic Tran si tion and 
Con so li da tion: So ut hern Euro pe, So uth Ame ri ca, and post – com mu nist Euro pe, The Johns 
Hop kins Uni ver sity Press, Bal ti mo re, 1996.

5) Al fred Ste pan, “Tu ni sia’s Tran si tion and the Twin To le ran ti ons”, Jo ur nal of De moc racy, No. 
2/2012. стр. 91.

6) За ви ше ви де ти: Ga briel Al mond, Sid ney Ver ba, The Ci vic Cul tu re – Po li ti cal At ti tu des and 
De moc racy in Fi ve Na ti ons. New bury Park, Sa ge Pu bli ca ti ons, 1989.
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ту ра7) ко ја под ра зу ме ва да сва ки гра ђа нин мо же да би ра власт, али 
и да бу де иза бран за по ли тич ког пред став ни ка, је те мељ дру штва 
у ко ме је, ма кар у од ре ђе ном оби му, за сту пље на иде ја по ли тич ке 
јед на ко сти. По ли тич ка јед на кост мо же би ти осно ва и за де мо кра-
ти за ци ју не ких дру гих ни воа дру штве но сти. Ми сма тра мо да је реч 
о сво је вр сној по врат ној спре зи – уво ђе њем и одр жа ва њем сло бод-
них и по ште них из бо ра (не са мо на но ми нал ном већ и у прак си 
ре а ли зо ва ном ни воу) раз ви ја се пар ти ци па тив на, од но сно под вр-
ста пар ти ци па тив не, из бор на по ли тич ка кул ту ра. Са дру ге стра не, 
уко ли ко су та кве по ли тич ке вред но сти за сту пље не и до ми нант не 
ка ко ме ђу при пад ни ци ма (по ли тич ке) ели те та ко и у ши рим дру-
штве ним сло је ви ма, мо же мо прет по ста ви ти да по сто ји плод но тло 
за оп ста нак из бор не де мо кра ти је.8) Да кле, због то га што сма тра мо 
да из бор ни про цес ни је тек пу ки низ про це ду ра већ је, због сво-
је вр сне пар ти ци па тив не по ли тич ке кул ту ре, нео п хо дан (ма да сва-
ка ко не и до во љан) услов де мо кра ти је у ши рем оби му, од лу чи ли 
смо се да са вре ме ну по ли тич ку аре ну у Тур ској по сма тра мо упра во 
кроз при зму евен ту ал не кон со ли да ци је из бор не де мо кра ти је.

По сто ји мно штво кри те ри ју ма на осно ву ко јих мо же мо оце-
њи ва ти да ли је из бор ни про цес спро ве ден на де мо крат ски на чин 
тј. да ли је реч о сло бод ним и по ште ним из бо ри ма. Оне нај ва жни је 
стан дар де мо же мо свр ста ти у че ти ри ка те го ри је, у скла ду са мо де-
лом ко је је у свом тек сту на вео Ду шан Ву чи ће вић.9)

Пр ви сет стан дар да под ра зу ме ва да су све ве ће и зна чај ни је 
пар ти је пар ти ци пи ра ле у из бор ној тр ци. Бој кот из бо ра пр ви је сиг-
нал да не што са из бор ним си сте мом ни је у ре ду. Та ко ђе, уко ли ко је 
по је ди ним стран ка ма за бра ње но да уче ству ју на из бо ри ма ста вља 
се знак пи та ња на де мо кра тич ност да тих из бо ра.10) Об ра чу на ва ње 
са по ли тич ким опо нен ти ма та ко што им се за бра њу је уче ство ва ње 
у из бор ној утак ми ци уз из го вор да се ра ди о екс тре ми стич ким (са 
иде о ло шким, вер ским или са би ло ко јим дру гим пред зна ком) не-
рет ко је моћ но оруж је у ру ка ма ауто ри тар них во ђа. Да кле, уко ли ко 

7) По ли тич ку кул ту ру мо же мо де фи ни са ти као „скуп свих са знај них, емо тив них и вред-
но сних ста во ва пре ма по ли тич ки зна чај ним скло по ви ма де лат но сти. Ту спа да ју и пре-
о вла ђу ју ћи обра сци по на ша ња по ве за ни са по ме ну тим ста во ви ма, а ко ји су про же ти 
ин сти ту ци о нал но про пи са ним нор ма ма вла сти“ (То дор Ку љић, Ти то: со ци о ло шко 
– исто риј ска сту ди ја, Град ска на род на би бли о те ка Жар ко Зре ња нин, Зре ња нин, стр. 
131).

8) Јо ва но вић, На та ша, „На иви ци из бор не де мо кра ти је – Ср би ја по сле из бо ра 2014. го ди-
не“, Со ци о ло шки пре глед, Но. 4/2014. стр. 513.

9) Ду шан Ву чи ће вић, „Де мо кра ти за ци ја кроз из бо ре – из бор ни ауто ри та ри зам у Ср би ји“, 
По ли тич ка ре ви ја, Hо. 4/2010.

10) Исто, стр. 14.
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овај пр ви кри те ри јум ни је за до во љен си стем мо же мо оце ни ти као 
из бор ни ауто ри та ри зам11) или као не ки дру ги об лик ауто ри тар ног 
ре жи ма. Сва ка ко ни је реч о из бор ној де мо кра ти ји.

Да би из бо ри би ли одр жа ни у де мо крат ском ру ху ве о ма је 
ва жно да су ис по што ва не све про це ду ре ко је се ти чу са мог чи на 
гла са ња, бро ја ња гла со ва и утвр ђи ва ња ко нач них ре зул та та из бо ра 
(под ра зу ме ва се да се гла са ње од ви ја тај но, без при ти са ка, а да се 
пре бро ја ва ње гла со ва од ви ја на тран спа рен тан на чин уз кон тро лу 
ка ко ме ђу на род них та ко и до ма ћих ин сти ту ци ја). Да кле, свим гра-
ђа ни ма без об зи ра на род, ет нич ку, на ци о нал ну, вер ску или би ло 
ко ју дру гу при пад ност мо ра би ти за га ран то ва но пра во да би ра ју 
и да бу ду би ра ни. Та ко ђе, ова гру па кри те ри ју ма од но си се и на 
за шти ту гра ђан ских пра ва у сми слу за шти те сло бо де оку пља ња, 
удру жи ва ња, ми сли и го во ра.12)

Сле де ћа гру па кри те ри ју ма под ра зу ме ва да по сто ји кон сен-
зус вла сти и опо зи ци је у ве зи са из бор ним си сте мом, да је из бор ни 
си стем не у пит на кон стан та по ли тич ког си сте ма и да је обез бе ђе на 
рав но прав ност свих уче сни ка.13)

По след њи сет нор ми од но си се на тзв. боч не аре не по ли тич-
ке утак ми це тј. на рав но прав ну за сту пље ност из бор них так ма ца у 
ме диј ском про сто ру и тран спа рент ност из во ра фи нан си ра ња стра-
на ка. 14) У ана ли за ма кон крет них из бо ра у раз ли чи тим дру штви ма 
упра во се у овом до ме ну нај че шће ‘ло ме ко пља’ у ве зи са ти ме да 
ли су и у ко јој ме ри по што ва на пра ви ла. Те шко ћа је у то ме што 
је реч о стан дар ди ма ко ји су да ле ко флек си бил ни ји од оних ко ји 
су на ве де ни у прет ход не три ка те го ри је кри те ри ју ма. Го то во да је 
не мо гу ће у кон крет ној зе мљи за ми сли ти пот пу ну ме диј ску рав-
но прав ност свих из бор них ак те ра. То, на рав но, не зна чи да је ме-
диј ска про мо ци ја из бор них так ма ца не ва жан услов де мо крат ских 
из бо ра, на про тив. Но, ве о ма је те шко од ре ди ти гра ни цу у од но су 
на то до кле сме да се то ле ри ше фа во ри зо ва ње по је ди них стра на ка 
у ме ди ји ма. Слич на је си ту а ци ја и са фи нан сиј ском пот по ром из-

11) Из бор ни ауто ри та ри зам је хи брид ни ре жим у ко ме по сто је не ке де мо крат ске уста но ве 
али ко ји не ис пу ња ва усло ве да би се мо гао на зва ти (из бор ном) де мо кра ти јом: Ду шан 
Па вло вић, Сло бо дан Ан то нић, исто, стр. 72. Та ко се, на при мер, одр жа ва ју на из глед по-
ште ни и сло бод ни из бо ри, али уз чи ње ни цу да су ме ди ји кон тро ли са ни од стра не вла сти 
и да опо зи ци ја не ма до вољ но ме диј ског про сто ра да из не се свој план и про грам. Та ко ђе, 
за бра на од ре ђе ним стран ка ма да уче ству ју на из бо ри ма мо же би ти знак да је реч о из-
бор ном ауто ри та ри зму.

12) Ду шан Ву чи ће вић, исто, стр. 15.

13) Исто, стр. 15.

14) Исто, стр. 15.
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бор них ли ста.15) Ми ће мо на сто ја ти да да мо што ва лид ни ју оце ну 
из бо ра у Тур ској и ка да је реч о овој, че твр тој гру пи стан дар да, 
ме ђу тим, на по ми ње мо да су, за раз ли ку од прет ход не три гру пе, 
за кључ ци ко ји се од но се на боч не аре не из бор ног про це са ре ла тив-
ни ји и под ло жни раз ли чи тим ту ма че њи ма.

2. ИЗ БОР НИ ПРО ЦЕС У ТУР СКОЈ – ЗА ВИ ДАН 
ИСТО РИ ЈАТ, НЕ ЗА ВИД НА ДЕ МО КРА ТИЧ НОСТ

Пр ви пар ла мен тар ни из бо ри у Тур ској одр жа ни су још 1877. 
го ди не, на кон што је го ди ну да на ра ни је про гла шен пр ви устав 
Ото ман ског цар ства.16) Овај ини ци јал ни из бор ни про цес обе ле жи-
ли су број ни не до ста ци, по чев ши од по ли тич ке, со ци јал не и еко-
ном ске не раз ви је но сти ото ман ског ста нов ни штва, пре ко ве о ма ре-
стрик тив не рас по де ле би рач ког пра ва, и не ре гу лар но сти ве за них 
за из бор до њег до ма скуп шти не, до ме ша ња цен трал не вла сти у 
са ме из бо ре. 17) Иако је Устав пред ви ђао по сред нич ка те ла (про-
вин циј ска ве ћа) у из бо ру до њег до ма пар ла мен та (члан 5.), њи ме 
је про ви зор на уло га ових ор га на огра ни че на са мо на пр ве из бо ре 
(члан 119.).18) На кон то га, пред ви ђе но је да се чла но ви до њег до ма 
би ра ју не по сред но. Ова прак са ни је за жи ве ла, јер је но ви из бор ни 
за кон још увек био на раз ма тра њу у гор њем до му, ка да је скуп-
шти на рас пу ште на. Та ква си ту а ци ја је омо гу ћи ла Сул та ну Аб дул 
Ха ми ду II да, су прот но сло ву Уста ва, по но во спро ве де из бо ре по 
истом прин ци пу и та ко оне мо гу ћи не по сред но гла са ње.19) На овај 
на чин отво рен је пут за број не из бор не мал вер за ци је и про вин циј-
ским ве ћи ма је омо гу ће но да „...утвр ђу ју по сла ни ке не фор мал ним 
про це ду ра ма ко је ни су би ле иму не на ло кал не не по ти зме и ин тер-
вен ци је ло кал них вла сто др жа ца“.20)

Уз ове не ре гу лар но сти пр ви (и дру ги) тур ски из бо ри би ће 
упам ће ни по ре стрик тив ним кри те ри ју ми ма до де ле би рач ког пра-

15) На та ша Јо ва но вић, исто, стр. 511.

16) Устав из 1876. го ди не пред ви ђао је фор ми ра ње дво дом не скуп шти не, са чи ње не од Се на-
та (гор њи дом) ко ји но ми ну је сул тан, и Пред став нич ког до ма (до њи дом) иза бра ног од 
стра не на ро да.

17) Ha san Kaly, „Elec ti ons and the elec to ral pro ces in Ot to man Em pi re, 1876 – 1919”, In ter na-
ti o nal Jo ur nal of Mi dlle East stu di es, Cam brid ge Uni ve risty Press, New York, No. 3/1955.

18) Ком пле тан текст Уста ва из 1886. го ди не до сту пан је на: 25/08/ 2015/ http://www.anayasa.
gen.tr/1876con sti tu tion.htm.

19) Ra i ner Gro te, Til mann Röder, Con sti tu ti o na lism in Isla mic Co un tri es: Bet we en Up he a val and 
Con ti nu ity, Ox ford Uni ver sity Press, New York, 2012, стр. 329.

20)  Ha san Kaly, исто, стр. 267.
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ва. Би рач ко пра во би ло је утвр ђе но на прин ци пу пол не се гре га ци је 
(же не су би ле ли ше не ка ко па сив ног, та ко и ак тив ног би рач ког пра-
ва), и дис кри ми ни са ло је ни же сло је ве тј. имо вин ски не до вољ но 
си ту и ра не гра ђа не, не пру жа ју ћи им мо гућ ност да се кан ди ду ју за 
по сла ни ке (члан 68.).

Ото ман ски пар ла мен тар ни екс пе ри мент тра јао је са мо две 
го ди не, и не слав но је за вр шен уки да њем пар ла мен та од стра не сул-
та на Аб дул Ха ми да II, на кон че га је усле дио три де се то го ди шњи пе-
ри од ауто кра ти је. Мла до тур ска ре во лу ци ја 1908. го ди не до ве ла је 
до ре ста у ра ци је Уста ва из 1876-е, и отво ри ла но во по гла вље тур ске 
по ли ти ке, по пр ви пут уво де ћи на сце ну по ли тич ке пар ти је. Ме ђу-
тим, иако је ова но ви на под ста кла кли цу по ли тич ког плу ра ли зма, 
то ни по што ни је под ра зу ме ва ло ве ћу де мо кра тич но сти из бор ног 
про це са, ни ти је пред ста вља ло га ран ци ју за одр жа ва ње пра ве из-
бор не утак ми це.21) Иако је до по чет ка I свет ског ра та у уми ру ћој 
Ото ман ској им пе ри ји одр жа но не ко ли ко из бо ра, они су упри ли че-
ни под ни ма ло де мо крат ским оком Ко ми те та је дин ства и про гре са, 
ко ји су чи ни ли мла до тур ски ре во лу ци о на ри.22) 

Рат ни ка ко ни је по го до вао по бољ ша њу усло ва за одр жа ва-
ње фер и по ште не из бор не утак ми це, на ро чи то за то што су пар-
ла мен тар ни из бо ри 1919. го ди не, одр жа ни го то во у ста њу оп са де, 
тик уочи бри тан ске оку па ци је Ис тан бу ла. На кон што су Бри тан ци 
рас пу сти ли пар ла мент, по но вље ни из бо ри су одр жа ни у Ана до ли-
ји, ко ју су кон тро ли са ли Му ста фа Ке мал Ата турк и На ци о нал ни 
по крет от по ра. Из бор на утак ми ца го то во и да ни је по сто ја ла, а из-
бо ри ма, као и по то њим пар ла мен том до ми ни ра ла је ор га ни за ци ја 
ко ја је ста ја ла на че лу от по ра стра ним за во је ва чи ма. Реч је Ата-
тур ко вом Дру штву за од бра ну пра ва Ру ме ли је и Ана до ли је, ко је 
ће убр зо про ме ни ти име у На род ну пар ти ју, а по том по ста ти Ре-
пу бли кан ска на род на пар ти ја (ЦХП). Ова по ли тич ка ор га ни за ци-
ја по ста ће удар на пе сни ца ке ма ли стич ке ре фор ме, ко јом ће, на кон 
про гла ше ња Ре пу бли ке 1923. го ди не, при вре ме но би ти ста вље на 
тач ка на тур ски ви ше пар тиј ски си стем.23)

Но ва фа за из бор ног про це са за по че ће по врат ком ви ше стра-
нач ја 1946. го ди не. ЦХП, ко ја ви ше од две де це ни је са мо стал но 
во ди ла мла ду тур ску ре пу бли ку, по вре ме но и на сил но су зби ја ју ћи 
опо зи ци о не тен ден ци је, на кра ју је под ле гла „опо зи ци ји“ у соп-

21) Frank Tac hau, „Tur kish po li ti cal par ti es and elec ti ons: Half a cen tury of mul ti party de moc-
racy“, Tur kish stu di es, Frank Cass, Lo don, No.1/2000, стр. 128.

22) За ви ше ви де ти: Жи во јин Ђу рић, Вла ди мир Ај зен ха мер, исто, стр. 442.

23) За ви ше ви де ти: Жи во јин Ђу рић, Вла ди мир Ај зен ха мер, исто, стр. 443.
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стве ним ре до ви ма. Под при ти ском де ла ру ко вод ства ко је се про-
ти ви ло ауто ри тар ним тен ден ци ја ма и ета ти стич кој при вре ди, ова 
стран ка је омо гу ћи ла по нов но осни ва ње опо зи ци о них пар ти ја и 
до пу сти ла им уче ство ва ње на из бо ри ма. Из бо ри ни су до не ли ве ће 
из не на ђе ње, ба рем ка да је у пи та њу ре зул тат. ЦХП је од нео убе-
дљи ву по бе ду осва ја ју ћи пар ла мен тар ну ве ћи ну, али је и опо зи ци ја 
та ко ђе оства ри ла ве ли ки успех из не дрив ши из сво јих ре до ва пар-
ти ју ко ја ће већ на сле де ћим из бо ри ма по ту ћи вла да ју ће ке ма ли сте. 
Па ра док сал но, но во фор ми ра на Де мо крат ска пар ти ја (ДП) би ла је 
са чи ње на од бив ших ЦХП – ова ца, при пад ни ка ке ма ли стич ке ели-
те ко ји ни су би ли за до вољ ни кон ти ну и ра ним ауто ри та ри змом, ко ји 
је по сте пе но Ата тур ко во ре форм ско на сле ђе пре тва рао у соп стве ну 
не га ци ју. У кли ми ко ја је по ста ла не што по год ни ја за пра вич ни ју 
из бор ну утак ми цу, пре све га због по др шке ко ју је ли бе ра ли за ци ји 
дао та да шњи пред сед ник Исмет Ино ну, од и гра ли су се сле де ћи из-
бо ри. ДП је оства ри ла по бе ду од чак 53% гла со ва, узи ма ју ћи 84% 
по сто ме ста у пар ла мен ту, и оста вља ју ћи ЦХП да се за до во љи мар-
ги нал ним бро јем од 14% ме ста.24) Би рач ко те ло „...ко је се за си ти ло 
јед но пар тиј ског ре жи ма, би ло је спрем но да шан су јед ној опо зи ци-
о ној пар ти ји на из бо ри ма 1950. го ди не“.25)

Успон но ве со ци јал но-еко ном ске ели те, чи ји је ин те рес оли-
ча ва ла ДП, упу ти ће озби љан иза зов ста рој би ро крат ско-ми ли та-
ри стич кој ели ти, це па ју ћи би рач ко те ло на два по ли тич ка по ла. 
По бе да ДП-а озна чи ла је по че так оштре по ла ри за ци је тур ске по-
ли тич ке сце не, фе но ме на ко ји ће до да на шњих да на оста ти сла ба 
тач ка из бор ног про це са јер омо гу ћу је кон стант ну ра ди ка ли за ци ју 
број них по де ла уко ре ње них у тур ском дру штву. На ред на де це ни ја 
би ће обе ле же на ри ва ли те том ове две пар ти је, ко ји ће се у из бор ним 
го ди на ма од ви ја ти у ви ше ма ње фер усло ви ма. Ипак, ре лак си ра ње 
из бор ног про це са би ло је крат ког да ха, и из бор на прак са се вра ти-
ла у до бро по знат ко ло сек. На кон из бо ра 1957. го ди не, на ко ји ма је 
ДП осво јио још им по зант ни ју ве ћи ну од 58% гла со ва, ова стран-
ка је убр за но по че ла да кли зи у ауто ри та ри зам.26) Осо ко ље на још 
јед ном упе ча тљи вом по бе дом стран ка је „...усво ји ла стрикт но ве-
ћин ски кон цепт де мо кра ти је ин тер пре ти ра ју ћи сво ју до ми на ци ју 
као из раз по пу лар не во ље“.27) Убр зо су се и ми ли та ри стич ке ке ма-

24) Frank Tac hau, исто, стр. 130.

25) Ibra him Dal mis, „A qu ick glan ce at hi story of elec ti ons in Tur key“, In sight Tur key, SE TA, 
An ka ra, No. 2/2014, стр. 12.

26) Ibra him Dal mis, исто, стр. 11.

27) Frank Tac hau, исто, стр. 133.
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ли стич ке ели те и ли бе рал но кри ло ЦХП на шле на уда ру ДП, што 
је на по слет ку ис про во ци ра ло ре ак ци ју вој ног вр ха ко ји је 1960. 
го ди не из вео вој ни пуч ко ји ће ус по ста ви ти пре се дан за сва бу ду ћа 
ме ша ња тур ске вој ске у по сло ве ци вил них вла сти. На ред не че ти ри 
де це ни је про те ћи ће у зна ку но вих пу че ва, и по ку ша ја вој не хун те 
да кон тро ли ше по то ње из бо ре.

Вој на хун та је убр зо на кон пу ча за по че ла ме ша ње у из бор ни 
про цес, на сто је ћи да про ме ном из бор ног си сте ма спре чи ауто ри-
тар не тен ден ци је ме ђу по ли тич ким стран ка ма. Устав ко ји је хун-
та до не ла 1961. го ди не у ве ли кој ме ри пи сан је са иде јом „...ве ће 
ли бе ра ли за ци је по ли тич ког си сте ма и об у зда ва ња ве ћин ских пар-
ти ја“.28) У ту свр ху уве ден је про пор ци о нал ни си стем, ка ко би ума-
њи ла мо гућ ност да јед на пар ти ја осво ји ап со лут ну ве ћи ну ме ста у 
пар ла мен ту. „Ова ме ра има ла је же ље ни ефе кат: то ком 50-их и 70-
их, број гла со ва и број пар ла мен тар них ме ста ко је су осво ји ла две 
нај ја че пар ти је зна чај но је пао...“29) Ипак, уво ђе ње про пор ци о нал-
ног си сте ма не мо же се по сма тра ти као екс клу зив ни узрок ове про-
ме не. На и ме, јед на од про прат них по сле ди ца вој ног пу ча и за бра не 
ДП-а, би ла је упра во фраг мен та ци је би рач ког те ла. Тур ски би ра чи, 
не на вик ну ти на по ли тич ки плу ра ли зам, на шли су се у кон фу зи-
ји по ку ша ва ју ћи да од лу че ко ја је стран ка пра ви на след ник рас пу-
ште не вла да ју ће пар ти је што је ну жно до ве ло до оси па ња гла со ва 
Пар ти је прав де (АП) ко ја је по ку ша ва ла се би да при ба ви ста тус 
ле ги тим ног на след ни ка ДП-а.

Ова ква по ли тич ка кли ма до ве ла је до крат ко трај не ста би ли-
за ци је по ли тич ке сце не, омо гу ћу ју ћи АП да на из бо ри ма 1965. го-
ди не осво ји ве ћи ну у пар ла мен ту и са мо стал но фор ми ра вла ду. Ве-
ћин ска вла да фор ми ра на је и на кон из бо ра 1969-е, ме ђу тим већ на 
сле де ћим из бо ри ма по др шка би рач ког те ла се по но во ра су ла. Би ла 
је то по сле ди ца по ли тич ких тур бу лен ци ја ко је су пред крај ове де-
це ни је по но во за де си ле Тур ску, ре зул ти ра ју ћи 1971. го ди не но вим 
вој ним пу чем.30) Ово га пу та пуч је из ве ден не на сил ним сред стви ма 
(по пу лар но је на зван „Удар ме мо ран ду мом“), јер је вој ни врх упу-
тио вла ди ли сту сво јих зах те ва, и за по сле ди цу ни је имао за бра ну 
вла да ју ће пар ти је. На и ме, ме мо ран дум вој них гла ве ши на „...зах те-
вао је од вла да ју ће Пар ти је прав де да омо гу ћи фор ми ра ње сна жне 
и кре ди бил не вла де ко ја ће по вра ти ти по ли тич ку ста бил ност у зе-
мљи....“31) Ка ко је ме мо ран дум про пра ћен прет њом да ће вој ска у 

28) Исто, стр. 134.

29) Исто.

30) За ви ше ви де ти: Жи во јин Ђу рић, Вла ди мир Ај зен ха мер, исто, стр. 445.

31) Исто.
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су прот ном по но во пре у зе ти ствар у сво је ру ке, пре ми јер Су леј ман 
Де ми рел је под нео остав ку, а на ме сту АП вла де ин ста ли ра на је 
не пар тиј ска вла да на ци о нал ног је дин ства. „На кон то га усле ди ла је 
по сте пе на, ма да не пре те ра но успе шна ста би ли за ци ја по ли тич ког 
про це са и по ку шај по нов ног вра ћа ња на де мо крат ски курс спро во-
ђе њем пар ла мен тар них из бо ра 1973“.32)

Из бо ри из 1973. го ди не, иако су про те кли под буд ним оком 
вој ног вр ха, има ли су фор му ре ла тив но фер из бор не утак ми це, и 
ни су би ли обе ле же ни ја чим ме ша њем вој ске у из бор ну во љу тур-
ских гра ђа на. ЦХП је за бе ле жио по нов ни успон, фор ми ра ју ћи ко-
а ли ци о ну вла ду са про-исла ми стич ки ори јен ти са ном Пар ти јом 
на ци о нал ног спа са (МСП), чи ме је тренд фраг мен та ци је по но во 
по стао де тер ми нан та из бор ног про це са. Ипак, иако се по др шка би-
ра ча ра су ла на број не пар ти је ши ром по ли тич ког спек тра, у тур ској 
по ли ти ци све ја сни је се де фи ни са ла оштра по ла ри за ци ја на ле ви-
цу и де сни цу, чи ја је бор ба све ви ше иска ка ла из окви ра ле гал не 
по ли тич ке ком пе ти ци је. У по ли тич кој аре ни по но во су се про фи-
ли са ле две ве ћин ске пар ти је ко је су оли ча ва ле ову по де лу – ЦХП 
као пред вод ник ле вог кри ла, и АП ка ко пер ја ни ца де сни це. На тај 
на чин „Тур ска се исто вре ме но су о чи ла и са пар тиј ском фраг мен-
та ци јом и са иде о ло шком по ла ри за ци јом, што је би ла екс пло зив на 
фор му ла ко ја је по го до ва ла по ра сту фи зич ког на си ља ме ђу ми ли-
тан ти ма екс трем не де сни це и ле ви це.“33) Ова по де ла, ко ја је ис пр ва 
по че ла као су коб по ли тич ких ели та, убр зо се пре не ла и на ма се 
обо га ћу ју ћи по ла ри за ци ју еле мен ти ма „тра ди ци о нал них“ су ко ба 
има нент них тур ском дру штву. Та ко је су коб ле ви це и де сни це по-
при мио ли ца но вих-ста рих ди стинк ци ја се ку ла ри сти-исла ми сти, 
Тур ци-Кур ди, су ни ти-але ви ти. Сва ка од ових на сле ђе них по де ла, 
на шла је сво је ме сто у „ко ор ди нат ном си сте му“ ле ви це и де сни це 
до дат но ра ди ка ли зу ју ћи по ли тич ку си ту а ци ју.

Пуч из 1980. го ди не ста вио је тач ку на анар хи ју. До нет је 
но ви устав, а те жња хун те да кон тро ли ше из бор ни про цес би ла је 
не скри ве на. За раз ли ку од пре ђа шњих пу че ва, на кон ко јих је хун-
та де мо крат ским ме ха ни зми ма по ку ша ла да от кло ни мањ ка во сти 
по ли тич ког си сте ма, ово га пу та ин тер вен ци ја је би ла крај ње ауто-
ри тар ног ка рак те ра. Све прет ход но по сто је ће пар ти је су рас пу ште-
не, а њи хо ви ли де ри до би ли су за бра ну ба вље ња по ли ти ком  (у 
ра спо ну од пет до де сет го ди на). Уве ден је и из бор ни праг од чак 
10%, ка ко би се об у зда ла фраг мен та ци ја и оне мо гу ћио ула зак ма-

32) Исто.

33) Frank Tac hau, исто. 136.



СПМ број 3/2015, година XXII, свеска 49. стр. 189-209.

200

њих, углав ном ра ди кал них пар ти ја (са оба кра ја по ли тич ког спек-
тра) у пар ла мент. На мет ну ти су и спе ци јал ни усло ви за одр жа ва-
ње ре дов них из бо ра 1983. го ди не. Вој на хун та је се би до де ли ла 
цен зор ску уло гу, стро го кон тро ли шу ћи ка ко про грам и устрој ство 
но во фор ми ра них пар ти ја, та ко и њи хо ве ли сте кан ди да та, што је 
за ре зул тат има ло уче шће са мо три пар ти је на из бо ри ма. Ови из-
бо ри оста ће упам ће ни као нај ма ње де мо крат ски из бо ри у тур ској 
исто ри ји. Ипак, тур ски би ра чи су по ка за ли за ви дан сте пен не за ви-
сно сти и иза бра ли су Отад жбин ску пар ти ју (АНАП), уме сто На-
ци о нал не де мо крат ске пар ти је (МДП), ко ју је пред во дио ге не рал 
Ке нан Еврен и ко јој је хун та на ме ни ла из бор ну по бе ду. 34)

Из бо ре ко ји ће обе ле жи ти на ред не две де це ни је та ко ђе ће 
ка рак те ри са ти ма њак де мо кра тич но сти. Ма ни пу ла тив не из ме не 
из бор ног за ко на, за мно ге не пре мо сти ви из бор ни праг од 10%, ре-
стрик ци је сло бод ног из ра жа ва ња по ли тич ких ста во ва, и стал на 
прет ња но вог вој ног пу ча по ста ће тур ска из бор на сва ко днев ни ца.35) 
По ла ри за ци ја по ли тич ког спек тра се та ко ђе на ста ви ла, ме ња ју ћи 
сво ју фор му, по сте пе но пре но се ћи фо кус са ле ви чар ско-де сни чар-
ске ком пе ти ци је на се ку ла ри стич ко-исла ми стич ки ри ва ли тет чи ме 
је при пре мље на сце но гра фи ја ко ја и да нас кра си из глед тур ске по-
ли тич ке аре не.

3. (НЕ)УПИТ НА ДЕ МО КРА ТИ ЈА  
- ПАР ЛА МЕН ТАР НИ ИЗ БО РИ 2015-е

Пар ти ја прав де и раз во ја (АКП) осно ва на је 2001. го ди не. За 
са мо го ди ну да на ова про и сла ми стич ка пар ти ја је на и шла на по-
зи ти ван при јем код би рач ког те ла, од но се ћи упе ча тљи ву по бе ду 
на из бо ри ма 2002. го ди не и са мо стал но фор ми ра ју ћи вла ду. Иако 
је ап со лут на ве ћи на осво је на по но во на пар ла мен тар ним из бо-
ри ма 2007. и 2011. го ди не, АКП је про шао тр но вит пут кро ће ња 
ар миј ског вр ха, док ко нач но ци вил на кон тро ла над ар ми јом ни је 
ус по ста вље на.36) Из бор ни про цес у овом пе ри о ду обе ле жио је ви-

34) МДП је на из бо ри ма ви ђен као „про ду же так“ АП-а тј. као ре ор га ни зо ва ни АП, док је 
АНАП пред ста вљао из вор ни „но ви тет“ на тур ској по ли тич кој сце ни.

35) Тур ска вој ска је ин тер ве ни са ла још је дан пут, 1997. го ди не, ка да је при си ли ла исла-
ми стич ког пре ми је ра Неџ ме ти на Ер ба ка на да од сту пи са вла сти, пре у зи ма ју ћи на се бе 
уло гу „чу ва ра се ку ла ри зма“. Овај пуч ни је до вео до ме ша ња вој ске у по то ње из бо ре, 
али је ја ко ути цао на из бор ну во љу би ра ча на на ред ним из бо ри ма. На и ме, на из бо ри ма 
одр жа ним 1999. го ди не, по др шка исла ми стич кој оп ци ји зна чај но је опа ла јер су би ра чи 
би ли уве ре ни да овој пар ти ји (Пар ти ја Вр ли не) не ће би ти до зво ље но да пре у зме из вр-
шну власт, или да јој не ће би ти до зво ље но да је сло бод но вр ши.

36) За ви ше ви де ти: Жи во јин Ђу рић, Вла ди мир Ај зен ха мер, исто, стр. 458.
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дан по раст де мо кра тич но сти, ма да је иде ал сло бод них и по ште них 
из бо ра и да ље остао са мо иде ал. Из бо ри 2002. го ди не усле ди ли 
су на кон зна чај них ле ги сла тив них ре фор ми усме ре них ка ли бе-
ра ли за ци ји из бор ног про це са. Ипак ши ро ка ле пе за за ко на и да ље 
је огра ни ча ва ла сло бод но из но ше ње по ли тич ких ста во ва, а вој не 
вла сти су по ку ша ле да то ком из бор не кам па ње за бра не по је ди не 
пар ти је, укљу чу ју ћи и АКП.37) Број ним кан ди да ти ма ус кра ће но је 
пра во кан ди да ту ре, због ра ни јих пре су да из ре че них на име не за-
ко ни тог по ли тич ког го во ра.38) Си ту а ци ја се зна чај но по пра ви ла на 
из бо ри ма 2007. го ди не, ма да су ре стрик ци је ве за не за сло бо ду по-
ли тич ког из ра жа ва ња и да ље оста ле на сна зи.39) Иако ови не до ста-
ци ни су от кло ње ни ни на сле де ћим из бо ри ма, 2011. го ди на оста ће 
упам ће на у по ли тич кој исто ри ји по ди на мич ној, фер и по ште ној 
из бор ној утак ми ци.40) Ипак, АКП је пре тр пео озбиљ не, и у ве ли-
кој ме ри уте ме ље не, оп ту жбе на ра чун су зби ја ња ме диј ских сло-
бо да, чи ме је по ста ло ја сно да је ова стран ка при сво ји ла на сле ђе не 
ре пре сив не ле ги сла тив не ин стру мен те, ко ји су у про шло сти би ли 
усме ре ни и про тив ње са ме.

Рас ту ћи ауто ри та ри зам вла да ју ће пар ти је, до вео је до де ли-
мич ног из бор ног де ба кла ко ји је АКП пре тр пе ла на по след њим из-
бо ри ма. Пре ма оп штим оце на ма, „сул та ни стич ке“ ам би ци је до ју-
че ра шњег ли де ра АКП-а тј. ак ту ел ног тур ског пред сед ни ка Ре џе па 
Та ји па Ер до га на глав ни су кри вац ло шег из бор ног ре зул та та ко ји 
је АКП-у оне мо гу ћио да са мо стал но фор ми ра вла ду на кон из бо ра 
2015-е. На и ме, Ер до ган на сто ји да про ме ном по ли тич ког си сте ма 
(из пар ла мен тар ног у пред сед нич ки) се би при ба ви ве ћа пред сед-
нич ка овла шће ња. Ка ко опо зи ци ја углав ном не де ли ову по ли тич ку 
ви зи ју, упра во је ова на ме ра и би ла јед на од глав них те ма у пред-
из бор ној тр ци.

Ка ко смо прет ход но ис та кли, да би је дан си стем на зва ли из-
бор ном де мо кра ти јом нео п ход но је да бу ду за до во ље на че ти ри по-
ме ну та кри те ри ју ма де мо кра тич но сти из бор ног про це са. Ка да су у 
пи та њу пр ва два кри те ри ју ма – уче шће свих ре ле вант них по ли тич-
ких пар ти ја на из бо ри ма, и ре гу лар но сти гла са ња, бро ја ња гла со ва 
и утвр ђи ва ња ко нач них ре зул та та, пар ла мен тар ни из бо ри 2015-е 

37) Ове ре стрик ци је им пле мен ти ра не су ле ги сла тив ним пу тем: Кри вич ним за ко ном, За ко-
ном о по ли тич ким пар ти ја ма, и за ко ни ма о ра ду ме ди ја.

38) За ви ше ви де ти: OSCE/ODI HR, Re pu blic of Tur key Par li a men tary Elec ti ons 3 No vem ber 
2002, OSCE/ODI HR, War saw, 2002.

39) За ви ше ви де ти: OSCE/OD HIR, Re pu blic of Tur key Early Par li a men tary Elec ti ons 22 July 
2007, OSCE/ODI HR, War saw, 2007.

40) За ви ше ви де ти: OSCE/OD HIR, Re pu blic of Tur key Par li a men tary Elec ti ons 12 Ju ne 2011, 
OSCE/ODI HR, War saw, 2011.
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по ло жи ли су тест де мо кра тич но сти. Ши ро ка ле пе за по ли тич ких 
пар ти ја ко је су уче ство ва ле у пар ла мен тар ној тр ци по пр ви пут је 
обо га ће на и јед ном про курд ском пар ти јом, На род ном де мо крат-
ском пар ти јом (ХДП). Ја ча ин клу зи ја курд ске ма њи не у по ли тич ки 
про цес је ја сни по ка за тељ да је, упр кос свим кри ти ка ма, у пе ри о ду 
из ме ђу две пар ла мен тар не из бор не утак ми це до шло до зна чај ног 
по ра ста по ли тич ких сло бо да. Из бор ни дан, и по то ње про це ду ре 
ве за не за бро ја ње гла со ва и утвр ђи ва ње ко нач них ре зул та та, та ко-
ђе су про те кле без не ре гу лар но сти.41)

Тре ћи кри те ри јум де мо кра тич но сти под ра зу ме ва по сто ја ње 
кон сен зу са свих уче сни ка у ве зи са из бор ним си сте мом, као и да 
је омо гу ће на рав но прав ност свих пар ти ци па на та. У по след њем из-
бор ном ци клу су у Тур ској при кан ди до ва њу стра на ка, од но сно по-
је ди на ца ни је би ло  дис кри ми на ци је.42) Узев ши у об зир пре до че на 
ис ку ства из прет ход них де це ни ја, ка да је вој ним упли та њем ме њан 
ка ко из бор ни си стем, та ко по ло жај/ шан се уче сни ка у из бор ној 
утак ми ци, по мак на чи њен на овом по љу је за и ста ре спек та би лан.

Че твр ти сет кри те ри ју ма под ра зу ме ва да су за де мо крат ско 
функ ци о ни са ње из бор ног про це са нео п ход ни (ма да сва ка ко не и 
до вољ ни) усло ви да по сто ји тран спа рент но фи нан си ра ње уче сни-
ка из бор не утак ми це и да су на сна зи ме диј ске сло бо де, тач ни је да 
по сто ји рав но прав на ме диј ска пре зен та ци ја свих из бор них ли ста и 
кан ди да та. Што се ти че тран спа рент но сти фи нан си ра ња стра на ка 
у Тур ској она је на по след њим пар ла мен тар ним из бо ри ма би ла са-
мо де ли мич на; је дан део сред ста ва из ко јих је фи нан си ра на кам па-
ња остао је не и ден ти фи ко ван. У ОЕБС-овом из ве шта ју се на во ди 
да би ову став ку тре ба ло про ме ни ти и на ни воу ле ги сла ти ве и на 
ни воу прак тич не при ме не исте.43) Ме ђу тим, не тре ба за бо ра ви ти 
да је то прак са ко ја по сто ји у ве ли ком бро ју зе ма ља (ко је и упр кос 
то ме на зи ва мо из бор ним де мо кра ти ја ма). Сва ка ко да та чи ње ни-
ца ни је оправ да ње за не на во ђе ње из во ра фи нан си ра ња стра на ка у 
Тур ској, ме ђу тим, на по ми ње мо да то ни је био нај ве ћи про блем по-
след ње одр жа них из бо ра као и да су ипак, у од ре ђе ној ме ри, из во-
ри нов ца би ли ја сно озна че ни.

41) За ви ше ви де ти: OSCE/ODI HR, In ter na ti o nal Elec tion Ob ser va tion Mis sion – Re pu blic of 
Tur key Par li a men tary Elec ti ons, 7 Ju ne 2015. OSCE/ODI HR, War saw, 2015.

42) За ви ше ви де ти: OSCE/ODI HR,  In ter na ti o nal Elec tion Ob ser va tion Mis sion – Re pu blic of 
Tur key Par li a men tary Elec ti ons, 7 Ju ne 2015. OSCE/ODI HR, War saw, 2015.; OSCE/ODI-
HR, Re pu blic of Tur key – Pre si den tial Elec tion 10 August 2014. OSCE/ODI HR, War saw, 
2014.

43) OSCE/ODI HR,  In ter na ti o nal Elec tion Ob ser va tion Mis sion – Re pu blic of Tur key Par li a men-
tary Elec ti ons, 7 Ju ne 2015. OSCE/ODI HR, War saw, 2015.
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За раз ли ку од прет ход но ана ли зи ра них кри те ри ју ма, пи та ња 
у ве зи са сло бо дом ме ди ја су, са ста но ви шта де мо кра тич но сти, ка-
ко за вре ме из бор них кам па ња та ко и ван њих, нај про бле ма тич ни ја 
пи та ња. Као што смо по ме ну ли у де лу у ко ме смо из не ли те о риј-
ски оквир ра да, реч је о ре ла тив но флек си бил ним кри те ри ју ми ма 
за то што је пот пу но рав но прав на за сту пље ност из бор них так ма ца 
у ме ди ји ма го то во иде ал но тип ска си ту а ци ја. Та ко ђе, про блем фа-
во ри зо ва ња по је ди них (нај че шће вла да ју ћих стра на ка) од стра не 
ме ди ја ни је при су тан са мо у Тур ској. Чи ње ни ца да је ме диј ска аре-
на по при ште же сто ких (не рет ко и не рав но прав них) бор би ак те ра 
са раз ли чи тим по ли тич ким пред зна ком је кон стан та са вре ме них 
из бор них де мо кра ти ја, ка ко у европ ском та ко и у ва не вроп ском 
кон тек сту. То, ме ђу тим, не ме ња чи ње ни цу да, уко ли ко ме диј ске 
сло бо де и рав но прав ност ни су за сту пље ни на од ре ђе ном ни воу, не 
мо же мо го во ри ти о кон со ли да ци ји из бор не де мо кра ти је. Уко ли ко 
је ме диј ски про стор у то ку пред из бор не кам па ње пар тиј ски уни по-
ла ран, старт не из бор не по зи ци је свих ак те ра ни су јед на ке и по ста-
вља се пи та ње да ли он да уоп ште има сми сла за по чи ња ти из бор ну 
тр ку.

Струч ња ци се углав ном сла жу да се ста ње, што се ти че сло-
бо де ме ди ја у Тур ској у по след њих не ко ли ко го ди на, про гре сив но 
по гор ша ло.44) Про блем са кон тро лом ме ди ја од стра не вла да ју ћих 
сна га по чи ње са тим што не по сто ји до вољ но тран спа рент но фи-
нан си ра ње ме ди ја.45) Иако је си ту а ци ја бо ља не го што је то био слу-
чај де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, по след њи из бор ни ци клус 
обе ле жен је не до стат ком но ви нар ске кри тич но сти (по себ но пре-
ма вла да ју ћој АКП), што је не у мит но у ве зи са прет ход но из не том 
чи ње ни цом, као и не јед на ким бро јем из ве шта ја о ак тив но сти ма 
ли де ра из раз ли чи тих стра на ка (опет је вла да ју ћа стран ка има ла 
пред ност у од но су на дру ге пар ти је). Ова кав тренд за бе ле жен је, 
ка ко на ло кал ним, та ко ка сни је и на пред сед нич ким и пар ла мен-
тар ним из бо ри ма. Ка ко твр де по је ди ни ауто ри,46) на кон 2011. го ди-
не, као да је опао ен ту зи ја зам за да љом де мо кра ти за ци јом дру штва 
(што сва ка ко, укљу чу је и сло бо ду ме ди ја). До та да је овај про цес 
све ви ше узи мао ма ха, тран сфор ми шу ћи Тур ску у кон со ли до ва ну 
из бор ну де мо кра ти ју, но на кон 2010. го ди не, а на ро чи то по сле ко-

44) За ви ше ви де ти: Ret hink In sti tu te, Di mi nis hing Press Fre e dom in Tur key. Was hing ton DC: 
Ret hink In sti tu te, 2014.; Bi rol  Ba skan, „Tur key’s Hi sto ric Op por tu nity“, 2015 Tur kish Elec-
tion Re port. Was hing ton DC: Ret hink In sti tu te, 2015.; Cem To ker,  „Elec ti ons in Tur key: Fa ir 
or Fraud – Rid den?“ Tur kish Po licy. Vol. 12, No. 4/ 2014.; Fev zi Bil gin, исто.

45) Ret hink In sti tu te, исто, стр. 1.

46) Fev zi Bil gin, исто, стр. 3.
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руп ци о на шке афе ре у де цем бру 2013. го ди не, по че ло је уру ша ва-
ње де мо крат ских те ко ви на на ви ше ни воа дру штве но сти. На ве ли-
ка вра та се вра тио тра ди ци о нал ни, про и слам ски на ра тив47) ко ји је 
умно го ме по ти снуо пи та ње европ ског (се ку лар ног и де мо крат ског) 
иден ти те та Ту ра ка.48) Из бор ни ци клус је био са мо лак мус па пир за 
иона ко ло ше ста ње у ме диј ској сфе ри.

У при лог те зи да је пре зен та ци ја из бор них ак те ра у елек-
трон ским ме ди ји ма бит на, иде и по да так да чак 97% тур ских по ро-
ди ца на во ди те ле ви зи ју као при мар ни из бор ин фор ми са ња и за ба-
ве.49) Још од де ве де се тих го ди на, тур ски на ци о нал ни сер вис (ТРТ) 
има мо но пол над еми то ва њем ве сти и ин фор ма тив ног про гра ма 
уоп ште. Због то га по себ но за бри ња ва ју по да ци да је, нпр. то ком 
кам па ње за пред сед нич ке из бо ре50), та да ак ту ел ни пре ми јер, Ер до-
ган, до би јао по ло ви ну од укуп ног вре ме на на ТРТ-у док су дру га 
два кан ди да та за јед но има ли ма ње од по ло ви не. Та ко ђе, три од пет 
ме диј ских ку ћа ко је су ушле у ОЕБС-ов узо рак су да ва ле пред ност 
Ер до га ну.51) На пар ла мен тар ним из бо ри ма чак 46% од укуп ног 
про гра ма на ТРТ1 до би ја ла је АКП. До ду ше, пот пу но дру га чи ја 
си ту а ци ја би ла је, нпр. на ЦНН Турк-у где су ЦХП и ХДП до би ле 
да ле ко ви ше про сто ра од вла да ју ће АКП. Да кле, упр кос то ме што 
су АКП и Ер до ган до би ја ли нај ви ше ме диј ске па жње ни је по сто-
ја ла уни фи ка ци ја ме ди ја у том по гле ду и мо гла се чу ти дру га чи ја 
ре то ри ка.52) 

Ве ли ки про блем у ме диј ском из ве шта ва њу је и чи ње ни ца 
да се пред из бор ни про грам умно го ме пре пли ће са ре дов ним из-
ве шта ји ма о др жав нич ким по сло ви ма пред став ни ка вла де (по себ-
но до ско ра шњег пре ми је ра а са да шњег пред сед ни ка др жа ве).53) С 

47) На ме ће се пи та ње да ли је реч са мо о на ра ти ву ко ји је сред ство за по сти за ње што бо љег 
из бор ног ре зул та та или је реч о су штин ској ре и сла ми за ци ји тур ског дру штва. Ова те ма 
зах те ва да ле ко ве ћи обим ра да од овог, али ми сма тра мо да је ви ше реч о пр вом сце на-
ри ју не го о дру гом. Из ме ђу оста лог, ка да је би рач ко те ло уви де ло да је умно го ме реч о 
ре то ри ци, гла са чи су окре ну ли ле ђа Ер до га ну (на по след ње одр жа ним из бо ри ма).

48) Ret hink In sti tu te, исто, стр. 1.

49) Исто.

50) Пред сед нич ки из бо ри одр жа ни су не по сред но пре пар ла мен тар них, у ав гу сту 2014. го-
ди не, и за вр ше ни су убе дљи вом по бе дом Ре џе па Та ји па Ер до га на над за јед нич ким опо-
зи ци о ним кан ди да том Ек ме ле ди ном Их са но глу ом, у пр вом из бор ном кру гу. Ови из бо ри 
пред ста вља ли су још јед ну пре крет ни цу у по ли тич ком жи во ту Тур ске, за то што се на 
њи ма по пр ви пут пред сед ник ре пу бли ке би рао на не по сред ним из бо ри ма.

51) OSCE/ODI HR, Re pu blic of Tur key – Pre si den tial Elec tion 10 August 2014. OSCE/ODI HR, 
стр. 18.

52)  OSCE/ODI HR,  In ter na ti o nal Elec tion Ob ser va tion Mis sion – Re pu blic of Tur key Par li a men-
tary Elec ti ons, 7 Ju ne 2015. OSCE/ODI HR, стр. 10.

53) Исто, стр. 8.
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об зи ром на то да је тај ме диј ски про стор ре зер ви сан са мо за АКП 
(јер су вла да ју ћа стран ка) a pri o ri је не мо гу ће по сти ћи нео п ход ну 
рав но те жу. Но, не тре ба за бо ра ви ти да овај пер фид ни трик (да вла-
да ју ћи пред став ни ци ко ри сте сво је ре дов не ак тив но сти за сла ње 
пред из бор них по ру ка) ни је ни ре дак а ни има нен тан са мо тур ским 
по ли ти ча ри ма. Ово је на ро чи то слу чај ка да иста стран ка вла да ре-
ла тив но ду го.

Глав не те ме из бор не кам па ње су би ле, осим со цио-еко ном-
ских, пи та ње ме ња ња по ли тич ког си сте ма у пред сед нич ки, курд-
ско пи та ње, ме ђу на род ни од но си (по себ но си ту а ци ја у Си ри ји и 
Ира ку) али и све че шће под се ћа ње опо зи ци о них ли де ра на ко руп-
ци о на шку афе ру из 2013. го ди не (у ко ју су упле те ни и по је ди ни 
ми ни стри и си но ви зва нич ни ка,) и на по ве ћан ни во не по ти зма и 
ко руп ци је у дру штву.54) Упра во због оштрих оп ту жби на ра чун Ер-
до га на и ње го вих стра нач ких ко ле га55), да де мо кра ти ју же ле да 
за ме не ауто ри тар ним ре жи мом, и да ће по сле ди ца та кве по ли ти-
ке не ми нов но би ти ве ћи ни во ко руп ци је у дру штву, опо зи ци о ни 
пред став ни ци и дру ги кри ти ча ри би ли су ме диј ски скрај ну ти (то, 
сва ка ко, као што смо ви де ли, ни је био слу чај са свим ме диј ским 
ку ћа ма).56)

У из ве шта ји ма о по след њим одр жа ним из бо ри ма, на ро чи то 
је ак цен то ва на упо тре ба дру штве них мре жа. То је био још је дан ка-
нал за пре зен та ци ју по ли тич ког про гра ма, али што је још ва жни је, 
то је био је дан од глав них ка на ла за кри ти ко ва ње вла сти.57) Та ко ђе, 
с об зи ром на то да по сто је по да ци да су но ви на ри от пу шта ни са 
по сла због кри ти ко ва ња вла де у сво јим елек трон ским или пи са ним 
из ве шта ји ма, не рет ко су упра во они сво је ста во ве об ја вљи ва ли на 
ин тер не ту, на бло го ви ма и на дру штве ним мре жа ма.58) Због све га 

54) Исто.

55) На вод ни лук су зни жи вот Ер до га на и дру гих пред став ни ка вла сти по ста је све уче ста ли ја 
те ма и пред мет кри ти ке у јав ним де ба та ма у Тур ској. За вре ме из бо ра, спо ми ња ње Ер-
до га но ве ви ле чи ја из град ња ко шта, на вод но, око ми ли јар ду до ла ра, по ста ло је го то во 
сва ко днев но. За ви ше ви де ти: Fev zi Bil gin, исто, стр. 4.

56) Bi rol Ba skan, Исто, стр. 8.

57) И ОЕБС-ови по сма тра чи су за бе ле жи ли зна ча јан по раст упо тре бе ин тер не та и по себ но 
дру штве них мре жа у пред из бор не свр хе. Иако је ова чи ње ни ца не у пит на, тре ба би ти 
оба зрив са ис ти ца њем зна ча ја ин тер не та као из во ра ин фор ми са ња због то га што је, упр-
кос по ве ћа њу упо тре бе ра чу на ра и со ци јал них мре жа, по пу ла ци ја ко ри сни ка ин тер не та 
и да ље зна чај но ма ња (и од но си се, углав ном и пре све га, на мла ђу, обра зо ва ни ју и ур-
ба ну гру пу ста нов ни ка) у од но су на по пу ла ци ју ко ја се пр вен стве но ин фор ми ше пре ко 
те ле ви зиј ских ка на ла или пре ко ра ди ја и но ви на. Као што смо ре кли, не ума њу ју ћи 
зна чај ин тер не та као ка на ла ин фор ми са ња и кри ти ке, ипак је нај ва жни је да се по стиг не 
рав но прав ност пре зен та ци је из бор них уче сни ка у дру гим ме ди ји ма (пре све га на те ле-
ви зи ја ма).

58) Ret hink In sti tu te, исто, стр. 4.
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на ве де ног Ер до ган је на не ко вре ме су спен до вао Тви тер (Twit ter) и 
Ју тјуб (Youtu be).59) Ипак, обе со ци јал не мре же су убр зо по но во по-
ста ле до ступ не тур ским ко ри сни ци ма.60)

При ме ћу је мо да су, за раз ли ку од јед ног де ла из ве шта ја до-
ма ћих и не ких дру гих стра них по сма тра ча ко је смо на ве ли, ОЕБС-
ови из ве шта ји, у по гле ду оце њи ва ња де мо кра тич но сти ме ди ја, 
да ле ко бла жи. Иако се на ви ше ме ста, и у из ве шта ју о пред сед нич-
ким, и у из ве шта ју о пар ла мен тар ним из бо ри ма на во ди да по сто ји 
не тран спа рент ност вла снич ке струк ту ре ме ди ја, да из ве шта ва ње 
ни је би ло рав но прав но и да су ли де ри АКП-а све срд но ко ри сти ли 
сво ју вла да ју ћу по зи ци ју да мо но по ли шу по је ди не ме ди је, ипак се 
и јед ни и дру ги из бо ри оце њу ју као фер утак ми це. Иако су из о ста-
ле де ба те, све стран ке, од но сно кан ди да ти, до би ли су мо гућ ност да 
из не су сво је про гра ме и, иако је пред ност АКП-а и Ер до га на би ла 
ви дљи ва, ве ћи на (по себ но ве ћих) стра на ка и кан ди да та је до би-
ла ме диј ски про стор за пре но ше ње из бор них по ру ка.61) Уоста лом, 
нео че ки ва но сла би ји ре зул тат АКП-а на пар ла мен тар ним из бо ри-
ма у ју ну ове го ди не до каз је да, упр кос на по ри ма вла да ју ћих сна га 
да мо но по ли шу ме диј ски про стор и мар ги на ли зу ју кри тич ко ми-
шље ње у јав но сти, цен зу ра не са мо да ни је би ла пот пу на већ ни је 
ни ус пе ла. Мо жда је упра во тај лош ре зул тат, ка ко твр ди Ба скан 
спа сао де мо кра ти ју у Тур ској.62)

Због све га на ве де ног мо же мо да кон ста ту је мо да, иако је ста-
ње у ме ди ји ма ло ше и што је још ви ше за бри ња ва ју ће, ло ши је не го 
што је би ло пре са мо не ко ли ко го ди на, по след њи из бор ни ци клус 
је ипак, чак и у окви ру овог до ме на, (ре ла тив но) про шао у де мо-
крат ским окви ри ма.

ЗА КЉУ ЧАК

Освр том на исто риј ску ге не зу из бор ног про це са у Тур ској 
иден ти фи ко ва ли смо глав не пре пре ке ко је су још од да на осни ва ња 
Ре пу бли ке успо ра ва ле оства ре ње зре ле тј. пот пу не из бор не де мо-
кра ти је. Ана ли за по след њих пар ла мен тар них из бо ра по ка за ла је 
да је Тур ска да нас ипак на ко рак бли же јед ном та квом иде а лу. Ако 

59) 25/08/2015/ http://www.was hing ton post.com/news/mor ning-mix/wp/2014/03/21/tur key-
bans-twit ter-and-twit ter-ex plo des.

60) Ret hink In sti tu te, исто, стр. 12.

61) OSCE/ODI HR,  In ter na ti o nal Elec tion Ob ser va tion Mis sion – Re pu blic of Tur key Par li a men-
tary Elec ti ons, 7 Ju ne 2015. OSCE/ODI HR, стр. 10.

62) Bi rol  Ba skan,  Исто, стр. 8.
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има мо у ви ду да су ис пу ње ни кри те ри ју ми из пр ве три ка те го ри је 
мо де ла ко је смо при ме ни ли, Тур ску да нас мо же мо ока рак те ри са ти 
као из бор ну де мо кра ти ју. Ме ђу тим, то не мо ра та ко да оста не.

Не пи са но пра ви ло ка же да ста ре на ви ке те шко уми ру. Не дав-
но одр жа ни пар ла мен тар ни из бо ри до каз су да оштра по ла ри за ци ја 
по ли тич ке сце не као авет про шло сти по но во по хо ди тур ску по ли-
ти ку. Ис ку ство нам го во ри да та кав за плет у Тур ској рет ко ка да 
има, по де мо кра ти ју, по во љан рас плет. Та ко ђе, оп ту жбе за ме диј-
ску дис кри ми на ци ју ко је опо зи ци ја упу ћу је Ер до га ну, већ су ви ђе-
не у оним да ни ма ка да се ДП оштро раз ра чу на ва ла са сво јим по-
ли тич ким не ис то ми шље ни ци ма. И ова пар ти ја је, баш као и АКП 
у пр вим го ди на ма на кон осни ва ња, би ла на уда ру ар миј ског вр ха, а 
за тим је, на кон што је де мо крат ским ме ха ни зми ма до шла на власт, 
скли зну ла у ауто ри та ри зам и по ста ла соп стве на не га ци је. По ста-
вља се пи та ње да ли ће и АКП упа сти у исту клоп ку? Из гле да да 
је та ко...

При вре ме но уки да ње дру штве них мре жа, от пу шта ње но ви-
на ра и кон тро ла ме ди ја уз ин ци ден те то ком кам па ње и на би рач ким 
ме сти ма, убр за ним рит мом гу ра ју Тур ску у по нор ауто ри та ри зма, 
а уко ли ко се тај тренд на ста ви и си ту а ци ја се по гор ша, та мо ће се 
си гур но и на ћи. Ипак, чи ни се да не ће мо ду го че ка ти на од го вор 
на ово пи та ње. У тре нут ку за кљу чи ва ња овог ра да, сви по ку ша-
ји фор ми ра ња ко а ли ци о не вла де про па ли су, и рас пи са ни су но ви 
из бо ри, за ка за ни за 1. но вем бар 2015. го ди не. По ли тич ки не ми ри 
и еска ла ци је на си ља (курд ски и ислам ски ра ди ка ли зам) по но во су 
тур ска ре ал ност, а тур ски пред сед ник све ви ше по чи ње да ли чи на 
уџ бе нич ки при мер дик та то ра. Ме ђу тим, ово га пу та не ма вој не хун-
те ко ја би ин тер ве ни са ла у име де мо кра ти је. Је ди ни из бор ко ји је 
Тур ци ма пре о стао је сте упра во из бор на де мо кра ти ја. Да ли ће она 
„пре жи ве ти“ на ред не из бо ре, са зна ће мо убр зо...
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Vla di mir V. Aj zen ha mer, Na ta sa M. Jo va no vic

ANALYSIS OF LE VEL OF DE MOC RACY  
IN PAR LI A MEN TARY ELEC TI ONS IN 2015.  

IN THE TUR KISH RE PU BLIC WITH RE VI EW OF 
THE GE NE SIS OF THE ELEC TO RAL PRO CESS

Re su me
The main goal of the aut hors is to analyze the de ve lop ment of 

elec to ral de moc racy and par ti ci pa tory po li ti cal cul tu re in the Re pu blic 
of Tur key, in hi sto ri cal and con tem po rary con text. Alt ho ugh the first 
elec ti ons we re held even be fo re the fo un ding of the mo dern re pu blic, 
we can iden tify the de ve lop ment of elec to ral de moc racy in this co un try 
only af ter the in tro duc tion of mul ti-party system in 1946. Un til the be-
gin ning of the twenty-first cen tury de ve lop ment of de moc ra tic in sti tu-
ti ons, re spect the elec to ral pro ce du re and ap pli ca tion of real will of the 
vo ters was di scon ti nued. With chan ge of po li ti cal op ti ons, par ti es and 
le a ders chan ged, the per cep tion to wards de moc ra tic in sti tu ti ons al so 
chan ged. Fre qu ent in ter ven tion of the mi li tary jun ta, who se re pre sen-
ta ti ves of ten su spen ded elec to ral de ci si ons of vo ters, even mo re slow 
down the de ve lop ment of de moc racy in Tur key.

In con trast to the long pe riod of di scon ti nu ity, when Ju sti ce and 
De ve lop ment Party (AKP) for med a go vern ment, mo re pre ci sely af ter 
2002, we can iden tify con ti nu ity in the con so li da tion of elec to ral de-
moc racy. In this pa per, the fo cus was mostly on the le vel of de moc racy 
in the last par li a men tary elec ti ons. Af ter applying the o re ti cal mo del of 
elec to ral de moc racy, mo re pre ci sely, mo del of mi ni mum de fi ni tion of 
de moc racy, it was fo und that the Ju ne 2015 elec ti ons we re held in a fa-
ir and free man ner (i.e., in ac cor dan ce with de moc ra ti cally esta blis hed 
pro ce du res). The big gest pro blem with the se elec ti ons was the qu e sti on 
of fre e dom of the me dia. Fo re ign and do me stic ob ser vers eva lu a ted that 
the con trol sec ti ons of the me dia by the ru ling party is very pro ble ma tic 
is sue, and that it is evi dent that con nec tion of go vern ment and me dia 
dis turb de moc ra tic fre e doms in Tur key. Ho we ver, de spi te this gre at ob-
jec tion, be ca u se the ot her cri te ria are ge ne rally ful fil led, the aut hors 
esti ma te that Tur key, af ter re cent par li a men tary elec ti ons, can be eva lu-
a ted as elec to ral de moc racy.
Key words: Tur key, par li a men tary elec ti ons, aut ho ri ta ri a nism, elec to ral de-

moc racy, the mi li tary jun ta, left, right, Isla mists AKP, Er do gan

* Овај рад је примљен 20. августа 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. септембра 2015. године.
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ОДРЖИВОСТ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ 
КАПАЦИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ*

„Зар је по сле све га мо гу ће да не ко по зи ва ан
ти и сто риј ски над на ци о нал ни За пад да од ре
ђу је од но се уну тар на ро да ко ји је исто риј ским 
не да ћа ма већ био из ло жен“

Све то зар Ђ. Ра ди шић

Са же так
Гло ба ли за ци ја као нео им пе ри јал ни кон цепт по ка па ци тет 

ма лих др жа ва, па та ко и Ре пу бли ке Ср би је, по ста је сто жер кри зе 
на со ци јал ном, по ли тич ком, без бед но сном и др. по љу и ини ци ја-
тор је угро жа ва ња де мо кра ти је, со ци јал ног ра сло ја ва ња на др жав-
ном и ме ђу на род ном ни воу. Гло ба ли за ци ја на др жав ном и ме ђу-
на род ном ни воу пред ста вља тренд де су ве ре ни за ци је и пре кра ја ња 
др жав них те ри то ри ја. Са мо ове на ве де не окол но сти и обе леж ја су 
до вољ ни ин ди ка то ри да се илу стру је узрок и ток да на шње ви ше-
ди мен зи о нал не кри зе у Ре пу бли ци Ср би ји у раз ли чи тим обла сти-
ма са ма њим или ве ћим по сле ди ца ма. Ауто ри 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 ука зу ју 
на чи ње ни цу да се ве ли ки број на ци о нал них др жа ва, па та ко и Ре-
пу бли ка Ср би ја, на ла зе у ста њу пер ма нент не угро же но сти. Др жа ва 
се ра за ра ути ца јем гло ба ли зма и гло ба ли за ци је на раз ли чи те на чи-

* Рад је резултат реализовања научноистраживачког пројекта бр. 179045, који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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не. Ква ли та тив ном ана ли зом је по твр ђе но да у Ре пу бли ци Ср би ји 
до ла зи до пре ко ра че ња устав них од ред би ко је се од но се, пре све га, 
на пи та ња су ве ре но сти и на ци о нал не без бед но сти. Ово тим пре јер 
но вим свет ским фи нан сиј ским оли гар хи ја ма сме та ју и на ци је и на-
ци о нал не др жа ве. Ре пу бли ка Ср би ја за са да одо ле ва на сто ја њи ма 
по ли ти ке ве ли ких си ла, а мно ги ин ди ка то ри ука зу ју да Ср би ји као 
на ци о нал ној др жа ви још увек ни је ме сто у му зе ју ста ри на.
Кључ не ре чи: на ци о нал на др жа ва, Ре пу бли ка Ср би ја, су ве ре ност, ка па-

ци тет, угро жа ва ње,  дез ин те гра ци ја, гло ба ли за ци ја, гло ба-
ли зам

ГЕ О СТРА ТЕ ШКИ ПО ЛО ЖАЈ  
И ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КИ ЗНА ЧАЈ ТЕ РИ ТО РИ ЈЕ  

СР БИ ЈЕ И ИМ ПЕ РИ ЈАЛ НИ 
ИНТЕРЕСИ ВЕ ЛИ КИХ СИ ЛА

Цен трал ни део Бал кан ског по лу о стр ва, ко ји срп ски на род 
на се ља ва од ан тич ких вре ме на, пред ста вља ге о стра те шки из у зет-
но ва жан про стор око ко га су се тра ди ци о нал но су ко бља ва ле по-
мор ске и коп не не ве ли ке си ле За па да и Ис то ка у сво јим на сто ја њи-
ма да обез бе де сво ју ре ги о нал ну и свет ску до ми на ци ју.

Те ри то ри ја Ср би је је ве ко ви ма, па и ми ле ни ју ми ма, рас кр-
сни ца глав них и нај кра ћих пу те ва ко ји по ве зу ју Се вер но и Цр но 
мо ре, те Ка спиј ски ба сен, као и За пад ну и Цен трал ну Евро пу с 
европ ским ју го и сто ком и Бли ским ис то ком.

Исто риј ска ма па Евро а зи је, од до ба ин до е вроп ских ми гра-
ци ја до да на шњих да на, по ка зу је да се ра ди о про сто ру на ко ме се 
укр шта ју два ма ги страл на прав ца тен зи ја и кон фли ка та, се о ба и 
осва ја ња, хе ге мо ни стич ких те жњи и ра то ва, тј. ме ри ди јан ски пра-
вац (се вер-југ и југ–се вер) и пра вац дуж па ра ле ла (ис ток-за пад и 
за пад-ис ток).

Про стор Ср би је је пре ма ре ли гиј ској ма пи све та не у рал гич-
но ме сто ко је је иде ал но за кон флик те ци ви ли за циј ско-ре ли гиј ских 
бло ко ва. Еви дент но је да ова те ри то ри ја пред ста вља нај и сту ре ни ји 
део пра во слав ног све та ка за па ду, ко ји се, с јед не стра не, ве ко ви ма 
уна зад на ла зио на пу ту про до ра ка то ли чан ства ка ју го и сто ку, а с 
дру ге стра не, на уда ру ислам ске на је зде на Евро пу.

Ср би ја има по се бан ге о по ли тич ки зна чај у кон тек сту ви-
ше ве ков них те жњи за пад них си ла да ус по ста ве, учвр сте и стег ну 
обруч око Ру си је, да би на тај на чин спре чи ле или бар оте жа ле и 
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кон тро ли са ле њен при ступ то плим мо ри ма, а са мим тим и тр жи-
шти ма, на ро чи то за енер ген те, тј, за наф ту и гас.

Овај древ ни про стор срп ског на ро да је због ве ли ког бро ја 
исто риј ских, ду хов них и ет нич ких раз ло га, а у кон тек сту сло вен-
ске и пра во слав не срод но сти и со ли дар но сти, од у век био по тен ци-
јал на бре ша у не при ја тељ ском окру же њу ве ли ких за пад них си ла и 
њи хо вим осва јач ким те жња ма пре ма Ру си ји.

СА ВРЕ МЕ НИ ТРЕН ДО ВИ ГЛО БА ЛИЗАЦИЈЕ 
И ТЕН ДЕН ЦИ ЈЕ ГЛО БА ЛИ ЗМА

Не ма сум ње, да је са вре ме на гло ба ли за ци ја све о бу хва тан, 
ком плек сан, ду го ро чан и пла ни ран про цес у ко јем уче ству је ве ли-
ки број раз ли чи тих и не са мо еко ном ских су бје ка та. У дру штве-
ној на уч ној те о ри ји, по го то во по ли ти ко ло ги ји че сто се још увек не 
пра ви пра ва и до вољ на раз ли ка из ме ђу трен да гло ба ли за ци је и тен-
ден ци ја гло ба ли зма. Гло ба ли за ци ја се као исто риј ско за ко но ме ран 
про цес еко ном ског, фи нан сиј ског, ин фор ма тич ког, тех но ло шког, 
итд., по ве зи ва ња љу ди и др жа ва по ве зу је и зло у по тре бља ва за про-
па ги ра ње и на ме та ње док три не и иде о ло ги је гло ба ли зма. За раз ли-
ку од гло ба ли зма, гло ба ли за ци ја је по зи ти ван дру штве ни про цес 
ко ји во ди збли жа ва њу љу ди и на ро да, ге не рал но, бо љем жи во ту и 
про спе ри тет ни јем дру штву, док је гло ба ли зам, сма тра Вла ди слав 
Јо ва но вић,1) у ства ри са мо дру го име за но ву де струк тив ну свет-
ску ствар ност, за но ви то та ли та ри зам и хе ге мо ни зам. Јер, тен ден-
ци је гло ба ли зма не до во де са мо у пи та ње мно га основ на пра ва и 
сло бо де чо ве ка, већ и основ на пра ва др жа ва чла ни ца ОУН, по себ-
но прин ци пе су ве ре ни те та и не за ви сно сти и то не са мо по ли тич-
ки, већ нај че шће и фи зич ки. По ло ги ци ства ри и уни вер зал но сти 
ци ље ва исто та ко, за кљу чу је Вла ди слав Јо ва но вић, да би пра во и 
но ви свет ски по ре дак мо ра ли да бу ду си но ни ми, а они у њи хо вој 
ствар ној су шти ни не са мо да ни су у при жељ ки ва ној хар мо ни ји, 
већ се на ла зе у су штин ском мо рал ном и фи ло зоф ском су прот ста-
вља њу и су ко бу.2) Уко ли ко по сма тра мо свет у це ли ни, има мно го 
зна ко ва ко ји ука зу ју да се раз ли ке из ме ђу бо га тих и си ро ма шних 
зе ма ља и љу ди стал но по ве ћа ва ју. За то по сто ји и стал но се ши ри 
све ве ћи про тест код на уч ног и по ли тич ког јав ног мње ња због са ме 
упо тре бе тер ми на гло ба ли за ци ја, јер се њи ме под пла штом мо дер-
не при кри ва ју ме ђу на род ни, а екс пло а та тор ски од но си.

1) В. Јо ва но вић, Ди пло ма ти ја и шах – Ни кон фрон та ци ја ни ка пи ту ла ци ја, ЈП Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, 2011.

2) В. Јо ва но вић, нав. де ло.
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У сво јим основ ним аспек ти ма те о ри ја гло ба ли за ци је се на-
до ве зу је на те о ри ју мо дер ни за ци је, ко ја је на ста ла по сле Дру гог 
свет ског ра та упо ре до са де ко ло ни за ци јом бив ших ко ло ни ја. Опа-
сност од про до ра ко му ни зма у но во на ста лим окол но сти ма у зе мља-
ма тре ћег све та је тре ба ло от кло ни ти та ко што је тек де ко ло ни зи-
ра не зе мље тре ба ло усме ри ти да кре ну мо дер ни за циј ским пу тем, 
тј. пу тем ко јим су одав но кре ну ле зе мље на За па ду, по себ но САД 
као нај у спе шни ји мо дел раз во ја. Рас пад ко ло ни јал них им пе ри ја у 
Афри ци, Ази ји и Ју жној Аме ри ци та да је, без сум ње, иза звао ин-
тен зив на тра га ња за но вим и аде кват ним дру штве ним, еко ном ским 
и по ли тич ким ре ше њи ма, што је упо ре до ути ца ло да на свет ској 
по ли тич кој сце ни от поч не бор ба за ути цај и пре власт над зе мља ма 
тре ћег све та.

Гло ба ли за ци ја ни до да нас у на уч ној и дру штве ној те о ри ји 
ни је до би ла је дин стве но оп ште при хва ће но зна че ње и ка да од 80-
тих го ди на XX ве ка до жи вља ва ре не сан су, она се de fac to на до ве-
зу је на те о ри ју мо дер ни за ци је.

Да нас, да ка же мо, гло ба ли за циј ска ин ва зи ја је узе ла у тој ме-
ри ма ха да се сма тра да је она по ста ла та ква не ми нов ност, чи јој 
агре си ји је нео п ход но да се скла ња ју са пу та сви др жав ни и ме ђу-
на род ни су бјек ти. Та ко ни ле ги ти ми тет, на ро ди и на ци о нал не др-
жа ве ви ше не тре ба да тра же на тра ди ци о нал ним де мо крат ским 
из во ри ма, већ у ме ђу на род ним цен три ма но ве еко ном ске и по ли-
тич ке мо ћи. У ко јој ме ри је овај тренд ин фор ма тив но-про па ганд но 
оја чан, по ка зу ју и ове ре чи Сер ге ја Ка ра-Мур зе „да ве ра у ми стич-
ну сна гу про тив ни ка па ра ли ше во љу за от по ром“.3) Гло ба ли за ци ја 
се до са да ни при бли жно ни је оства ри ла као пла не тар ни про је кат, 
из ме ђу оста лог, и због то га што „Гло ба ли за ци ја ни је ни ка ква хо мо-
ге ни за ци ја све та, за рад оп штих ин те ре са чо ве чан ства, већ на чин 
ко јим до ми нант не за јед ни це, пре све га фи нан сиј ски до ми нант не, 
на ме ћу сво ју моћ и ути цај сла би јим на ци ја ма сма ње њем или ели-
ми на ци јом на ци о нал ног су ве ре ни те та, пре све га у сфе ри фи нан-
сиј ског тр жи шта“.4)

Ма да и но ви нео ли бе рал ни ка пи та ли зам нај ви ше те жи сло-
бо ди, на рав но сло бо ди тр жи шта, сло бо да ипак као исто риј ска и 
ци ви ли за циј ска те ко ви на, ин ди ви ду ал не и на ци о нал не сло бо де, 
по ту ње но се на сто ји да оду у му зеј ста ри на. Гло ба ли за ци ја не до-

3) С. Ка ра-Мур за, Ма ни пу ла ци ја све шћу, књ. 1, Пре во ди лач ка ра ди о ни ца Ро сић, „Ни ко ла 
Па шић“, Бе о град, 2008, стр. 12.

4) Ђ. Бо дро жић, „Гло ба ли зам и на ци о нал ни су ве ре ни тет“, у збор ни ку ра до ва З. Ми ло-
ше вић, Ж. Ђу рић (при ре ди ли), (Дез)ин те гра ци ја др жа ва и иден ти тет, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2014, стр. 21.
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при но си раз во ју сла би јих еко но ми ја, већ стал ном уве ћа њу раз ли ке 
из ме ђу бо га тих и си ро ма шних. Због то га ве ли ки от по ри ко ри шће-
њу и са мог тер ми на гло ба ли за ци ја, јер по њи ма он са кри ва са му 
при кри ве ну су шти ну ме ђу на род не еко ном ске екс пло а та ци је. Да-
нас у све ту по сто је мно ги ре ги о ни и це ле др жа ве, ко је не ма ју ни-
ка кве шан се да се у до глед но вре ме из ву ку из фи нан сиј ске кри зе.5) 
Си ро ма штво и со ци јал но про па да ње за по сле ди цу има ју пот пу ну 
по ли тич ку мар ги на ли за ци ју и кул тур ну де ка ден ци ју. Ка ко уоп ште 
мо же би ти уисти ну сло бод них љу ди у ап со лут ном си ро ма штву и у 
по ро бље ној нео ко ло ни јал ној др жа ви.6)

У гло ба ли за циј ским про це си ма је ве о ма бр зо пре вла дао гло-
ба ли зам, а нео ли бе рал ни кон цепт гло ба ли за ци је је од нео пре ва гу 
над еман ци па тор ским.7) Тре ба да зна мо да не за ви сно од свих сла-
бо сти бив ших со ци ја ли стич ких ре жи ма, гло ба ли за ци ја и про дор 
тран сна ци о нал них ком па ни ја је био не мо гућ док су се раз ви ја ла 
два не за ви сна сек то ра свет ске при вре де – со ци ја ли стич ки и ка-
пи та ли стич ки. Тран сна ци о нал не ком па ни је (ТНК) као еко ном ски 
ге о по ли тич ки су бје кат је не за о би ла зан у нај зна чај ни јим свет ским 
де ша ва њи ма XXI ве ка. То је и ле га ли зо ва но 2000-го ди не ка да је 
об ја вљен „Гло бал ни спо ра зум Ује ди ње них на ци ја“ (УН), ко ји је 
пот пи сан од Ко фи Ана на, а ко јим је при зна то пра во тран сна ци о-
нал ним кор по ра ци ја ма да се ба ве (гео)по ли ти ком. „Моћ тран сна-
ци о нал них кор по ра ци ја је окон ча ла ин ду стриј ску фа зу“.8)

Ко ли ка је и да нас кон цен тра ци ја фи нан сиј ске мо ћи тран сна-
ци о нал них кор по ра ци ја на За па ду и све ту уоп ште, го во ри и ова 
оп сер ва ци ја Зо ра на Ми ло ше ви ћа – „Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи-
ва ња Швај цар ског фе де рал ног тех но ло шког уни вер зи те та 90% 
кор по ра циј ског до хот ка гло бал не еко но ми је кроз раз ли чи те фор ме 
сли је се у са мо 300 транс-на ци о нал них кор по ра ци ја при че му 60% 
до хот ка от па да на фи нан сиј ске кор по ра ци је“.9)

Гло ба ли за ци ја је пре вас ход но еко ном ски про цес, а тек он да 
кул тур ни, по ли тич ки, ин фор ма тив ни и др. По јам на ци о нал на еко-
но ми ја се обе сми шља ва, тј. гу би сми сао у све ту тран сна ци о нал них 

5) А. С. Па на рин, Са вре ме ни рат као бор ба бо га тих про тив си ро ма шних, Но ва Евро па, 
Evro Gi un ti, Бе о град, 2007, стр. 24-25.

6) А. Зи но вјев, За пад: фе но мен за пад ња штва, Наш дом, Бе о град, 2002, стр. 83.

7) А. В. Ми тро фа но ва, „Кри за на ци о нал не др жа ве у епо хи гло ба ли за ци је“, На ци о нал ни 
ин те рес, 1/2012, Бе о град, 2012, стр. 20-21.

8) З. Ми ло ше вић, „Тран сна ци о нал не кор по ра ци је и др жа ва“, у збор ни ку ра до ва З. Ми ло-
ше вић, Ж. Ђу рић (при ре ди ли), (Дез)ин те гра ци ја др жа ва и иден ти тет, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2014, стр. 101.

9) З. Ми ло ше вић, нав. де ло, стр. 106.
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ком па ни ја, с об зи ром да је све ма ње по ве за на са др жа вом-на ци јом 
као и по тре ба ма ње них гра ђа на. Тран сна ци о нал не кор по ра ци је, 
ина че, што је и за оче ки ва ти, раз ме шта ју њи хо ву ро бу и пла си ра ју 
њи хо ве про из во де увек та мо где је за њих нај про фи та бил ни је, ту 
не ма ни ка кве то ле ран ци је и ми ло сти. Мо мир Бу ла то вић у ње го вој 
књи зи Еко но ми ја и де мо кра ти ја илу стру је мо но пол ком па ни ја на 
свет ском тр жи шту на осно ву пи са ња ча со пи са Еко но мист и ка же: 
„Ча со пис Еко но мист об ја вио је да пет пред у зе ћа упра вља са ви ше 
од 50% свет ског тр жи шта у сле де ћим ин ду стри ја ма: ин ду стри ји 
трај них по тро шних до ба ра, ауто мо бил ској, елек тро е нер гет ској, 
елек трон ској и ин ду стри ји че ли ка. По истом из во ру пет фир ми 
кон тро ли ше пре ко 40% гло бал ног тр жи шта наф те, пер со нал них ра-
чу на ра и ме ди ја“.10) Ка да ком па ни је по се ду ју та ко ве ли ку моћ оне 
не на сто је са мо да је и да ље уве ћа ју, већ на сто је да је и пре тво ре у 
по ли тич ку и прав ну моћ, да ути чу на до но ше ње за ко на ко ји обез-
бе ђу ју нај по вољ ни је усло ве за њи хо во по сло ва ње. Уз гред, о мо ћи 
ових тран сна ци о нал них цен та ра у све ту, под се ти мо се, ве о ма илу-
стра тив но го во ри и чи ње ни ца из не дав не про шло сти кра јем XX ве-
ка, ка да је у про це си ма тран зи ци је нео ли бе ра ли зам од нео пре ва гу 
у од но су на све дру ге про јек те по ли тич ко-еко ном ског раз во ја. На 
овај на чин три јумф нео ли бе рал не стра те ги је с тра гич ном нео ко ло-
ни јал ном ко но та ци јом про ши рио је зо ну свог ути ца ја из Ла тин ске 
Аме ри ке на Сред њу и Ис точ ну Евро пу. По сле ова ко ве ли ких дру-
штве них пре о кре та све сте ре о тип не при че о де мо кра ти ји, људ ским 
пра ви ма и прав ној др жа ви по ста ју бар се кун дар не и гу бе на зна ча-
ју. Но ви нео ко ло ни јал ни хе ге мо ни зам и нео ко ло ни јал но осва ја ње 
не мо же се за кла ња ти иза фа са де мо дер не и ње них по да ни ка.

У са вре ме ном дру штву на За па ду у све ту гло ба ли зма но вац 
је по стао ме ри ло вред но сти чо ве ка, др жа ве, свих ак тив но сти у 
дру штву „но вац је по стао уни вер зал но сред ство, не са мо ме ре ња 
људ ских ак тив но сти, већ и упра вља ња тим истим ак тив но сти ма 
ка ко у еко но ми ји та ко и у дру гим сфе ра ма дру штве ног жи во та“.11) 
Но вац до би ја то ли ко у зна ча ју да га по ре ди са уло гом кр во то ка и 
нер вног си сте ма у људ ском ор га ни зму. Деј вид Хар ви ис ти че да 
нео ли бе ра ли зам вред ну је тр жи шну раз ме ну као нај ви шу ети ку, а 
дру штве но до бро се по ве ћа ва с мак си ма ли за ци јом до ме та и уче-
ста ло шћу тр жи шних тран сак ци ја.12)

10) M. Bu la to vić, Eko no mi ja i de mo kra ti ja, Ju me dia Mont, Pod go ri ca, 2011, str. 40.

11) А. Зи но вјев, За пад: фе но мен за пад ња штва, Наш дом, Бе о град, 2002, стр. 83.

12) Д. Хар ви, Крат ка исто ри ја нео ли бе ра ли зма, Ме ди те ран, Бе о град, 2012, стр. 15-16.
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Ме ђу тим, да нас је све ви ше кри ти ча ра нео ли бе рал ног мо-
де ла гло ба ли за ци је, ко ји сум ња ју у гло бал не еко ном ске исти не и 
ли де ре гло ба ли стич ког по кре та.13) Све је ра ши ре ни је ми шље ње да 
је нео ли бе рал ни мо дел гло ба ли за ци је, као об лик ор га ни за ци је еко-
но ми је и це лог дру штва, ис по љио мно го број на огра ни че ња и да 
се он да нас на ла зи у фи нан сиј ској кри зи гло бал ног ка пи та ли зма.14) 
И врх бре га гло ба ли за ци је, аме рич ка еко но ми ја, на ла зи се на ста-
кле ним но га ма, с об зи ром да је очи глед на кон цен тра ци ја глав них 
ак те ра на фи нан сиј ском тр жи шту, што има за ре зул тат да аме рич ка 
еко но ми ја по ста је све ви ше еко но ми ја кри зе. „У аме рич кој спољ-
ној по ли ти ци је све ма ње ди пло ма ти је, а све ви ше ко ри шће ња си-
ле што го во ри о не си гур но сти ма и про тив реч но сти ма ко је из ну тра 
из је да ју овај си стем.“15)

Гло ба ли за ци ја си гур но до ми нант но ути че на суд би ну са вре-
ме ног све та, али је за то ве ли ки број на уч ни ка у све ту и у Ср би ји ко-
ји ука зу ју на рас ко рак те о ри је и иде о ло ги је гло ба ли за ци је, на пре-
вла да ва ње гло ба ли стич ке у од но су на еман ци па тор ску кон цеп ци ју 
и ди мен зи ју гло ба ли за ци је. Та ко Зо ран Ви до је вић, ко ји се по след-
њих го ди на, ина че, ис та као сво јим на уч ним ана ли за ма о за ла ску 
де мо кра ти је на За па ду, го во ри о про жи ма њу и раз ли ко ва њу нор-
ма тив ног и кон крет но-исто риј ског ка рак те ра гло ба ли за ци је. Нор-
ма тив ни са др жај гло ба ли за ци је он ту ма чи као про цес све стра ног 
по ве зи ва ња и ус по ста вља ња рав но прав не и плу ра ли стич ке за јед-
ни це сло бод них по је ди на ца, на ро да и зе ма ља у све ту, у све ту без 
тла че ња, бе де и на си ља. Ме ђу тим, по сто ји и су прот на на ве де ној, 
пра ва сли ка гло ба ли за ци је у све ту. По Ви до је ви ћу то су про це си 
кон фликт ног по ве зи ва ња, чи ји кон кре тан са др жај, об ли ке и ци ље-
ве од ре ђу је стра те ги ја пла не та ри за ци је ка пи та ла, ин те ре си, ути цај 
и си ла нај моћ ни јих кор по ра ци ја и зе ма ља, пре вас ход но САД.16)

Уко ли ко ана ли зи ра мо нео ли бе рал ни об лик ка пи та ли зма да-
нас у све ту, ње го ве основ не еле мен те, на чин функ ци о ни са ња и 
ефек те ње го вог де ло ва ња, ну жно за кљу чу је мо да је реч о са вре ме-
ном нео им пе ри ја ли зму и због то га је не у те ме љен, у ства ри пот пу-
но бе сми слен, сва ки по ку шај ма ни пу ла ци је и по кри ва ња фа са дом 
де мо кра ти је. Ни је ви ше са мо у пи та њу ан ти де мо крат ско ки ди са ње 

13) Џ. Р. Сол, Про паст гло ба ли зма и пре о бли ко ва ње све та, Ар хи пе лаг, Бе о град, 2011, стр. 
299.

14) М. Сто ја ди но вић, „На ци о нал на др жа ва у кон тек сту нео ли бе ра ли зма и нео им пе ри јал ног 
кон цеп та гло ба ли за ци је“, у збор ни ку З. Ми ло ше вић, Ж. Ђу рић (при ре ди ли), (Дез)ин те
гра ци ја др жа ва и иден ти тет, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2014.

15) М. Сто ја ди но вић, нав. де ло, стр. 38.

16) З. Ви до је вић, Ку да во ди гло ба ли за ци ја, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 2005, стр. 15.
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САД на зе мље тре ћег све та, о че му го во ри Но ам Чом ски,17) у пи-
та њу је план ско, си сте мат ско и ин тен зив но по ве ћа ва ње агре си је 
чак на нај бли же за пад не са рад ни ке у Евро пи. Одав но се ова су-
пер си ла, по зна та по не мер љи вом бро ју вој них ин тер вен ци ја по сле 
Дру гог свет ског ра та, ба ви сво јим по тен ци јал ним не при ја те љи ма. 
Та ко гло бал не ин те ре се САД одав но ви ше не угро жа ва Ла тин ска 
Аме ри ка, ка ко су то Ај зен ха у ер и Тру ман за кљу чи ли, та ко и зе мље 
Вар шав ског пак та, ко ји ви ше не по сто ји, по сто ји још са мо Ру си ја 
и аме рич ки за пад ни са ве зни ци. Исто та ко на го ми ла ни со ци јал ни и 
еко ном ски про бле ми све се ма ње мо гу ре ша ва ти ин тер вен ци о ни-
стич ком по ли ти ком, те шко је са чу ва ти и ста ре гра ни це им пе ри јал-
ног раз гра ни че ња, а ма не вар ски про стор се су жа ва и по ста је све 
кон фликт ни ји за ова кво де ло ва ње. Осим Ла тин ске Аме ри ке, по-
ље бун та и со ци јал ног ба ру та се ши ри све том, та ко осим Ру си је и 
НР Ки на не пред ста вља ви ше са мо еко ном ског го ро ста са, већ и не 
при хва та ни ка кве и би ло с ки ме ме ђу на род не раз го во ре са по зи ци-
је си ле.

ДЕ СУ ВЕ РЕ НИ ЗА ЦИ ЈА И ДЕЗ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА  
НА ЦИ О НАЛ НИХ ДР ЖА ВА И 

НАЦИОНАЛ НИХ ЕКО НО МИ ЈА

Про дор гло ба ли за ци је у све ту иза звао је мно го број не про ме-
не, пре вас ход но, у ка рак те ру на ци о нал не еко но ми је и др жа ве. Др-
жа ва по ста је про пу сна уоп ште, по себ но про пу сна за про дор ро ба и 
ка пи та ла, др жа ва по ста је ми ни др жа ва са тен ден ци јом сма њи ва ња 
су ве ре ни те та, све ма ње со ци јал на, а ви ше прав на др жа ва. Пра во 
до би ја основ ну функ ци ју упра во тен ден ци ја ма гло ба ли за ци је, сту-
па њем тран сна ци о нал них кор по ра ци ја на но во тле. Та ко је иде ја 
прав не др жа ве до жи ве ла ре не сан су у вре ме ну ве ли ких тран зи ци о-
них про ме на кра јем 80-тих го ди на, тј. кра јем XX ве ка.

И по ред ве ли ке ха ла бу ке у зе мља ма тран зи ци је око прав не 
др жа ве, на ци о нал на др жа ва се у усло ви ма гло ба ли за ци је на шла на 
по себ ним и ве ли ким ис ку ше њи ма, јер њен ле ги ти ми тет и ле га ли-
тет ни су на пад ну ти овог пу та спо ља не го из ну тра. Јер, под се ти мо 
се, др жа ва ко ја гу би соп стве ну су ве ре ност ауто мат ски гу би и по лу-
ге сво је еко ном ске, фи нан сиј ске и со ци јал не мо ћи, по ста је по себ-
но под ло жна ко рум пи ра но сти вла сти, кри ми на ли за ци ји дру штва 
и анар хи ји. Он да ка да на сту пе не моћ др жа ве, ње на пер ма нент на 
кри за, по себ но бе да и си ро ма штво ши ро ких со ци јал них сло је ва, 

17) Н. Чом ски, Го ди на 501 – кон кви ста се на ста вља, Све то ви, Но ви Сад, 1998, стр. 44.
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при че о прав ној др жа ви, нај бла же ре че но, се по ти ску ју и мар ги на-
ли зу ју.

Са вре ме ни нео ли бе ра ли зам је по хлеп ни и его и стич ки ка пи-
та ли зам, ко ји вр ши де на ци о на ли за ци ју др жа ве. Он то чи ни пу тем 
се ри је крат ко роч них ме ра ста би ли за ци је, ду бо ких струк ту рал них 
про ме на, са ци љем екс пан зи је но вих тр жи шних нор ми, сма њи ва-
њем уло ге др жа ве у но вим усло ви ма, што зна чи де ре гу ла ци јом, ли-
бе ра ли за ци јом тр жи шта и при ва ти за ци јом.18) Јед на од ра ши ре них 
илу зи ја из прет ход ног пе ри о да дру штве ног раз во ја је да сла ба еко-
но ми ја и си ро ма шно и осла бље но дру штво про из во де ја ку др жа ву, 
јер про цес раз во ја гло ба ли за ци је да нас у све ту је не дво сми сле но 
по ка зао не у те ме ље ност ова квог на уч ног раз ми шља ња.19) Због то га 
је у раз ми шља њи ма о прав ној др жа ви, нео ви сно о ком исто риј ском 
пе ри о ду раз во ја се ра ди, има ти у ви ду за кљу чи ва ње Го ра на Мар-
ко ви ћа да „Те о риј ско од ре ђе ње пој ма прав не др жа ве у се би са др жи 
еле мен те исто риј ске ета пе у ко јој је на стао и оне кла се у чи јем је 
ин те ре су уста но вљен“20). У са вре ме ним про це си ма гло ба ли за ци је 
бо га те еко ном ске ен кла ве нај че шће на сто је да у гло бал ну еко но-
ми ју на сту па ју ди рект но и да за о би ђу цен тар соп стве не су ве ре не 
др жа ве, што има за по сле ди цу не са мо ње ну дез ин те гра ци ју не го и 
тран сфор ма ци ју као аутох то не је ди ни це и еко ном ског су бјек та. На 
овај на чин ујед но се на ру ша ва ауто ри тет др жа ве и ума њу је ње на 
уло га у ме ђу на род ним од но си ма.

Ве ли ки број на ци о нал них др жа ва се да нас на ла зи у усло ви-
ма пер ма нент не кри зе, а др жав на кри за је пре све га кри за др жав не 
су ве ре но сти. „На ци о нал не др жа ве су из гу би ле моћ, јер се по ја вио 
но ви играч – тран сна ци о нал не кор по ра ци је (по лу)тај на дру штва и 
(за тво ре ни) клу бо ви и ме ђу на род на би ро кра ти ја“.21)

Да нас на по чет ку XXI ве ка до шло је дру го вре ме, вре ме 
гло ба ли за ци је и гло ба ли зма, вре ме кад фи нан сиј ске оли гар хи је и 
тран сна ци о нал не ком па ни је не би ра ју сред ства и све су агре сив-
ни је у њи хо вим пла но ви ма да оства ре сво је еко ном ске ин те ре се, 
ра за ру ју ћи на ци о нал не др жа ве и спо ља и из ну тра, вр ше ћи њи хо ву 
де су ве ре ни за ци ју. На сце ну је сту пио евро а тлант ски тран сна ци о-
нал ни кор по ра циј ски им пе ри ја ли зам.

18) Р. Ес, Спон та ни ха ос – Еко но ми ја у до ба ву ко ва, Чи го ја, Бе о град, 2010.

19) Р. Ку пер, Рас пад на ци ја, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2007.

20) G. Mar ko vić, „Pre i spi ti va nja prav ne dr ža ve“, u zbor ni ku J.Tr ku lja (pri re dio), Dr ža va i tran zi
ci ja, Ki kind ski di ja lo zi, Ki kin da, 2005, str. 48.

21) З. Ми ло ше вић, „Тран сна ци о нал не кор по ра ци је др жа ва“, у З. Ми ло ше вић, Ж. Ђу рић, 
(при ре ди ли), (Дез)ин те гра ци ја др жа ва и на ци о нал ни иден ти тет на по чет ку 21. ве ка, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2014, стр. 101.
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Но вим свет ским фи нан сиј ским оли гар хи ја ма сме та ју ба ри је-
ре као што су на ци је и на ци о нал не др жа ве, за то што њи ма сме та-
ју све пре пре ке ко је сто је на пу ту тран сна ци о нал них кор по ра ци ја. 
Про це си де су ве ре ни за ци је са вре ме них др жа ва ни су пра во ли ниј-
ски ни сим пли фи ко ва ни, и они се оства ру ју пу тем раз ли чи тих мо-
де ла и ме то да и ши ре њем и су жа ва њем др жав них про сто ра. Др 
Вла дан Стан ко вић сма тра да про це си де су ве ре ни за ци је са вре ме-
них др жа ва мо гу да се од ви ја ју пу тем дез ин те гра ци је др жа ве, али 
и кроз ин те гра ци ју у но ве над др жав не тво ре ви не.22) У про це си ма 
дез ин те гра ци је и на ци о нал на и ви ше на ци о нал на др жа ва се дез ин-
те гри шу и рас па да ју. На су прот ова квим и слич ним по ли тич ким и 
др жав ним по ја ва ма, у ствар но сти по сто је тен ден ци је ин те гри са ња 
у над др жав не фор ме ре ги о нал ног и ши рег ка рак те ра.

Би ло да је реч о дез ин те гра ци ји др жа ва раз ли чи тог об ли ка 
др жав ног уре ђе ња или ин те гра ци ји др жа ва у над др жав не тво ре ви-
не, ре зул тат је исти де су ве ре ни за ци ја др жа ве са сма ње њем ве ћим 
или ма њим ње них су ве ре ни стич ких по тен ци ја ла или о до бро вољ-
ном из бо ру на пре нос др жав них ком пен тен ци ја и над ле жно сти на 
над др жав не за јед ни це ши рег свет ског ка рак те ра. Де су ве ре ни за-
ци ја др жа ве се по Стан ко ви ћу у зна чај ној ме ри спро во ди и прав-
ним сред стви ма пу тем до но ше ња но вих прав них ака та (уста ва и 
за ко на), де ле га ци ја, пре но ше њем над ле жно сти са ви ших на ни же 
прав не ин стан це, про ши ри ва њем оби ма људ ских пра ва итд. Ка да 
је реч о еко ном ским на чи ни ма де су ве ре ни за ци је, они се, углав ном, 
спро во де ме ра ма еко ном ске по ли ти ке. Као глав ни еко ном ски ин-
стру мент де су ве ре ни за ци је са вре ме них др жа ва Стан ко вић ис ти че 
на че ла Ва шинг тон ског спо ра зу ма, на осно ву ММФ и Свет ска бан-
ка од ре ђу ју усло ве са рад ње и ме ђу на род не фи нан сиј ске по мо ћи 
зе мља ма у раз во ју.23) У овој ње го вој на уч ној ана ли зи о де су ве ре-
ни за ци ји др жа ва и на ци ја он го во ри о дру штве но-иден ти тет ском 
мо де лу. По себ но о ком плек сно сти ка рак те ра и зна ча ју на ци о нал-
ног иден ти те та и ње го вој про мен љи во сти у са вре ме ној исто ри ји, 
по себ но, у усло ви ма гло ба ли за ци је.

По је ди ни ауто ри уоча ва ју ме та мор фо зу про па да ња са вре ме-
не др жа ве, ко ја се од ви ја у ви ше ета па. „Пре о бли ко ва ње, из об ли ча-

22) В. Стан ко вић, „На чи ни де су ве ре ни за ци је са вре ме них др жа ва/на ци ја – по ли тич ки, прав-
ни, еко ном ски и дру штве ни при сту пи“, у З. Ми ло ше вић, Ж. Ђу рић, (Дез)ин те гра ци ја 
др жа ва и иден ти тет, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2014, стр.53-66.

23) Ј. Ду ша нић, Was hing ton Con sen sus – Ко ди фи ко ва ни про грам еко ном ског нео ко ло ни ја ли
зма, Но ва Евро па, Бе о град, 2007.
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ва ње и из о па ча ва ње др жа ва озна ча ва ди на мич ку и ста тич ку, про це-
сну и струк тур ну сла бост“.24)

Др жа ва ко ја се на ла зи на уда ру гло ба ли за ци је ни је са мо у 
пер ма нент ној кри зи, већ се у њој де ша ва ју мно го број не про ме не, 
од по себ ног су зна ча ја оне ко је се од но се на по ло жа је гра ђа ни на и 
др жа ве. На ста је и раз ви ја се плу ра ли стич ка ло јал ност код гра ђа-
ни на, ко ји ви ше ни је ло ја лан са мо соп стве ној др жа ви не го и кор-
по ра ци ја ма, не вла ди ним ор га ни за ци ја ма, ет нич ким и ре ли ги о зним 
за јед ни ца ма итд. Мо же мо ре ћи да у усло ви ма гло ба ли за ци је ни је 
са мо реч о кри зи ма лих на ци о нал них др жа ва, већ на по чет ку XXI 
ве ка кри за др жа ве по ста је оп шта по ја ва: „По сто је ће ви ше на ци о-
нал не др жа ве су на уда ру из че ти ри прав ца: људ ска пра ва, пра ва 
на ци о нал них ма њи на, пра во на ци је на соп стве ну др жа ву, но ви ста-
ри иден ти те ти“25). Ве ли ке и моћ не др жа ве на За па ду та ко ђе ни су 
из у зе те од ет но де зин те гра ци о них иза зо ва и еко ном ских кри за, ко-
је уни вер зал но ути чу на оп ште ста ње у др жа ви, као и њен по ло-
жај у ме ђу на род ним од но си ма. По себ но је зна чај но ис та ћи да ове 
др жа ве на За па ду и по ред ве ли ке по ли тич ке и еко ном ске и вој не 
мо ћи ни су ус пе ле да пре вла да ју се па ра ти стич ке дез ин те гра ци о-
не тен ден ци је, ко је још од ра ни јих вре ме на по сто је на њи хо вом 
др жав ном тлу „по пут ста рих и до бро по зна тих слу ча је ва Ба ски је, 
Се вер не Ир ске и Кве бе ка, те не ких дру гих ожи вље них дез ин те-
гра ци о них жа ри шта као што су то на при мер ет но-је зич ке по де ле 
у Бел ги ји, он да слу чај Ка та ло ни је, Шкот ске, чак и Фран цу ске, па 
до мо ро дач ке по пу ла ци је Аустра ли је, САД и Ка на де, све до нај но-
ви јих при ме ра дез ин те гра ци о них тен ден ци ја Тек са са, Аља ске или 
ре ги о на Ве не то у Ита ли ји“26).

Нео ли бе рал ни мо дел гло ба ли за ци је као до ми нант ни тренд 
на по чет ку XXI ве ка у све ту ре тро ак тив но је де ло вао и на сам брег 
гло ба ли зма. Та ко се САД да нас на ла зе у фа зи гло бал ног фи нан сиј-
ског ка пи та ли зма, што зна чи да су глав ни еко ном ски и по ли тич ки 
су бјек ти кон цен три са ни на фи нан сиј ском тр жи шту, што по мно гим 
на уч ни ци ма пред ста вља је дан од глав них фак то ра ко ји про из во де 
еко ном ску кри зу. Услед че га глав ни еко ном ски про блем аме рич ког 

24) М. Кне же вић, „Сла бље ње, из об ли че ње и ра за ра ње др жа ве“, у збор ни ку З. Ми ло ше вић, 
Ж. Ђу рић (при ре ди ли), (Дез)ин те гра ци ја др жа ва и иден ти тет, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2014, стр. 177.

25) З. Авра мо вић, „На ци о нал ни иден ти те ти ће раз гра ђи ва ти ви ше на ци о нал не др жа ве“, у 
збор ни ку З. Ми ло ше вић, Ж. Ђу рић (при ре ди ли), (Дез)ин те гра ци ја др жа ва и иден ти
тет, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2014, стр. 273.

26) А. Ми ро вић, „Ин те гра ци ја и дез ин те гра ци ја као па ра лел ни про це си са вре ме не гло ба ли-
за ци је“, у збор ни ку З. Ми ло ше вић, Ж. Ђу рић (при ре ди ли), (Дез)ин те гра ци ја др жа ва и 
иден ти тет, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2014, стр. 67.
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дру штва по ста ју штам па ње нов ца и фа бри ке за про из вод њу на о-
ру жа ња“27). Ду бо ка еко ном ска кри за чак и нај моћ ни је „су пер си ле“, 
ко ја је не по сре дан ре зул тат про тив реч но сти нео ли бе рал ног об ли ка 
гло ба ли за ци је, про из во ди нер во зу у во де ћим нео ли бе рал ним ели-
та ма и на жа лост све ве ћу рат ну пси хо зу. На ста је ста ње у ме ђу на-
род ним од но си ма у ко ме се све ви ше до во ди у пи та ње свет ски мир, 
на ста ју но ви гло ба ли стич ки иза зо ви, ко ји пре те да до ве ду до гло-
бал них кон фли ка та.

Не за ви сно од то га да ли се ра ди о дез ин те гра ци ји или ин те-
гра ци ји, ра за ра њу др жа ве из ну тра или спо ља, да ли се ра ди са мо 
о ње ном по ли тич ком, прав ном или еко ном ском ра за ра њу, увек је у 
пи та њу глав ни атри бут сва ке не са мо на ци о нал не др жа ве, ње на су-
ве ре ност. Не ма сум ње да мно ги ин ди ка то ри ука зу ју да на ци о нал ну 
др жа ву и у бу дућ но сти оче ку ју мно га ис ку ше ња и иза зо ви, гло ба-
ли стич ка иде ја о свет ској др жа ви је ма ло оствар љи ва. На тај аспект 
про це са ин те гра ци ја ука зао је још Карл Шмит (Karl Schmidt) ка да 
је упо зо рио да ка да би се не ка свет ска др жа ва, ко ја би об у хва та-
ла чи та ву Зе мљу мо гла ус по ста ви ти, она не би пред ста вља ла по-
ли тич ко је дин ство, што зна чи да не би би ла ле ги тим на др жа ва.28) 
Гло ба ли за ци ја, по себ но гло ба ли зам, во ди под ри ва њу су ве ре ни те та 
др жа ве, ко ји про ис ти че из су ве ре ни те та на ро да, са мо што да нас 
од лу ке ко је се ти чу жи во та на ро да и ста нов ни штва др жа ве, све се 
ма ње до но се на из бо ри ма и њих не до но се иза бра ни пред став ни ци, 
већ се по ли тич ке од лу ке до но се спо ља, до но се их оту ђе ни цен три 
фи нан сиј ске и по ли тич ке мо ћи.

Гло ба ли за ци ја је пре вас ход но еко ном ски про цес, а тек он да 
по ли тич ки, кул тур ни, итд., из че га ја сно про ис ти че да је глав на ме-
та гло ба ли стич ке екс пан зи је националнa економијa. И сам по јам 
„на ци о нал на еко но ми ја“ гу би свој основ ни сми сао и зна че ње, јер 
је тен ден ци ја да на ци о нал на еко но ми ја бу де све ма ње по ве за на са 
др жа вом – на ци јом и основ ним по тре ба ма ње них гра ђа на. Глав-
ни еко ном ски су бје кат по ста ју тран сна ци о нал не ком па ни је (ТНК), 
ко ји ма на пу ту сто ји све ма ње ме ђу на род них пре пре ка, ко је раз ме-
шта ју њи хо ву про из вод њу и пла си ра ју њи хо ве про из во де ис кљу-
чи во где је за њих нај по год ни је и нај про фи та бил ни је.

У усло ви ма ка да се бо га ти кра је ви углав ном опре де љу ју за 
гло бал ну еко но ми ју и на сто је да за о би ђу соп стве ну др жа ву, на-
ци о нал на др жа ва се дез ин те гри ше или чак пот пу но рас па да као 

27) М. Сто ја ди но вић, нав. де ло, стр. 38.

28) К. Шмит, „По јам по ли тич ког“, у С. Са мар џић (ур.) Нор ма и од лу ка: Карл Шмит и ње го
ви кри ти ча ри, „Фи лип  Ви шњић“, Бе о град, 2001, стр. 38-39.
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еко ном ска је ди ни ца. Ови про це си не ма ју мно го ве зе са мо дер-
ни за ци јом, јер је пра ва мо дер ни за ци ја је ди но би ла мо гу ћа док је 
за основ ног су бјек та ме ђу на род не еко но ми је функ ци о ни са ла су-
ве ре на на ци о нал на др жа ва. Не ма сум ње, да са вре ме ни про це си 
гло ба ли за ци је од у зи ма ју су ве ре ност и на ци о нал ним др жа ва ма и 
на ци о нал ним еко но ми ја ма. Је ди но за ступ ни ци и за го вор ни ци нео-
ли бе рал ног про јек та да на шње ста ње у свет ској еко но ми ји гле да ју 
са оп ти ми змом, иако су од но си објек тив но та кви да они ко ји су 
бо га ти и еко ном ски раз ви је ни по ста ју још бо га ти ји, док си ро ма-
шни и за о ста ли ре ги о ни про па да ју и би ва ју за бо ра вље ни. Да нас у 
све ту по сто је чак це ли ре ги о ни и на ци о нал не др жа ве, ко ји не ма ју 
ни нај ма ње шан се да у бли ској пер спек ти ви при ву ку стра не ин ве-
сти ци је и на пра ве ра ди кал ни ји ис ко рак из те шке еко ном ске си ту а-
ци је у ко јој се на ла зе. Као рет ка, евен ту ал на ал тер на ти ва из ла за из 
гло ба ли стич ког ћор со ка ка по ми ње се об је ди ња ва ње те ри то ри јал-
но бли ских и ре ла тив но слич но раз ви је них су ве ре них др жа ва, али 
овај про цес спо ро те че и на и ла зи на мно го број не бло ка де.

Не пред ста вља ни ка кву уте ху, по го то во пу то каз из ла ска из 
кри зе, чи ње ни ца да гло ба ли за ци ја и гло ба ли зам ни су увек и пот-
пу но под кон тро лом нај моћ ни јих фи нан сиј ских цен та ра на За па-
ду, већ да се та мо у од ре ђе ним окол но сти ма јављaју де пре сив ни 
ре ги о ни, ко ји вре ме ном по ста ју ме ста по ли тич ке не ста бил но сти. 
Исто ри ја гло ба ли за ци је по ка зу је се не са мо на тра гич ном при ме-
ру ла ти но а ме рич ког кон ти нен та, при ме ћу је др Мо мир Бу ла то вић, 
као хро но ло ги ја ужа сног бе сми сла, су ро во сти и пљач ки, а тим по-
во дом за кљу чу је: „Ка да се са зна ко ли ко је љу ди мо ра ло да бу де у 
за тво ру да би ци је не би ле сло бод не. Ко ли ко је от ми ца, му че ња и 
уби ста ва из вр ше но ка ко би ка пи тал имао не сме тан про ток“.29)

Но ам Чом ски (No am Chomsky), го ди на ма у све ту је дан од во-
де ћих ин те лек ту а ла ца, ни је слу чај но по ру чио по ли тич ком и јав ном 
мње њу Ср би је: „Ср би ја тре ба да учи од Ла тин ске Аме ри ке и да 
се окре не сво јој исто ри ји.“30) Не мер љи ва је и не за у ста вљи ва во ља 
на ро да ко ји жи ви на овом кон ти нен ту да пре ки не пљач ку њи хо вих 
др жа ва и да раш чи сти са си ро ма штвом „ко је га пра ти као не ко дав-
но про клет ство“.31) Ето због че га је Но ам Чом ски оп ти ми ста.

Ко ли ка је ме ра де су ве ре ни за ци је јед не на ци о нал не др жа ве 
да нас по ка зу је и опа жа ње Мо ми ра Бу ла то ви ћа да ма да је ММФ 

29) M. Bu la to vić, Eko no mi ja i de mo kra ti ja – Dr ža ti gla vu iz nad, Ju me dia Mont, d.o.o., Pod go ri-
ca, 2011, str. 60.

30) Н. Чом ски, „Пе чат“, бр. 150, Бе о град, 2011.

31) M. Bu la to vić, nav. de lo, str. 60.
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пот пу но обе сми слио из бор ни про цес и во љу гра ђа на, још увек ни-
је до ста вио и спи сак за бра ње них пи та ња, пи та ња о ко ји ма би ра чи 
не ма ју пра ва да од лу чу ју.32)

Ста рим ен ти те ти ма др жа ва, на ци о нал на еко но ми ја, кул ту ра, 
итд., у са вре ме ним усло ви ма, у усло ви ма гло ба ли за ци је не од у зи-
ма ју се са мо атри бу ти су ве ре но сти, већ гу бе сво ја из вор на основ на 
зна че ња и сми сао. Тен ден ци је про до ра мул ти на ци о нал них ком па-
ни ја да нас у све ту узе ле су у тој ме ри ма ха да ни ка кав пан дан ни 
пре пре ку не пред ста вља ју вла де по је ди них, чак нај бо га ти јих и нај-
моћ ни јих др жа ва све та. У са вре ме ним про це си ма гло ба ли за ци је 
од у зи ма се пра во сва кој на ци о нал ној др жа ви да уно си ре стрик ци је 
и огра ни че ња на свом тр жи шту. Уко ли ко би она по сво јој во љи 
ипак по ку ша ла то да ра ди, пре кр ши ла би Ва шинг тон ски кон сен зус 
и по себ не спо ра зу ме у окви ру Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је 
(СТО).

УТИ ЦАЈ ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ  
НА НА ЦИ О НАЛ НУ БЕЗ БЕД НОСТ

Спо соб ност сва ке др жа ве да се за шти ти од спољ њег и уну-
тра шњег не при ја те ља пре све га за ви си од ње не мо ћи, да би ње на 
моћ пре вас ход но би ла ли ми ти ра на ни во ом и вр ста ма ње не су ве-
ре но сти. На ци о нал на без бед ност, је дан од нај зна чај ни јих усло ва 
оп стан ка сва ке др жа ве, али у са вре ме ним усло ви ма свет ске гло ба-
ли за ци је на ци о нал на без бед ност ни је и до во љан услов ње ног оп-
стан ка. Не до ста так ре ал не мо ћи др жа ве ства ра ста ње и усло ве за 
анар хи ју и оп шту кри ми на ли за ци ју дру штва, са мим тим за ра за ра-
ње др жа ве из ну тра.

У основ не вред но сти сва ке мо дер не др жа ве спа да ју: су ве-
ре ност, те ри то ри јал на це ло куп ност, не за ви сност, устав ни по ре дак, 
људ ска пра ва и сло бо де, итд. Ка да су под на ле ти ма тран сна ци о-
нал них ком па ни ја др жа ва и еко но ми ја у тој ме ри де су ве ре ни зо ва-
не, ка ко и у ко јој ме ри стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти мо же 
да оси гу ра за шти ту те мељ них и трај них вред но сти др жа ве и дру-
штва. На ци о нал на без бед ност да нас до жи вља ва мно го број не ме-
та мор фо зе да чак и без бед но сна функ ци ја, функ ци ја уну тра шње 
без бед но сти, ко ја тре ба да обез бе ди оба ве зу ју ћи ка рак тер од лу ка и 
нор ми ко је про из во ди по ли тич ки си стем, до во ди се у пи та ње, јер 
из ме ђу уну тра шње и спољ не на ци о нал не без бед но сти увек по сто-
ји не по сред на ве за, а зна чај не по ли тич ке си стем ске од лу ке до но се 

32) M. Bu la to vić, isto.
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се у ме ђу на род ним цен три ма фи нан сиј ске мо ћи. Ко рум пи ра не и 
по да нич ке вла де пред ста вља ју ве о ма ло ше са ве зни ке њи хо вим на-
ро ди ма и на ци о нал ним др жа ва ма.

Да нас је ге о по ли ти ка у тој ме ри про ме ни ла сво је из вор-
но зна че ње да пред ста вља им пе ри јал ни за мах су бје ка та гло бал-
не свет ске мо ћи, но ве екс пан зи о не пла но ве, ге о по ли тич ке за ве ре 
(крип то по ли ти ку) и на до ла зе ћа ге о по ли тич ка жа ри шта.

Упра во у вре ме ну гло ба ли за ци је до го ди ле су се мно го број-
не ге о граф ске – по ли тич ке про ме не на бал кан ском и ју жно сло вен-
ском тлу кра јем про шлог ве ка. На рав но, ге о по ли тич ка фу ту ро ло-
ги ја и сту па на сце ну баш он да ка да се др жав не гра ни це до во де у 
пи та ње и са њи ма др жав на су ве ре ност, тј. ка да не са мо по је ди ни 
др жав ни и ре ги о нал ни про сто ри, већ и це ли кон ти нен ти по ста ју 
под ло жни пре кра ја њу и пре о бли ко ва њу.

Стра те ги ја (грч ко по ре кло од ре чи stra tos – вој ска и agein – 
вођ ство) им пе ри јал них цен та ра мо ћи да нас на За па ду не при хва та 
из вор не де мо крат ске прин ци пе, по го то во аутен тич не на ци о нал не 
де мо крат ске от по ре и по ли тич ку ди фе рен ци ја ци ју, она је оп те ре-
ће на на сил ним мо ни змом, аси ми ла ци јом и хе ге мо ни змом.

Де су ве ре ни за ци ја др жа ва и не по во љан раз вој ме ђу на род них 
од но са у све ту, не са мо да у са вре ме ном пе ри о ду ни су за о би шли 
Бал кан, већ су, на про тив, као рет ко у ком де лу све та, ов де из ра же-
ни. Цен три по ли тич ке и фи нан сиј ске мо ћи на За па ду про гла си ли су 
Бал кан ис кљу чи вом сфе ром свог ути ца ја и углав ном се по на ша ју 
као ап со лут ни го спо да ри.33) Пот пу но је не рав но прав ном трет ма ну 
да нас ка да се ра ди о евро ин те гра ци ја ма и при ти сци ма раз ли чи те 
вр сте из ло жен срп ски на род, од ко га се тра жи да при хва ти све дик-
та те са За па да, соп стве ну де на ци фи ка ци ју и гу би так сво је ду хов не, 
кул тур не, на ци о нал не и др жав не ко лев ке Ко со ва и Ме то хи је.

УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Око гло ба ли за ци је по сто је мно го број не ди ле ме као нпр. да 
ли она пред ста вља ста ри или са вре ме ни про цес, ствар ност или 
уто пи ју да ли гло ба ли за ци ја до но си про грес на ци о нал ној др жа ви 
и шта се де ша ва са ин сти ту ци ја ма др жа ве. Чи ње ни ца је да је нео-
ли бе рал ни ка пи та ли зам иза звао по мет њу – ха о тич но ста ње у мно-
гим обла сти ма од зна ча ја за на ци о нал ну др жа ву па та ко и на област 

33) Ј. Мар ко вић, Ди пло ма ти ја и шах – Ни кон фрон та ци ја ни ка пи ту ла ци ја, На ци о нал ни 
ин те рес, год. VI II, vol 13, No 1/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 
186.
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по ли ти ке и си сте ма на ци о нал не без бед но сти ко је су уско ве за не за 
при вре ду др жа ве за гло бал ну при вре ду и по ли ти ку.

Но во у гло ба ли за ци ји је да она пред ста вља по јам над те ри то-
ри јал но сти тј. да су на сце ни раз ли чи ти про це си и фе но ме ни ко ји 
се де ша ва ју из ван на ци о нал не др жа ве и ко је јед на др жа ва са ма нај-
че шће не мо же да ре ши (кли мат ске про ме не, ме ђу на род ни те ро ри-
зам, еко ном ска кри за итд.). Ме ђу тим, по сто је и ап сур ди до ко јих 
гло ба ли за ци ја до во ди. Уме сто да су љу ди и др жа ве бо га ти ји до шло 
је до на стан ка еко ном ске кри зе а са мо ма ли број љу ди је по стао 
још бо га ти ји. Из ово га про из и ла зи да се гло ба ли за ци ја де ша ва са-
мо на од ре ђе ним ни во и ма, а до но си ко рист са мо они ма ко ји су ту 
при чу пла си ра ли. Та ко гло бал но по сма тра но др жа ве ко је су бо га-
те при род ним бо гат стви ма ни су нај ра зви је ни је ни ти у њи ма вла да 
де мо кра ти ја и сло бо да у нај ши рем пој мов ном од ре ђе њу исте. За 
про та го ни сте гло ба ли зма и гло ба ли за ци је су од стра те шког зна ча ја 
наф та, ге о стра те шки по ло жај не ке др жа ве итд. што ути че на без-
бед ност ма њих др жа ва.

Ме то до ло ги ја оства ри ва ња тих гло бал них ци ље ва је раз ли-
чи та, од ди рект ног ме ша ња у уну тра шњу по ли ти ку су ве ре не др-
жа ве до ору жа не агре си је, до де су ве ре ни за ци је и дез ин те гра ци је 
на ци о нал не др жа ве.

Да кле, па ра док сал но је да гло ба ли за ци ја чи ја су на че ла одр-
жи ви раз вој и очу ва ње дру штве них вред но сти ква ли те та жи во та 
ди рект но се су прот ста вља раз во ју дру штва и др жа ва и до во ди до 
њи хо вог си ро ма ше ња и де струк ци је.

Са аспек та на ци о нал не др жа ве тј. Ре пу бли ке Ср би је, не мо-
же се го во ри ти о оп штем раз во ју др жа ве већ о бор би за њен оп ста-
нак. Зву чи дра ма тич но, али је то чи ње ни ца.

У су шти ни одр жи вост сва ке др жа ве, па та ко и Ре пу бли ке Ср-
би је се мо же по сма тра ти кроз 4 ди мен зи је: еко ло шка, еко ном ска, 
со цио-кул ту ро ло шка и де мо крат ске одр жи во сти – што све чи ни и 
ва жне па ра ме тре за од ре ђи ва ње ста ња на ци о нал не без бед но сти др-
жа ве. Са аспек та на ци о нал не без бед но сти сва ка ко је ин те ре сант-
на еко ном ска одр жи вост. Ср би ја уво зи и хра ну и енер ги ју, а има 
усло ве да исто са ма то про из во ди без уво за (мо жда не 100 %, али 
сва ка ко би се сма њи ла спољ на за ду же ност и за ви сност зе мље из 
ино стран ства).

Због су ко ба ин те ре са но си о ци по ли тич ке вла сти у на ци о нал-
ним др жа ва ма мо гу би ти уче сни ци про це са ко ји уру ша ва ди мен зи-
је на ци о нал не одр жи во сти си сте ма на ци о нал не без бед но сти. Раз-
лог су ми то од гло ба ли ста и њи хо вих ин те ре са, а са дру ге стра не 
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има мо ре то ри ку на ци о нал ног раз во ја. Због те жње ка пи та ли зма за 
про фи том на ци о нал не еко но ми је и дру штво си ро ма ше. Да кле, ја-
вља се ве ли ка не рав но те жа тј. не ста бил но ста ње без бед но сти.

Да би се раз ре ши ли на ста ли про бле ми при ме њу ју се про гра-
ми струк ту рал ног при ла го ђа ва ња, а усло ве од ре ђу ју Свет ска бан-
ка, ММФ и СТО – по зна та трој ка. Ова трој ка до из ра жа ја до ла зи од 
70-тих го ди на ка да се пр ви пут ја вља кри за са наф том, а са дру ге 
стра не ве ли ки про грес у др жа ва ма (Зе мље ОПЕК-а ка зни ле САД 
због по др шке Изра е ла) ка да је ММФ пла ти ла дуг зе ма ља ОПЕК-а и 
од та да се ство ри ла не рав но те жа ме ђу др жа ва ма. Да нас, та ко, са мо 
на ни воу ЕУ при вред но ја ке др жа ве у ве ли ком оби му суб вен ци о ни-
шу про из вод њу хра не док се дру гим. др жа ва ма на ме ћу ра зни усло-
ви у том сми слу ко ји су кон тра про дук тив ни про из вод њи хра не, али 
и дру гих ва жних про из во да.

Гло ба ли за ци ја та ко ди рект но ути че и на жи вот ну сре ди ну у 
на ци о нал ним др жа ва ма, али и на гло бал ном ни воу због че га се већ 
осе ћа ју трај не по сле ди це и све ви ше до ла зи до отво ре ног су прот-
ста вља ња тим гло бал ним то ко ви ма.

Не га тив ни ути ца ји гло ба ли за ци је до ве ли су до сте ре о тип них 
ети ке ти ра ња ње них кри ти ча ра. Ства ра се ал тер гло ба ли за циј ски 
по крет ко ји до во ди до да ље де ста би ли за ци је од но са ме ђу др жа-
ва ма, тј. до по гор ша ња ста ња без бед но сти у и ме ђу на ци о нал ним 
др жа ва ма. Зна чај но је да се та не ста бил ност осе ћа на ни воу ло кал-
не са мо у пра ве, што ди рект но до ти че и гра ђа не (це на хра не, це на 
пре во за, опре ме вој ске и по ли ци је, си сте ма школ ства итд,). У но-
ви је вре ме чак се по ку ша ва са пре кра ја њем исто риј ских чи ње ни ца, 
уло ге по је ди них др жа ва у II свет ском ра ту. На сто ји се ус по ста ви ти 
но ва па ра диг ма вред но сти у раз ли чи тим обла сти ма ја вља ју се кор-
по ра ци је и же ља за кор по ра циј ским про фи том на уштрб гра ђа на.

Да кле, уме сто да се тр ка од ви ја у сми слу бо љит ка жи во та 
љу ди, чу ва ња жи вот не сре ди не, енер ге на та, итд. ра ди се су прот-
но. Све ма њи број кор по ра ци ја за у зи ма ва жно ме сто у обла сти ма 
од зна ча ја за жи вот љу ди чи ме се ства ра не ста бил но ста ње без-
бед но сти. Та ко ђе, на сто ји се ство ри ти и јед на над на ци о нал на без-
бед ност ко ја има не рет ко су прот не ин те ре се у од но су на си стем 
на ци о нал не без бед но сти на ци о нал них др жа ва (нпр. уки ну то оба-
ве зно слу же ње вој ног ро ка, уки нут на став ни пред мет Од бра на и 
за шти та на свим ни во и ма уочи агре си је на СРЈ, да нас не по сто ја ње 
ци вил не за шти те, итд.). С дру ге стра не, ин си сти ра ње на уче шћу у 
ми ров ним ак ци ја ма ши ром све та, из град ња на ци о нал ног си сте ма 
без бед но сти по ту ђим стан дар ди ма ко ји че сто зах те ва ју ве ли ка али 
не по треб на ула га ња у тај си стем, итд.
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Ов де се уоча ва још је дан про блем, а ко ји се огле да у чи ње-
ни ци да по ли тич ке ели те че сто иду и ко рак да ље у „из град њи“ на-
ци о нал ног си сте ма без бед но сти, а циљ та кве де лат но сти је по знат 
са мо по ли тич ким ли де ри ма. Због то га се све че шће не са мо у јед-
ној др жа ви де ша ва ју и до жи вља ва ју по ли тич ке ка тар зе, по ли тич ке 
сме не, по ли тич ка удру жи ва ња, итд. Што до при но си да љем, нај че-
шће по гор ша ва њу ста ња без бед но сти и ме ђу др жа ва ма.

Гло ба ли за ци ја је пред ста вља ла про гре си ван све о бу хва тан 
про цес све док у ње ним тен ден ци ја ма ни је пот пу но овла дао нео-
ли бе рал ни кон цепт гло ба ли за ци је и гло ба ли зма. Тран сна ци о нал не 
кор по ра ци је као нај моћ ни ји еко ном ски су бјек ти у све ту, ко ји има ју 
та кву моћ да ру ше све пред со бом, су до би ле но ви за мах 2.000-те 
го ди не, ка да је ге не рал ни се кре тар ОУН Ко фи Анан пот пи сао уго-
вор ко јим је при зна то пра во тран сна ци о нал ним ком па ни ја ма да се 
ба ве (гео)по ли ти ком. Гло ба ли за ци ја је у сво јој осно ви, пре вас ход-
но, еко ном ски про цес, а тек он да (гео)по ли тич ки, кул тур ни, ин-
фор ма тив ни и др.

Да нас је све ви ше кри ти ча ра нео ли бе рал ног про јек та гло ба-
ли за ци је, гло бал них жи вот них исти на и ин ди ви ду ал них и ко лек-
тив них ли де ра гло ба ли стич ког по кре та. Без ика кве сум ње нео ли-
бе рал ни мо дел гло ба ли за ци је је по сво јим основ ним еле мен ти ма 
из ра стао у са вре ме ни им пе ри ја ли зам, а по ста ла је бе сми сле на 
сва ка фа са да и ма ни пу ла ци ја са де мо кра ти јом, људ ским пра ви ма 
и ме ђу на род ним пра вом. Нео ли бе рал ни кон цепт гло ба ли за ци је као 
до ми нант ни нео им пе ри јал ни про је кат на еко ном ском по љу по ста је 
сто жер еко ном ске кри зе на со ци јал ном ни воу, си стем за про из вод-
њу и уве ћа ње со ци јал них раз ли ка, а на др жав ном и ме ђу на род ном 
тренд за де су ве ре ни за ци ју др жа ва и пре кра ја ња др жав них те ри-
то ри ја. Пре ла зак с мо но по лар ног на би по лар ни свет пред ста вља 
услов свих усло ва но вом пре о бра жа ју свет ске за јед ни це, ко ји би је 
из вео из ду бо ке и све о бу хват не кри зе и знат но до при нео ста бил но-
сти ста ња без бед но сти, Ре пу бли ке Ср би је, од но сно на ци о нал них 
др жа ва али и на ни воу ме ђу на род не за јед ни це.
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Go ran Bud zak, Mi le Ra kic

SU STA I NA BI LITY OF IN STI TU TI O NAL  
CA PA CITY IN RE PU BLIC OF SER BIA  

UN DER GLO BA LI SA TION CON DI TI ONS

Re su me
Glo ba li sa tion as a neo-im pe rial con cept in small sta tes, in clu ding 

the Re pu blic of Ser bia, is be co ming the he art of the cri sis in so cial, po-
li ti cal, se cu rity and ot her fi edls, as well as the ini ti a tor of en dan ge ring 
de moc racy, so cial stra ti fi ca tion at the na ti o nal and in ter na ti o nal le vels. 
Glo ba li sa tion at na ti o nal and in ter na ti o nal le vels is a trend of se i zing 
so ve re ignty and the re dra wing of sta te ter ri tory. Only the abo ve-men ti-
o ned cir cum stan ces and cha rac te ri stics are suf fi ci ent in di ca tors to il lu-
stra te the ca u se and co ur se of the pre sent mul ti di men si o nal cri sis in the 
Re pu blic of Ser bia in dif fe rent are as with its ma jor or mi nor con se qu-
en ces. By using the met hod of com pa ra ti ve analysis of the do cu ments 
con tent in the of con sti tu ti o nal and po li ti cal prac ti ces, aut hors po int to 
the fact that a lar ge num ber of na tion-sta tes, in clu ding the Re pu blic of 
Ser bia, are in a sta te of per ma nent thre at. The sta te is be ing de stroyed 
by the in flu en ce of glo ba lism and glo ba li za tion in dif fe rent ways. The 
qu a li ta ti ve analysis shows that in the Re pu blic of Ser bia con sti tu ti o nal 
pro vi si ons are over run, espe ci ally re gar ding is su es of so ve re ignty and 
na ti o nal se cu rity. The Re pu blic of Ser bia for now re sists the po licy ef-
forts of the gre at po wers. Many in di ca tors show that Ser bia as a na tion-
sta te has no pla ce in a mu se um of an ti qu i ti es yet.
Key words: na tion sta te, Re pu blic of Ser bia, so ve re ignty, ca pa city, en da ge-

ring, de sin te gra tion, glo ba li sa tion, glo ba lism

* Овај рад је примљен 05. марта 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. септембра 2015. године.
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РЕФОРМА ПОРЕСКОГ 
СИСТЕМА У СРБИЈИ

Сажетак
По ре ски си стем опре де љу је ефи ка сност јав них фи нан си ја 

и њи хов еко ном ски зна чај, по себ но у по гле ду оп ти мал ног опо ре-
зи ва ња. Са тог аспек та, све ви ше се го во ри о пра вич но сти, ефи-
ка сно сти и јед но став но сти ко је мо ра ју би ти нај зна чај ни је од ли ке 
са вре ме них по ре ских си сте ма. Због то га, да нас су при сут не број не 
про ме не у ве ћи ни са вре ме них по ре ских си сте ма. И у Ср би ји се 
све ви ше го во ри о ре фор ма ма по ре ског си сте ма, ко је мо ра ју пред-
ста вља ти зна ча јан сег мент укуп них ре фор ми ње них јав них фи нан-
си ја. Па жња је усме ре на на ана ли зу ста ња и ре фор ми по ре за на 
до хо дак гра ђа на и до при но са за со ци јал но оси гу ра ње, по ре за на 
до бит прав них ли ца и по ре за на имо ви ну. Ста ње при хо да од раз-
ли чи тих по ре ских об ли ка у Ср би ји је пред ста вље но уз упо ред ни 
при каз при хо да од истих по ре ских об ли ка у зе мља ма чла ни ца ма 
Европ ске Уни је.
Кључ не ре чи:  по ре ски си сте ми, по ре ска ре фор ма у Ср би ји, по рез на до-

хо дак гра ђа на, до при но си за оба ве зно со ци јал но оси гу-
ра ње, по рез на до бит прав них ли ца, по ре зи на имо ви ну, 
пер спек ти ве ре фор ми
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УВОД

По след њих не ко ли ко го ди на по ре ских си сте ми зе ма ља чла-
ни ца ЕУ су стал но из ло же ни од ре ђе ним про ме на ма ко је су по сле-
ди ца тра га ња за одр жи вим си сте ми ма јав них фи нан си ја. На и ме, 
као су штин ски ва жне чи ње ни це ко је иду у при лог на ве де ног тра га-
ња се мо гу уста но ви ти, ви со ки фи скал ни де фи цит и нео др жив јав-
ни дуг. И у Ср би ји, већ ду жи вре мен ски пе ри од по сто ји про блем у 
јав ним фи нан си ја ма, кон крет ни је, го во ре ћи о по је ди но сти ма, про-
блем ви со ког фи скал ног де фи ци та ко ји се фи нан си ра до ми нан то 
за ду жи ва њем.

Циљ сва ке по ре ске ре фор ме је по ве ћа ње јед но став но сти, 
пра вич но сти и ефи ка сно сти по ре ског си сте ма. Зна чај но пи та ње 
ре фор ми по ре ског си сте ма, ко је је ве о ма при сут но у на уч ној јав-
но сти, је сте и пи та ње тре нут ка у ко ме тре ба за по че ти са по ре ским 
ре фор ма ма. По ред ни за еко ном ских пред у сло ва, ва жан сег мент по-
ре ских ре фор ми је сте и по сто ја ње аде кват них по ли тич ких пред у-
сло ва. Ка да се го во ри о по ли тич ким пре ди спо зи ци ја ма по ре ских 
ре фор ми, нај че шће се ис ти чу мо ти ви са ко јих се у ре фор ме по ла зи. 
Тач ни је, го во ри се о под сти ца ји ма по ре ских ре фор ми. Број ни ра-
до ви су на пи са ни на те му по ли тич ких мо ти ва по ре ских ре фор ми1), 
али с об зи ром на те му, ов де ће пр вен стве но би ти ре чи о еко ном-
ским осно ва ма и еко ном ским под сти ца ји ма по ре ских ре фор ми, без 
на ме ре да се ума њи зна чај по ли тич ких чи ни ла ца. Сход но то ме, на-
во ди се са мо нео др жи ви раст јав ног ду га, те све не ус кла ђе ни ји од-
нос из ме ђу цен трал не и ло кал них вла сти, у по гле ду пре ра спо де ле 
при хо да, као нај че шће по ми ња ни узро ци ре фор ми по ре ског си сте-
ма Ср би је у по след њих не ко ли ко го ди на. Та ко ђе, као ве о ма ва жан 
раз лог ре фор ми по ре ског си сте ма Ср би је, у ра ду се на гла ша ва и 
њи хов зна чај за по ве ћа ње за по сле но сти и ра ста ин ве сти ци ја, на-
ста лог као по сле ди ца сма ње ња по ре ског оп те ре ће на и по јед но ста-
вљи ва ња по ре ских про це ду ра.2) По ред еко ном ских, сма тра се да је 
глав ни по ли тич ки мо тив ре фор ми по ре ског си сте ма Ср би је, ње го-
во ускла ђи ва ње са по ре ским си сте мом ЕУ.

1) Ви ди Al ber to Ale si na et al, „Why is fi scal po licy of ten procycli cal?“, Jo ur nal of the Euro-
pean Eco no mic As so ci a tion, 6(5), 2008., pp. 1006–1036.; Al ber to Ale si na, Ro u bi ni No u riel, 
“Po li ti cal Cycles in OECD eco no mi es”, The Re vi ew of Eco no mic Stu di es, 59(4), 1992., pp. 
663-668.

2) По ре ски си стем сва ке зе мље пред ста вља део ње ног ин сти ту ци о нал ног окви ра на ко ме 
се за сни ва при вред ни раз вој. О ва жно сти ин сти ту ци ја за ток и ка рак тер ре фор ми, у ко је 
спа да ју и по ре ске ре фор ме, ви де ти: Мар ко Б. Тму шић, „Ин сти ту ци о нал не осно ве но вог 
мо де ла при вред ног раз во ја Ср би је“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, број 4, год. 21, vol. 46, Бе о град, 2014, стр. 287 – 304.
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Рад је струк ту ри ран у три де ла. У пр вом де лу ра да да је се 
кра так осврт на те о риј ске осно ве оп ти мал ног опо ре зи ва ња ко ји 
пред ста вља „сре ди ште“ ефи ка сног по ре ског си сте ма. Раз ма тра се 
крат ко и про блем ди зај ни ра ња по ре ског си сте ма. Дру гим де лом 
ра да су об у хва ће не, уз ис ти ца ње ста ња, ак ту ел не по ре ске ре фор ме 
у по ре ском си сте му зе ма ља чла ни ца ЕУ у окви ру ко јих се да је и 
кра так при каз нај ва жни јих по ре ских из ме на у по ре ским си сте ми-
ма. У тре ћем де лу ра да, пре зен то ван је по ре ски си стем Ср би је, на-
во ђе њем ва же ћих ре ше ња. Уз на гла ше на по сто је ћа ре ше ња, су че-
ља ва ју се и по зи тив ни сег мен ти по ре ских про ме на, са од ре ђе ним 
не до ста ци ма и огра ни че њи ма истих. Од ли ке по ре ског си сте ма Ср-
би је се по сма тра ју кроз не ко ли ко нај зна чај ни јих по ре ских за ко на, 
и то За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на, За ко на о по ре зу на до бит 
прав них ли ца, За ко на о по ре зу на имо ви ну и За ко на о до при но си ма 
за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње.

1. КРА ТАК ТЕ О РИЈ СКИ ОСВРТ  
НА ДИ ЗАЈН ПО РЕ СКОГ СИ СТЕ МА

У на уч ној по ле ми ци мно го је су прот ста вље них ста во ва, гле-
ди шта и по ле ми ка ко је се од но се на ди зајн по ре ског си сте ма.3)

Уви ди ма у по ре ске си сте ме зе ма ља ши ром све та, вид но је да 
се про ме не де ша ва ју че сто у ве ћи ни зе ма ља. У не ким зе мља ма се 
ра ди о стан дард ним про ме на ма ко је су на ста ја ле из по тре ба вре ме-
на и раз ли чи тих си ту а ци ја, а у не ки ма се мо же уочи ти и мно штво 
зна чај них и ко ре ни тих про ме на по ре ског си сте ма ко је су им пли ци-
ра не не са мо ма кро е ко ном ским ста њи ма већ и оп штим по ли тич-
ким, по ве за ним са на ста ја њи ма/не ста ја њи ма од ре ђе них др жа ва и 
про ме на ма си сте ма ко јих су их ка рак те ри са ли. Пред ме ти стал них 
ис тра жи ва ња и ана ли за, ка ко те о риј ских, та ко и ем пи риј ских су 
кри те ри ју ми за оце ну по ре ског си сте ма. До ми нант но пи та ње ко је 
се стал но по ста вља са пра те ћом раз ли чи том ар гу мен та ци јом се ти-
че пра вич но сти по ре ских си сте ма. Ис тра жи ва њи ма и оп ти мал ним 
ди зај ни ра њем по ре ског си сте ма су се ба ви ли број ни ауто ри то ком 
раз во ја и оп ште, еко ном ске на у ке.4) Стан дард на те о ри ја оп ти мал-

3) Ка да се узму у об зир све на ве де не окол но сти, са гле да ва ње раз ли чи тих по ре ских си сте-
ма и из два ја ње еле мен та ко је је дан по ре ски си стем тре ба да са др жи да би за до во љио 
те о риј ске кри те ри ју ме, а и да би био ем пи риј ски ре ле ван тан, зах те ва по се бан опрез, али 
и под сти че да се по ку ша да ти та кав при каз по ре ских си сте ма ода бра них др жа ва ко ји ће 
омо гу ћи ти да се раз ли ке спо зна ју и из дво је пред но сти и не до ста ци.

4) Ре тро спек ти ву о исто ри ји фи скал не док три не па и о „аде кват ном опо ре зи ва њу“ ви ди 
Ric hard A. Mu sgra ve „A Bri ef Hi story of Fi scal Doc tri ne“ in Auer bach, A.J., Feld stein M. 
ed.(1985), Hand bo ok of Pu blic Eco no mics, vol. I, El se vi er Sci en ce Pu blis hers B. V. (North-
Hol land), 1985, pp 16-28.
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ног опо ре зи ва ња прет по ста вља да по ре ски си стем тре ба да бу де 
уре ђен на на чин да мак си ми зи ра дру штве но бла го ста ње уз да ти 
скуп по сто је ћих огра ни че ња.5)

И по ред број них, че сто оспо ра ва них са зна ња ис тра жи ва ча 
при пад ни ка су прот ста вље них те о риј ских при сту па у раз ли чи тим 
вре мен ским пе ри о ди ма, из два ја се за јед нич ко гле ди ште у по гле ду 
прин ци па „оп ти мал ног опо ре зи ва ња“, а то су: ефи ка сност, пра вич-
ност и јед но став ност. По ред по ме ну тих од ли ка по ре ског си сте ма у 
ли те ра ту ри се ис ти че још не ко ли ко ка рак те ри сти ка бит них за оп-
ти ма лан по ре ски си стем и то: флек си бил ност по ре ског си сте ма, 
по ли тич ка огра ни че ња, тро шко ви ад ми ни стра ти ра ња и под сти ца ји 
за ута ју.6) У оп штем освр ту на те о риј ско ди зај ни ра ње по ре ског си-
сте ма, не дво сми сле но се у ли те ра ту ри на во ди да је циљ иден ти фи-
ко ва ти осо би не за до бар по ре ски си стем у отво ре ним еко но ми ја ма 
у XXI ве ку. Да ље и пре ци зни је, кон кре ти зу ју ћи „до бро ди зај ни ра-
ње“ по ре ског си сте ма, у фо ку су ве ћи не ис тра жи ва ча је иза зов, на 
ко ји на чин уре ди ти по ре ски си стем да обез бе ди аде ква тан при ход 
за бу џет ка ко би се за до во љио од ре ђе ни сте пен јав не по тро шње 
и да исти бу де та кав да ре ди стри бу ци ја у еко но ми ји др жа ве бу де 
ефи ка сна, еко ном ски и ад мин стра тив но. Мо гу се на ћи и број ни и 
ве ћин ски ста во ви да од ди зај на по ре ског си сте ма за ви си и сте пен 
по ре ске ева зи је, као и сте пен јед но став но сти и тран спа рент но-
сти.7) Без об зи ра да ли се ра ди о тра ди ци о нал ним или са вре ме ним 
по гле ди ма на ди зајн по ре ског си сте ма, као за јед нич ки ис тра жи вач-
ки ар гу мен ти се на ла зе и пој мо ви ве за ни за про гре сив ност или не-
у трал ност по ре ског си сте ма.8)

То ком вре ме на по ка за ло се да по ре ски си сте ми ни су ста тич-
ни и да они не ми нов но пра те про ме не ко је на ста ју у дру штви ма. 
По ре зи ге не рал но про из во де ис кри вље но по на ша ње уче сни ка у 
при вре ди ко је је иза зва но ви си ном по ре ског оп те ре ће ња.9) Про бле-

5) Vi di: Gre gory N. Man kiw, Mat thew Char les We in zi erl, and Danny Fer ris Yagan, „Op ti mal 
ta xa ti on in the ory and prac ti ce“, Jo ur nal of Eco no mic Per spec ti ves 23(4): 147-174., 2009, pp. 
2-26.

6) Ви ди: npr. Alan J. Аuerbach, „The The ory of Ex cess Bur den and Op ti mal Ta xa ti on“ in Auer-
bach, A.J., Feld stein M. ed.(1985), Hand bo ok of Pu blic Eco no mics, vol. I, El se vi er Sci en ce 
Pu blis hers B. V. (North-Hol land), 1985, pp. 84-110.

7) Ви ше о то ме: нпр. Mi rr le es Ja mes, et al. „The Mi rr le es re vi ew: a pro po sal for syste ma tic tax 
re form“, Na ti o nal Tax Jo ur nal, 2012, 65.3: 655-684., pp. 656-661.

8) Но ви ји рад где се чи сто из два ја ју и крат ко обра зла жу ар гу мен та ци је ве за не за про гре-
сив ност и не у трал ност по ре ског си сте ма је Mi rr le es Ja mes, et al. „The Mi rr le es re vi ew: a 
pro po sal for syste ma tic tax re form“, Na ti o nal Tax Jo ur nal, 2012, 65.3: 655-684.

9) Ре ша ва ње про бле ма оп ти мал ног опо ре зи ва ња још од Рем зи је вих основ них стра те ги ја 
опо ре зи ва ња (1927) има за циљ сво ђе ње по ре ског те ре та на ми ни мум уз исто вре ме но 
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ми, по себ но за раз ли чи те ре форм ске те о риј ске кон струк ци је по ре-
ских си сте ма, про ис ти чу из по сто ја ња не ког ини ци јал ног ди зај на 
по ре ског си сте ма. По сле ди це на сле ђе ног по ре ског уре ђе ња мо гу 
би ти не по вољ не при ли ком спро во ђе ња по ре ске ре фор ме.

По сма тра ју ћи из ме не по ре ских си сте ма у по след њој де це ни-
ји уоча ва се за о крет са основ них по ре ских прин ци па ефи ка сно сти 
и пра вич но сти, хо ри зон тал не и вер ти кал не, ка еко ном ској ефи ка-
сно сти.

Уче ста лост али и сло же ност ем пи риј ских и те о риј ских про-
ме на је из ра же ни ја у вре ме еко ном ских кри за. Са ви со ким сте пе-
ном до след но сти, до ка зи во је да про ме не у ди зај ну по ре ских си-
сте ма пре тен ду ју да омо гу ће кон со ли да ци је јав них фи нан си ја. На 
раз ли чи те ди на мич не про ме не за кон ске ре гу ла ти ве ко јом се уре ђу-
ју по ре ски си сте ми и пре по ја ве те ку ће еко ном ске кри зе, ути ца ле 
су број не и зна чај не по ли тич ке и/или еко ном ске ин те гра ци је, и по-
себ но зна чај на, оп шта гло ба ли за ци ја свет ске еко но ми је.

Иако се сва ка по ре ска ре фор ма спро во ди са на сто ја њем да 
но ви по ре ски си стем бу де ефи ка сни ји и пра вич ни ји од по сто је-
ћег, не рет ко исте иза зи ва ју и на ру ша ва ју упра во основ не прин ци пе 
опо ре зи ва ња, ефи ка сност и пра вич ност, и вер ти кал ну и хо ри зон-
тал ну. Ана ли зи ра ју ћи про ме не по ре ских си сте ма за па жа се да пра-
вац ко јим се кре ћу ре фор ме по ре ских си сте ма ни је увек очи гле дан 
и ја сан и да се не а де кват ним по ли тич ким од лу ка ма ума њу ју из гле-
ди за успех по ре ске ре фор ме.

2. ПРИ ХО ДИ ПО РЕ СКИХ СИСТЕМА 
ЗЕМА ЉА ЧЛА НИ ЦА ЕУ

Кон со ли да ци ја јав них фи нан си ја се, јед ним де лом и због по-
сле ди ца још увек ак ту ел не еко ном ске кри зе, на мет ну ла као нај ва-
жни ји ре форм ски по ду хват у еко но ми ја ма зе ма ља ши ром све та, па 
и у зе мља ма чла ни ца ма ЕУ. Ка да се го во ри о по ре ским си сте ми ма 
зе ма ља чла ни ца ЕУ, а по ред њих и о по ре ским си сте ми ма Нор ве-
шке и Ислан да,10) нео п ход но је да ти упо ред ни при каз нај ва жни јих 
по ре ских об ли ка ка ко би се да ље мо гле из ве сти од ре ђе не ве зе и 

до вољ но из да шне при хо де за за до во ље ње јав не по тро шње. Ем пи риј ски на ла зи као и 
те о ри је оп ти мал ног опо ре зи ва ња де це ни ја ма по ка зу ју да је по сти за ње из ре че ног из у-
зет но ком пли ко ва но. По себ но су ма ли из гле ди да се на ђе оп шти и уни вер за лан мо дел 
опо ре зи ва ња ко ји би прак тич но био при ме њив у раз ли чи тим вре ме ни ма и раз ли чи тим 
др жа ва ма ко је се од ли ку ју зна чај ним спе ци фич но сти ма.

10)  Тра ди ци о нал но се ду ги низ го ди на при ка зу ју у зва нич ним ста ти сти ка ма ЕУ и број ним 
ис тра жи вач ким ана ли за ма.
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за кључ ци. За аде кват ност на ве де ног, а има ју ћи у ви ду и те му овог 
раз ма тра ња, од го ва ра ју ћи кван ти фи ко ван при каз бит них по ре ских 
об ли ка за Ср би ју се под ра зу ме ва.

По сто је број не раз ли ке у мно гим еле мен ти ма по ре ских си-
сте ма зе ма ља чла ни ца ЕУ ко је су из ра же не и при ли ком из ме на по-
ре ских си сте ма. Ско ро све зе мље чла ни це ЕУ су се опре де ли ле за 
про ши ре ње по ре ских осно ви ца пра ће но ра стом по ре ских сто па 
код ин ди рект них по ре за. За ни мљи во је на по ме ну ти да по сто ји од-
ре ђе на раз ли ка из ме ђу из да шно сти ди рект них и ин ди рект них по-
ре за у „ста рим“ и „но вим“ зе мља ма чла ни ца ма ЕУ. Пре ма зва нич-
ним по да ци ма (та бе ла 1), у „ста рим“ зе мља ма чла ни ца ма ЕУ (ЕУ 
17) ме ђу из во ри ма јав них при хо да до ми ни ра ју по рез на до хо дак и 
до при но си за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње. За раз ли ку од „ста-
рих“, у „но вим“ зе мља ма чла ни ца ма ЕУ (ЕУ 11) при мет но је ве ће 
осла ња ње на ин ди рект не по ре зе, по себ но на по рез на до да ту вред-
ност (ПДВ), за ко јим сле де ак ци зе и ца ри не. По ред њих, зна ча јан 
из вор јав них при хо да тра ди ци о нал но пред ста вља ју до при но си за 
оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње.

Осла ња ју ћи се на пред мет ана ли зе ра да, као и на да те при-
ка зе и оце не, та бе ла 1 је по год но ме сто за упо ред ни при каз уче-
шћа од ре ђе них по ре ских об ли ка у БДП у зе мља ма ЕУ, Нор ве шке, 
Ислан да и Ср би је.

Та бе ла 1:  
Уче шће при хо да од по је ди них по ре за у БДП  

у ода бра ним зе мља ма у 2012. го ди ни

 Држава Порез на 
доходак

Порез на 
добит

До при
но си за

оба ве зно
со ци
јал но
оси гу
ра ње

По рез на
имовину ПДВ

Бел ги ја (BE) 12,7 3,1 14,6 3,4 7,2
Бу гар ска (BG) 3,0 1,9 7,2 0,6 9,4
Че шка Ре пу бли ка (CZ) 3,8 3,3 15,6 0,5 7,2
Дан ска (DК) 24,5 3,0 0,9 2,6 10,0
Не мач ка (DЕ) 8,8 2,7 15,6 0,9 7,3
Есто ни ја (ЕЕ) 5,3 1,4 11,5 0,3 8,7
Ир ска (IЕ) 9,7 2,4 4,4 1,4 6,2
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Грч ка (ЕL) 6,9 1,1 10,8 2,1 7,1
Шпа ни ја (ЕS) 7,7 2,2 12,0 2,2 5,5
Фран цу ска (FR) 8,5 2,3 17,0 3,6 7,0
Хр ват ска (HR) 3,7 2,0 11,5 0,3 12,3
Ита ли ја (IT) 12,2 2,3 13,5 2,6 6,1
Ки пар (CY) 4,0 6,3 9,1 0,8 8,9
Ле то ни ја (LV) 5,7 1,6 8,4 0,9 7,1
Ли тва ни ја (LT) 3,5 1,3 11,0 0,5 7,7
Лук сем бург (LU) 8,6 5,3 11,5 1,3 7,1
Ма ђар ска (HU) 5,4 1,3 13,2 1,2 9,4
Мал та (МТ) 6,7 6,3 6,0 1,0 7,8
Хо лан ди ја (NL) 7,7 2,1 16,0 1,2 7,0
Аустри ја (АТ) 10,1 2,4 14,9 0,6 8,0
Пољ ска (PL) 4,6 2,1 12,3 1,3 7,3
Пор ту гал (PT) 5,9 2,8 9,1 1,4 8,5
Ру му ни ја (RO) 3,5 2,2 8,8 0,8 8,5
Сло ве ни ја (SI) 5,8 1,3 15,2 0,6 8,2
Сло вач ка (SK) 2,6 2,4 12,5 0,7 6,1
Фин ска (FI) 13,0 2,2 13,1 1,2 9,2
Швед ска (SE) 15,2 2,9 7,2 1,0 9,3
Ве ли ка Бри та ни ја (UК) 9,6 2,9 6,7 4,1 7,3
Нор ве шка (NО) 9,9 10,4 9,6 1,1 7,7
Исланд (IS) 14,1 2,0 3,8 2,5 8,4
ЕУ28 про сек 7,8 2,6 11,1 1,4 7,9
ЕА-18 про сек 7,9 2,8 12,0 1,5 7,4
ЕУ-28 маx 24,5 6,3 17,0 3,6 12,3
ЕУ-28 мин 2,6 1,1 0,9 0,3 5,5
ЕУ-28 (маx-мин) 21,9 5,2 16,1 3,3 6,8
Ср би ја (2014) 3,77 1,87 12,23 1,1 10,54

Из вор: Euro pean Com mis sion (2014), за Ср би ју Ми ни стар ство фи нан си-
ја Ре пу бли ке Ср би је, об ра чун ауто ра.

Све зе мље чла ни це ЕУ пр вен стве но због ви со ког фи скал ног 
де фи ци та и ра ста уче шћа јав ног ду га у БДП, су при сту пи ле про ме-
на ма сво јих по ре ских си сте ма, са те жњом да се из вр ши фи скал на 
кон со ли да ци ја. Са др жај про ме на по ре ских си сте ма у овим зе мља-
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ма пред ста вља ју пре те жно про ме не по ре ских сто па и/или осно ви-
ца свих јав них при хо да.

У на ред ној та бе ли (та бе ла 2) да је се при каз зна чај них по ре-
ских про ме на у зе мља ма чла ни ца ма ЕУ усво је них од сре ди не 2013. 
до сре ди не 2014. го ди не.

Та бе ла 2: 
По ре ске про ме не у зе мља ма ЕУ у 2013. и 2014. (пр ва по ло ви на)

За кон ске сто пе Осно ви ца или по
себ ни ре жи ми

По рез на 
до хо дак

По ве ћа ње (AT, ES, PT) (AT, BE, CZ, EL, FI, FR, 
HR, IE, LT, NL, SE, SI)

Сма ње ње (BG, EE, EL, 
MT, NL)

(BE, BG, CZ, DK, DE, EE, 
ES, FI, FR, IT, LT, LV, MT, 

NL, SE, RO, SI, UK*)

По рез на 
до бит

По ве ћа ње (BE, DE, EL, 
FR, PT, SK)

(AT, BE, EL, ES, FI, FR, 
HR*, LT, LV, PL, SE, SK)

Сма ње ње (DK, EE, FI, FR*, 
ES*, PT, UK, SK)

(AT, BG, BE, EL, ES, FR, HR, 
IE, IT, LT, LV, NL, PT, RO, UK)

До при
но си за 
со ци јал но 
оси гу ра ње

По ве ћа ње (CY, HR) (CZ, EE, HR, HU, RO, SK)

Сма ње ње (AT, EE*, IT, 
LV, RO)

(BE, ES, FR, HU, LV, 
SE, SI, SK, UK)

ПДВ
По ве ћа ње (CY, FR, IT, 

LU*, PL**, SI)
(BE, CY, DE, DK, EE*, EL, 
FR, HR, IT, LU*, PL**, SI)

Сма ње ње - (BE, DK, EL, ES, FR, 
IE**, LT, RO)

Ак ци зе 
По ве ћа ње

(BE, CY, BG, EE, 
ES, FI, FR, HR, IT*, 
LV, MT, NL, PL, RO, 
SI, AT, CZ, DE, IE, 

LT, PT, SE, UK)

(BE, EE*, FR)

Сма ње ње (DK, UK, BG, IE) (BG, DK, DE, HR, UK)

По рез на 
имо ви ну

По ве ћа ње (EL, IE, IT, CY, 
LT, NL, RO) (CY, ES, HR*, UK)

Сма ње ње (EL, IT) EE, LV, MT)
На по ме не: Та бе ла об у хва та по ре ске про ме не спро ве де не или усво је не од 
сре ди не 2013. до сре ди не 2014. го ди не, укљу чу ју ћи и при вре ме не про-
ме не. По ре ске ме ре су при ка за не по је ди нач но, а не на осно ву њи хо вог 
бу џет ског ути ца ја. На ја вље не из ме не су озна че не зве зди цом (*). Но ви 
по ре зи су тре ти ра ни као по ве ћа ње за кон ских сто па. Код ПДВ се ме ња 
са мо стан дард на сто па, при ја вље на као про ме на сто пе; би ло ко ја дру га 
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про ме на (укљу чу ју ћи про ме не у ни воу и оби му сма ње не сто пе) се сма-
тра про ме ном у ба зном/по себ ном ре жи му. Спе ци јал ни по ре ски ре жи ми 
об у хва та ју ме ре осми шље не за циљ не гру пе. Зе мље обе ле же не са (**) су 
др жа ве чла ни це ко је су од лу чи ле да за др же при вре ме не ме ре. Уко ли ко 
по чет не ме ре об у хва та ју при вре ме но сма ње ње по ре за за од ре ђе ни пе ри-
од, од лу ка да се про ду жи ова ме ра је при ја вље на као сма ње ње и обр ну то. 

Из вор: Euro pean Com mis sion (2014:18)
При мет но је да су и по ред зна чај них про ме на, раз ли ке у по-

ре ским си сте ми ма зе ма ља чла ни ца ЕУ и да ље оп ста ле. У прет ход-
ној та бе ли (та бе ла 1) пре зен то ва но је да по сто је раз ли ке и у по-
гле ду уче шћа по је ди них по ре ских при хо да у БДП-у, пре ма ко ји ма 
се не ке зе мље ви ше осла ња ју на ди рект не, а не ке на ин ди рект не 
по ре ске при хо де. У та бе ли 2 по ка за но је да по сто је раз ли ке и у 
по ре ском оп те ре ће њу, где се уоча ва не ко ли ко ва жних тен ден ци ја. 
Нај ве ће по ве ћа ње по ре ских при хо да је за бе ле же но од ак ци за на 
нафт не де ри ва те, елек трич ну енер ги ју, ду ван, ал ко хол, ше ћер и др., 
као и од тзв. еко ло шке ак ци зе где је чак у 23 зе мље до шло до по ве-
ћа ња овог об ли ка јав ног при хо да. За рад аде кват не ин тер пре та ци је 
ва жно је на гла си ти да су про ме не ве за не за ак ци зе у та бе ли 2 да-
те об у хват но, за све ка те го ри је ак ци за за јед но. До по ве ћа ња сто пе 
ПДВ-а је до шло у 6 зе ма ља, а за ни мљи во је да ни јед на зе мља ни је 
ума њи ла сто пу овог по ре за. На ве де на тен ден ци ја је у скла ду са но-
ви јим ем пи риј ским еко но ме триј ским ис тра жи ва њи ма пре ма ко ји-
ма је ПДВ је дан од по ре ских об ли ка са нај ма њим не га тив ним ути-
ца јем на при вред них раст.11) До по ве ћа ња до при но са за оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње до шло је са мо у 2 зе мље, што се мо же об ја-
сни ти ви со ком не за по сле но шћу, пра ће ном нео др жи вим пен зи о ним 
си сте ми ма. На кра ју, ка да је реч о по ре зи ма на имо ви ну, уоча ва се 
да је до по ве ћа ња по ре ских сто па овог по ре ског об ли ка до шло у 7 
зе ма ља, док су 4 зе мље по ве ћа ле осно ви цу по ре за на имо ви ну.

3. ПО РЕ СКИ СИ СТЕМ СР БИ ЈЕ – ПРЕ ГЛЕД СТА ЊА

Ге не рал но, ка да се го во ри о по ре ским си сте ми ма и о њи хо-
вим из ме на ма, оно што ва жи за зе мље ЕУ, да су про ме не уче ста ле 
и све о бу хват не, мо же се ре ћи и за Ср би ју. Про ме не у по ре ском си-
сте му Ср би је су при сут не ду ги низ го ди на, а оне од 2000. го ди не 
слич не су про ме на ма у европ ским си сте ми ма. По сто је сва ка ко и 
број не раз ли ке у на ве де ним из ме на ма узро ко ва не раз ли чи тим спе-

11) Ви ди: нпр. Јеffrey Owens, „Fun da men tal tax re form: an in ter na ti o nal per spec ti ve“, Na ti o nal 
Tax Jo ur nal (2006): 131-164. i Ar nold Jens Mat thi as, et al. „Tax Po licy for Eco no mic Re co-
very and Growth“ The Eco no mic Jo ur nal 121.550 (2011): F59-F80.
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ци фич но сти ма ко је од ли ку ју по ре ски си стем Ср би је. Ре фор мом су 
би ли об у хва ће ни сви по ре ски об ли ци у раз ли чи том сте пе ну и са 
раз ли чи тим ре зул та ти ма. Ре фор ми са но је опо ре зи ва ње по тро шње, 
до би ти прав них ли ца, до хот ка и имо ви не.

По став ка тре нут но ва же ћих ре ше ња у по ре ском си сте му Ср-
би је на ста ла је као ре зул тат ду го го ди шњих из ме на. Она од сту па-
ју у од ре ђе ној ме ри од ва же ћих те о риј ских ре ше ња, а и од ем пи-
риј ских ре ше ња за сту пље них у ве ћи ни зе ма ља ЕУ. Од сту па ња су 
нај ма ње из ра же на код опо ре зи ва ња по тро шње,12) док код дру гих 
по ре ских об ли ка по сто је не што зна чај ни ја од сту па ња. Осврт на 
по сто је ћу струк ту ру јав них при хо да у Ср би ји у 2014. го ди ни, као и 
увид у струк ту ру јав них при хо да у по след њих 5 го ди на, ја сно по ка-
зу је да су до ми нант ни ин ди рект ни по ре зи (по ре зи на по тро шњу). 
Очи глед но је да по је ди нач но нај ве ће уче шће у укуп ним при хо ди ма 
и у БДП има ју ПДВ и до при но си за со ци јал но оси гу ра ње. Ва жно је 
на по ме ну ти и пу та њу уче шћа по ре за на до хо дак гра ђа на. При хо ди 
од овог по ре ског об ли ка се у по след њих не ко ли ко го ди на сма њу ју 
и то за хва љу ју ћи ма њој за по сле но сти, сма ње њу по ре ске сто пе по-
ре за на за ра де у по сма тра ном пе ри о ду као и уво ђе ње нео по ре зи вог 
де ла за ра да ко је за пра во чи не нај ве ћи део по ре за на до хо дак гра ђа-
на. До дат но, пад при хо да од по ре за на до хо дак се ду гу је и сма ње њу 
пла та у јав ном сек то ру. Ка да је реч о освр ту на при хо де од по ре за на 
до бит ла ко и увер љи во је уоч љив њи хов стал ни раст у пе ри о ду од 
2008. го ди не. Раст при хо да је по сле ди ца спро ве де не при ва ти за ци је 
и ре струк ту ри ра ња при вре де, али ра сту је, про це њу је се, нај ви ше 
до при не ла при ме на ме ђу на род них ра чу но вод стве них стан дар да и 
ре ал ни је ис ка зи ва ње ре зул та та по сло ва ња, као и по ве ћа ње по ре ске 
сто пе од 2013. го ди не. Ре ше ња у по гле ду опо ре зи ва ња имо ви не ак-
ту ел ним из ме на ма су та ква да се мо же са гле да ти и оце ни ти да су 
иста ра ди кал но но ва за Ср би ју, али и слич на ре ше њи ма у ве ћи ни 
зе ма ља чла ни ца ЕУ.

3.1 Опо ре зи ва ње до хот ка гра ђа на у Ср би ји

Ре фор ме по ре за на до хо дак у Ср би ји од 2001. го ди не усва ја-
њем За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на и уз све из ме не за кључ но с 
по след њим из ма ја 2013. го ди не углав ном пред ста вља ју ко рек ци је 
тзв. ме шо ви тог мо де ла опо ре зи ва ња. По ме ну ти ме шо ви ти мо дел 
опо ре зи ва ња ка рак те ри ше опо ре зи ва ње раз ли чи тих при хо да у тре-
нут ку на стан ка, уз од ре ђе не нор ми ра не од бит ке (це ду лар на ком-

12) При мер ко ји иде у при лог из не тог од сту па ња се од но си на по је ди на осло бо ђа ња од ПДВ 
као и на по став ке ко ји ма се овим по ре ским об ли ком по ку ша ва во ди ти со ци јал на по ли-
ти ка (нпр. по вра ћај ПДВ за опре ме за бе бе).
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по нен та мо де ла) и го ди шње опо ре зи ва ње до хот ка фи зич ких ли ца 
(син те тич ка ком по нен та мо де ла). За оце ну ак ту ел них ре ше ња мо-
же по слу жи ти из но ше ње не ма лог бро ја не до ста та ка мо де ла опо ре-
зи ва ња до хот ка ко ји је био ва же ћи пре ис так ну тих про ме на.13)

На овом ме сту се из два ја ју не до ста ци као што је раз ли чит 
трет ман ли ца са истим до хот ком, што до при но си сма ње њу хо ри-
зон тал не пра вич но сти, као и из у зет на сло же ност пра ви ла за опо-
ре зи ва ње до хот ка што не сум њи во пру жа мо гућ ност за из бе га ва ње 
и ута ју по ре за.14)

У та бе ли 3 су пред ста вље не вр сте при хо да и сто пе по ре за на 
до хо дак фи зич ких ли ца у тре нут ку на стан ка.

Та бе ла 3:  
По ре ске сто пе по ре за на до хо дак гра ђа на у Ср би ји

Врста прихода
По сто је ћа ре ше ња

За кон ска 
по ре ска 

сто па
Нор ми ра ни тро
шко ви/од би ци

Ефек тив на по
ре ска сто па

За ра де 10%
Нео по ре зи ви 
из нос 11.443 

ди на ра.
7.75%

При хо ди од са мо-
стал не де лат но сти 10% / 10%

При хо ди од аутор ских 
пра ва, пра ва срод них 
аутор ским и пра ва ин-
ду стриј ске сво ји не.

20% 50%, 43% и 30% 10%, 11,4% и 14%

При хо ди од ка пи та ла 15%*, 20% / 15%, 20%

Ка пи тал ни до би ци 15% / 15%
Оста ли при хо ди 15%, 20% 15%, 20% 12%, 16%

Из вор: За кон о по ре зу на до хо дак гра ђа на, об ра чун ауто ра.

13) Де таљ но про у ча ва ње и ана ли за опо ре зи ва ња до хот ка фи зич ких ли ца у Ср би ји, уз из но-
ше ње и не до ста та ка мо де ла по ну ђе на је у сту ди ји По ре ска по ли ти ка у Ср би ји – по глед 
уна пред (Ви ди Mилојко Ар сић (ред.), По ре ска по ли ти ка у Ср би ји – по глед уна пред, 
USAID, ФРЕН, Бе о град, 2010., стр. 39-61). О ре фор ми по ре за на до хо дак гра ђа на у Ср-
би ји са ста но ви шта ефи ка сно сти и пра вич но сти мо же се ви де ти у ра ду: Са ша Ран ђе ло-
вић, „Ре фор ма по ре за на до хо дак гра ђа на у Ср би ји: ефи ка сност и пра вич ност vs. по ли-
тич ка еко но ми ја“, QM 32, ФРЕН, Бе о град, 2013, str. 63-66.

14) Ви ше вид. Ми лан Кец ман, „Про ме не у по ре ском си сте му Ср би је“, Ра чу но вод ство 57.5-
6 СРРС Бе о град (2013): 69-80.
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* По ре ска сто па за све при хо де од ка пи та ла осим ствар ног при хо да од из да ва ња соп стве-
них не по крет но сти и при пи са них при хо да од вла сни штва над не по крет но сти ма (по ре-
ска сто па 20%).

Ана ли за опо ре зи ва ња до хот ка фи зич ких ли ца у Ср би ји под-
ра зу ме ва и крат ко са гле да ва ње го ди шње по ре ске оба ве зе. На и ме, 
За ко ном о по ре зу на до хо дак гра ђа на, го ди шњи по рез на до хо дак 
гра ђа на пла ћа ју фи зич ка ли ца ко ја су у ка лен дар ској го ди ни оства-
ри ла до хо дак ве ћи од тро стру ког из но са про сеч не го ди шње за ра де 
по за по сле ном ис пла ће не у Ре пу бли ци у го ди ни за ко ју се утвр ђу је 
по рез, пре ма по да ци ма ре пу блич ког ор га на над ле жног за по сло-
ве ста ти сти ке за раз ли чи те вр сте при хо да.15) У 2014. го ди ни об ве-
зни ци го ди шњег по ре за на до хо дак фи зич ки ли ца су фи зич ка ли ца 
од ре ђе на као об ве зни ци чи ји уку пан не то из нос до хот ка пре ла зи 
2.211.336 ди на ра. Об ве зни ци го ди шњег по ре за на до хо дак гра ђа-
на (ре зи ден ти – др жа вља ни Ср би је као и не ре зи ден ти - стран ци) 
ду жни су да за оства ре ни до хо дак у го ди ни за ко ју се вр ши утвр ђи-
ва ње по ре за под не су по ре ску при ја ву над ле жном по ре ском ор га ну 
по ис те ку те го ди не, а нај ка сни је до 15. ма ја (пре по след њих из ме-
на, рок је био до 15. мар та) на ред не го ди не. За опо ре зи ва ње при хо-
да го ди шњим по ре зом на до хо дак ко ри сте се про гре сив не по ре ске 
сто пе од 10% на из нос опо ре зи вог до хот ка у ра спо ну од 2.211.336 
до 4.422.672 ди на ра и 15% на из нос опо ре зи вог до хот ка ко ји пре-
ла зи 4.422.672 ди на ра.

За ре ле вант не и пре ци зни је уви де у опо ре зи ва ње до хот ка 
фи зич ки ли ца бит но је ана ли зи ра ти и из да шност по је ди них вр ста 
при хо да. При хо ди од ра да су би ли до ми нан ти у по след ње 4 го ди не 
и чи не у про се ку око 92 % укуп них при хо да, док је уче шће при-
хо да од ка пи та ла у про се ку око 8%.16) По рез на за ра де за по сле них 
пред ста вља нај зна чај ни ју ка те го ри ју при хо да по ре за на до хо дак 
гра ђа на у Ср би ји са уче шћем од око 83% у струк ту ри по ре ских 
при хо да по вр ста ма до хот ка у ана ли зи ра ном пе ри о ду. На ве де ном 
тре ба до да ти и то да је уче шће по ре за на за ра де у кон со ли до ва-
ним при хо ди ма др жа ве у по след њих 5 го ди на у про се ку око 10%, а 
про сеч но уче шће у БДП око 3,5% БДП. Укуп ни при хо ди од по ре за 
на до хо дак гра ђа на у пе ри о ду од 2008-14. го ди не у про се ку из но се 
око 4,2% БДП. Овим уви дом у уче шће по ре за на до хо дак гра ђа на 
у БДП ја сно се мо же са гле да ти зна чај по ре за на за ра де, као би лан-
сно на гла ше не ком по нен те по ре за на до хо дак. На и ме, по след њим 
из ме на ма сма ње не по ре ске сто пе по ре за на за ра де са 12% на 10%, 

15) Ви ди: За кон о по ре зу на до хо дак гра ђа на („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/01, 80/02 – 
др. за кон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ис прав ка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 
93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – ис прав ка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. за кон)

16) Пре ма по да ци ма Ми ни стар ства фи нан си ја, об ра чун ауто ра.
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уз по ве ћа ње нео по ре зи вог ми ни му ма са 8.776 ди на ра на 11.242 ди-
на ра (за 2014.) је зна чај но из ви ше раз ло га. Из два ја ју се два нај ва-
жни ја. По себ но зна ча јан је сте пр ви раз лог, за ко ји се сма тра да је 
по зи ти ван и нео п хо дан, јер омо гу ћа ва пре ра спо де лу јав них при хо-
да из ме ђу раз ли чи тих ни воа др жа ве. Дру ги раз лог је не по во љан, 
али се са из ве сним оправ да њем мо же се сма тра ти ну жно пра те ћим. 
Од но си се на на ста нак и/или по ве ћа ње по сто је ћег сте пе на хо ри-
зон тал не не рав но те же раз ли чи тих је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.17) 
За при ме ну на ве де них им пли ка ци ја на рас по де лу сред ста ва из ме-
ђу ре пу бли ке и по кра ји не/је ди ни ца ло кал не са мо у прав не, бит но је 
на гла си ти и па ра лел ну из ме ну За ко на о до при но си ма за оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње. Сто па ПИО до при но са на те рет за по сле ног 
је по ве ћа на са 11% на 13%. Ис так ну те па ра лел не из ме не два за ко на 
до ве ле су до сма ње ња при хо да од по ре за на за ра де (ма њи при хо ди 
ло кал них са мо у пра ва и де ли мич но, цен трал ног бу џе та) а до по ве-
ћа ња при хо да Фон да ПИО што је по твр да на ве де не пре ра спо де ле 
јав них при хо да из ме ђу раз ли чи тих ни воа вла сти.

Ва жно је за па зи ти да су, оце њу је се, не ис прав не из ме не За ко-
на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве у но вем бру 2011. го ди не18), 
по рез на за ра де као нај и зда шни ји део по ре за на до хо дак гра ђа на, 
„оста ви ле“, про тив но свим те о риј ским за кључ ци ма и при ме ри ма 
до бре по ре ске прак се, је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве. Бит но је 
про ме ње на рас по де ла овог из да шног и по ра зним дру гим осно ва-
ма ва жног по ре ског об ли ка те је ло кал ним за јед ни ца ма при па ло 
80% по ре за на за ра де, са до та да шњих 40%. Има ју ћи у ви ду део ко-
ји при па да по кра ји ни Вој во ди ни као и да још не ки об ли ци по ре за 
на до хо дак (нпр. опо ре зи ва ње са мо стал них де лат но сти) при па да-
ју ло кал ној са мо у пра ви, ја сно је да је по ме ну том из ме ном на пра-
вљен јаз у при хо ди ма из ме ђу цен трал не и суб цен трал них вла сти. 
На ве де не про ме не су ура ђе не са мо на при ход ној стра ни, док су 
над ле жно сти ло кал них са мо у пра ва (рас ход на стра на), оста ле исте. 
Ме ња ју ћи на ве де ну рас по де лу, Ср би ја је су прот но нај ве ћем бро ју 
др жа ва где цен трал ним бу џе ти ма при па да нај ве ћи део по ре за на 
до хо дак, по рез на до хо дак „свр ста ла у ло кал ни по рез“. На и ме, цен-
трал ним вла сти ма у зе мља ма ОЕЦД-а, у 2013. го ди ни у про се ку је 
при па да ло око 70% по ре за на до хо дак. Ово не сла га ње са те о риј-
ским и ем пи риј ским ре ше њи ма де лом је от кло ње но па ра лел ним 

17) Ви ше вид. Ми лан Кец ман, „Про ме не у по ре ском си сте му Ср би је“ Ра чу но вод ство 57.5-6 
СРРС Бе о град (2013): 69-80.

18) Ар гу мен та ци ју у при лог из не тог ви ди: Ми лан Кец ман, Мар ко Тму шић, „Ути цај по ли-
тич ких ци клу са на ди на ми ку јав ног ду га – ис ку ства и иза зо ви Ср би је“, у: Иза зо ви за 
еко ном ску по ли ти ку Ср би је у 2013. го ди ни, ре дак тор Ба јец Ј., На уч но дру штво еко но ми-
ста Ср би је и Еко ном ски фа кул тет Бе о град, 2013, стр. 207-208.
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из ме на ма За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на и За ко на о до при но-
си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње о ко ји ма је већ би ло ре чи.

3.2 Опо ре зи ва ње до би ти прав них ли ца у Ср би ји

Са гле да ва ње опо ре зи ва ња до би ти прав них ли ца у Ср би ји 
се раз ма тра ана ли зом по вољ них и не по вољ них ме ра ко је од ли ку ју 
овај по ре ски об лик, уз на во ђе ње од ре ђе них пре по ру ка. За кон о по-
ре зу на до бит прав них ли ца је у по след њих не ко ли ко го ди на пре-
тр пео ви ше из ме на. Про це њу је се да је ори јен та ци ја ини ци ја то ра 
по след њих из ме на За ко на о по ре зу на до бит прав них ли ца има ла 
два ци ља, да се по ве ћа ју при хо ди од овог по ре ског об ли ка и да се 
уна пре ди по слов ни ам би јент у Ср би ји. При хо ди од по ре за на до би-
ти пред у зе ћа ме ре ни уче шћем у БДП су зна чај но ма њи од про се ка 
у зе мља ма ЕУ.

Не ко ли ко је раз ло га ко ји су до ве ли до ма њих при хо да од овог 
по ре ског об ли ка Ср би ји у од но су на про се ке ка ко укуп но, ЕУ 28 
та ко и ЕУ 17.19) Нај ва жни ји су ку му ла тив но де ло ва ње ре ла тив но 
ни ске за кон ске по ре ске сто пе и на гла ше но ши рок спек тар по ре-
ских олак ши ца. За кон ска по ре ска сто па по ре за на до бит прав них 
ли ца у Ср би ји од де цем бра 2012. је по ве ћа на са 10% на 15%. Ов де 
је бит но на гла си ти да је ефек тив на сто па по ре за на до би ти прав них 
ли ца пре, а и по сле по ве ћа ња за кон ске сто пе зна чај но ни жа об зи-
ром на број не по ре ске олак ши це. Про сеч не по ре ске сто пе по ре за 
на до бит пред у зе ћа у зе мља ма ЕУ су око 25%, а у зе мља ма ЕУ 11, 
око 18%. По ред ис так ну тог по ве ћа ња по ре ске сто пе, де цем бар ским 
из ме на ма из 2013. го ди не За ко на о по ре зу на до бит прав них ли ца 
иден ти фи ку је се као до при нос ефи ка сно сти опо ре зи ва ња, ускла-
ђи ва ње пра ви ла опо ре зи ва ња до би ти с ме ђу на род ном прак сом. У 
ово ускла ђи ва ње пра ви ла се укла па про ме на од ре ђе них пра ви ла 
опо ре зи ва ња и ма ња мо гућ ност за по ре ску ута ју.20)

При хва та ју ћи као оправ да не и до бре из ме не За ко на о по ре зу 
на до бит прав них ли ца кра јем 2012. го ди не, не ко ли ко из ме на ма ја 

19) На и ме, при хо ди од по ре за на до бит у Ср би ји су у про се ку у по след њих 5 го ди на око 
1,3% БДП, уз од ре ђе ни раст у од но су на про сек у 2014. (из но се око 1,8% БДП) док је у 
истом пе ри о ду про сеч но уче шће при хо да од по ре за на до би ти пред у зе ћа у зе мља ма ЕУ 
око 2,6% БДП. За рад пре ци зни јег по ре ђе ња ви си не при хо да од раз ма тра ног по ре ског 
об ли ка ре ле вант но је у окви ру зе ма ља ЕУ из дво ји ти тзв. „но ве“ чла ни це. У по ме ну тим 
зе мља ма Цен трал не и Ис точ не Евро пе уче шће при хо да је око 2% БДП што ја сно ука зу-
је да су при хо ди од по ре за на до бит пред у зе ћа у Ср би ји ма њи, али исто та ко да сход но 
оче ки ва њи ма и си стем ским ре ше њи ма, по ка зу ју тренд при бли жа ва ња.

20) Од го ва ра ју ћу ана ли зу из ме на За ко на о по ре зу на до бит прав них ли ца из де цем бра 2013. 
го ди не ви де ти у Са ша Ран ђе ло вић, „Ана ли за па ра ме тар ске ре фор ме по ре за на до бит 
пред у зе ћа у Ср би ји“, QM 31, ФРЕН, Бе о град, 2013а, стр. 62-65.
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2013. го ди не је до ве ло до по ти ра ња ис так ну тих до брих ефе ка та. 
На и ме, не из бе жно је кон ста то ва ти да су мај ским из ме на ма 2013. 
го ди не уве де не бро је при лич но не по треб не, те о риј ски и ем пи риј-
ски не у те ме ље не по ре ске олак ши це.

Кре а то ри из ме на од по ве ћа ња сте пе на олак ши ца, по себ но 
оних ко ји се ти чу по ре ског ин ве сти ци о ног кре ди та, оче ку ју, оце-
на је – по гре шно, по зи ти ван ефе кат у сфе ри кон ку рент но сти при-
вре де и при вла че ња ин ве сти ци ја. Мај ским из ме на ма 2013. го ди не 
За ко на о по ре зу на до бит прав них ли ца пред ви ђа се по ве ћа ње нео-
по ре зи вог из но са рас хо да за на уч не, здрав стве не, кул тур не, ху ма-
ни тар не, спорт ске, обра зов не и еко ло шке свр хе као и за ки не ма то-
граф ску про дук ци ју у укуп ном из но су од 5% оства ре них при хо да 
у по ре ском пе ри о ду.21) Ли мит пре из ме на је био 3,5%. Из ме на ма 
се уво ди пра во на по ре ски кре дит за ула га ња из вр ше на у не ма те-
ри јал ну имо ви ну ко ја се ти чу ис тра жи ва ња и раз во ја, чи ме се, као 
што је већ ис так ну то, до дат но про ши ру је обим иона ко нео прав да-
но број них по ре ских олак ши ца. Осим на ве де ног, но вом за кон ском 
ре гу ла ти вом гу би так на стао про да јом по тра жи ва ња се тре ти ра као 
по ре ски при знат тро шак. Кра јем 2014. го ди не, усво је не су и по че-
ле су да се при ме њу ју од ре ђе не из ме не За ко на о по ре зу на до бит 
прав них ли ца ко јим се да је мо гућ ност по ре ским об ве зни ци ма да 
као рас ход у по ре ском би лан су ис ка жу и из дат ке за ху ма ни тар ну 
по моћ за те ри то ри је по го ђе не еле мен тар ним не по го да ма у 2014. 
го ди ни и то у ви си ни до 5% укуп ног при хо да. Но ви на је и да се не-
ће при ме њи ва ти пра ви ла о тран сфер ним це на ма из ме ђу ли ца ко ја 
су ме ђу соб но по ве за на пре ко Ре пу бли ке Ср би је, ауто ном не по кра-
ји не, од но сно је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

3.3 Опо ре зи ва ње имо ви не у Ср би ји

Увид у опо ре зи ва ње имо ви не у Ср би ји бит но је по че ти кон-
ста та ци јом о упа дљи вом не на уч ном ин те ре со ва њу за овај по ре ски 
об лик у по след њих не ко ли ко го ди на. При хо ди од по ре за на имо ви-
ну у Ср би ји22) су би ли зна чај но ма њи од про се ка при хо да од истог 

21) Ви ди За кон о по ре зу на до бит прав них ли ца („Слу жбе ни гла сник РС“ бр. 25/01, 80/02 
– др- за кон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др- за кон, 
142/14).

22) У Ср би ји по ре зе на имо ви ну чи не пе ри о дич ни по рез на имо ви ну, по рез на пре нос ап-
со лут них пра ва и по рез на на сле ђе и по клон. У раз ма тра њу ко је сле ди па жња ће би ти 
по све ће на ана ли зи пе ри о дич ног по ре за на имо ви ну. Од 2007. го ди не пе ри о дич ни по рез 
на имо ви ну је у свим еле мен ти ма у ин ге рен ци ји је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. Ово 
ре ше ње се иден ти фи ку је као це лис ход но и исто је и ем пи риј ски по твр ђе но, ра стом при-
хо да од овог по ре ског об ли ка на кон на гла ше них из ме на. Ва жно је ис та ћи да од ре ђе не 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве има ју низ те шко ћа у по гле ду при ку пља ња ин фор ма ци ја, 
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по ре ског об ли ка у ЕУ. На и ме, при хо ди од пе ри о дич ног по ре за на 
имо ви ну у Ср би ји су би ли око 0,6% БДП у 2012. го ди ни, док су 
исти на ни воу ЕУ 27 из но си ли око 1,36% БДП. (по да ци за 2012. 
го ди ну). Не из о став но је и нео п ход но у ана ли зу пе ри о дич ног по-
ре за на имо ви ну у раз ма тра ње укљу чи ти и на кна ду за ко ри шће ње 
гра ђе вин ског зе мљи шта ко ја је за пра во, до при па ја ња пе ри о дич-
ном по ре зу на имо ви ну, не фор мал но би ла део по ре за на имо ви ну. 
За јед но за на кна дом, пе ри о дич ни по ре зи на имо ви ну да ју при ход 
у про се ку од око 1,2 БДП што је и да ље ни же у од но су на про сек 
ЕУ, али и зна чај но ви ше не го у не ким зе мља ма ЕУ. Из ра зи то ни ско 
уче шће по ре за на имо ви ну у укуп ним при хо ди ма бе ле же тзв. „но-
ве чла ни це“, Че шка (0,5%), Ли тва ни ја (0,5%) и Сло вач ка (0,4%).23) 
Од зе ма ља ко је ни су у ЕУ, зна чај не при хо де од по ре за на имо ви ну 
оства ру ју САД и Ка на да (чи не око 25% укуп них при хо да, ви со ких 
3% БДП-а).24) Ов де је бит но има ти у ви ду чи ње ни цу да при хо ди од 
по ре за на имо ви ну у овом слу ча ју укљу чу ју укуп но опо ре зи ва ње 
имо ви не, а не са мо имо ви ну ко ја је пред мет опо ре зи ва ња по ре за на 
имо ви ну у ста ти ци.

По рез на имо ви ну као из вор ни (пе ри о дич ни по рез на имо ви-
ну) и као усту пље ни при ход (по рез на на сле ђе и по клон и по рез на 
пре нос ап со лут них пра ва) у по след ње че ти ри го ди не уче ству ју са 
око 12% у укуп ним при хо ди ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (гра-
до ва и оп шти на).

Пе ри о дич ни по рез на имо ви ну се на пла ћу је вла сни ци ма ши-
ро ко де фи ни са них сво јин ских пра ва на имо ви ну. При ли ком до но-
ше ња прет ход них за кон ских ре ше ња при мет но је зна чај но уче шће 
по ли тич ке и со ци јал не ком по нен те, док је фи скал ни зна чај за не ма-
рен. Са гле да ва ју ћи ва же ћа за кон ска ре ше ња ко ја се при ме њу ју од 
2014. го ди не уоч љи во је сма ње ње та квог од но са пре ма опо ре зи ва-
њу имо ви не.

По след ње из ме не и до пу не За ко на о по ре зи ма на имо ви-
ну под ра зу ме ва ју не ко ли ко бит них и ва жних про ме на.25) Пр ва 

еви ден ци је по ре ских об ве зни ка и кон тро ле. Ре ше ња за от кла ња ње те шко ћа тре ба тра-
жи ти у по ве ћа њу раз ли чи тих ад ми ни стра тив них ка па ци те та ло кал них по ре ских упра ва.

23) Пре ма по да ци ма Euro pean Com mis sion (2014).

24)  Re ve nue Sta ti stics of OECD Mem ber Co un tri es 1965 – 2012, (2013), OECD, Pa ris.

25) Ов де се на во де са мо основ не из ме не уз крат ке оце не, де таљ ни је вид.нпр. Ми лан Кец-
ман, „Ана ли за ре фор ме по ре за на имо ви ну у Ср би ји“, у: Еко ном ска по ли ти ка Ср би је 
у 2014. го ди ни, Мо гућ но сти при вред ног ра ста у усло ви ма ре фор ми и фи скал не де цен-
тра ли за ци је, (ре дак то ри Ми лој ко Ар сић и Де јан Шо шкић), На уч но дру штво еко но ми-
ста Ср би је са Ака де ми јом еко ном ских на у ка и Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2014. стр. 
197-213.
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из ме на За ко на о по ре зи ма на имо ви ну се ти че уки да ње на кна де 
за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта чи ме ло кал не са мо у пра-
ве оста ју без при хо да ко ји је го ди на ма пред ста вљао из да шан бу-
џет ски при ход. За свр ху утвр ђи ва ња осно ви це по ре за на имо ви ну 
не по крет но сти ко је су пред мет опо ре зи ва ња по ре зом на имо ви ну 
кла си фи ко ва не су у 7 основ них гру па и то: гра ђе вин ски објек ти, 
по љо при вред но зе мљи ште, шум ско зе мљи ште, ста но ви, ку ће за 
ста но ва ње, по слов не згра де и гра ђе вин ски објек ти ко ји слу же за 
оба вља ње де лат но сти и га ра же и га ра жна ме ста.26) Но вим за кон-
ским ре ше њи ма је про ме њен на чин утвр ђи ва ња по ре ске осно ви це 
за прав на ли ца. На и ме, пре ана ли зи ра них из ме на, по ре ска осно ви-
ца на ве де не ка те го ри је по ре ских об ве зни ка је би ла књи го вод стве-
на вред ност. Ис так ну та про ме на се оце њу је као по зи тив на и исти 
трет ман имо ви не фи зич ких и прав них ли ца сва ка ко до при но си по-
ре ској пра вич но сти. Утвр ђи ва ње по ре ске осно ви це за пе ри о дич ни 
по рез на имо ви ну од 1. 1. 2014. го ди не ће би ти на осно ву тр жи шне 
про сеч не це не ква драт ног ме тра у зо ни где се не по крет ност на ла зи 
и ствар не по вр ши не исте. Про сеч ну це ну ће утвр ђи ва ти је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве и то на осно ву нај ма ње три про да је, а за слу-
чај да ни је би ло про ме та не по крет но сти у зо ни за ко ју се вр ши 
утвр ђи ва ње, за про це ну се ко ри сте по да ци из су сед них је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве. За кон ским из ме на ма је пред ви ђе но и да се 
за про це ну вред но сти не по крет но сти ко ри сте (у од су ству про ме та 
ре ле вант них не крет ни на) и дру ги рас по ло жи ви из во ри (по да ци о 
на пла ће ном по ре зу на имо ви ну у „ди на ми ци“, ста ти стич ки по да ци 
и сл.). Мак си мал на сто па амор ти за ци је из но си до 40%, при ме њу је 
се од лу ком скуп шти ни ло кал не са мо у пра ве, а мак си мал не по ре ске 
сто пе су 0,4% за фи зич ка ли ца и до 2% за прав на ли ца.

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

На кра ју као се лек тив ни ре ги стар по ен ти ра да ва ља ис та ћи 
да је и по ред еви дент них на по ра ко ји се огле да ју у број ним по ре-
ским про ме на ма, по ре ски си сте ми зе ма ља чла ни ца ЕУ и Ср би је 
и да ље не за до во ља ва ју те о риј ске кри те ри ју ме по ре ског си сте ма. 
По ре ски си стем Ср би је упа дљи во од сту па од основ них по ре ских 
при ни ци па, ефи ка сно сти, пра вич но сти и јед но став но сти. По ред 
на ве де них, број ни су и дру ги про бле ми, ве о ма из ра же ни и тра же 

26) Ви ди За кон о по ре зи ма на имо ви ну („Слу жбе ни гла сник РС“ бр. 26/01, 45/02 – УС, Сл. 
лист СРЈ бр. 42/02 – УС, Сл. гла сник РС бр. 80/02 – др. за кон, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 
101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – УС, 47/13, 68/14 – др. за кон).
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хит но ре ша ва ње, ко ји оп те ре ћу ју це ло куп не јав не фи нан си је Ср-
би је. Тре нут но ва жно и оно што се мо ра на гла си ти као про блем 
је ви со ко уче шће јав ног ду га у БДП-у, ко је, пре ма по да ци ма Ми-
ни стар ства фи нан си ја, кра јем фе бру а ра 2015. го ди не из но си око 
72% БДП. Но вим па ке том по ре ских за ко на из 2013. го ди не до шло 
је до зна чај них из ме на За ко на о по ре зу на до хо дак, За ко на о до-
при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње, За ко на о по ре зу на 
до бит прав них ли ца и За ко на о по ре зи ма на имо ви ну. По шло се од 
прет по став ке да ће по ме ну те из ме не до при не ти да по ре ски си стем 
Ср би је бу де да ле ко пра вич ни ји и ефи ка сни ји, али и зна чај но јед-
но став ни ји.

Основ на ин тен ци ја овог ра да је би ла да упо ред ном ана ли зом 
ука же на ак ту ел ност фи скал не кон со ли да ци је, не са мо у Ср би ји, 
већ и у ЕУ. У том по гле ду, ана ли за је би ла усме ре на на про ме не у 
по ре ским си сте ми ма, ко је су опре де љу ју ће ути ца ле (и ути чу) на 
ток фи скал не кон со ли да ци је у овим зе мља ма. Пред мет ана ли зе би-
ла је при ход на стра на бу џе та у ана ли зи ра ним по ре ским си сте ми-
ма, од но сно, про ме не ко је су је пра ти ле. Ме ђу тим, глав ни раз лог 
због ко га се и за по че ло са фи скал ном кон со ли да ци јом је су за пра во 
јав ни рас хо ди. Они су ге не ри са ли ви со ки фи скал ни де фи цит и убр-
за ни раст јав ног ду га у овим зе мља ма. Сто га, про ме не у по ре ским 
си сте ми ма се не сме ју са мо од ви ја ти у сфе ри јав них при хо да, већ 
се под јед на ка па жња мо ра по све ти ти и јав ним рас хо ди ма.
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Mar ko B. Tmu sic, Mi lan М. Kec man

ТАX SYSTEM RE FORM IN SER BIA

Re su me
The last few years the tax systems of EU mem ber sta tes are con-

stantly ex po sed to cer tain chan ges that are the re sult of the se arch for 
su sta i na ble pu blic fi nan ces. The goal of any tax re form is to in cre a se 
the sim pli city, fa ir ness and ef fi ci ency of the tax system. Sig ni fi cantly, 
the qu e sti on of tax system re form, which is very pre sent in the sci en ti fic 
com mu nity, is a qu e sti on of the mo ment when it sho uld start with the 
tax re forms. In ad di tion to a num ber of eco no mic con di ti ons, the im-
por tant part of the tax re form is the exi sten ce of ade qu a te po li ti cal pre-
con di ti ons. When we talk abo ut po li ti cal pre di spo si ti ons of tax re forms, 
most com mon are the mo ti ves of re forms. Mo re spe ci fi cally, di scus ses 
the in cen ti ves of tax re forms. A very im por tant re a son for re for ming 
the tax system in Ser bia is im por tan ce for in cre a sed em ployment and 
in vest ment growth, re sul ting from the re duc tion of the tax bur den and 
sim plifying tax pro ce du res. In ad di tion to eco no mic, it is con si de red 
that the main po li ti cal mo ti ve of tax re form in Ser bia, is its har mo ni za-
tion with the EU tax system.

Over ti me it has been shown that the tax systems are not sta tic, 
and that they ine vi tably ac com pany the chan ges that oc cur in so ci ety. 
Lo o king at the chan ges of tax systems in the last de ca de it can be seen 
a shift from ba sic tax prin ci ples of ef fi ci ency and equ ity, ho ri zon tal and 
ver ti cal, to eco no mic ef fi ci ency. The fre qu ency as well as the com ple-
xity of em pi ri cal and the o re ti cal chan ge is mo re pro no un ced du ring the 
eco no mic cri sis. With a high de gree of con si stency, de mon strably, the 
chan ge in the de sign of tax systems tend to al low the con so li da tion of 
pu blic fi nan ces. At va ri o us dyna mic chan ges in le gal re gu la ti ons go ver-
ning the tax systems be fo re the advent of the cur rent eco no mic cri sis, 
in flu en ced nu me ro us and sig ni fi cant po li ti cal and / or eco no mic in te-
gra tion, and espe ci ally im por tant, the ge ne ral glo ba li za tion of the world 
eco nomy.

Ge ne rally, when we talk abo ut tax systems and the ir chan ges, 
what is true for the EU co un tri es that are fre qu ent and com pre hen si ve 
chan ges, it can be said for Ser bia. Chan ges in the tax system in Ser bia 
are pre sent for many years, and tho se of 2000 are si mi lar to the chan-



Марко Б. Тмушић, Милан М. Кецман Реформа пореског система у ...

251

* Овај рад је примљен 20. маjа 2015. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. септембра 2015. године.

ges in Euro pean systems. The re are cer ta inly many dif fe ren ces in the-
se chan ges ca u sed by va ri o us par ti cu la ri ti es of the Ser bian tax system. 
The re form in clu ded all tax forms in varying de gre es and with dif fe rent 
re sults. The ta xa ti on of con sump tion, cor po ra te pro fit tax, in co me and 
as sets are re for med.

Fi nally, it sho uld be no ted that de spi te the evi dent ef fort that is 
re flec ted in a num ber of tax chan ges, tax systems of EU mem ber sta tes 
and Ser bia still do es not sa tisfy the cri te ria of the o re ti cal tax system. 
Ser bia’s tax system de vi a tes mar kedly from the ba sic tax of prin ci ples, 
ef fi ci ency, fa ir ness and sim pli city. In ad di tion to the se, the re are nu me-
ro us ot her pro blems, very se ve re and re qu i re ur gent re so lu tion, which 
bur den the pu blic fi nan ces of the en ti re Ser bia. The re are cur rently im-
por tant and what sho uld be emp ha si zed as a pro blem is the high sha re 
of pu blic debt to GDP, which, ac cor ding to the Mi ni stry of Fi nan ce, at 
the end of Fe bru ary 2015 amo un ted to aro und 72% of GDP. The new 
pac ka ge of tax laws from 2013 con tain sig ni fi cant chan ges to the Law 
on Per so nal In co me Tax, the Law on Man da tory So cial In su ran ce, the 
Law on Pro fit Tax and the Law on Pro perty Tax. It was pre su med that 
the said amend ments will con tri bu te to Ser bia’s tax system to be much 
fa i rer and mo re ef fi ci ent, but al so con si de rably easi er. Ho we ver, the 
main re a son of fi scal con so li da tion is in fact pu blic ex pen di tu re. It ha ve 
ge ne ra ted a high fi scal de fi cit and the ra pid growth of pu blic debt. Thus, 
chan ges in tax systems must not be car ried out only in the sphe re of 
pu blic re ve nue, but equ al at ten tion must be paid to pu blic ex pen di tu re.
Key words: tax systems, tax re form in Ser bia, in co me tax, con tri bu ti ons for 

so cial in su ran ce, tax on cor po ra te in co me, pro perty ta xes, re forms 
per spec ti ve
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Књи га Томe Пи ке ти-
ја (Tho mas Pi ketty), Ка пи тал у 
XXI ве ку, про гла ша ва на је нај-
ва жни јом еко ном ском књи гом 
го ди не, а мо жда и де ка де, као 
уда рац у ба зу плу то кра ци је ко-
ја сво јим на уч ним при сту пом 
раз би ја ака дем ске окви ре. Као 
во де ћи свет ски струч њак за 
при хо де и сво јин ску не јед на-
кост, Пи ке ти на те ме љу при-
ку пље них из во ра (иако су они 
не са вр ше ни и не пот пу ни те се 

мо гу до во ди ти у пи та ње и би ти под врг ну ти рас пра ви), об ја шња ва 
да је лак ше обо га ти ти се од ка пи та ла, не го од ра да. На тај на чин 
до ка зу је да да на шње дру штво кре ће пре ма „вла снич ком ка пи та ли-
зму“ у ко јем еко но ми јом до ми ни ра на сле ђе но бо гат ство, од но сно 
до ми ни ра ју при хо ди од ка пи та ла те је ва жни је где је не ко ро ђен, а 
не ко ли ко је на да рен и ко ли ко ра ди.

Аутор се не ба зи ра са мо на ис тра жи ва ње са ме не јед на ко сти 
у рас по де ли, не го по себ но и струк ту ром не јед на ко сти као та кве, 
по ре клом раз ли ка у при хо ди ма и бо гат ству ра зних дру штве них 
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гру па те раз ли чи тим си сте ми ма еко ном ских, дру штве них, мо рал-
них и по ли тич ких оправ да ња ко ји ма се те не јед на ко сти бра не и 
осу ђу ју, али и аку му ла ци јом и кон цен тра ци јом бо гат ства у по след-
њих не ко ли ко ве ко ва. Не јед на кост ни је са ма по се би ло ша, а те-
мељ но је пи та ње да ли је она оправ да на, има ли за њу раз ло га. 
Да нас се чак и по шту је пра вед на не јед на кост ко ја се те ме љи на 
за слу га ма, обра зо ва њу и со ци јал ној ко ри сно сти ели та. Ипак, у де-
мо кра ти ји про гла ше на јед на кост пра ва свих гра ђа на у оштром је 
кон тра сту са вр ло ре ал ном јед на ко сти жи вот них усло ва. Ка ко би се 
пре вла да ле све те про тив реч но сти, Пи ке ти твр ди да је од те мељ не 
ва жно сти оси гу ра ти да со ци јал не не јед на ко сти по ти чу из ра ци о-
нал них и оп штих прин ци па, а не из про из вољ но ство ре них окол-
но сти. Не јед на ко сти због то га мо ра ју би ти пра вед не и ко ри сне бар 
у из ја ва ма, а уко ли ко је мо гу ће и у ствар но сти. (488. стр) Ра зум на 
ин тер пре та ци ја ко јој се те жи је при хва та ње чи ње ни це да су дру-
штве не не јед на ко сти при хва тљи ве са мо ако су ин те ре су свих, по-
себ но нај сла би јих ску пи на. Због то га основ на пра ва и ма те ри јал не 
пред но сти до ступ не сви ма тре ба про ши ри ти ко ли ко је мо гу ће, све 
док је у ин те ре су оних ко ји има ју нај ма ње пра ва и ко ји се су о ча ва ју 
с нај ма ње жи вот них по год но сти. По треб но је да ти сми сла не јед на-
ко сти. Рол со во схва та ње „на че ла раз ли ке“ ту ма чи циљ ко ји је вр ло 
бли зак том ста ву.

У да на шњој фик ци ји дру штве не ре ал но сти не јед на ко сти из-
ме ђу со ци јал них гру па се ја вља ју у об ли ку дис па ри те та пла та, ра да 
и ква ли фи ка ци ја. Дру штво, струк ту и ра но хи је рар хи јом бо гат ства 
за ме ње но је струк ту ром ко ја се го то во пот пу но те ме љи на хи је рар-
хи ји ра да и људ ског ка пи та ла.

Глав ну те зу ко ју аутор књи гом же ли по ка за ти је чи ње ни ца 
да при вид но ма лен јаз из ме ђу сто пе по врат ка ка пи та ла и сто пе ра-
ста ду го роч но мо же вр ло сна жно де ста би ли зо ва ти струк ту ру и ди-
на ми ку со ци јал не не јед на ко сти. (92. стр) Не јед на кост за Пи ке ти ја 
зна чи да про шлост по ку ша ва про гу та ти бу дућ ност: бо гат ство сте-
че но у про шло сти ауто мат ски на пре ду је, без ра да, бр же од бо гат-
ства про из ве де ног ра дом ко ји омо гу ћу је штед њу. Ипак, то не под-
ра зу ме ва да ће струк ту ра не јед на ко сти у 21. ве ку би ти иста као што 
је би ла у 19. ве ку, де ло ми це због то га што с јед не стра не кон цен-
тра ци ја бо гат ства ни је то ли ко екс трем на, а с дру ге стра не због ши-
ре ња при хо да од ра да, и на кра ју због то га што су те две ди мен зи је, 
бо гат ство и при хо ди, ја че ме ђу соб но по ве за ни не го у про шло сти.

Хи сто ри ја не јед на ко сти ови си о пре доџ ба ма еко ном ских, 
по ли тич ких, со ци јал них ак те ра о то ме што је сте, а што ни је пра-
вед но, о од но си ма сна га из ме ђу ак те ра и о ко лек тив ним из бо ри ма 
ко ји из то га про из ла зе; хи сто ри ја не јед на ко сти је оно што од ње га 
на пра ве ак те ри ко јих се то ти че.
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С дру ге стра не, аутор за кљу чу је, а то је и глав на по ру ка књи-
ге да ди на ми ка рас по де ле бо гат ства по кре ће сна жне ме ха ни зме ко-
ји на из ме нич но де лу ју у сме ру кон вер ген ци је и ди вер ген ци је те 
да не по сто ји ни ка кав при род ни и спон та ни про цес ко ји би трај но 
спре чио тен ден ци је де ста би ли за ци је и не јед на ко сти. Је ди но и та 
не јед на кост омо гу ћа ва по сто ја ње ма ле дру штве не ску пи не ко ја се 
не мо ра ба ви ти сво јом ег зи стен ци јом, на и ме, та је екс трем на не јед-
на кост го то во би ла услов ци ви ли за ци је. (478. стр)

Сто па ра ста је би ла го то во нул та у ве ли ком де лу исто ри је 
чо ве чан ства те спа ја ју ћи де мо граф ски и еко ном ски раст, гло бал на 
сто па ра ста од ста рог ве ка до 17. ве ка ни кад ни је пре ла зи ла 0,2% 
го ди шње. Без об зи ра на број не исто риј ске не из ве сно сти, не двој бе-
но је да је сто па по врат ка од ка пи та ла увек би ла знат но ви ша, око 
4-5% го ди шње.

Глав на сна га кон вер ген ци је или сма ње ња не јед на ко сти ле жи 
у ши ре њу зна ња и ве шти на те ула га ња у про фе си о нал но ква ли фи-
ко ва ње и обра зо ва ње. Пи ке ти ту сна гу на зи ва „успо ном људ ског 
ка пи та ла“. Ипак, та си ла је са мо де ли мич но при род на и спон та на 
јер у ве ли кој ме ри ови си о обра зов ним при ли ка ма, о при сту пач но-
сти обра зо ва ња и мо гућ но сти ма сти ца ња аде кват них ве шти на, те 
ин сти ту ци ја ма ус по ста вље ним на том под руч ју.

Си ле ди вер ген ци је ко је аутор ис ти че су на тје ца ње за нај ви ше 
пла те, а с дру ге стра не ту је ску пи на си ла ди вер ген ци је по ве за них 
с про це сом аку му ла ци је и кон цен тра ци је бо гат ства у све ту у ко јем 
је раст ни зак, а по вра так од ка пи та ла ви сок. Фун да мен тал на си ла 
ди вер ген ци је у об ли ку основ не не јед на ко сти, те мељ је це ло куп не 
ло ги ке Пи ке то вог ми шље ња. Та основ на јед на кост ле жи у по ве ћа-
ној про сеч ној го ди шњој сто пи по врат ка од ка пи та ла што об у хва та 
про фи те, ди ви ден де, ка ма те, рен те и дру ге об ли ке од ка пи та ла у 
од но су на сто пу ра ста еко но ми је, од но сно го ди шње по ве ћа ње до-
хот ка или про из вод ње. Та не јед на кост је ре зул тат број них си ла ко је 
су ме ђу соб но нео ви сне; с јед не стра не сто па ра ста је ре ла тив но 
ни ска, а с дру ге стра не, сто па по врат ка ка пи та ла ови си о број ним 
тех но ло шким, пси хо ло шким, дру штве ним, кул тур ним и дру гим 
па ра ме три ма. (411. стр)

Аутор ис ти че да кад сто па по врат ка од ка пи та ли зма знат но 
на ди ла зи сто пу ра ста еко но ми је, бар до 19. ве ка, са ве ли ким из-
гле дом да та ко бу де и у 21. ве ку то под ра зу ме ва да на сле ђе но бо-
гат ство ра сте бр же од про из вод ње и до хот ка. (36. стр.) Гло бал на 
ва жност ка пи та ла ни је да нас, на по чет ку 21. ве ка, бит но раз ли чи та 
од оне ко ју је имао у 18. ве ку. Про ме нио се са мо об лик ка пи та ла: 
не ка да је ка пи тал био зе мљи шни, а да нас је не крет нин ски, ин ду-
стриј ски и фи нан циј ски. У 19. ве ку је не јед на кост у из ве сној ме ри 
би ла по треб на: да ни је по сто ја ла до вољ но бо га та ма њи на, ни ко не 



СПМ број 3/2015, година XXII, свеска 49. стр. 253-262.

256

би мо гао бри ну ти ни о че му, осим о пре жи вља ва њу. Та ви зи ја не-
јед на ко сти за слу га, уто ли ко што се не опи су је као ме ри то крат ска, 
не упу ћу је да је та ма њи на за слу жни ја или да има ве ће вр ли не од 
оста лих. Мо дер на ме ри то крат ска дру штва, по себ но у САД, пот пу-
но су нео се тљи ва пре ма гу бит ни ци ма јер по ку ша ва ју оправ да ти 
сво ју до ми на ци ју на те ме љу прав де, вред но сти и за слу га. Од 80-их 
го ди на 20. ве ка, у вре ме ну до ми на ци је нео ли бе ра ли зма, по ре ске 
сто пе су знат но сни же не, а ска ла про гре сив ног опо ре зо ва ња знат но 
је убла же на. Нај бо га ти јим сло је ви ма је до зво ље но да сво је до хот ке 
ис ка жу као про фит на уло же ни ка пи тал те им је по рез уве ли ко сма-
њен. Сни жен је по рез на на след ство, по ве ћан по рез на про мет што 
по го ду је бо га ти ма и по ве ћа ва кон цен тра ци ју бо гат ства.

Књи га Ка пи тал у XXI ве ку се са сто ји од че ти ри де ла и 16 
по гла вља. Пр ви део, „При ход и ка пи тал“ об ја шња ва основ не пој-
мо ве на ци о нал ног до хот ка, ка пи та ла и оме ра ка пи та ла и при хо да 
и у глав ним цр та ма опи су је раз вој свет ске ди стри бу ци је до хот ка и 
про из вод ње.

Дру го по гла вље пре ци зни је ана ли зи ра ево лу ци ју сто пе ра ста 
ста нов ни штва и про из вод ње од ин ду стриј ске ре во лу ци је до да нас. 
У дру гом по гла вљу под на зи вом „Ди на ми ка оме ра ка пи тал/при-
ход“ аутор ана ли зи ра ка ко се на по чет ку 21. ве ка ви ди ду го роч ни 
раз вој од но са ка пи тал/при ход и гло бал на рас по де ла на ци о нал ног 
до хот ка из ме ђу при хо да од ра да и при хо да од ка пи та ла, при ка зу ју-
ћи пре о бра жај ка пи та ла од 18. ве ка, по чев ши од Ве ли ке Бри та ни је 
и Фран цу ске те Не мач ке и Аме ри ке.

Тре ћи део, под на зи вом „Струк ту ра не јед на ко сти“ ана ли зи-
ра не јед на кост ди стри бу ци је при хо да од ра да, до ко јих су до ве ли с 
јед не стра не не јед на кост ди стри бу ци је при хо да од ра да, а с дру ге 
стра не вла сни штво над ка пи та лом и при хо ди ма од ње га ана ли зом 
исто риј ске ди на ми ке тих не јед на ко сти. Аутор про у ча ва ду го роч ну 
ево лу ци ју ва жно сти ка пи та ла, са пер спек ти вом ево лу ци је ва жно-
сти ка пи та ла и свет ске рас по де ле бо гат ства.

У че твр том де лу, „Ре гу ла ци ја ка пи та ла у 21. ве ку“, аутор из-
вла чи по ли тич ке и нор ма тив не за кључ ке да ју ћи обри се не ке со-
ци јал не др жа ве и раз ми шља ња о про гре сив ном по ре зу у све тлу 
но вих тен ден ци ја. Тај про гре сив ни по рез на ка пи тал при ла го ђен 
ка пи та ли зму 21. ве ка, уте ме љен је на бо гат ству, од европ ског по-
ре за на бо гат ство до кон тро ле ка пи та ла на ки не ски на чин, и с њим 
по ве за но пи та ње оп ти мал не аку му ла ци је јав ног ка пи та ла у кон тек-
сту мо гу ћег уни шта ва ња при род ног ка пи та ла.

Пи ке ти по ла зи од чи ње ни це не јед на ко сти при хо да од ра да и 
усме ра ва сво је ис тра жи ва ње на гло бал ну рас по де лу на ци о нал ног 
до хот ка из ме ђу ра да и ка пи та ла. Али је смо ли са свим си гур ни да 
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еко но ми ја ко ја је за сно ва на на „сло бод ном тр жи шту“ и при ват ном 
вла сни штву увек и сву где во ди оп ти мал ној рас по де ли? Ка ко би у 
иде ал ном дру штву тре ба ло ор га ни зо ва ти по де лу ка пи та ла и ра да, 
и ка ко се то ме при бли жи ти?

Да нас је ка пи тал мно го ве ћа до ма ћа бри га, не го ме ђу на род на 
јер ви ше су прот ста вља бо га те и си ро ма шне уну тар сва ке зе мље, 
не го зе мље са ме ме ђу соб но. Ка пи тал ни је не про ме њив по јам; он 
од ра жа ва сте пен раз во ја и дру штве не од но се ко ји вла да ју у од ре-
ђе ном дру штву. Ка пи тал ни кад не ми ру је: увек је усме рен на ри зик 
и под у зет ни штво, а ујед но стал но те жи пре тва ра њу у рен ту, чим се 
аку му ли ше у ве ли ким ко ли чи на ма. То му је свр ха и ло гич на суд-
би на. Ипак, пре ма тврд ња ма, То ма са Пи ке ти ја, пре ви ше ка пи та ла 
уни шта ва ка пи тал јер ма ко је би ле ин сти ту ци је и пра ви ла што ор-
га ни зу ју по де лу ка пи тал-рад, при род но је оче ки ва ти да се мар ги-
нал на про дук тив ност ка пи та ла сма њу је ка ко за ли ха ка пи та ла ви ше 
ра сте.

Ра то ви у 20. ве ку ве ли ким су де лом од го вор ни за ства ра ње 
илу зи је да се ка пи та ли зам струк ту рал но пре о бра зио. Од 18. ве ка 
по љо при вред на зе мљи шта су по ступ но за ме ње на згра да ма, по-
слов ним и фи нан циј ским ка пи та лом, ин ве сти ра ним у пред у зе ћа и 
др жав не ор га ни за ци је, а да се при том укуп на вред ност ка пи та ла, 
ме ре на у го ди на ма на ци о нал ног до хот ка ни је оди ста про ме ни ла. 
Ка пи тал је про ме нио при ро ду – био је зе мљи шни, по стао је не-
крет нин ски те ин ду стриј ска и фи нан циј ска имо ви на, али ни је из гу-
био ни шта од сво је ва жно сти. При ро да ка пи та ла се пот пу но тран-
сфор ми са ла, али му се гло бал на ва жност ни је про ме ни ла.

Свет ска рас по де ла при хо да је ма ње ујед на че на од рас по де-
ле про из вод ње јер зе мље ко ји ма је про из вод ња ве ћа на сто је по-
се до ва ти и ка пи тал дру гих зе ма ља. Дру гим ре чи ма бо га те зе мље 
су дво стру ко бо га те и по до ма ћој про из вод њи и по ка пи та лу ко-
ји ула жу ван зе мље. Пи ке ти је ми шље ња да нај си ро ма шни ји мо гу 
да су стиг ну бо га те ако успе ва ју по сти ћи исту ра зи ну тех но ло шког 
зна ња, ква ли фи ка ци је и обра зо ва ња, а не та ко да по ста ну њи хо ве 
ко ло ни је, већ да по кре ну фи нан си ра ње ин сти ту ци ја ко је пред во де 
обра зо ва ње.

Да нас За пад на Евро па жи ви у но стал ги ји за 30 слав них го-
ди на, од кра ја 1940. го ди не до кра ја 1970. го ди не, кад је раст био 
из ним но ви сок. Још и да нас, че сто за ми шља мо да ће се ло ше раз-
до бље, ко је ће уско ро тра ја ти 40 го ди на, на по кон за вр ши ти.

У дру гом де лу књи ге Пи ке ти се усре до то чу је на кре та ње за-
ли ха ка пи та ла чи ја се при ро да ду бо ко про ме ни ла од 18. ве ка до 
са да кроз про у ча ва ње ра зних об ли ка бо гат ства и ис тра жу је њи хов 
раз вој кроз хи сто ри ју. У 19. ве ку бо гат ство има два об ли ка; зе мљи-
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ште и др жав не об ве зни це. Ти об ли ци из пер спек ти ве 21. ве ка мо гу 
из гле да ти ар ха ич но и мо гу из гле да ти као да ле ка про шлост јер је 
да нас ка пи тал по сво јој при ро ди „ди на мич ни ји“. Али, по гле да мо 
ли из бли за, раз ли ке су ма ње не го што се чи ни на пр ви по глед.

У до ба Bel le epo que ва жност по љо при вред ног зе мљи шта у 
Не мач кој слич ни ја је оној у Фран цу ској не го у Бри та ни ји, не мач-
ки ин ду стриј ски ка пи тал је ве ћи не го у те две. Ино зем на имо ви на 
у Не мач кој, уочи Пр вог свет ског ра та је би ла упо ла ма ња не го у 
Фран цу ској и че ти ри пу та ма ња не го у Бри та ни ји, ве ли ким де лом 
за то јер Не мач ка ни је има ла ко ло ни јал но цар ство, што је ства ра-
ло ја ке по ли тич ке и вој не на пе то сти. То над ме та ње за ко ло ни јал-
ну имо ви ну убр за ло је об ја ву ра та у ле то 1914. го ди не. На кон тог 
раз до бља, до ла зи до вр то гла вог па да од но са ка пи тал/до хо дак због 
про па сти стра них порт фе ља и вр ло ни ске сто пе штед ње, а с дру ге 
стра не, ни ске це не имо ви не у но вом по ли тич ком кон тек сту ме шо-
ви тог вла сни штва и ре гу ла ци је по сле ра та. С дру ге стра не, у САД 
су спо је не две су прот не ствар но сти; на се ве ру, ре ла тив но ега ли-
тар но дру штво ко јем ка пи тал ни је мно го вре део јер је зе мље би ло 
у из о би љу, а с дру ге стра не, на ју гу по сто ји свет у ко јем су имо вин-
ске не јед на ко сти по при ми ле екс тре ман и нај на сил ни ји об лик јер 
је јед на по ло ви на ста нов ни ка по се до ва ла дру гу, а ро бо вла снич ки 
ка пи тал у ве ли кој ме ри за ме нио и пре шао зе мљи шни ка пи тал. Тај 
сло же ни и про тив реч ни од нос САД-а пре ма не јед на ко сти у ве ли кој 
ме ри за ти че мо и да нас: с јед не стра не обе ћа ње јед на ко сти и ве ли-
ке на де у ту зе мљу мо гућ но сти, а с дру ге стра не крај ње бру та лан 
об лик не јед на ко сти, по себ но ра сног пи та ња, још увек при сут ног 
и да нас и ко ји не двој бе но до бро об ја шња ва мно ге аспек те раз во-
ја, или из о стан ка раз во ја, со ци јал не др жа ве у Аме ри ци. (181. стр.)

Да нас се, пре ма Из ве шта ји ма Свет ске бан ке, за кљу чу је да је 
људ ски ка пи тал глав ни об лик ка пи та ла у за ча ра ном све ту 21. ве-
ка. Да ли је успон мо ћи људ ског ка пи та ла кроз исто ри ју илу зи ја? 
Да ли је про це су раз во ја и еко ном ског ра ста свој стве но да људ-
ске ве шти не по ста ју вре ме ном све ва жни је у про це су про из вод ње? 
Упра во је успон мо ћи људ ског ка пи та ла омо гу ћио да се сма њи удео 
до хот ка зе мљи шног, ка пи та ла не по крет но сти и фи нан сиј ског ка пи-
та ла. Мо гу ће је за оче ки ва ти по ве ћа ње уде ла ка пи та ла у де ка да ма 
ко је сле де. По ве ћа ње се оче ку је у ра зи на ма ко је су би ле по чет ком 
19. ве ка за то што се струк тур ни об лик тех но ло ги је у ствар но сти 
ни је про ме нио. Мо дер на тех но ло ги ја упо тре бља ва још мно го ка пи-
та ла, а ра зно ли кост упо тре бе ка пи та ла до во ди до огром не аку му-
ла ци је, без сма ње ња и ње го ва по врат ка на ну лу. Аутор пред ви ђа да 
је мо гу ће и да тех но ло шке про ме не у вр ло ду гом раз до бљу до не су 
пред ност људ ском ра ду у од но су на ка пи тал. Али тај евен ту ал ни 
ефект је огра ни че ног до ме та, а мо гу ће је да бу де ви ше не го ком-
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пен зо ван дру гим си ла ма ко је де лу ју у су прот ном сме ру, као што је 
све ве ћа со фи сти ко ва ност си сте ма фи нан циј ског по сре до ва ња. У 
по сле рат ним де ка да ма се ми сли ло да је три јумф људ ског ка пи та ла 
над ка пи та лом у тра ди ци о нал ном сми слу при ро дан и ире вер зи би-
лан про цес ко ји мо жда ду гу је мо тех но ло ги ји и чи сто еко ном ским 
си ла ма.

На пре до ва ње пре ма еко ном ској и тех но ло шкој ра ци о нал но-
сти не под ра зу ме ва ну жно на пре до ва ње пре ма де мо крат ској и ме-
ри то крат ској ра ци о нал но сти за то јер тех но ло ги ја, као ни тр жи ште 
не по зна је ни гра ни це, ни мо рал.

По зи ва ју ћи се на Марк са и ње го во ту ма че ње „бес ко нач не 
аку му ла ци је“, ка пи та ли сти аку му ли ра ју све ве ће ко ли чи не ка пи та-
ла, што на кра ју до во ди до не из бе жног па да про фит не сто пе и до 
вла сти тог гу бит ка. Ка пи та ли сти се ме ђу соб но уни шта ва ју у очај-
нич ком по ку ша ју бор бе про тив опа да ња сто пе по врат ка или на ме-
ћу ћи ра ду да при хва ти све ма њи удео у на ци о нал ном до хот ку. У 
сва ком слу ча ју, ка пи та ли зам је пот ко пан уну тар њим про тив реч но-
сти ма. (258. стр)

По Пи ке ти ју, су вре ме ни раз вој, за сно ван на ра сту про дук-
тив но сти и ши ре њу зна ња, омо гу ћио је да се из бег не марк си стич ка 
апо ка лип са и да се урав но те жи про цес аку му ла ци је ка пи та ла, али 
ни је про ме нио ду бо ке струк ту ре ка пи та ла.

У тре ћем де лу књи ге под на сло вом „Струк ту ра не јед на ко-
сти“ аутор на во ди да су се не јед на ко сти на кон 80-их го ди на 20. 
ве ка раз дво ји ле, ука зу ју ћи на кључ ну уло гу ин сти ту ци о нал них и 
по ли тич ких раз ли ка. Не јед на кост у по гле ду ка пи та ла је увек ве ћа 
не го не јед на кост у по гле ду ра да. Ди стри бу ци ја вла сни штва ка пи-
та ла и до хот ка ко ји из ње га про из ла зе ви ше су кон цен три са ни не-
го ди стри бу ци ја до хот ка од ра да. Пи ке ти ис ти че да раз вој пра ве 
„па три мо ни јал не сред ње кла се“ пред ста вља глав ну струк ту ру про-
ме на у ди стри бу ци ји бо гат ства у раз ви је ним зе мља ма 20. ве ка, те 
је ње на по ја ва не двој бе но нај ва жни ја струк тур на тран сфор ма ци ја 
по де ле бо гат ства у ду гом раз до бљу. Нај си ро ма шни ја по ло ви ца ста-
нов ни штва и да ље не по се ду ју ни шта, али са да па три мо ни јал на 
сред ња кла са има из ме ђу јед не че твр ти не и јед не тре ћи не укуп ног 
бо гат ства. Као ду го роч но нај бо љи на чин за сма ње ње не јед на ко сти 
Пи ке ти пред ла же ула га ње у обра зо ва ње.

Ка ко се кон цен тра ци ја бо гат ства на ста ви ла по ве ћа ва ти у це-
лом 19. ве ку, ка пи тал је до се гао још екс трем ни ју ра зи ну од оне у 
тре нут ку уво ђе ња Гра ђан ског за ко ни ка те је очи то да су јед на кост 
пра ва и јед на кост мо гућ но сти не до вољ не да се оси гу ра ега ли тар-
на ди стри бу ци ја бо гат ства. За пра во, јед ном, кад сто па од ка пи та ла 
ја ко и трај но над ма ши сто пу ра ста ме ха нич ки до ла зи до ве ли ке 
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кон цен тра ци је вла сни штва. У раз до бљу од 1914. до 1945. го ди не 
до ла зи до ве ли ког сма ње ња не јед на ко сти бо гат ства, јер је бо гат-
ство пре тр пе ло низ ве ли ких шо ко ва због ра та и по ли ти ка ко је су 
из ра та про и за шле, што је до ве ло до сна жног оме ра ка пи тал/до хо-
дак. У том раз до бљу на сту па ју зна чај не струк тур не про ме не јер су 
уве де ни зна чај ни по ре зи на ка пи тал и при хо де око ње га. Хо ће ли и 
21. век би ти век још ве ће не јед на ко сти не го 19. век? У бу дућ но сти 
се оче ку је вр ло ду го роч ни пад уде ла ка пи та ла и сто пе по врат ка од 
ка пи та ла, а с дру ге чи ње ни ца да ће, сто па ра ста, бар у сво јој еко-
ном ској ком по нен ти, у бу дућ но сти би ти на ра зи ни ко ја је осет но 
ви ша од екс трем но ни ске ра зи не у нај ве ћем де лу људ ске исто ри је. 
Илу зор но би би ло за ми шља ти да у струк ту ри мо дер ног ра ста по-
сто је си ле кон вер ген ци је ко је при род но до во де до сма ње ња не јед-
на ко сти бо гат ства или до хар мо нич не ста би ли за ци је. Кад се бо гат-
ство јед ном по кре не, оно ра сте вла сти том ди на ми ком и мо же та ко 
на ста ви ти ра сти де ка да ма због сво је ве ли чи не. По не кад, но вац има 
спо соб ност и да се ре про ду ци ра са свим сам. Дру гим ре чи ма, ка пи-
тал је по стао „ди на мич ни ји“.

Еко ном ска и тех но ло шка ра ци о нал ност по не кад не ма ни ка-
кве ве зе са де мо крат ском ра ци о нал но сти. Про све ти тељ ство је по-
кре ну ло пр ву, а љу ди су пре че сто сма тра ли да дру га ну жно сле ди 
при род но из ње, али ре ал на де мо кра ти ја и со ци јал на прав да тра же 
и по себ не ин сти ту ци је, ко је ни су са мо ин сти ту ци је тр жи шта, а ко је 
се не мо гу ни јед но став но све сти на пар ла мен тар не и дру ге фор-
мал не де мо крат ске ин сти ту ци је.

Ауто ра за ни ма ду го роч ни раз вој, че сто у раз до бљи ма око 
три де сет го ди на. Про гре сив ни по рез на ка пи тал, Пи ке ти ви ди као 
по год ни ји ин сти тут ка ко због де мо крат ске тран спа рент но сти, та ко 
и због збиљ ске де ло твор но сти.

У че твр том по гла вљу, Пи ке ти на по кон по ку ша ва да ти не ке 
од од го во ра ка ко ре гу ли са ти ка пи тал у 21. ве ку. Ка ко су у ве ли кој 
ме ри ра то ви уни шта ва ли про шлост, у 21. ве ку, се чи ни да не ке не-
јед на ко сти бо гат ства, за ко је смо ми сли ли да су оста ле у про шло-
сти, по но во ра сту до вр хун ца као и у про шло сти, а по не кад их чак 
и на ди ла зе у окви ри ма но ве свет ске еко но ми је, ве сни ка ве ли ких 
на да, али и ве ли ких не у рав но те же но сти. Мо же ли се уоп ште по ми-
сли ти да би у 21. ве ку ка пи та ли зам мо гао би ти пре ва зи ђен или се 
мо ра ју че ка ти сле де ћи ра то ви или свет ске кри зе?

Пи ке ти пред ла же као иде ал ну ин сти ту ци ју ко ја би омо гу-
ћи ла да се из бег не бес ко нач на спи ра ла не јед на ко сти и пре ду зме 
над зор над ди на ми ком аку му ла ци је, по ве ћа ње по ре за и про гре сив-
ни по рез на ра зи ни це лог све та. На тај на чин пре вла дао би оп шти 
ин те рес над при ват ним и очу вао отво ре ност еко но ми је и сна гу 
кон ку рен ци је. Пи ке ти је све стан да је по рез на ка пи тал у истин-



Весна Станковић Пејновић Осврти и прикази

261

ски свет ском об ли ку уто пи ја, али се ипак на да да је то мо гу ће у 
Евро пи. По ње му је про гре сив ни по рез на ка пи тал при ме ре ни је 
сред ство на иза зо ве 21. ве ка не го про гре сив ни по рез на при ход 20. 
ве ка. Он је про из вод ра то ва, ко ли ко и де мо кра ти је. Про гре си ван 
по рез на при ход је имао кључ ну уло гу у сма ње њу не јед на ко сти 
у про шлом ве ку, али је да нас угро жен ме ђу на род ном фи скал ном 
кон ку рен ци јом. Тај по рез је имао бит ну уло гу у раз во ју со ци јал не 
др жа ве и тран сфор ма ци ји струк ту ре не јед на ко сти у 20. ве ку, али 
је и те мељ ни ин стру мент ко ји ће оси гу ра ти ње ну жи вот ност у 21. 
ве ку. Он је да нас ин те лек ту ал но и по ли тич ки угро жен. Без ра ди-
кал ног шо ка, ве ро ват но је да ће се да на шња рав но те жа до ста ду го 
на ста ви ти. Пи о нир ски иде ал дру штва још је да ле ко. Но ви свет је 
но ва ста ра Евро па.

Пи ке ти твр ди да је уло га др жа ве да нас ве ћа не го што је икад 
би ла, али тре ба ство ри ти но ве јав не ин стру мен те ако се по ка же да 
да на шњи ин стру мен ти ни су до вољ ни и то на рав но на над на ци о-
нал ној ра зи ни. (545. стр) С дру ге стра не, по ве ћа ње по ре за омо гу-
ћа ва др жа ви да пре у зме ши ре со ци јал не функ ци је, на ко је се да нас 
тро ши из ме ђу тре ћи не и че твр ти не на ци о нал ног до хот ка. Сми сао 
мо дер не ди стри бу ци је је у то ме да се бо гат ство пре не се са бо га тих 
на си ро ма шне, или ба рем екс пли цит но на на чин да се фи нан ци ра ју 
јав не слу жбе, на ро чи то обра зо ва ње, здрав ство и пен зи је.

Про гре сив но опо ре зи ва ње пру жа на чин огра ни че ња не јед-
на ко сти ко ју до но си ин ду стриј ски ка пи та ли зам и мо гућ ност да се 
то учи ни по шту ју ћи при ват но вла сни штво и си ле кон ку рен ци је, 
као ре ла тив но ли бе рал на ме то да сма ње ња не јед на ко сти. (578. стр)

Ка ко би се ре гу ли сао гло ба ли зо ва ни па три мо ни јал ни ка пи-
та ли зам у 21. ве ку, нео п ход но је по нов но се вра ти ти со ци јал но де-
мо крат ском и по ре зно-ли бе рал ном про гра му про шлог ве ка, иде-
ал но у об ли ку свет ског и про гре сив ног по ре за на ка пи тал у ци љу 
из бе га ва ња бес ко нач не спи ра ле не јед на ко сти. Сам Пи ке ти при зна-
је да глав на уло га по ре за ни је фи нан си ра ње со ци јал не др жа ве, не-
го ре гу ли са ње ка пи та ли зма на на чин да се из бег не не јед на кост и 
ре гу ли шу фи нан си је и бан ков ни си стем ка ко би се из бе гла кри за. 
Ка ко би се ис пу ни ла та уло га мо ра се по сти ћи де мо крат ска и фи-
нан циј ска тран спа рент ност. Си стем опо ре зо ва ња тре бао би би ти 
уте ме љен на за ли хи ка пи та ла. У том об ли ку по рез на ка пи тал је 
но ва за ми сао, при ла го ђе на гло ба ли зо ва ном па три мо ни јал ном ка-
пи та ли зму 21. ве ка.

Пи ке ти за кљу чу је да је је дан од ве ли ких уло га бу дућ но сти 
раз вој но вих об ли ка вла сни штва и де мо крат ског над зо ра над ка пи-
та лом. Ипак, гра ни ца из ме ђу јав ног и при ват ног ка пи та ла да ле ко је 
од ја сне. Ка ко би де мо кра ти ја јед ног да на ус пе ла пре у зе ти над зор 
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над ка пи та ли змом, мо ра се кре ну ти од на че ла да се кон крет ни об-
ли ци де мо кра ти је и ка пи та ла тек мо ра ју про на ћи.

Ипак, Пи ке ти ис ти че да др жа ва-на ци ја оста је аде кват на ра-
зи на за ду бо ку мо дер ни за ци ју со ци јал них и по ре зних по ли ти ка, у 
не кој ме ри и за раз вој но вих об ли ка упра вља ња и за јед нич ког вла-
сни штва, не чег из ме ђу јав ног и при ват ног, што је ве лик иза зов за 
бу дућ ност. Али са мо ре ги о нал на по ли тич ка ин те гра ци ја омо гу ћу је 
де ло тво ран над зор над гло бал ним па три мо ни јал ним ка пи та ли змом 
у ве ку ко ји је за по чео.

На ме ра ауто ра књи ге је би ла да сру ши на мет ну ти мит о то-
ме да су огром на бо гат ства за слу же но сте че на. При вред ни раст 
је ни зак, а при нос на ка пи тал је ви сок и бо гат ство аку му ли ра но у 
про шло сти уве ћа ва се бр же од тем па ра ста про из вод ње и за ра да. 
Ка пи тал сам се бе про ду ку је мно го бр же од про из вод ње. На тај на-
чин, Пи ке ти ви ди да про шлост гу та бу дућ ност. Ве ли ка вред ност 
Пи ке ти је ве ме то де огле да се у ње го вој кри ти ци пре ко мер не упо-
тре бе ма те ма тич ких мо де ла у еко но ми ји ко ји су са мо из го вор за 
ма ски ра ње пра зни не са др жа ја. Још је Бран ко Хор ват ис ти цао да је 
еко но ми ја по ста ла нај ма те ма ти зи ра ни ја на у ка по сле фи зи ке. Та кав 
при ступ омо гу ћу је да се нео ли бе рал не прет по став ке ко је у ре ал но-
сти не по сто је по јед но ста вљу ју ма те ма тич ким мо де ли ра њем ка ко 
би се омо гу ћи ло лак ше до ка зи ва ње уна пред по ста вље не хи по те-
зе. На тај на чин се до би ва ју и „на уч ни до ка зи“ ко ји су и по др шка 
по сто је ћој по ли ти ци ко ја је усме ре на про тив до бро би ти чо ве ка, а 
усме ре на је нео гра ни че ном уве ћа њу ка пи та ла. Због све га то га Пи-
ке ти пред ла же да се еко но ми ја са гле да ва као је дан од сег мен та дру-
штве них на у ка и да се у сво јим ис тра жи ва њи ма по ве зу је са дру гим 
дру штве ним на у ка ма. Пи ке ти се за ла же за про у ча ва ње „по ли тич ке 
еко но ми је“ јер се ти ме на гла ша ва спе ци фич ност ко ја се очи ту је у 
ње ној по ли тич кој, нор ма тив ној и мо рал ној свр хи.

Хи сто риј ске по у ке су ко ри стан по ку шај да се схва те из бо ри 
и ди на ми ке на по чет ку овог ве ка. То је и глав ни циљ ове књи ге ко-
ја би се по ре чи ма ње ног ауто ра, мо ра ла зва ти Ка пи тал у освит 21. 
ве ка, као по ку шај да се из про те клих ве ко ва из ву ку не ке скром не 
смер ни це за бу дућ ност, без пре те ра не илу зи је о њи хо вој ствар ној 
ко ри сно сти, јер хи сто ри ја увек про на ла зи сво је вла сти те пу те ве. 
Ка пи тал не не ста је, а мо жда ће у бу дућ но сти би ти још по треб ни-
ји. Овом књи гом то је још и ја сни је. Аутор не пред ла же ра ди кал ну 
про ме ну ка пи та ли стич ке струк ту ре, већ се са мо за ла же за ка пи та-
ли зам са ху ма ни јим и људ ским ли цем ти ме што ће бо га та по пу ла-
ци ја одр жа ва ти по сто је ћу струк ту ру.

* Овај рад је примљен 06. августа 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. септембра 2015. године.
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Раз ма тра ју ћи Фрој до во по
и ма ње људ ске при ро де, Сло
бо дан Г. Мар ко вић је у књи
зи об ја вље ној про шле го ди не 
Пе си ми стич ка ан тро по ло ги ја 
Зиг мун да Фрој да на сто јао да 
кроз бри жљи во ви ше го ди шње 
ис тра жи ва ње про на ђе ко ре не 
Фрој до вог пе си ми зма, од ре ди 
ње го ву при ро ду, али и ме ња ју ће 
по јав не об ли ке ко је је сме стио 
у раз ли чи те вре мен ске пе ри о де 
Фрој до вог де ла ња.

У увод ном де лу књи ге Мар
ко вић број ну и обим ну ли те
ра ту ру о Фрој до вом жи во ту и 
де лу, али и о на стан ку и уче њу 
це ло куп ног пси хо а на ли тич ког 
по кре та чи ји је Зиг мунд Фројд 
осни вач, успе ва да са жме, а за
тим и огра ни чи на нај бит ни ја 
и нај у ти цај ни ја де ла. С об зи
ром на њи хов ка рак тер и те мат
ску од ре ђе ност, аутор пре глед 
ра до ва и из во ра о Фрој ду де
ли на сле де ћих пет обла сти: 1. 
би о гра фи је Зиг мун да Фрој да, 
2. ауто би о гра фи је, пре пи ске и 
за пи сни ке, 3. са бра на де ла, 4. 
ауто би о гра фи је са вре ме ни ка и 
ин те лек ту ал не исто ри је Фрој
до вог вре ме на, 5. те о риј ске ра
до ве о Фрој ду (1733).

У пр вом по гла вљу Пе си ми
стич ке ан тро по ло ги је Мар ко
вић се за др жа ва на од ре ђе њу 
пој ма пе си ми зма и вр ста пе си
ми за ма. Ан тро по ло шки пе си
ми зам од ре ђу је као схва та ње у 
чи јем се сре ди шту на ла зи прет
по став ка да је чо век „пре те жно 
зло би ће, а да је у оства ре њу 
сво јих же ља и хте ња пре те жно 
не срећ но би ће.” (36) Са ма мо
гућ ност од ре ђе ња људ ске при
ро де као зле, с јед не, или пак 
до бре, с дру ге стра не, про из и
ла зи из при хва та ња два ком пле
мен тар на ан тро по ло шка ста ва. 
Док пр ви ис ти че да чо век ни је 
про ста ta bu la ra sa ко ја се по пу
ња ва, до пу ња ва или ме ња то ком 
ње го вог жи во та, али без по сто
ја ња би ло ка кве „при род не”, 
не фи зич ке осно ве, дру ги, осла
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ња ју ћи се на пр ви и сле де ћи га, 
на гла ша ва по сто ја ње за јед нич
ке чо ве ко ве при ро де, исто вет не 
код свих људ ских би ћа, без об
зи ра на њи хо ве дру штве не раз
ли чи то сти.

Фројд сма тра да по сто ји 
људ ска при ро да ко ја је „стал на 
од ли ка чо ве ка” (12), ка ко оног 
са вре ме ног, та ко и при ми тив
ног, бо га тог, као и си ро ма шног, 
„цр ног“ и „бе лог“, ста рог и мла
дог, ур ба ног и ру рал ног. Упр кос 
по сто ја њу раз ли чи тих кри те ри
ју ма по де ле љу ди, при род них 
или дру штве них све јед но, чо
век по сво јој при род ној осно ви, 
или бо ље ре че но у сво јој би ти, 
оста је исти.

Фрој до во раз у ме ва ње људ
ске при ро де као не про мен љи ве 
кон стан те, не за ви сне од вре ме
на и про сто ра, не по сред но се 
су прот ста ви ло хе ге ли јан ском 
схва та њу ли не ар ног на прет ка 
људ ске исто ри је. У то до ба у на
уч ним кру го ви ма до ми нант но 
ми шље ње би ва, ме ђу тим, оспо
ре но не са мо Фрој до вом те о
ри јом, већ и прак сом дру штве
них су ко ба, до та да не ви ђе них 
ра то ва и ма сов них зло чи на то
ком два де се тог ве ка, ко ји су на 
нај го ри мо гу ћи на чин не ги ра ли 
по став ку по ко јој исто риј ска 
кре та ња иду не у пит ним пу тем 
дру штве ног на прет ка. 

По ред ра ци о нал них еле ме
на та, у по на ша њу чо ве ка ве ли
ку уло гу има ју и ира ци о нал ни, 
не све сни мо ти ви, ко је не рет ко 

ни је ла ко уочи ти, али ни до пре
ти до њи хо вог по ре кла и на чи
на на стан ка. Фрој до ва те о ри ја 
и оба свет ска ра та, пр ва на те о
риј ском, а дру ги на прак тич ном 
пла ну, до при не ли су пре и спи
ти ва њу људ ске при ро де. У том 
сми слу, про све ти тељ ско про
ма тра ње људ ске при ро де као 
су штин ски до бре, а људ ског 
ума као ра ци о нал ног, по ка за ло 
се и исто риј ски по твр ди ло као 
су штин ски по гре шно. „Ка да је 
на кра ју XX сто ле ћа под ву че
на цр та, уоче но је да је то би ло 
сто ле ће не за пам ће них не сре ћа. 
Још се увек са би ра ју жр тве на
ци зма и ко му ни зма, две то та ли
тар не иде о ло ги је ко је су уз др
ма ле свет.“ (9)

Раз ма тра ју ћи Фрој до во раз
у ме ва ње пе си ми зма, Сло бо дан 
Г. Мар ко вић у пр вом по гла вљу 
књи ге чи та о ци ма пред ста вља 
и пе си ми зам ли бе рал ног ве
ка, као и у Бе чу пре о вла ђу ју ћи 
вик то ри јан ски мо рал, а то су 
све ка рак те ри сти ке вре ме на и 
ме ста у ком је Зиг мунд Фројд 
за по чео свој жи вот и ства ра ње. 
По ред дру штве ноисто риј ских 
окол но сти, Мар ко вић ис ти че и 
дру ге мо ти ве ко ји су у раз ли чи
тим пе ри о ди ма Фрој до вог ства
ра ла штва ути ца ли на ка рак тер 
ње го вих де ла и на уч не, али и 
жи вот не ста во ве.

У пе ри о ду де ло ва ња, ко
ји Мар ко вић од ре ђу је као по
сред ни пе си ми зам (18951912), 
Фројд је из дао јед ну од сво јих 
нај ва жни јих, а по свом при зна
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њу и нај зна чај ни ју, књи гу под 
на зи вом Ту ма че ње сно ва. У Ту
ма че њу сно ва Фројд об ја шња ва 
да и у сну по сто ји цен зу ра ко ја, 
иако ма ња не го у буд ном ста њу, 
„де лу је и убла жа ва по ти сну те 
са др жа је пр ве ин стан це (не све
сно, прим. П. Т.), чи ме до ла зи 
до ком про ми са.“ (65) Ова књи
га је иза зва ла ве ли ки ути цај ка
ко на са вре ме ни ке, та ко и на бу
ду ће пси хо а на ли ти ча ре. Сло бо
дан Г. Мар ко вић при ме ћу је „да 
су Ле Бо но ва Пси хо ло ги ја го ми
ла (1895) и Фрој до во Ту ма че ње 
сно ва (1899) део ши рег кул тур
ног то ка ко ји озна ча ва кри зу 
фран цу ског и слом аустриј ског 
ли бе ра ли зма.“ (138)

У ово до ба у де лу „`Културни` 
сек су ал ни мо рал и мо дер на не
у ро тич ност“ на ста је Фрој до во 
од ре ђе ње кул ту ре као ре пре си је 
на го на, при че му ре пре си ја на
го на пред ста вља основ за ства
ра ње не у ро зе. Пре ма то ме, ула
зак чо ве ка у кул ту ру пред ста
вља основ за на ста нак не у ро за 
(73). „Фројд при ме ћу је да је 
мо дер на не у ро тич ност – бо лест 
ко ја се бр зо ши ри у са вре ме ном 
дру штву – про из вод кул тур ног 
сек су ал ног мо ра ла.“ (73)

Као отво ре ни пе си ми зам 
Мар ко вић од ре ђу је пе ри од 
Фрој до вог де ло ва ња од 1913. 
до 1918. го ди не, у ко ме би ва пу
бли ко ва на књи га То тем и та бу, 
а у ово до ба до ла зи и до на стан
ка пси хо а на ли тич ког по кре та. 
Овај пе ри од се, осим ње го ве 
по чет не го ди не, по кла па с вре

ме ном тра ја ња Пр вог свет ског 
ра та. По чет ком 1917. Фројд је 
об ја вио текст под на зи вом „Јед
на по те шко ћа на пу ту пси хо а на
ли зе“ у ком од ре ђу је три удар ца 
ко је је пре тр пео људ ски нар ци
зам. Док Ко пер ни ков за кљу чак 
да Зе мља ни је цен тар ва си о
не од ре ђу је као ко смо по ло шки 
уда рац, Дар ви но ву те о ри ју о 
жи во тињ ском по ре клу чо ве ка 
озна ча ва би о ло шким удар цем. 
Као тре ћи уда рац обе ле жа ва 
сво ју пси хо а на ли тич ку те о ри ју 
(116117).

Че твр то по гла вље књи ге об
ра ђу је ра ди кал ни пе си ми зам 
Зиг мун да Фрој да, ко ји аутор 
сме шта у до ба из ме ђу 1919. и 
1924. го ди не. У том пе ри о ду 
Фројд по чи ње да раз ма тра рат
не не у ро зе, а књи га С оне стра
не на че ла за до вољ ства пред
ста вља де ло ко је „уво ди Фрој да 
у ра ди кал ни пе си ми зам“ (129). 
Сло бо дан Г. Мар ко вић сма тра 
да су на ра ди ка ли за ци ју пе си
ми зма Зиг мун да Фрој да ути
ца ле смр ти не ко ли ко ње го вих 
бли ских при ја те ља, али и кћер
ке Зо фи Хал бер штат, ко је су се 
све до го ди ле у крат ком вре мен
ском пе ри о ду (129). „Из гле да 
као да је упра во ста ри страх од 
смр ти био ду бин ски мо тив за 
пи са ње овог де ла, мо тив ко ме 
је ис тра жи ва ње рат них не у ро за 
да ло са мо спо ља шњи под сти
цај.“ (129)

У 1921. го ди ни из штам пе 
из ла зи и Фрој до во де ло Пси
хо ло ги ја ма се и ана ли за ега у 
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ком аутор об ја шња ва струк ту
ру чо ве ко ве лич но сти, ко ја се 
са сто ји из три де ла: де ли мич но 
не све сног ега ко ји је ис пу њен 
„стра хо ви ма и пот чи њен три ма 
го спо да ри ма“, пре те жно не све
сног су пер е га „у ко ме је угње
жден на гон смр ти“ и не све сног 
ида, ко ји је „пот пу но под над зо
ром два ју су прот ста вље них на
го на.“ (134) 

Као фа зу кул тур ног пе си ми
зма Мар ко вић озна ча ва пе ри од 
Фрој до вог ства ра ла штва ко ји 
тра је од 1927. до ње го ве смр
ти, 1939. го ди не. Фројд по нов
но раз ма тра ње те ма из кул ту ре 
за по чи ње де лом Бу дућ ност јед
не илу зи је, у ком об ја шња ва да 
„љу ди осе ћа ју не за до вољ ство 
кул ту ром, јер је њу ве ћи ни на
мет ну ла ма њи на. Да ли је мо
гу ће пре у ре ђе ње ме ђу људ ских 
од но са ко је ће сма њи ти не за до
вољ ство кул ту ром? Ово је пи та
ње на ко је Фројд по ку ша ва да 
од го во ри у овом де лу.“ (145) У 
по след њој фа зи Фрој до вог жи
во та, али и де ла ња, јер Фројд је 
иако те шко бо ле стан и да ље ак
тив но ства рао, на ста ло је ви ше 
де ла, али, у све тлу на сту па ју
ћих рат них де ша ва ња, по се бан 
зна чај има пре пи ска с Ал бер том 
Ајн штај ном, из ко је Сло бо дан 
Г. Мар ко вић из два ја ову ре че
ни цу: „Ко нач но, рат из гле да 
са свим у скла ду с при ро дом, 
има би о ло шку осно ву и прак
тич но је ско ро не из бе жан.“ 
(156)

У ше стом по гла вљу књи
ге Мар ко вић на сто ји да утвр ди 
ути цај европ ске фи ло со фи је 
и по ли тич ке ми сли на Фрој да, 
раз ма тра ју ћи, при том, од но се с 
Фро мом, ути цај Фран ца Брен
та на, Пла то но ве ми сли, од нос с 
Ни че ом и уплив Шо пен ха у е ра 
(179197).

По след ње, сед мо по гла вље 
књи ге Пе си ми стич ка ан тро по
ло ги ја Зиг мун да Фрој да, са жи
ма раз ли чи те Фрој до ве пе си ми
зме по ка зу ју ћи да „од глав них 
пе си ми за ма ко ји су се по ја ви
ли у европ ској исто ри ји иде ја, 
од Про ди ка, пре ко Ав гу сти на 
до Шо пен ха у е ра, Фројд је ди но 
ни је ес ха то ло шки пе си ми ста.“ 
(205) Док прак се о ло шки или 
пе си ми зам сва ко днев ни це не
ги ра мо гућ ност до се за ња сре ће 
и трај ног за до вољ ства у овом 
жи во ту, он то ло шки пе си ми
зам на гла ша ва да се зло на ла зи 
у осно ви чо ве ко ве лич но сти. 
Етич ки пе си ми зам по ла зи од 
мо гућ но сти чо ве ка да сло бод
ном во љом би ра из ме ђу до бра и 
зла, при че му се од лу чу је за зло, 
а кул тур ни пе си ми зам об у хва та 
схва та ња раз ли чи тих ауто ра ко
ји ма је за јед нич ко пред ви ђа ње 
да ће дру штво и ци ви ли за ци је 
у ко ји ма жи ве не ста ти (3541, 
205215).

У по след њем де лу књи ге 
Сло бо дан Г. Мар ко вић раз ма тра 
да ли је Фројд био пе си ми ста 
или ре а ли ста, ли бе рал или кон
сер ва ти вац, али и ана ли зи ра че
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ти ри ни воа су сре та ња Зиг мун да 
Фрој да са смр ћу: уну тра шњи, 
по ро дич ни, те ра пе ут ски и кул
тур ноисто риј ски (216222).

Књи га Сло бо да на Г. Мар ко
ви ћа Пе си ми стич ка ан тро по
ло ги ја Зиг мун да Фрој да пред
ста вља са же то и ве о ма ко ри сно 
шти во за све ко ји се за ни ма ју 
за ан тро по ло шки пе си ми зам 
Зиг мун да Фрој да, али и за це
ло куп но уче ње и жи вот осни ва
ча пси хо а на ли тич ког по кре та. 
Оби лу је мно штвом из во ра, ана
ли зом Фрој до вих књи га, де ла 
ма њег оби ма, али и пре пи ски, 
за пи сни ка. Без сва ке сум ње, Пе
си ми стич ка ан тро пло ги ја већ 
са да за у зи ма зна чај но ме сто у 
де ли ма о Зиг мун ду Фрој ду на
пи са ним на срп ском је зи ку, а, с 
дру ге стра не, ова књи га пред
ста вља са мо дру ги том тро том
не исто ри је европ ског пе си ми
зма у на ста ја њу, из пе ра Сло бо
да на Г. Мар ко ви ћа, „ко ја ће об
у хва ти ти раз до бље од Про ди ка 
са Ке о са до по чет ка XXI ве ка.“ 
(236)

 

УДК 330.34(100)+316.42(100)(049.3)

Биљана Витковић

Министарство финансија 
Републике Србије, Београд

ВАЖНОСТ 
УСКЛАЂЕНОГ 

ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ 
КОМУНИЦИРАЊА 

ЗА ДРУШТВЕНИ 
ПРОСПЕРИТЕТ

Дарон Асемоглу, Џејмс 
А. Робинсон, Зашто 

народи пропадају: порекло 
моћи, просперитета и 
сиромаштва, KЛИО, 

Београд, 2014, 565 стр.

За што на ро ди про па да ју: 
по ре кло мо ћи, про спе ри те та и 
си ро ма штва је обим на сту ди ја 
(на ско ро шест сто ти на стра ни



СПМ број 3/2015, година XXII, свеска 49. стр. 267272.

268

ца тек ста) о ве ли ким еко ном
ским раз ли ка ма (у до хо ци ма и 
жи вот ном стан дар ду) из ме ђу 
раз ви је них зе ма ља – по пут Сје
ди ње них Аме рич ких Др жа ва, 
Ве ли ке Бри та ни је и Не мач ке – и 
не раз ви је них, као што су зе мље 
у под са хар ској Афри ци, Цен
трал ној Аме ри ци и Ју жној Ази
ји. Углед ни аме рич ки про фе
со ри, Да рон Асе мо глу и Џејмс 
А. Ро бин сон, ко ри сте ћи оби ље 
прак тич них, сли ко ви тих при
ме ра и ис пу ња ва ју ћи књи гу бо
га тим чи ње ни ца ма, с ви дљи ве 
ин те лек ту ал не дис тан це, об ја
шња ва ју при ро ду не јед на ко сти 
у све ту – од на стан ка људ ског 
дру штва до да нас.

Ва жност овог де ла је што те
мељ ним, ре ал ним и мо дер ним 
при сту пом, ме то до ло шком пре
ци зно шћу и си сте ма тич но шћу 
у из ла га њу, пи та ња бо гат ства 
и си ро ма штва по ста вља у сре
ди ште дру штве не рас пра ве у 
пра вом тре нут ку – у вре ме ка да 
је гло бал на фи нан сиј ска кри
за већ по че ла, ка да јаз из ме ђу 
раз ви је них и не раз ви је них зе
ма ља ра сте све бр же и ка да се 
све ви ше ак ту е ли зу је пи та ње да 
ли се у из ме ње ном ме диј ском 
окру же њу (екс пан зи ја тех но
ло ги је ко му ни ка ци ја) од но си 
мо ћи пре и на ча ва ју и ка ко мо гу 
про ме ни ти ре ла ци је у окви ру 
ка рак те ра и ди на ми ке по ли тич
ких про це са.1) Ти ме би сту ди ја 
1) „Про блем“ не јед на ко сти ин ди ви ду ал

ног и дру штве ног бла го ста ња је у то ме 
што она че сто оте жа ва бр жи еко ном
ски раз вој, јер бо га ти и моћ ни гр че
ви то др же сво је мо но пол ске по зи ци је 

нај пре тре ба ла да до при не се 
на уч ној за сно ва но сти раз ма
тра ња раз ли чи тих те ма из ове 
сло же не обла сти са нај ди на
мич ни јим раз во јем, а по том и 
да до дат но под стак не дру штве
ни ак ти ви зам: да се у но ви на ма, 
као и у ин сти ту ти ма, на струч
ним кон фе рен ци ја ма и у ку ло
а ри ма еко ном ских ин сти ту ци ја 
че шће по ста вља ју пи та ња у ве
зи са оправ да но шћу по је ди них 
при хо да и огром ним раз ли ка ма 
ко је по сто је из ме ђу бо га тих и 
си ро ма шних у ве ћи ни зе ма ља, 
укљу чу ју ћи и САД, и из ме ђу 
бо га тих и си ро ма шних зе ма ља 
у све ту.

Циљ сту ди је је да от кри је 
ва жност уло ге ко ју раз ли ке у 
до хот ку и бо гат ству, из о би љу 
и си ро ма штву, игра ју у на шој 
сва ко дне ви ци, као и зна чај ко ји 
су има ле то ком исто ри је. Ве што 
пред ста вље ни ре зул та ти ду го
го ди шњих ис тра жи ва ња ауто ра 
из о штра ва ју те о риј скокри тич
ки увид и чи ње нич ноар гу мен
та тив ну за сно ва ност до са да
шњих са зна ња о овој то пи ци и 

(ко је обич ном на ро ду ни су до ступ не) 
и до ми ни ра ју по ли тич ким про це сом. 
Дај мо реч Ма ну е лу Ка стел су (Ma nuel 
Ca stells): „Моћ је мно го ви ше од ко
му ни ка ци је, и ко му ни ка ци ја је мно го 
ви ше од мо ћи. Али моћ се за сни ва на 
кон тро ли ко му ни ка ци је, исто као што 
се њој су прот ста вље на моћ за сни ва на 
уки да њу те кон тро ле. А ма сов на ко му
ни ка ци ја, ко му ни ка ци ја ко ја има по тен
ци јал да до пре до свих де ло ва јед ног 
дру штва, фор ми ра се под ути ца јем од
но са мо ћи, она из ви ре из ме ди ја и по
ли тич ких стре мље ња од ре ђе не др жа ве. 
Моћ ко му ни ка ци је на ла зи се у са мом 
сре ди шту струк ту ре и ди на ми ке дру
штва.“ (Ka stels, 2014: 23).
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ра ци о нал но усме ра ва ју јав ну 
рас пра ву о про бле му со ци јал не 
не јед на ко сти и пи та њу на ко ји 
на чин ће жи ве ти ми ли јар де гра
ђа на све та. Та ко ђе, у на став ку 
спро во ђе ња ре фор ми ко је ће 
омо гу ћи ти на пре дак у про це су 
ин те гра ци је Ср би је у Европ ску 
уни ју, од из у зет ног је зна ча ја ја
ча ње дру штве не све сти о то ме 
да је ва жно упо зна ти се с про
бле ми ма због по ра ста не јед на
ко сти у бо гат ству и мо ћи.

Цен трал но пи та ње сту ди је 
је на ко ји на чин љу ди ко ји жи
ве на иви ци ег зи стен ци је у сво
јој зе мљи, успе ва ју да по пра ве 
свој до ход ни по ло жај и по ста ну 
успе шни гра ђа ни чим еми гри
ра ју у дру гу др жа ву? Асе мо глу 
и Ро бин сон твр де да од го вор 
тре ба тра жи ти у раз ли чи тим 
ин сти ту ци ја ма, по ли тич ким и 
еко ном ским.

Про фе сор Бо рис Бе го вић, ре
цен зент и струч ни ре дак тор де
ла ука зу је на кључ не те о риј ске 
спо зна је ауто ра: „Пр ви основ ни 
на лаз је да до бре еко ном ске ин
сти ту ци је во де ка про спе ри те ту, 
а ло ше ка си ро ма штву. И то не
за ви сно од деј ства свих дру гих 
фак то ра ко ји, у књи зи се то не 
спо ри, ути чу на при вред ни раст 
– од лу чу ју ћи ути цај ипак има
ју еко ном ске ин сти ту ци је. А 
њих, то је дру ги основ ни на лаз 
књи ге, усло вља ва ју – шта ви ше, 
де тер ми ни шу – по ли тич ке ин
сти ту ци је, од но сно по ли тич ке 
од лу ке о еко ном ским ин сти ту
ци ја ма ко је се до но се уну тар 

по ли тич ких ин сти ту ци ја“ (стр. 
533). Оту да Асе мо глу и Ро бин
сон за кљу чу ју да је за на ци о
нал ни еко ном ски успех „не из
бе жно да ка рак тер еко ном ских 
и по ли тич ких ин сти ту ци ја бу де 
ускла ђен“ (исто).

Су шти на ин сти ту ци о нал не 
ар гу мен та ци је ауто ра је да на
ро ди еко ном ски про спе ри ра ју 
(по пут Нор ве шке) или про па
да ју (по пут Ма ли ја) за ви сно од 
ти па еко ном ских и по ли тич ких 
ин сти ту ци ја: ин клу зив не (до
бре) под сти чу при вред ни раст, 
про цес кре а тив не де струк ци је 
и по кре тач ке сна ге сва ког на
прет ка – обра зо ва ње и тех но
ло ги ју, а екс трак тив не (ло ше 
од но сно „из ра бљи вач ке“) под
ри ва ју при вред ни раст, не до
во де до кре а тив не де струк ци је 
и огра ни ча ва ју раз вој обра зо
ва ња и тех но ло шког на прет
ка. Екс трак тив не ин сти ту ци је 
екс тра ку ју (из вла че) ре сур се 
од ве ћи не љу ди у дру штву и 
пре у сме ра ва ју их при ви ле го ва
ној ма њи ни (вла да ју ћа кла са).2) 
Ин клу зив не ин сти ту ци је омо
гу ћа ва ју гра ђа ни ма ко ји не ма ју 
по ли тич ку моћ да се укљу че у 
при вред не про це се и уве ћа ју 
свој до хо дак.

Кључ на по ен та сту ди је огле
да се у на гла ша ва њу чи ни ла ца 
ко ји мо гу има ти тран сфор ма
тив ну уло гу у про це су раз во ја 
ин клу зив них по ли тич ких ин
2)  Не де мо крат ски си стем (ко му ни зам, на

ци зам) са јед ном вла да ју ћом стран ком 
је сте при мер екс трак тив не ин сти ту ци
је.
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сти ту ци ја, а то су – ме ди ји. Ци
ти рај мо ауто ре: „Ин клу зив не 
по ли тич ке ин сти ту ци је омо гу
ћа ва ју раз вој сло бод них ме ди ја, 
а сло бод ни ме ди ји че сто до но се 
ин фор ма ци је о прет ња ма про
тив ин клу зив них ин сти ту ци
ја и мо би ли шу љу де у њи хо ву 
од бра ну, као што је био слу чај 
у по след њој че твр ти ни де вет
на е стог и пр вој че твр ти ни два
де се тог ве ка ка да је све ве ћа 
до ми на ци ја ба ро на пљач ка ша 
угро жа ва ла су шти ну ин клу зив
них еко ном ских ин сти ту ци ја у 
Сје ди ње ним Др жа ва ма“ (стр. 
356). Ин клу зив не ин сти ту ци је 
ства ра ју сна жну тен ден ци ју „да 
оп ста ју, да од го ва ра ју иза зо ви
ма и да се ши ре, као што се то 
до го ди ло у Бри та ни ји и Сје ди
ње ним Др жа ва ма“ – „про цес 
бла го твор не спи ра ле“ (исто.). 
„На жа лост“, на во де ауто ри, 
„екс трак тив не ин сти ту ци је 
ства ра ју исто та ко сна жне си
ле ко је де лу ју у сме ру њи хо вог 
оп стан ка – про цес укле те спи
ра ле“ (стр. 356–357). Асе мо глу 
и Ро бин сон за кљу чу ју: „Оспо
со бља ва ње дру штва у це ли ни 
те шко се ко ор ди ни ше и одр жа
ва без ра ши ре ног оба ве ште ња 
о то ме да ли по сто је еко ном
ске или по ли тич ке зло у по тре
бе од стра не љу ди на вла сти“ 
(стр. 488). „Ме ди ји мо гу та ко ђе 
игра ти кључ ну уло гу у усме ра
ва њу оспо со бља ва ња ши ро ког 
сег мен та дру штва у трај ни је 
по ли тич ке ре фор ме“ (исто.). 
„Ме ди ји, по го то во но ви об ли ци 
за сно ва ни на на пре до ва њу ин

фор ма ци о них и ко му ни ка ци о
них тех но ло ги ја, као што су ин
тер нет бло го ви, ано ним ни ча
то ви, Феј сбук и Тви тер, игра ли 
су сре ди шњу уло гу у иран ској 
опо зи ци ји Ах ма ди не жа до вој 
из бор ној пре ва ри 2009. го ди не 
и ре пре си ји ко ја је усле ди ла“ 
(исто). При мер слич не сре ди
шње уло ге ме ди ја уоча ва се и у 
про те сти ма ‘Арап ског про ле ћа’ 
(исто.).

Ста но ви ште ауто ра је „да 
је по ли ти ка да ле ко из над ге о
гра фи је, при род них ре сур са и 
кул ту ре“, и да су „сло бо да“ и 
ин сти ту ци о нал на сим би о за – 
кључ дру штве ног про спе ри те
та. Овај став ауто ри обра зла жу 
па жљи во ода бра ним исто риј
ским све до чан стви ма (про це си
ма и до га ђа ји ма ко ји су у фо ку
су ана ли зе) из пе ри о да Рим ског 
цар ства, ма јан ских гра до вадр
жа ва, сред њо ве ков не Ве не ци је, 
Со вјет ског Са ве за, Ла тин ске 
Аме ри ке, Ен гле ске, Евро пе, 
Сје ди ње них Аме рич ких Др жа
ва и Афри ке, на осно ву ко јих 
по ку ша ва ју да из гра де „но ву 
те о ри ју по ли тич ке еко но ми
је“, при мен љи ву на це ло куп ну 
исто ри ју људ ског дру штва и на 
овла да ва ње еко ном ским си ла ма 
ко је во де раз во ју или си ро ма
штву у кон тек сту по ли тич ких и 
дру штве них од но са.

Јед но од нај ва жни јих пи та
ња дру штве них на у ка и људ
ског по сто ја ња – а то је по ре кло 
си ро ма штва и про спе ри те та – 
ауто ри су са гле да ли у пет на ест 
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по гла вља, чи ји на слов ни бло
ко ви ин фор ма тив но ука зу ју на 
те ме ко је се у њи ма раз ма тра ју 
и из ло же не ис тра жи вач ке на ла
зе.3) Струк ту ру де ла, осим по
3) Пр во по гла вље, „Та ко бли зу, а ипак та ко 

раз ли чи ти: Но га лес у Ари зо ни и Но га
лес у Со ро ни де ле исти на род, кул ту
ру и ге о гра фи ју. За што је је дан бо гат, 
а дру ги си ро ма шан?“; дру го, „Те о ри је 
ко је не об ја шња ва ју ствар ност: Си ро
ма шне зе мље ни су си ро ма шне због 
њи хо вих ге о гра фи ја или кул ту ра, или 
за то што њи хо ве во ђе не зна ју ко је би 
по ли ти ке обо га ти ле њи хо ве гра ђа не“; 
тре ће, „Оства ри ва ње про спе ри те та и 
ства ра ње си ро ма штва: Ка ко су про
спе ри тет и си ро ма штво од ре ђе ни под
сти ца ји ма ко је ства ра ју ин сти ту ци је и 
ка ко по ли ти ка од ре ђу је ка кве ће на род 
ин сти ту ци је има ти“; че твр то, „Ма ле 
раз ли ке и кључ не скрет ни це: зна чај 
исто ри је – Ка ко се ин сти ту ци је ме ња ју 
кроз по ли тич ки су коб и ка ко про шлост 
об ли ку је са да шњост“; пе то, „Ви део сам 
ка ко из гле да бу дућ ност и она функ ци о
ни ше: при вред ни раст у усло ви ма екс
трак тив них ин сти ту ци ја – Шта је би ло 
за јед нич ко Ста љи ну, Кра љу Ша ја му, 
нео лит ској ре во лу ци ји и ма њин ским 
гра до ви мадр жа ва ма и ка ко то об ја
шња ва за што са да шњи ки не ски при
вред ни раст не мо же по тра ја ти“; ше сто, 
„Уда ља ва ње: Ка ко се ин сти ту ци је вре
ме ном раз ви ја ју и че сто по ла ко уда
ља ва ју“; сед мо, „Пре крет ни ца: Ка ко је 
по ли тич ка ре во лу ци ја 1688. про ме ни ла 
ен гле ске ин сти ту ци је и до ве ла до ин
ду стриј ске ре во лу ци је“; осмо, „Не код 
нас: пре пре ке раз во ју – За што су се по
ли тич ки моћ ни ци опи ра ли ин ду стриј
ској ре во лу ци ји у мно гим на ро ди ма“; 
де ве то, „Пре о кре та ње раз во ја: Ка ко је 
европ ски ко ло ни ја ли зам оси ро ма шио 
мно ге де ло ве све та“; де се то, „Ши ре
ње про спе ри те та: Ка ко су не ки де ло ви 
све та кре ну ли дру га чи јим пу те ви ма ка 
бла го ста њу у од но су на Бри та ни ју“; је
да на е сто, „Бла го твор на спи ра ла: Ка ко 
ин сти ту ци је ко је охра бру ју про спе ри
тет ства ра ју по зи тив не по врат не спре
ге ко је за у ста вља ју на по ре ели та да их 
осу је те“; два на е сто, „Укле та спи ра ла: 
Ка ко ин сти ту ци је ко је иза зи ва ју си ро
ма штво ства ра ју не га тив не по врат не 
спре ге и оп ста ју“; три на е сто, „За што 
на ро ди про па да ју да нас: Ин сти ту ци је, 

ме ну тих по гла вља, чи ни: Пред
го вор – „За што су се Егип ћа ни 
оку пи ли на Тр гу Та хир да сме
не Хо сни ја Му ба ра ка и за што је 
то зна чај но за на ше раз у ме ва
ње узро ка бла го ста ња и си ро
ма штва“, Оглед о ли те ра ту ри и 
из во ри ма, им по зан тан пре глед 
Би бли о гра фи је ко ри шће них ра
до ва и ре ле вант не но ве ли те ра
ту ре у ко јој чи та о ци ко ји се за
ни ма ју за од ре ђе ну област мо гу 
про на ћи до дат не ин фор ма ци је, 
За хвал ни це, По го вор про фе со
ра Бо ри са Бе го ви ћа – „Ин сти
ту ци је из над све га“ и ис цр пан 
Ин декс име на и кључ них пој
мо ва као под сет ник на по зи ва не 
ауто ре и пу то каз за иде је ко је су 
у тек сту раз ви је не. Са др жи на 
књи ге је ор га ни зо ва на та ко да 
чи та лац ла ко мо же ода бра ти од
го ва ра ју ћу це ли ну или оде љак 
и та ко ће про сту ди ра ти би ло ко
ји аспект раз ма тра не те ме. Де ло 
је из вр сно тех нич ки опре мље
но, са др жи пре гршт сли ков них 
при ло га (из ван ред них ка ра
та, бес пре кор них гра фи ко на и 
при клад них фо то гра фи ја) ко ји 
илу стру ју пре глед ну, од ме ре ну, 
пре ци зну, за ни мљи ву, ин фор ма
тив ну и згу сну ту ана ли зу дру
штве ноисто риј ског кон тек ста 
си ро ма штва као ви ше ди мен зи
о нал ног фе но ме на и при до но се 
укуп ном ути ску – пред ста вља ју 

ин сти ту ци је, ин сти ту ци је“; че тр на е
сто, „Раз би ја ње ка лу па: Ка ко је не ко
ли ци на зе ма ља из ме ном ин сти ту ци ја 
про ме ни ла сво ју еко ном ску пу та њу“ и 
пет на е сто, „Раз у ме ва ње про спе ри те та 
и си ро ма штва: Ка ко је свет мо гао би ти 
дру га чи ји и ка ко раз у ме ва ње то га мо же 
об ја сни ти за што мно ги по ку ша ји бор бе 
про тив си ро ма штва ни су ус пе ли“.
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пра во рас те ре ће ње у тре ну ци ма 
ка да стро го ћа ар гу мен та ци је и 
из во ђе ња из и ску ју по ја чан чи
та лач ки на пор.

Ва жан на уч ни и дру штве ни 
до при нос сту ди је За што на
ро ди про па да ју: по ре кло мо ћи, 
про спе ри те та и си ро ма штва 
огле да се у ње ном си сте мат
ском ис тра жи ва њу ин сти ту
ци о нал не осно ве при вред ног 
раз во ја и зна чај ном ука зи ва њу 
на сам ин сти ту ци о нал ни раз
вој као кљу чан фак тор узро ка 
бо гат ства или си ро ма штва на
ро да. Из из ло же ног кон цеп ту
ал ног окви ра ауто ра про из и ла
зи да Ср би ја због ра то ва ко ји 
су је за де си ли и тран зи ци о ног 
пе ри о да ко ји је до вео до ве ли
ке по ла ри за ци је и ду го роч них 
по сле ди ца на еко ном ске и по
ли тич ке ин сти ту ци је ни је ус
пе ла да у осно ви ре фор ми ше 
сво је еко ном ске ин сти ту ци је 
та ко да по ста ну ви ше ин клу
зив не, што је глав ни раз лог због 
ко јег је Ср би ја још увек јед на 
од нај си ро ма шни јих др жа ва у 
Евро пи. На чин на ко ји ауто ри 
пре зен ту ју чи ње ни це, је згро вит 
и ја сан стил пи са ња, до при но
се из у зет ној чи тљи во сти књи
ге. По се бан осврт Асе мо глуа и 
Ро бин со на на ко ло ни јал но по
ре кло са вре ме них ин сти ту ци ја 
и њи хов при каз но вих уви да о 
ути ца ју дик та ту ре и де мо кра ти
је на при вред ни раст (уте ме ље
них на кри тич кој ана ли зи про
ме на по ли тич ких ин сти ту ци ја), 
те пре по ру ке за осет ни је убла
жа ва ње не јед на ко сти и по ди за
ње жи вот ног стан дар да (ко је не 

би зах те ва ле ра ди кал ну пре ра
спо де лу бо гат ства у све ту) чи не 
сту ди ју не за о би ла зном ка ко за 
упу ће ни ју, нат про сеч но обра зо
ва ну јав ност та ко и за ши ру чи
та лач ку пу бли ку (без пред зна
ња из еко ном ске и по ли тич ке 
на у ке) за ин те ре со ва ну за раз у
ме ва ње ком плек сне обла сти ин
сти ту ци о нал ног раз во ја. Књи
га се свр ста ва у из у зет но уски 
круг истин ски зна чај них де ла 
у свет ској ли те ра ту ри и ва жан 
је до да так те о риј ском фон ду 
зна ња срп ске на уч не за јед ни
це јер на дру га чи ји на чин са
гле да ва про блем не јед на ко сти 
ме ђу на ци ја ма и по је дин ци ма 
у окви ру на ци је, те по ли тич ку 
тран сфор ма ци ју ка ква је си ро
ма шном дру штву нео п ход на да 
би по ста ло бо га то. На ла зи ма 
пред ста вље ним у књи зи оја ча ва 
се идеј но исто риј ска ди мен зи ја 
еко ном ских сту ди ја, уна пре ђу је 
раз у ме ва ње еко ном ског раз во ја 
и це ло куп не еко но ми је. Из не
том ар гу мен та ци јом и пру жа
њем не ких смер ни ца око то га 
ко ји ти по ви дру шта ва има ју ви
ше шан си да оства ре при вред
ни раст то ком сле де ћих не ко
ли ко де це ни ја, де ло про во ци ра 
на да љу раз ра ду те ме и оста вља 
отво рен про стор за де ба ту.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра
да ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се 
пи шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма  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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