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УВОДНИК
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мљамаитонесамоуфункционисањуполитичких,већиекономских
и социјалних институција.Ово је уједно и главни разлог због кога
смосеодлучилидатемапоследњегбројаСрп ске по ли тич ке ми сли
у2014.годинигласи,,Институционалнереформеијавнеполитике“.
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ДИСКУРЗИВНОТРАНСФОРМИСАЊЕ
КОНЦЕПТАБЛАГОСТАЊА*

Сажетак
Рад се ба ви ком па ра тив ном ана ли зом мо дер ни стич ке, по зно-

мо дер ни стич ке и пост мо дер ни стич ке па ра диг ме бла го ста ња. У том 
сми слу пр ви део ра да, се ба ви оп штим кон цеп ту ал ним про фи ли-
са њем кон цеп та бла го ста ња, др жа ве бла го ста ња и, кон се квент но, 
по ли ти ке бла го ста ња. Сле де ћи део се ба ви по зно-мо дер ни стич ком 
по ли ти ком  ри зи ка и ње го вим ути ца јем на ре фор му ли са ње др жа-
ве бла го ста ња у др жа ву со ци јал ног ин ве сти ра ња. Фи нал ни део 
про пи ту је пост мо дер но ин си сти ра ње на ре ле вант но сти по ли ти ке 
иден ти та у де кон стру и са њу оно га што се мо же озна чи ти као ме та-
на ра тив бла го ста ња.
Кључ не ре чи: бла го ста ње, др жа ва бла го ста ња, ви со ка мо дер ност, Ен то-

ни Ги денс (Ant hony Gid dens), пост мо дер ност, со ци јал на 
по ли ти ка, со ци јал ни рад.

УВОД

Кон цеп ту а ли за ци ја и ре а ли за ци ја, нор ми ра ње и ор га ни за-
ци ја бла го ста ња на ни воу не ког мо дер ног дру штва су обич но екс-
трем но ком пли ко ва ни и ви ше ди мен зи о нал ни. Ин ди ви ду ал ни или 

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та “Демократскиинационалникапацитетиполи
тичких институцијаСрбије у процесумеђународних интеграција”, бр. 179009, ко ји 
фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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ко лек тив ни на чин при ба вља ња бла го ста ња се оства ру је на ни воу 
ши ро ког ин сти ту ци о нал ног скло па и ин кор по ри ра ши ро ки спек-
тар дру штве них ини ци ја ти ва, про це са и прак си. Иако је др жа ва ван 
сва ке сум ње нај ва жни ја ин сти ту ци ја то га ран га, љу ди бла го ста ње 
обез бе ђу ју и пре ко дру гих со ци јал них ме ха ни за ма ти па: по ро ди-
це и при ја те ља, тр жи шта или во лун та ри стич ких и ка ри та тив них 
ор га ни за ци ја. Ува жа ва ју ћи та кву ис хо ди шну кон сте ла ци ју, мо же 
се ре ћи да је ра ни раз вој за пад не др жа ве бла го ста ња фун ди ран на 
ин ду стриј ском и еко ном ском раз во ју, на бор би за моћ из ме ђу раз-
ли чи то про фи ли са них кла сних ин те ре са, уз до да так ка те го ри је ри-
зи ка, те на ко ли зи ји раз ли чи тих иде о ло ги ја, по пут кон зер ва ти ви-
зма, ли бе ра ли зма или со ци ја ли зма. То ме тре ба до да ти Ка то лич ку и 
Про те стант ску кул тур ну ма три цу, ко ја је за слу жна за фор ма ци ју и 
ди зајн европ ске ва ри јан те др жа ве бла го ста ња, као и чи ње ни цу да 
по ли тич ка кул ту ра нео-ли бе ра ли зма, по след ње две де це ни је, има 
до ми нан тан ути цај у ње ном ре струк ту и ра њу.

На ме ра овог ра да је да пре ко кон цеп ту ал не ана ли зе кла сич-
не “бе ври џан ско”-мо дер ни стич ке, ги ден сов ски про фи ли са не по-
зно-мо дер ни стич ке и пост мо дер ни стич ке па ра диг ме иден ти фи ку је 
еле мен те и ре ла ци је оно га што се под ра зу ме ва као кон цепт бла го-
ста ња, ука же на тран сфор ма ци ју кон цеп та бла го ста ња, и од ре ди 
смер ни це, оно ли ко ко ли ко је то мо гу ће, да љег ре кон фи гу ри са ња 
ње го вог зна че ња. При том, као осно ву те ме та мор фо зе узи ма аутен-
тич ну пост мо дер ну по ли ти ку иден ти те та (ану ли ра ње ма ри ги на ли-
за ци је, екс клу зи је и не јед на ко сти), на су прот по зно-мо дер ној по ли-
ти ци ри зи ка и мо дер ни стич ком на сто ја њу да уни фи ку је по тре бе и 
ре а го ва ња на исте. На рав но, прет ход но сва ка ко им пли ци ра да про-
ми шља ње бла го ста ње ни је не ка хер ме тич ки изо ло ва на опе ра ци ја, 
већ да је кон тек сту ал на или си ту а ци о на, да се од ви ја у рав ни мо ћи, 
у окви ру не ког дру штве ног и по ли тич ког над ме та ња по пи та њу ор-
га ни за ци је и ди стри бу ци је ре сур са, пра ва и ста ту са.

1.ТЕОРЕТСКИДИСКУРСБЛАГОСТАЊА
ИМОДЕРНОСТИ-ОПШТИРЕФЕРЕНТНИОКВИР

Те о рет ско про ми шља ње бла го ста ња ин кор по ри ра по зи ци о-
ни ра ње ис ку стве них и ин сти ту ци о нал них ди мен зи ја си сте ма бла-
го ста ња у окви ру ши рих дру штве них од но са и по ли тич ке бор бе.1) 
Та ком пли ко ва на опе ра ци ја кон тек сту а ли за ци је се мо жда нај бо-
ље из ра жа ва ан га жо ва њем две раз ли чи те, али ме ђу соб но по ве за-

1) O’Brien, M. и Pen na, S. TheorisingWelfare:EnlightenmentandModernSociety.SA GE, Lon-
don, 1998., стр. 4.
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не, му ту ал не те о рет ске ком по нен те по став ке бла го ста ња. Са јед-
не стра не, ра ди се о те о ри ји дру штве ног бла го ста ња, ко ја се ба ви 
ор га ни за ци јом дру штве них од но са и ути ца јем те ор га ни за ци о не 
ше ме на ин ди ви ду ал ну и ко лек тив ну до бро бит, на чи ном ди стри-
бу ци је ре сур са и мо гућ но сти, те дру штве ним обра сци ма при сту па, 
пар ти ци па ци је, ин клу зи је и екс клу зи је ко ји по др жа ва ју, до при но се 
или угро жа ва ју ин ди ви ду ал но и ко лек тив но бла го ста ње. Са дру ге 
стра не, ра ди се о дру штве ној те о ри ји бла го ста ња, ко ја се ба ви са 
тим ка ко не ка ор га ни за ци ја, тип дру штве них од но са (екс клу зи ја, 
цен тра ли за ци ја и ма ри ги на ли за ци ја, осло ба ђа ње и опре си ја) из-
ра жа ва не ки по себ ни обра зац, са иден ти фи ко ва њем дру штве них 
сна га и бор бе ко ја по др жа ва спе ци фич ну ди стри бу ци ју, ин клу зи ју 
и екс клу зи ју. Дру штве но бла го ста ње се, на нај оп шти јем ни воу, од-
но си на раз ли чи те со ци јал не аран жма не ко ји слу же за за до во ље ње 
ин ди ви ду ал них и груп них по тре ба, те на ре ша ва ње дру штве них 
про бле ма, оно ни је са мо ме ра до бро би ти, већ об у хва та сплет мо-
гућ но сти и ауто но ми ју.

Те о рет ска оп сер ва ци ја дру штве ног бла го ста ња се мо же ре-
а ли зо ва ти на не ко ли ко ни воа:2) (1) оно се мо же ин тер пре ти ра ти 
ис ку стве но, пре ко до бро би ти, то јест, у сми слу сте пе на здра вља, 
си гур но сти, ма те ри јал ног про спе ри те та, пар ти ци па ци је и слич них 
ква ли те та са ко ји ма, ин ди ви ду ал но или ко лек тив но, рас по ла же 
члан не ке по пу ла ци је; (2) дру штве но бла го ста ње мо же би ти тре-
ти ра но и си стем ски, као си стем со ци јал них и ин сти ту ци о нал них 
од но са пу тем ко јих љу ди обез бе ђу ју или одр жа ва ју њи хо во ин-
ди ви ду ал но или ко лек тив но бла го ста ње; и (3), на кра ју али не на 
по след њем ме сту, дру штве ном бла го ста њу се мо же при сту пи ти 
дис кур зив но, у оп ти ца ју је, да кле, дис курс дру штве ног бла го ста ња 
ко ји по кри ва ор га ни за ци ју или ма три цу зна ња, кул тур но кон стру и-
са ни и по ли тич ки санк ци о ни са ни оквир за де фи ни са ње ис ку ства и 
за оства ри ва ње де фи ни ци ја у прак си.

Ка да у ана ли тич ки фо кус ста ви мо кон цепт др жа ве бла го ста-
ња,3) раз ма тра ње мо же мо за по че ти са на чел ним ста вом да уко ли ко 
се омо гу ћи тр жи шном ме ха ни зму да бу де је ди ни усме ри вач суд би-

2) Ibi dem, стр. 7-8.

3)  Ви ди Pe stoff, V. A. ADemocraticArchitecture for theWelfareState. Ro u tled ge, Lon don, 
2009; Hag gard, S. и Ka uf man, R. Development,DemocracyandWelfareStates:LatinAmeri
ca,EastAsiaandEasternEuropa. Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 2008; Me a dow croft, 
J. “From Wel fa re Sta te to Eco sta te.”у Ba rry, J. и Ec ker sley, R. (ур.) TheStateandtheGlobal
EcologicalCrisis. The MIT Press, Cam brid ge, 2005, стр. 3-25.; Of fe, C. Contradictionsof
theWelfareState. Hutchin son, Lon don, 1984; Gut mann, A. (ур.) DemocracyandtheWelfare
State.Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 1988; и Сто ја но вић, Ђ. и Ђу рић Ж. Анатоми
јасавременедржаве.  Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012.
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не љу ди и ње го вог при род ног окру же ња, он да мо же мо оче ки ва ти 
уни ште ње дру штва, то јест да је функ ци о нал ност тр жи шне при вре-
де „усло вље на“ ег зи стен ци јом тр жи шног дру штва.4) Има ју ћи ово 
на уму, др жа ву бла го ста ња мо же мо да по сма тра мо: (1) као сет уже 
по ста вље них два де се то ве ков них по ли тич ко-ад ми ни стра тив них 
аран жма на по ве за них - са вла ди ним стра те ги ја ма за обез бе ђи ва ње, 
уна пре ђе ње и сер ви си ра ње дру штве ног бла го ста ња (пен зи је, здрав-
стве на за шти та, со ци јал на по моћ итд.), са би ро крат ским упра вља-
њем та квим про гра ми ма и са по ли тич ко-иде о ло шким оправ да њем 
та квих прак си; (2) као екви ва лент це ли ни др жав не струк ту ре или 
кон струк ци ји по сто је ће дру штве но-еко ном ске фор ма ци је (у овом 
слу ча ју њен по јам је из јед на чен са ка пи та ли стич ком др жа вом или 
са вре ме ним ка пи та ли змом); (3) као скуп еко ном ских и со ци јал них 
јав них по ли ти ка при ме ње них у раз ви је ним др жа ва ма из ме ђу пе де-
се тих и се дам де се тих го ди на про шлог ве ка (по не кад озна че них као 
кеј нзи јан ска др жа ва бла го ста ња); и (4) као све о бу хват ну си стем ску 
ва ри јан ту, ка рак те ри стич ну за зе мље по пут Швед ске и Нор ве шке, 
ко ја се узи ма као нај пот пу ни ји из раз иде а ла др жа ве бла го ста ња 
(по зна ти ју као со ци јал-де мо крат ска др жа ва бла го ста ња).

Др жа ву бла го ста ња ка рак те ри ше то да је ње на ге не за не по-
сред но упу ће на на ре кон фи гу ри са ње уло ге рад нич ке кла се, син ди-
ка та и со ци јал-де мо крат ских пар ти ја, иако је та по ве за ност че сто 
про бле ма тич ни ја не го што из гле да - иде ја бла го ста ња ни је екс клу-
зив на нор ма ни јед ног иде о ло шког скло па („при ти сак од о здо“ мо же 
би ти ста вљен под лу пу сум ње ка да је у пи та њу на ста нак др жа ве 
бла го ста ња, у не ким спе ци фич ним по став ка ма син ди ка ти су по-
ка за ли от пор уво ђе њу од стра не др жа ве во ђе них стра те ги ја бла го-
ста ња, а мно ге бит не ре фор ме у ве ћем бро ју др жа ва су ре а ли зо ва-
не од стра не вла да са деснoм иде о ло шком кон струк ци јом). По ред 
све га, оста је чи ње ни ца да њи хов ак ти ви зам по пи та њу ре фор ми 
де тер ми ни ше пер ма нент но при су ство пи та ња бла го ста ња у јав-
ној аген ди. На да ље, кон цепт је увек тре ти ран као ком пле мен та ран 
про це су еко ном ског раз во ја и као на ци о нал ни про јект, а ње го ва но-
се ћа прет по став ка је да се функ ци о нал но је згро др жа ве бла го ста-
ња мо же из ра зи ти пре ко опо ре зи ва ња, при ба вља ња при хо да од по-
је ди на ца и по слов них ор га ни за ци ја, те њи хо во тро ше ње у фор ми 
ис пла та или ди рект ног на ба вља ња од ре ђе них ко ри сти (со ци јал на 
по моћ, здрав стве на за шти та итд.). То ме тре ба до да ти и чи тав низ 
за ко но дав них аран жма на и ад ми ни стра тив них пра ви ла, те сло же-
них ме ха ни за ма ис по ру ке до ба ра.

4) Ви ди По ла њи, К. Великатрансформација:политичкаиекономскаисходиштанашег
времена. Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003.
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Insumma, др жа ва бла го ста ња се, да кле, мо же рас пра вља ти 
пре ко че ти ри те о рет ска кон струк та ко ји јој до де љу ју раз ли чи те по-
зи ци је и функ ци је у дру штву:5) (1) др жа ва бла го ста ња мо же би ти 
про у ча ва на као за себ на по ли тич ка фор ма, као аутен тич на или сво-
је вр сна ор га ни за ци ја по ли тич ке мо ћи; (2) она се мо же сту ди ра ти 
као кор пус ор га ни за ци ја за ду же них за кре и ра ње и спро во ђе ње кон-
крет них, по је ди нач них по ли ти ка; (3) она, та ко ђе, мо же би ти схва-
ће на и као ди стин гви ра ју ћа ше ма функ ци о нал не ди фе рен ци ја ци је, 
као ори ги нал ни об лик спе ци ја ли за ци је и кон тро ле над уло га ма и 
ре сур си ма ко ји пру жа ју или обез бе ђу ју до бро бит; и (4), ко нач но, 
др жа ва бла го ста ња се до жи вља ва и као про стор за из ра жа ва ње 
не ке спе ци фич не фор ме мо ћи, locus по ли тич ког кон флик та око 
спе ци фич не струк ту ре кон тро ле и опре си је. Ме ђу тим, мо гу ће је 
на пра ви ти ана ли тич ки по мак од при мар но сти др жа ве бла го ста ња 
ка кул тур ним ма три ца ма и дру штве ним рас це пи ма не јед на ко сти 
уну тар и ван фор мал них ин сти ту ци ја, то јест слу жби, со ци јал не 
за шти те.

Сва ки си стем бла го ста ња, спе ци фич ни раз ме штај мо ћи, кон-
тро ле, мо гућ но сти, пра ва, ин клу зи је, екс клу зи је и члан ства (или 
при пад но сти), мо же би ти схва ћен на два су прот ста вље на на чи на:6) 
(1) он мо же би ти ин тер пре ти ран као кон тин гент ни ис ход, са ве ћим 
или ма њим сте пе ном успе ха, про јек то ва ног или све сно усме ра ва-
ног си сте ма, чи ја ре фор ма мо же да од ве де до ви ше де мо крат ске и 
ху ма не ор га ни за ци је бла го ста ња (по ли тич ка ре пер ку си ја ове ин-
тер пре та ци је је фа во ри зо ва ње  нор ма тив них фи ло зоф ска на че ла 
прав де, пра ва и по тре ба као ра ци о нал ног од го во ра на пре пре ке по-
ве за не са не а де кват ном рас по де лом ре сур са или дис функ ци о нал-
но шћу ин сти ту ци ја дру штве ног бла го ста ња); и (2) он мо же би ти 
ин тер пре ти ран као ин трин сич но се па ра ци о ни ша блон дру штве не 
ко ор ди на ци је, чи је је кон ти ну и ра но тра ја ње уко ре ње но у и за ви сно 
од про це са екс клу зи је и ма ри ги на ли за ци је (по ли тич ка ре пер ку си ја 
ове ин тер пре та ци је је да прак са на ме та ња тих нор ма тив них на че ла 
од ре ђе ном ин сти ту ци о нал ном раз ме шта ју не из бе жно во ди ка екс-
клу зи ји, ма ри ги на ли за ци ји или дис кри ми на ци ји. 

Не ма ли број те о рет ских ела бо ра ци ја тре ти ра ју са вре ме но 
дру штво/а као на ста вак или ево лу ци ју исто риј ских му стри ко је 
обе ле жа ва ју За пад но со ци јал но устрој ство (за пад но-ци ви ли за циј-
ски има ги на ри јум). Иако за не ке по сто ји ја сан и не дво сми слен рас-
кид или пре лом ни ца (на при мер из ме ђу ин ду стри ја ли зма и по стин-
ду стри ја ли зма или фор ди зма и пост фор ди зма), ло ги ка про ме не је 

5) Ibi dem, стр. 8-9.

6) Ibi dem, стр. 184.
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ви ђе на као ре и те ра ци ја дру штве не ди на ми ка мо дер ног дру штва. 
Раз ма тра ње мо дер но сти об у хва та глав не прав це про гре са и тран-
сфор ма ци ја са вре ме них дру шта ва као кон вер гент не или као исто-
риј ски про из вод обра сца ни за до га ђа ја ини ци јал но про мо ви са них 
пре ко дру штве ног, по ли тич ког и епи сте мо ло шког кон цеп ту ал ног 
за о кре та ко ји је ка рак те ри сти чан за Про све ти тељ ство. Пе ри од ко ји 
је усле дио по сле Про све ти тељ ства био је обе ле жен тех но ло шким 
и ор га ни за ци о ним по тен ци ја ли ма за ре ше ње про бле ма ба зич них 
по тре ба (хра на, оде ћа и сл.) и бри ге за љу де (ка ри та тив ни мо ме-
нат), те осло ба ђа њем истих од не прав де и про из вољ не и не спу та не 
мо ћи на мет ну те од стра не вла да ра, ари сто кра ти је, цр кве и дру гих 
об ли ка ор га ни зо ва не мо ћи то га ран га.

Ти ка па ци те ти су мо гли би ти „ста вље ни у слу жбу“ ка ко до-
брих та ко и ло ших ци ље ва, та ко да је чи та ва пост-про све ти тељ-
ска епо ха мо гла би ти раз ма тра на и као тех нич ка и ор га ни за ци о на 
спо соб ност за раз ли чи те фор ме при ти са ка, над мо ћи и де струк ци-
је. Би ло ка ко би ло, си мул та но, про све ти тељ ска фи ло зо фи ја и ње-
на по то ња раз ра да, мо гло би се ре ћи и апли ка ци ја, пре ко на уч ног, 
прав ног и мо рал ног дис кур са је пла си ра ла уни вер зал на на че ла по-
на ша ња, ми шље ња и прав де на осно ву ко јих је ме ре на ефи ка сност, 
ко ри сност (у сми слу до бро сти) и по жељ ност по је ди нач не при ме не 
тих спо соб но сти. Про све ти тељ ство је, за пра во, по ста ви ло уни со-
не узу се, кри те ри ју ме или стан дар де ми шље ња и по на ша ња, чи ја 
је оп ти ка омо гу ћи ла љу ди ма, као „ра ци о нал ним“ би ћи ма, да по-
стиг ну спо ра зум о објек тив ним ко ри сти ма и по те шко ћа ма на уч ног, 
еко ном ског и дру штве ног раз во ја, те о прин ци па ор га ни зо ва ња и 
кон тро ле истих. Не мо гућ ност да се све сви сло же око оно га шта 
су ко ри сти а шта по те шко ће, као и не у че ство ва ње свих у пре це су 
до се за ња спо ра зу ме се оправ да ва кон тин гент ним ис хо дом струк-
ту рал них и иде о ло шких сна га. Те си ле, ко је су ин ста ли ра не у 
про је кат ка пи та ли стич ке, би ро крат ске и вој не мо дер ни за ци је, су 
ди рект но ути ца ле на из об ли ча ва ње ра ци о нал не про све ти тељ ске 
по став ке у сме ру ам би ва лент ног и де фор ми са ног си сте ма суб ми-
си је и кон тро ле над јав ном и при ват ном сфе ром у жи во ти ма љу ди.

Бор ба из ме ђу ра ци о нал ног про све ти тељ ских про јек ци ја и 
го ре спо ме ну тог кон тин гент ног ма ри ги на ли зо ва ња или ис кљу че-
ња ма са је ту ма че но пре ко три за себ не ло ги ке свој стве не мо дер ни-
за ци ји дру штва:7) (1) ди фе рен ци ја ци је - про це са кла си фи ко ва ња и 
ка те го ри зо ва ња мно го стру ког жи вот ног ис ку ства и фор ми жи во та, 
те њи хо вог ло ци ра ња у одво је не, ауто ном не сфе ре ко је по себ но 

7) Ibi dem, стр. 188-189.
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ко ор ди ни ра не и дру штве но уре ђе не (мо дер ни за ци ја ма ни фе сту-
је кон струк ци ју си сте ма за по кре та ње и упра вља ње раз ли ка ма, за 
иден ти фи ко ва ње раз ли ка из ме ђу по је ди нач ног и груп ног ис ку ства 
и њи хо во ко ор ди ни ра ње и ускла ђи ва ње у мо дер ном по рет ку пре ко 
до де љи ва ња од го ва ра ју ћих по зи ци ја у укуп ном дру штве ном си сте-
му); (2) де тра ди ци о на ли за ци је - за ме не оби ча ја, на ви ка, ин сти ту-
ци ја и ве ро ва ња са на из глед им пер со на ли зо ва ним и објек тив ним 
си сте мом дру штве не ко ор ди на ци је (за раз ли ку од пре-мо дер них 
дру шта ва, где тра ди ци ја за јед ни це пред ста вља глав ни про стор за 
раз ви ја ње вла сти тог иден ти те та, нор ми и мо рал них ко до ва, мо дер-
на дру штва су по ста вље на та ко да су ор га ни зо ва на ван те тра ди ци-
је, у окви ру јав не сфе ре, па мо дер ни за ци ја пред ста вља ре ло ка ци ју, 
ре ор га ни за ци ју или до да ва ње јав не ди мен зи је вла сти над еко ном-
ским, кул тур ним и дру штве ним раз во јем, те раз во јем мо рал них 
ко до ва и ма три ца за са мо ра зу ме ва ње); и (3) ра ци о на ли за ци је - из-
јед на че не са суп сти ту ци јом су бјек тив них пре фе рен ци ја и же ља са 
објек тив ним кри те ри ју ми ма и стан дар ди ма, дру штве не ин сти ту ци-
је и дру штве на ак тив ност су ор га ни зо ва не на осно ву де ло твор но-
сти, на те ме љу ме ре до ко је ре пре зен ту ју нај ви ше ло гич на, ефект-
на и ин стру мен тал на сред ства за ре а ли за ци ју де фи ни са них ци ље ва 
(ра ци о на ли зам под ра зу ме ва по ја ву си сте ма про це не, ра су ђи ва ња 
и ин тер пре та ци је ко ји не за ви се од оно га ко ји су ди и ту ма чи, те, 
ана лог но, по ја ву ап стракт них пра ви ла и ко до ва, са обим ним би ро-
крат ским си сте мом ад ми ни стра ци је, ко ји по ста ју са ми се би циљ).

Као глав не ка рак те ри сти ке мо дер но сти мо же мо да из дво-
ји мо:8) (1) схва та ње исто ри је од ре ђе не пре ко де фи ни тив не и про-
гре сив не ори јен ти са но сти; (2) по ку шај да се раз ви ју уни вер зал не 
ка те го ри је (или фор му ле) ис ку ства, ре пре зен та ци је и об ја шње ња; 
(3) став да ра ци о нал ност тре ба да сто ји иза свих ак тив но сти; и (4) 
спо соб ност на ци о нал не др жа ве да ко ор ди ни ра и уна пре ђу је до-
сег ну ти раз вој на ни воу це ли не дру штва. Дру гим ре чи ма, ну кле-
ус мо дер но сти, ње но ис хо ди шно на че ло, је ус по ста вља ње по у зда-
них те ме ља за уоп штљи во зна ње, прак су и по ли ти ку. Мо дер ност 
је усме ре на ка от кри ва њу цен трал не/их исти не/а о све ту, ко је се 
не на ла зе на по вр ши ни ства ри, већ су при кри ве не по ја вљи ва њем. 
Као јед на од нај ва жни јих обе леж ја мо дер но сти мо же се иден ти-
фи ко ва ти про гре сив но спа ја ње на уч не објек тив но сти и по ли тич-
ко-еко ном ске ра ци о нал но сти. Мо дер ност је бли ско по ве за на са две 
глав не те жње про све ти тељ ства и ре фор ма ци је: ону ка мо рал ној 
ауто но ми ји и ону ка дру штве но-по ли тич кој са мо о дре ђе но сти, као 

8) Par ton, N. “So cial the ory, so cial chan ge and so cial work: an in tro duc tion.” у Par ton, N. (ур.) 
SocialTheory,SocialChangeandSocialWork. Ro u tled ge, Lon don, 1996, стр. 13.
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аспи ра тив ним из ра зи ма ког ни тив не ра ци о нал но сти. Њен од ре ђу-
ју ћи мо ме нат је са да шњост као про стор стал ног тр ве ња из ме ђу 
оспо ра ва не про шло сти и мо гу ће бу дућ но сти, као ме сто од лу чи ва-
ња о раз ме ри кон ти ну и те та и дис кон ти ну и те та об ли ка жи во та за 
ко ји се опре де љу је мо, и би ва ју ћи та ква, ње на нај до ми нант ни ја по-
јав на фор ма је из ра же на пре ко кри зног ис ку ства.9)

2.ВИСОКАМОДЕРНОСТИБЛАГОСТАЊЕ

За Ен то ни ја Ги ден са (Ant hony Gid dens),10) мо дер ност се од-
но си на дру штве ни жи вот или ор га ни за ци ју ко ји су се по ја ви ли 
у Евро пи око се дам на е стог ве ка, а по том су скце сив но оства ри ли 
ути цај на гло бал ном ни воу.11) За раз ли ку од „јед но став не мо дер ни-
за ци је“ ра ни јег дру штве ног раз во ја, са вре ме на епо ха, ка сна, по зна 
или ви со ка мо дер ност, је обе ле же на „ре флек сив ном мо дер ни за ци-
јом“. Ги денс ко ри сти овај по јам да би де фи ни сао про це се гло ба-
ли за ци је, дру штве не ре флек сив но сти и пост-тра ди ци о нал ног (од 
Ги ден са ви ше пре фе ри ра ни по јам у од но су на по јам пост мо дер-
ног) дру штве ног по рет ка. Со ци јал на ре флек сив ност се од но си на 
дру штво где су жи вот ни усло ви нај ве ћим де лом про из вод ак ци ја 
при пад ни ка то га дру штва, ко је су, опет, пре до ми нант но усме ре не 
на упра вља ње од стра не дру штва ство ре них ри зи ка и мо гућ но сти. 
Ра ни ји исто риј ски пе ри о ди обе ле же ни су жи вот ним усло ви ма ко ји 
су у мно го ме за ви си ли од спољ них си ла (рит мом го ди шњих до-
ба, сло же них кли мат ских усло ва, при род не кон фи гу ра ци је те ре на, 
сме њи ва њем да на и но ћи и сл.). По ли тич ке и дру штве не ин сти-
ту ци је бла го ста ња по ве за не са спољ ним ри зи ком, а не са про из-
вод њом не си гур но сти ка рак те ри стич ном за људ ску ин тер вен ци ју 
у под руч ју дру штве ног и при род ног све та, те са про мо ви са њем со-
ли дар но сти у ам би јен ту јед но став не мо дер ни за ци је, ви ше не кон-
вер ги ра ју са ак ту ел ним де фи ни са њем со ци јал ног би ти са ња. Свет 
је по стао флек си би лан и ла ко уоб лич љив ен ти тет: и при род ни и 
дру штве ни свет су по ста ли из ло же ни пре ма нент ној ин тер вен ци је, 

9) Kom pri dis, N. CritiqueandDisclosure:CriticalTheorybetweenPastandFuture. MIT Press, 
Cam brid ge, 2006, стр. 14-15.

10) Ви ди Gid dens, A. TheConsequencesofModernity. Po lity Press, Cam brid ge, 1990; Gid dens, 
A. ModernityandSelfIdentity:SelfandSocietyintheLateModemAge. Po lity Press, Cam-
brid ge, 1991;Gid dens, A. BeyondLeftandRight:TheFutureofRadicalPolitics. Po lity Press, 
Cam brid ge, 1994.; Gid dens, A. TheThirdWay:TheRenewalofSocialDemocracy, Po lity 
Press, Cam brid ge, 1998.

11) Gid dens, A. TheConsequencesofModernity. op. cit., 1991, стр. 1. 
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те пред мет рас пра ве о узро ци ма и по сле ди ца ма та квих ин тер вен-
ци ја.

У по зној мо дер но сти до ла зи до пот пу не ре о ри јен та ци је са-
мо-иден ти те та и жи вот ног сти ла, зна чај не про ме не ди рек ци је ко ја 
се озна ча ва као ре флек сив ни про је кат са мог се бе, “вла сти тог соп-
ства”. Ако је са мо-иден ти тет, “лич но Соп ство” или “Ја”, ре флек-
сив но схва ће но од стра не по је дин ца пре ко пар ти ку лар ног би о граф-
ског на ра ти ва, за ду же ног за кон фла ци ју про шло сти, оно га ка ко је 
не ко по стао оно што је сте, и бу дућ но сти, оно га шта не ко хо ће да 
бу де, он да је ка сна мо дер ност обе ле же на ду бин ским про ме на ма 
вер ти кал них, по ста мен тал них де тер ми нан ти та кве кон сте ла ци-
је.12) Тра ди ци о нал ни на чин жи во та, укљу чу ју ћи кла се као јед но од 
нај ва жни јих чво ри шта са мо-иден ти те та, су ели ми ни са ни из дру-
штве ног би ти са ња и за ме ње ни си ту а ци јом ви ше стру ког из бо ра. 
Кон јунк ци ја то га ран га ни је про дукт ме ха ни за ма др жа ве бла го-
ста ња или не у ре ђе ног кон зу мер ског ка пи та ли зма, већ гло ба ли за-
ци је, по ве ћа не ин те гри са но сти и осве шће но сти уда ље них до га ђа ја 
и на чи на жи во та на не чи је пер со нал не прак се, и пер ма нент не ин-
сти ту ци о нал не ре флек сив но сти, стал не про из вод ње но вих зна ња и 
ин фор ма ци ја, ру тин ски опе ра тив них у дру штве ним прак са ма.

Ер го, “соп ство” по ста је ре флек сив ни про је кат у окви ру ко га 
по је дин ци мо ра ју пре да но и кон ти ну и ра но да се лек ту ју, одр жа ва-
ју и ре ви ди ра ју њи хо ве иден ти тет ске на ра ти ве. По Ги ден су, да нас 
сви ми оп ста је мо ван би о гра фи је, ре флек сив но устро је ни пре ко 
про то ка дру штве них и пси хо ло шких ин фор ма ци ја о мо гу ћим на-
чи ни ма жи во та.13) Пост-тра ди ци о нал ни по ре дак мо дер но сти је 
та ко кон стру и сан да се од го вор на пи та ње о на чи ну жи во та мо ра 
сва ко днев но из но ва да ва ти и ту ма чи ти уну тар вре мен ског раз ви ја-
ња са мо-иден ти те та. Прет ход но би мо гло да се ока рак те ри ше као 
по зи тив но по стиг ну ће са мо о ства ре ња, са мо спо зна је, са мо-ис тра-
жи ва ња и са мо-кон тро ле, што омо гу ћа ва до сад не за ми сли ву су-
му ауто но ми је, сло бо де де ла ња и “су пер ир но сти” над жи вот ним 
при ли ка ма, без об зи ра на еви дент ну те жи ну и ком плек сност ре-
кон струк ци је ин хе рет но крх ког са мо-иден ти тет ског на ра ти ва, те 
пи та ња ње го ве аде кват но сти и од сту па ња од не ког иде ал но за ми-
шље ног се бе. Мо гу се кон ста то ва ти још две бит не по сле ди це из 
ове но ве ре флек сив но сти са мо-иден ти те та: (1) ин вер зи ја тра ди ци-
је или ко лек тив не кул ту ре са жи вот ним сти ло ви ма, ану ли ра ње без-
у слов ног при хва та ња “ис про гра ми ра но сти” пре но ше не са ге не ра-

12) Gid dens, A. ModernityandSelfIdentity:SelfandSocietyintheLateModemAge. op. cit., стр. 
53.

13) Ibi dem, стр. 14.
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ци је на ге не ра ци ју и при хва та ње плу ра ли те та мо гу ћих оп ци ја без 
не ких ри гид но про фи ли са них ин струк ци ја, ра ди се о фор си ра њу 
ин ди ви ду ал ног из бо ра и при хва та ња од стра не за то ан га жо ва ног 
и за ин те ре со ва ног аген та (ни је ствар у то ме да са мо сле ди мо не-
ке жи вот не сти ло ве, ми не ма мо дру гог из бо ра не го да их би ра мо); 
(2) као ре пер ку си ја мул ти пли ко ва ња жи вот них сти ло ва ја ви ло се 
про пор ци о нал но уве ћа ње жи вот ног пла ни ра ња, са не стан ком тра-
ди ци о на ли тич ке фа тал но сти или оми но зно сти, по је дин ци, слич но 
ка сно-мо дер ним ин сти ту ци ја ма, мо ра ју да за по сед ну бу дућ ност 
пре ко амал га ма ци је ка ко про јек то ва них бу ду ћих по сту па ка и до га-
ђа ја, та ко и са мо-иден ти тет ских на ра ти ва про шло сти (ово не зна чи 
да план по не ком ауто ма ти зму зна чи и ње го ву ре а ли за ци ју- чи тав 
низ ак ци ден тал них до га ђа ња мо гу у сва ком тре ну ути ца ти на по-
је дин ца и при мо ра ти га на до но ше ње крај ње де ли кат них и бит них 
од лу ка, вр ло ути цај них по пи та њу ње го ве жи вот не ори јен та ци је). 

Са вре ме ну еру ка рак те ри ше и ин вер зи ја пре ва лент не усред-
сре ђе но сти на бо гат ство (или бла го ста ње) са ка те го ри јом ри зи ка, 
ко ји је то ли ко зна ча јан да за пра во пред ста вља од лу чу ју ћи па ра-
ме тар по зно-мо дер не кул ту ре и жи во та. По Ги ден су, мо дер ност је 
кул ту ра ри зи ка, иде ја ри зи ка је по ста ла мо дус ка ко оп шта и тех-
нич ко-спе ци ја ли стич ка јав ност ор га ни зу ју дру штво.14) Са вре ме ни 
дру штве ни жи вот по ве ре ње не екс тра ху је из све та при ро де, већ из 
дру штве но ор га ни зо ва ног зна ња у фор ми ап стракт ног си сте ма. Ка-
да се у фо кус по ста ви ин сти ту ци о нал на сфе ра, ре флек сив на мо дер-
ни за ци ја ге не ри ше окру же ња гло бал ног ри зи ка ко је се ба зи ра на 
ње го ве че ти ри ва ри јан те бре ме ни те са зна чај ним по сле ди ца ма:15) 
(1) ка пи та ли зам ге не ри ше еко ном ску и со ци јал ну по ла ри за ци ју, 
ка ко уну тар на ци је та ко и ме ђу на ци ја ма (у игри је за пре па шћу ју ће 
по ве ћа ње си ро ма штва, око јед не пе ти не ста нов ни штва на пла не ти 
жи ви у усло ви ма ап со лут не бе де, па ра докс је да та ква кон сте ла ци-
ја де при ва ци је ни је са мо ре зул тат еко ном ске не раз ви је но сти, већ 
се, по не кад, ја вља као по сле ди ца про це са уна пре ђе ња и раз во ја); 
(2) ин ду стри ја ли зам про ду ку је прет ње ко је се ти чу еко си сте ма (ра-
ди се о уве ћа њу гло бал ног за гре ва ња, сма ње њу озон ског омо та ча, 
уни ште њу ки шних шу ма, де зер ти фи ка ци ји и сл.); (3) при смо тра 
или мо ни то ринг, те на њи ма за сно ва ни кон трол ни си стем пред ста-
вља ју од раз екс тен зив не ре пре си је и угро жа ва ња људ ских пра ва 
(ра ди се о ре ле вант ном на ру ша ва њу де мо крат ских пра ва и не мо-
гућ но сти све ве ћег бро ја љу ди да по бољ шај, чак и ма ли део, сво јих 

14)  Ibi dem, стр. 3.

15) Gid dens, A. BeyondLeftandRight:TheFutureofRadicalPolitics.op. cit., стр. 97-101.
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људ ских по тен ци ја ла); и (4) сред ства на си ља под ра зу ме ва ју ши ро-
ки ра спон бру тал них фе но ме на од му шког на си ља над же на ма до 
мо гућ но сти ну кле ар не кон фрон та ци је (но ви свет ски по ре дак ко ји 
је за ме нио ста ри, уте ме љен на су пер си ла ма, ни је до нео оче ки ва ни 
по мак на бо ље, про блем се ма ни фе сту је не са мо агре га ци јом вој не 
тех ни ке, већ и по ја вом ло кал них на пе то сти про и за шлих на на ци о-
на ли стич ким, ре ли гиј ским или ет нич ким рас це пи ма, што је до пу-
ње но и на си љем у сва ки да шњим си ту а ци ја ма, ти па род них од но са 
из ме ђу раз ли чи тих по ло ва). Ни је дан аспект на ших ан га жма на ни је 
под ло жан не ком уна пред фик си ра ном кур су, те је све отво ре но за 
кон тин ген ци ју.

Та кво ано ма лич но ста ње се не мо же пре ва зи ћи ис тро ше ним и 
дис кре ди то ва ним фи ло зоф ским по став ка ма со ци ја ли зма и нео-ли-
бе ра ли зма. Док се со ци ја ли зам, од ко ре ни тог про јек та дру штве них 
про ме на, де фор ми сао на на чин да је по стао де фан зив ни кон зер-
ва ти ви зам за о ку пљен од бра ном по сто је ћих др жав них ин сти ту ци ја 
бла го ста ња, не спо соб них да од го во ре на иза зо ве про из ве де не не-
си гур но сти, до тле се нео-ли бе ра ли зам “на мет нуо” као не при ко-
сно ве на си ла де струк тив ног и не спу та ног ка пи та ли зма, као мо рал-
но про бле ма тич ни кон цепт, ко ји на гри за ко лек тив но тки во за рад 
ефи ка сне аку му ла ци је. Ги ден сов од го вор на та кву кон јунк ци ју је 
“уто пиј ски ре а ли зам”, тран сфор ма тив ни про јект дру штве ног “соп-
ства” ин кор по ри ра ног у кри тич ку те о ри ју да на шњи це, раз ли чит и 
од ле ве и од де сне оп ци је.16) Ре а ли зам из ра жа ва иде ју да ра ди кал на 
по ли ти ка, у сми слу ре а ли за ци је де ло твор них так ти ка и стра те ги-
ја, тре ба да про из и ла зи из ак ту ел них дру штве них про це са, док се 
уто пиј ски део син таг ме од но си на чи ње ни цу да је дру штве ни уни-
вер зум све ви ше ис пу њен дру штве ном ре флек сив но шћу, ал тер на-
тив ним ви зи ја ма и мо де ли ма бу дућ но сти ко ји ак тив но об ли ку ју и 
ре-об ли ку ју са да шњост. 

Уто пиј ски ре а ли зам се мо же схва ти ти као сво је вр стан ин-
струк тив ни оквир за фор му ли са ње ал го рит ма по ли тич ког де ло ва-
ња ори јен ти са ног ка ме та мор фо зи ка сно-мо дер них дру шта ва, он 
ну ди ал тер на тив не дру штве но по ли тич ке фор ме су прот ста вље не 
го ре по бро ја ним ри зич ним окру же њи ма ка сне мо дер но сти. У том 
сми слу, кон цепт ка рак те ри шу сле де ћи опо нент ски мо мен ти: (1) 
опи ра ње по сту ла ту ка пи та ли стич ке аку му ла ци је по ко ме је еко ном-
ски раст нај ва жни ја ди мен зи ја функ ци о ни са ња дру штва и по ста-
вља ње у цен тар дис кур са бор бу про тив си ро ма штва; (2) на су прот 
агре сив ном и де стру и ра ју ћем ин ду стри ја ли зму, фор си ра се стра те-

16) Ibi dem, стр. 101-103
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ги ја еко ло шког очу ва ња и кон стру и са ње но ве еко ло ги је вред но сно 
про же те иде јом о му тал но сти чо ве ка и при ро де; (3) од ба ци ва ње 
си сте ма ин сти ту ци о нал ног над гле да ња по тен ци ра њем де мо кра ти-
је уте ме ље не на ди ја ло гу, ком по но ва не од по ли ти ке по ве ре ња и 
ин те гри те та; и (4) су про ста вља ње по ли ти ци на си ља ре ду ко ва њем 
свих об ли ка ви о лен ци је и про из вољ не мо ћи.

Има ју ћи то на уму, глав ни за да так са ко јим се су о ча ва др жа ва 
бла го ста ња у епо хи ка сне мо дер но сти је раз вој фор ми обез бе ђи ва-
ња, за шти те и по др шке ко је су ком па ти бил не жи вот ним вред но-
сти ма, же љи да се жи ви сре ћан и за до во ља ва ју ћи жи вот. Ова кав 
кон текст је сва ка ко зна чио ра ди кал но ре кон фи гу ри са ње до та да-
шње по став ке др жа ва бла го ста ња, фа во ри зо ва не од стра не по ли-
тич ке ле ви це и рад нич ке кла се као по у зда ног ин стру мен та или 
ме ха ни зма за оси гу ра ње дру штве не и еко ном ске јед на ко сти. То је 
под ра зу ме ва ло и ува жа ва ње ду го трај не кри ти ке ко ја је до ла зи ла 
са де сног по ли тич ког кри ла и ко ја је об у хва та ла сле де ће еле мен-
те:17) (1) не у спе шно ре ду ко ва ње си ро ма штва или из на ла же ња на-
чи на за тран сфор ми са ње ре ле вант не ре ди стри бу ци је бо гат ства; (2) 
им пли цит но при хва та ње тра ди ци о нал не по ро ди це и род них уло га; 
(3) под сти ца ње за ви сно сти по пи та њу бла го ста ња као кул тур ног 
ко да и еко ном ског усло ва; (4) би ро кра ти зо ва ни, не флек си би ла ни 
и им пер со на ли зо ва ни ка рак тер др жав них ин сти ту ци ја; (5) не де-
мо крат ска, од о здо-на до ле рас по де ла ко ри сти и при ви ле ги ја; (6) 
не а де кват но при ла го ђа ва ње дру штве ним про ме на ма са по себ ним 
ак цен том на (6.1) обра сце кла сне стра ти фи ка ци је, (6.2) де мо граф-
ске про ме не, (6.3) пре о бра жај у по ро дич ној струк ту ри и (6.4) тран-
сфор ма ци ју тр жи шта ра да; (7) не мо гућ ност ути ца ја на зо не ван 
еко ном ског под руч ја на ни воу емо ци о нал них, мо рал них и кул тур-
них про бле ма; (8) не мар но и не функ ци о нал но ко ри шће ње фи нан-
сиј ских и људ ских ре сур са.

Раз ли чи ти кон цеп ту ал ни раз ме шта ји, раз ли чи та те о рет-
ска оп ти ка раз ли чи то кон стру и ше ме сто и функ ци је др жа ве бла-
го ста ња у са мом дру штву:18) (1) др жа ва бла го ста ња мо же да бу де 
кон стру и са на као ге ну и ни тет на по ли тич ка фор ма, за себ на ор га-
ни за ци ја по ли тич ке мо ћи; (2) она мо же би ти и тре ти ра на као об је-
ди ња ва ју ћи ад ми ни стра тив ни кон структ по пи та њу на чи на ор га ни-
зо ва ња по је ди нач не/их по ли ти ке/а и след стве не им пле мен та ци је; 
(3) др жа ва бла го ста ња мо же би ти раз ма тра на и као сет ди стинк-
тив них обра за ца функ ци о нал не ди фе рен ци ја ци је, као аутен тич ни 

17) Loyal, S. TheSociologyofAnthonyGiddens. Plu to Press, Lon don, 2003, стр. 155.

18) O’Brien, M. и Pen na, S. TheorisingWelfare:EnlightenmentandModernSociety.op.cit., стр. 
4.
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мо дус спе ци ја ли за ци је и кон тро ле над уло га ма и ре сур си ма ко ји 
обез бе ђу ју бла го ста ње; те (4) че твр та кон струк ци о на пер спек ти ва 
ви ди др жа ву бла го ста ња као про стор за ре а ли за ци ју спе ци фич них 
фор ми мо ћи (по пут род не или ра сне ва ри јан те), она пред ста вља 
ло ка ци ју по ли тич ког кон флик та око по себ не, па три јар хал не или 
ра сно про фи ли са не) струк ту ре кон тро ле и опре си је.

За Ги ден са, не у спех др жа ве бла го ста ња за пра во про из и ла зи 
из кон цеп ту ал ног уво ђе ња пој ма ри зи ка, из дру штве ног за о кре та 
од спољ ног ка про из ве де ном или ство ре ном ри зи ку. Ри зик се од но-
си на опа сно сти ко је про це њу је мо и са ко ји ма се су о ча ва мо.19) У ка-
сно-мо дер ним дру штви ма, фо ку си ра ним на бу дућ ност и, та ко ре ћи, 
“за тр па ним” ин фор ма ци ја ма, ана ли за ри зи ка под ра зу ме ва спа ја ње 
дру га чи је не спо ји вих обла сти по ли ти ке: ре фор ми са ње др жа ве бла-
го ста ња, ан га жо ва ње са свет ским фи нан сиј ским тр жи шти ма, од го-
во ре на тех но ло шке про ме не, еко ло шке про бле ме и ге о по ли тич ке 
тран сфор ма ци је. Ка ко то по тен ци ра Ги денс, по тре ба за за шти том 
од ри зи ка је уни со на, као и, по ма ло ам би ва лент но, по тре ба за су че-
ља ва њем са ри зи ком и ри зи ко ва њем на је дан про дук ти ван на чин.20) 
Ор га ни зо ва ње др жа ве бла го ста ња, као си сте ма дру штве не си гур-
но сти или за шти те, не рас ки ди во је по ве за но са Про све ти тељ ском 
идеј ном ма три цом, по ко јој је ри зик из мер љив пре ко ра ци о нал ног 
ан га жма на, и ко ме се су прот ста вља и ко ји се кон тро ли ше пре ко хо-
ти мич не дру штве не ин тер вен ци је. Та ква кон цеп ту а ли за ци ја се за-
пра во ре фе ри ра на ди ри го ва ње или упра вља ње спољ ним ри зи ком 
и на ба вље ње дру штве ним про бле ми ма тек по што су се већ по ја ви-
ли. На су прот то ме, про из ве де ни ри зик из ми че људ ској ева лу а ци ји 
и кон тро ли, те под ра зу ме ва “апри ор но” или про фи лак тич ко де ло-
ва ње на са мом из во ру, а не “апо сте ри рор но” чи ње ње по афир ма-
ци ји не ког до га ђа ја. Ло ги ка та ко по ста вље ног ре а го ва ње, пре у зе-
та од стра не не ког по је дин ца или дру штве не гру пе, не од у зи ма на 
по зи тив ним мо гућ но сти ма ис ко ри шћа ва ња и ка на ли са ња у сме ру 
не ког пло до но сног ис хо да. Све то им пли ци ра ин вер зи ју ана хро не, 
ре тро град не и не е фи ка сне др жа ве бла го ста ња са др жа вом со ци јал-
ног ин ве сти ра ња, опе ра тив ном уну тар кон тек ста дру штва по зи тив-
ног бла го ста ња. 

Дру штво по зи тив ног бла го ста ња, за раз ли ку од не га тив них 
сло бо да др жа ве бла го ста ња, ко је је Ги денс пра тио у од но су на “ак-
си о ме” из не те у Бе ври џо вом из ве шта ју, тре ба ло би бу де уте ме-
ље но на по зи тив ним сло бо да ма ауто но ми је и раз во ја по је дин ца. 

19) Gid dens, A. BeyondLeftandRight:TheFutureofRadicalPolitics.op. cit., стр. 64.

20) Loc. cit.
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Бе ври џов из ве штај, на стао за вре ме Дру гог свет ског ра та као про-
је кат на ру чен од стра не бри тан ске вла де и пре вас ход но усме рен 
ка ства ри ма ко је се ти чу со ци јал ног оси гу ра ња рад ни ка. 21) За хва-
љу ју ћи ње го вом ре а ли за то ру Ви ли ја му Бе ври џу (Wil li am Be ve rid-
ge) пре ра стао је у кон цеп та ул ни и ин струк тив ни оквир бри тан ског 
кон цеп та др жа ве бла го ста ња, по знат по сво ме иден ти фи ко ва њу и 
ре зи стен ци ји, ре ци мо, “пе то ри ци ја ха ча апо ка лип се” до та да шњег 
устрој ства и по и ма ња бла го ста ња: оску ди ци, не зна њу, бе ди, бо ле-
сти и не за по сле но сти. Ана ли зи ра ју ћи та ко раз ви је ну ше му, Ги денс 
је си ту а ци ју ви со ке мо дер но сти ока рак те ри сао пре ко пет но вих 
опо ни ра ју ћих атри бу та: ауто но ми је, обра зо ва ња, до бро би ти, ак-
тив ног здра вља и ини ци ја ти ве.22) 

Не га тив но (или тра ди ци о нал но) бла го ста ње се, да кле, мо-
же ту ма чи ти као ком пен за ци о но де ла ње за тро шко ве и не по го де 
или не да ће ко је љу ди про жи вља ва ју као по сле ди це еко ном ских и 
дру штве них тран сфор ма ци ја, док по зи тив на ва ри јан та, осим то га, 
по ку ша ва да раз ви је по тен ци ја ле за пре у зи ма ње ри зи ка и ин те гри-
са ње ин сти ту ци ја бла го ста ња у ши ри еко ном ски си стем. Ер го, у 
дис кур су др жа ве со ци јал ног ин ве сти ра ња, ко ја се мо же из јед на-
чи ти са дис кур сом др жа ве по зи тив ног бла го ста ња, ва жно ме сто 
за у зи ма ју про це си ин клу зи је и екс клу зи је, ко ји омо гу ћа ва ју или 
осу је ћу ју по је дин це да пар ти ци пи ра ју у еко ном ској сфе ри, по себ-
но на ни воу тр жи шта ра да.23) Тех но ло шки устро је на гло бал на еко-
но ми ја про мо ви ше ри зик да од ре ђе не гру пе, по пут про фе си о нал но 
нео спо со бље них или не до вољ но обра зо ва них, оста ну трај но ис-
кљу че ни из еко ном ског до ме на. Због то га што са мо ком пен за ци о но 
ре а гу је на не по го де, не га тив на фор ма бла го ста ња мо же да ин тен-
зи фи ку је дру штве ну екс клу зи ју, док по зи тив ни пан дан, дис прат-
но то ме, раз ви ја ин клу зи о не ка па ци те те. При том, бла го ста ње ни је 
са мо ствар еко ном ске зо не ак тив но сти, већ се у ње го вом де тер ми-
ни са њу ин си сти ра и на пси хич ким до би ти ма (са ве то ва ње и сл.). 
По зи тив но бла го ста ње се при мар но ба ви лич ним сло бо да ма и ко-
лек тив ном од го вор но шћу, у вре ме ну кул тур ног ре про гра ми ра ња 
ема ни ци па тор ске по ли ти ке у но ви кул тур ни код по ли ти ке жи во та, 
схва ће не као по ли ти ке жи вот них сти ло ва и са мо о ства ре ња.

21) Bla ke mo re, K. и Griggs, E. SocialPolicy:AnIntroduction.Open Uni ver sity Press, Ma i den-
head, 2007, стр. 49-53.

22) Gid dens, A. BeyondLeftandRight:TheFutureofRadicalPolitics.op. cit., стр. 128.

23) Ви ди Pratt, A. “To wards a New So cial De moc racy.” La va let te, M. и Pratt, A. (ур.) Social
Policy:Theories,ConceptsandIssues. SA GE, Lon don, 2006, стр. 26-46.
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3.ПОСТМОДЕРНОСТИБЛАГОСТАЊЕ

Је дан од на чи на “се ман тич ког де ши фро ва ња” или “еге ге зе”, 
ина че до ста те шко пре ци зи ра ју ћег, пој ма пост мо дер ног пред ста-
вља тер ми но ло шки спој ко ји су ге ри ше не ки по ре дак, етос или по-
крет ко ји се на ла зи ван, про тив или по сле мо дер ног пан да на.24) Ме-
ђу тим ова кву по став ку тре ба узи ма ти са до ста ре зер ве, јер се ње на 
мо дер ни стич ка при ро да ма ни фе сту је са мим сле дом од мо дер ног ка 
пост мо дер ном, си ту и ра њем пост мо дер ног уну тар мо дер ног по рет-
ка ли не ар ног вре ме на, те је та ко чвр сто по ве за на са ме та на ра ти вом 
исто риј ског про гре са или ево лу ци је. Са дру ге стра не, пост мо дер-
но сти се не мо ра да бу де тре ти ра на из угла про ду жа ва ња или рас-
ки да са мо дер но шћу, већ из угла от кри ва ња и тран сгре си је ре а ли-
зо ва не пре ко при хва та ња екс пе ри мен тал ног мо мен та при кри ве ног 
уну тар са мог мо дер ни стич ког по рет ка. Пост мо дер ност на ру ша ва 
мо дер ност и срод не јој на ра ти ве из ну тра и пла си ра но ве фор ме 
исто риј ског вре ме на ко је са др же вла сти те стра те гиј ске по тен ци ја-
ле. Пост мо дер ност „са бо ти ра“ ли не ар но вре ме мо дер но сти де лу ју-
ћи исто вре ме но у про шло сти и бу дућ но сти, она ни је пу ко рас ки да-
ње са тра ди ци јом и мо дер но шћу, већ и исто риј ска де кон струк ци ја 
мо дер не про шло сти за рад отва ра ња про сто ра но вој не де фи ни са ној 
бу дућ но сти.

Став да је мо дер ни свет обе ле жен дис кон ти ну и те том, ин кон-
гру ен ци јом, ди со нан цом, фраг мен та ци јом и ди сен зу сом (ра ди се, 
да кле, о јед ном не ста бил ном окру же њу ис пу ње ном пер пе ту и ра-
ном не си гур но шћу), пост мо дер ни сти по ве зу ју, не пот пу ном сна гом 
узроч но-по сле дич не ве зе, са: (1) пре ла ском на по стин ду стриј ско, 
ин фор ма тив но и по тро шач ко дру штво; (2) дез ор га ни зо ва но шћу 
ка пи та ли зма, со ци ја ли зма и би ро кра ти је; (3) тран сна ци о на ли-
змом и гло ба ли зу ју ћим про це си ма; (4) про па да њем ме ђу на род ног 
по рет ка одр жа ва ног од стра не Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва; 
(5) ре струк ту и ра њем за по сле но сти, не за по сле но сти и сло бод ног 
вре ме на на ба зи пост-фор ди стич ких прин ци па; (6) ре струк ту и ра-
њем дру штве них ка те го ри ја, кла са, ро да, ра се и сек су ал но сти; и 
(7) га ше њем ста рих и по ја вом но вих зна ња и дис кур са.25) У сво-
јој нај ек стрем ни јој ва ри јан ти, пост мо дер ни зам про па ги ра иде ју да 
су зна ко ви и пред ста ве за ме ни ли ствар ност, да је про ли фе ра ци ја 
пред ста ва и по ру ка до ве ла до им пло ди ра ња гра ни це из ме ђу зна ка 

24) Ви ди Сто ја но вић, Ђ. “Трак тат о пост мо дер ни зму, дру штву и по ли ти ци: Qu a e cu mque ab 
X dic ta es sent, com men ti tia es se.” Српскаполитичкамисао, 41(3), 2013, стр. 11-56.

25) Gib bins, J. R. “Post mo der nism, poststruc tu ra lism and so cial po licy.” у Car ter, J. (ур.) Postmo
dernityandtheFragmentationofWelfare. Ro u tlad ge, Lon don, 1998, стр. 33.
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и озна че не ства ри, као и из ме ђу ствар но сти и фик ци је, ели ми ни-
шу ћи ка те го ри је по пут исти не или сми сла. По сле ди ца та квог ста-
ња ства ри је хи пер-ре ал но дру штво у ко ме је ди хо то ми ја из ме ђу 
ствар ног и не ствар ног по ни ште на, пот пу но из гу бље на у бес крај-
ном про то ку зна ко ва и си му ла ци ја.26)

Пост мо дер ни зам је по пи та њу мо ћи усред сре ђен на дру-
штве но-кул тур ну и по ли тич ко-еко ном ску кон струк ци ју екс клу зи-
је и ма ри ги на ли за ци је, на по ли тич ко апо стро фи ра ње до ми на ци је 
и след стве ног от по ра, те на ана ли зу ин сти ту ци о нал не и сва ки да-
шње ре а ли за ци је зна че ња и ко до ва у по во ду раз ли ка и иден ти те та. 
Сва ко про у ча ва ње дру штве ног бла го ста ња укљу чу је и “ди ја хро-
ниј ска” и “син хро ниј ска” дру штве на пре ви ра ња, то јест кул тур ну 
и по ли тич ку бор бу. Би ло ка ко би ло, кван ти та тив но-ква ли та тив не 
про ме не мо дер ног дру штве ног жи во та су ви дљи ве пре ко:27) (1) 
хи пер-ди фе рен ци ја ци је на уч ног и тех но ло шког зна ња и кул тур-
них вред но сти; (2) хи пер-ра ци о на ли за ци је по ли тич ке и еко ном ске 
вла сти; и (3) хи пер-ко мо ди фи ка ци је жи вот них сти ло ва. Има ју ћи 
прет ход но на уму, под пост мо дер ни за ци јом мо же мо да од ре ди мо 
пре ла зну фа зу из ме ђу по сто је ћег мо дер ног и, још увек не ре а ли-
зо ва ног, пост мо дер ног дру штве ног по рет ка, еви дент но ре кон фи гу-
ри са ње, та ко ре ћи, свих аспе ка та дру штве ног жи во та. 

Као нај е кла тант ни је пост мо дер не пра ва ца про ме не мо же мо 
иден ти фи ко ва ти:28) (1) де цен тра ли за ци ју - ука зу је на не стра те гиј-
ску и екс тен зив ну тен ден ци ју, ка рак те ри стич ну за це ло куп не еко-
ном ске, по ли тич ке и кул тур не од но се, а не за, ре ци мо, осве шће не 
ка пи та ли сте или кла сне ак те ре, да ве ли ке ор га ни за ци је ши ре власт 
од про из вод ње и ад ми ни стра тив них про це са на суп си ди јар не ин-
сти ту ци је и мре же (мо же мо раз ли ко ва ти хо ри зон тал ну де цен тра-
ли за ци ју, ону ко ју под ра зу ме ва тран сфер мо ћи од из вр шних те ла на 
спе ци ја ли зо ва не ор га ни за ци је, ква зи-ауто ном не, по лу-јав не не вла-
ди не ор га ни за ци је на ко је је вла да де во лу и ра ла моћ, и вер ти кал ну 
де цен тра ли за ци ју, ко ја под ра зу ме ва пре нос овла шће ња, спу шта ње 
мо ћи, на ма ње и ви ше спе ци ја ли зо ва не је ди ни це); (2) ло ка ли за ци-

26) Ba u dril lard, J. SelectedWritings. Stan ford Uni ver sity Press, Stan ford, 2001, стр. 169-188.; 
Dic kens, D. R. и Fon ta na, A. “ Post mo der nism in the So cial Sci en ces.” у Dic kens, D. R. и 
Fon ta na, A. (ур.) PostmodernismandSocialInquiry. UCL Press, Lon don, 1994, стр. 1-25.; и 
Dic kens, D. R. и Fon ta na, A. “ The Fu tu re of So cial The ory and the Li mits of Post mo dern Cri-
ti que.” у Dic kens, D. R. и Fon ta na, A. (ур.) PostmodernismandSocialInquiry. UCL Press, 
Lon don, 1994, стр. 127-155.

27) Ви ди Cro ok, S., Pa kul ski, J. и Wa ters, M. Postmodemization:ChangeinAdvancedSociety.
SA GE, Lon don, 1992.

28) O’Brien, M. и Pen na, S. TheorisingWelfare:EnlightenmentandModernSociety.op.cit., стр. 
192-195.
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ју - ука зу је на то да ко му ни ка тив не тех но ло ги је, пот по мог ну те са 
ма сов ним ми гра ци ја ма и свет ском тр го ви ном, до во де до ре ле вант-
ног по ве ћа ња све сти о и ствар ној за ви сно сти из ме ђу ло ка ли те та 
ко ји су ја ко уда ље ни али ко ји ути чу на ме ђу на род не и пла не тар не 
од но се и то ко ве (до ла зи до су прот ста вља ња гло бал ним кор по ра-
ци ја ма и дис тан ци ра ња ло кал них са ве за и удру же ња од про сто ра 
под ло жног цен трал ној ко ор ди на ци ји); (3) фраг мен та ци ју - ука зу је 
на де ком по но ва ње, дис јунк ци ју по ли тич ке кул ту ре, на ин вер зи-
ју пар тиј ске и кла сне ло јал но сти са флу ид ни јим и не фор мал ним 
мре жа ма де ло ва ња и ис по ља ва ња, она је ин тен зи фи ко ва на ра стом 
по ли ти ке иден ти те та у окви ру ко је је мо дер на ло ги ка ин кор по ри-
ра ња и ре пре зен та ци је до ве де на у пи та ње због сво је ри гид но сти 
и екс клу зив но сти, и (4) де со ци је та ли за ци ју (услов но де со ци ја ли-
за ци ју) - ука зу је на еро зи ју мо др ни стич ки сна жно по зи ци о ни ра-
не се па ра ци је дру штва и на ци о нал не-др жа ве, на дис пер зи ју, ди-
се ми на ци ју на ци о нал них и дру штве них иден ти те та и на фа кат да 
гло бал ни ме ди ји ко му ни ка ци је, тр го ви на и тран спорт омо гу ћа ва ју 
ка ко кор по ра ци ја ма та ко и за јед ни ца ма да одр жа ва ју еко ном ске и 
дру штве не мре же.

На овом ме сту би би ло до бро на пра ви ти на чел ну раз ли-
ку из ме ђу пост мо дер ни зма и по стин ду стри ја ли зма. Док се пр ви, 
ге не рал ни ји тер мин, ка ко је већ то су ге ри са но, ре фе ри ра на крај 
два де се то ве ков не епо хе мо дер но сти, до тле се по стин ду стри ја ли-
зам од но си на уже про фи ли са не тен ден ци је у сфе ри еко но ми је и 
ра да.29) Ње го ве глав не ка рак те ри сти ке су: (1) де рут ност про из вод-
ње као но се ћег из во ра за по сле ња и про пор ци о нал ни раст по сло ва 
по ве за них са услу жним сек то ром; (2) кон се квент но прет ход ном, 
до ла зи до ни за су штин ских про ме на у струк ту ри са њу ра да и ор-
га ни за ци ја ма (на пу шта ње фор ди стич ких на че ла ма сов не про из-
вод ње, хи је рар хи је и “жи вот ног за по сле ња” са не пи ра ми дал ном и 
де цен тра ли зо ва ном по став ком ор га ни за ци ја, ка у за ли за ци јом ра да 
и пре ва лен ци јом мно го ши ре по ста вље них порт фо ли ја про фе си о-
нал них уме ћа); (3) ана хро не кла сне и род не по де ле ин ду стриј ског 
дру штва ал те ри ра не су но вим рас це пи ма, пре вас ход но на рад ну 
сна гу, аде кват но на гра ђе ну, при ла го ђе ну по стин ду стриј ским кри-
те ри ју ми ма зна ња као пре суд ног фак то ра за по шља ва ња и си ро ма-
шни јег де ла упу ће ног на по вре ме не, при вре ме не и хо но рар не по-
сло ве; и (4) као по сле ди ца гло ба ли за ци је, ко ја оне мо гу ћа ва др жа ве 
да не за ви сно упра вља ју еко но ми јом уну тар сво јих гра ни ца, до ла зи 

29) Bla ke mo re, K. и Griggs, E. SocialPolicy:AnIntroduction.Open Uni ver sity Press, Ma i den-
head, 2007, стр. 271-274. и Сто ја но вић, Ђ. и Га ври ло вић, Д. “Од мо дер не па ра диг ме вођ-
ства ка пост-мо дер ној па ра диг ми вођ ства.” Српскаполитичкамисао, 31(1), 2011, стр. 
11-38.
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до сма ње ња тро шко ва ра да и бла го ста ња (со ци јал них из два ја ња), 
те не мо гућ но сти пот пу но ауто ном ног фор му ли са ња и усме ра ва ња 
со ци јал них по ли ти ка.

Са гла сно прет ход ном, раз вој уну тра шњих тр жи шта ко ја се 
ти чу од ре ђе них со ци јал них услу га су ре зул то ва ла рас па дом за-
ста ре ле би ро крат ске струк ту ре ко ја је би ла за ду же на за ту вр сту 
по сло ва, по стин ду стриј ски тип еко но ми је на гри за ва же ће нор ме 
и стан дар де си гур но сти и прин цип стал ног за по сле ња, чи не ћи по-
сту ла те “бе ври џан ске” др жа ве бла го ста ња ре тро град ним и не а де-
кват ним за са вре ме не људ ске по тре бе.30) Све до не дав но со ци јал ни 
рад је био по зи ци о ни ран као ге не рич ко де ло ва ње, опе ра тив но у 
је дин стве ној ор га ни за ци о ној струк ту ри и усред сре ђе но на рад на 
слу ча је ви ма, а ак ту ел ни со ци јал ни рад је ис пу њен са про це на ма, 
мо ни то рин гом, ко ор ди ни ра њем аген ци ја, ви ше стру ким пру жа њем 
услу га и ме наџ мен том слу ча ја. Ер го, со ци јал ни рад и со ци јал не 
слу жбе су се ге не рал но за ме ни ле етос и прак су ге не ри ци зма са ад-
ми ни стра тив ним спе ци ја ли змом. 

На тој ли ни ји, се кре ћу и раз ми шља ња ко ја кон ста ту ју да је 
со ци јал ни рад из ло жен ин тен зив ном про це су фраг мен та ци је или 
дез ин те гра ци је, са ева зив ним и не до вољ но сна жним кон цеп ту а ли-
за ци ја ма кон тра-по зи ци ја ко је би мо гле да ге не ри шу и про мо ви шу 
ре ин те гри шу ће про це се.31) Као нај ин ди ка тив ни је тен ден ци је то га 
ран га мо же мо озна чи ти сле де ће мо мен те но вог јав ног ме наџ мен-
та32) (то јест но вог јав ног упра вља ња): (1) фор си ра ње аген циј ског 
ад ми ни стри ра ња јав ним сер ви си ма са до ми на ци јом не и за бра них 
и од, след стве не, од го вор но сти из у зе тих те ла; (2) де фи ни са ње и 
пру жа ње услу га у ме ђу про сто ру за ин те ре со ва них ор га ни за ци ја, а 
не уну тар по сто је ћег стук тур ног раз ме шта ја; и (3) све ве ћу фраг-
мен та ци ју со ци јал не слу жбе на ни воу (3.1.) про фе си о нал них или 
услу жних раз ли ка, (3.2.) ор га ни за ци о них ре струк ту и ра ња око по-
де ле на ли ни ји ко ри сник/на ба вљач у сфе ри со ци јал не за шти те и 
(3.3) ин си сти ра ња на де во лу ци ји и де цен тра ли за ци ји. 

Прет ход на кон сте ла ци ја им пли ци ра:33) (1) да у ам би јен ту 
стал ног сма ње ња јав не по тро шње, та кве тен ден ци је чи не со ци јал-
ну слу жбу ре зи ду а ли зо ва ном и кон цен три са ном на су же не де фи-

30) Ви ди Fit zpa trick, T. “Post mo der nism, wel fa re and ra di cal po li tics.” JournalofSocialPolicy, 
25(3), 1996, стр. 303-320.

31) Clar ke, J. “Af ter so cial work?” у Par ton, N. (ур.) SocialTheory,SocialChangeandSocial
Work. Ro u tled ge, Lon don, 1996, стр. 54-60.

32) Ви ди Сто ја но вић, Ђ. и Ђу рић Ж. Анатомијасавременедржаве.  Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 243-252.

33) Ibi dem, стр. 58-59.
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ни ци је опа сно сти и по тре ба; (2) да без об зи ра на ди зај ни ра ње но ве 
ор га ни за ци о не струк ту ре и ме на џер ске вла сти у јав ним слу жба ма, 
ле ги ти ми зо ва них пре ко про мо ви са ња ви шег сте пе на де ло твор но-
сти, до ла зи до ства ра ња но вих тро шко ва и пре пре ка по ве за них са 
ко ор ди на ци јом (ово усло вља ва рас пра ве о тр жи шту и ква зи-тр-
жи шту у до ме ну со ци јал не за шти те и по кри ва, ре ци мо, про блем 
тран сак ци о них тро шко ва и про це са ре гу ла ци је и мо ни то рин га уго-
во ре ног пру жа ња услу га); (3) да се ме ња при ро да и усло ви дис кре-
ци о ног по на ша ња уну тар со ци јал ног ра да (про фе си о нал не про це-
не су под ре ђе не ме на џер ским при о ри те ти ма, те до ла зи до ства ра ња 
хи брид не ра чу ни це, где су про фе си о нал ни про це си и ка те го ри је 
по ме ша ни са ме на џер ским ап сол ви ра њем тро шко ва, ефи ка сно сти 
и ри зи ка, со ци јал ни ди вер зи тет се узи ма у об зир али је ли ми ти ран 
ор га ни за ци о ним им пе ра ти ви ма и кри те ри ју ми ма; и (4), ко нач но, 
раз мр вља ва ње и усит ња ва ње со ци јал ног ра да ге не ри ше про бле ме 
ко ји су у спре зи са иден ти те том, вред но сти ма и ло јал но шћу (до ла-
зи до за ме не про фе си о нал не,”де он то ло ги зо ва не”, кул ту ре, са кор-
по ра тив ном по све ће но шћу и иден ти те ти ма).

Це ло куп ни сет го ре из не тих пре о бра жа ја ја сно ини ци ра про-
фе си о нал ну кри зу у обла сти со ци јал ног ра да, ко ја је сег мент ши-
ре по зи ци о ни ра не кри зе про фе си о нал но-би ро крат ског аран жма на 
кла сич не др жа ве бла го ста ња. Про ме не из ме шта ју по зна те зо не 
рас пра ве у ве зи уло ге со ци јал ног ра да и свих оста лих са њим по-
ве за них ди ле ма, на ру ша ва ју чво ри шта тен зи је, са ве зе и сам је зик 
дис пу та ци је (на при мер, ви ше се не го во ри о кли јент ски усме ре-
ном со ци јал ном ра ду, јер је кли јент “ме та мор фо зи рао” у куп ца, 
или ан ти-дис кри ми на тор на прак са у со ци јал ном ра ду те шко мо же 
би ти ар ти ку ли са на ка да је нај ва жни ја став ка у ме на џер ској аген-
ди стал но уве ћа ње ефи ка сно сти). Цео је дан те о рет ско-про грам ски 
ре пер то ар је ста вљен у дру ги план, a та мо где и ни је у пот пу но сти 
иш чи лео - за ме њен је ком пе ти ци јом, кор по ра тив ним ви зи ја ма и 
кон фу зи јом, што сва ка ко ал те ри ра ка ко по ло жај со ци јал них рад ни-
ка та ко и ко ри сни ка со ци јал них услу га. 

Пост мо дер ни сти ве ћи ну сво јих кри ти ка со ци јал ног ра да 
ре а ли зу ју пре ко пре по зна ва ња мо дер ни стич ких тен ден ци ја кон-
цен три са них око: (1) скло но сти ка тре ти ра њу кли је на та као хо мо-
ге них обје ка та; (2) не кри тич ког при хва та њу на уч них до стиг ну ћа 
као про гре сив них; (3) уза луд не по тра га за веч ним исти на ма; или 
(4) фик си ра ног или то та ли зу ју ћег схва та ње иден ти те та.34) За ан ти-
опре сив ну прак су со ви јал ног ра да је бит но да се овим по тен ци ра 

34) Do mi nel li, L. AntiOppressiveSocialWorkTheoryandPractice. Pal gra ve Mac mil lan, New 
York, 2002. стр. 163-169.
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ва жност раз ли ка и од ба цу је тре ти ра ње уни тар но сти као пот пу но 
не про пи ту ју ће да то сти. По ред то га, пост мо дер ни зам ука зу је на то 
да ан ти-опре сив ни ан га жман мо же оста ти за ро бљен у прет по ста-
вље не про фе си о нал не „ак си о ме“ па сив но сти кли јен та и, след стве-
ног, па тер на ли стич ког при сту па ко ји то омо гу ћа ва. У том сми слу, 
де кон струк ци ја хо мо ге ног па сив ног су бјек та пред ста вља је дан од 
цен трал них те ма та пост мо дер ни стич ке кри ти ке. Пост мо дер ни зам 
ука зу је и на то ка ко мо дер ни стич ка па ра диг ма парт нер ства са кли-
јен том при ви ле гу је оне ко ји кон тро ли шу дру штве не ре сур се. Он, 
та ко ђе, апо стро фи ра уко ре ње ност кли је на та у сва ки да шњим ин-
тер ак циј ма, на ви ка ма и ру ти на ма, то јест по тен ци ра ми кро-ни во 
му ту ал но сти кли јен та, сфе ре у ко јој се оства ру је нај ве ћа кон тро ла, 
на уштрб нај ши рег пла на про ме на, ма кро-ни воа од но са мо ћи.

Пост мо дер ни зам, да кле, де ци зив но од ба цу је ана ли тич ку 
суб ми си ју уни вер за ли стич ким нор ма ма (или ве ли ким, ме та, на ра-
ти ви ма), по пут дру штве не прав де или дру штве не јед на ко сти.35) На 
тој ли ни ји, не при хва та се став, ка рак те ри сти чан за кон цепт др жа ве 
бла го ста ња, по ко ме сви они ко ји пот па да ју под од ре ђе ну ка те го-
ри ју (на при мер де фи ни са ну ста ро сним, род ним или ма те ри ја ним 
кри те ри ју ми ма) има ју слич не по тре бе, те да уни вер за ли стич ка 
др жа ва бла го ста ња тре ба на сва чи је по тре бе да ре а гу је на сли чан 
на чин. Апо стро фи ра се, да кле, не хо мо ге ност или не ком пак тонст, 
“раз би је ност” дру штве них гру па, те чи ње ни ца да оне све ви ше по-
ста ју мик сту ра раз ли чи тих со ци јал них ка те го ри ја. Ако се уоп ште 
мо же ре ћи да пост мо дер ни зам на не че му по чи ва, што сва ка ко не ма 
не ке не га тив не ме то до ло шке кон се квен це, он да је то ин си сти ра ње 
на плу ра ли зму и раз ли чи то сти ста но ви шта, на де ма ски ра њу дру-
штве них рас це па и ди фе рен ци ја ци ја. У сфе ри со ци јал не по ли ти ке 
то се на до ве зу је на уво ђе ње по ли ти ке иден ти те та, иден ти фи ко ва-
ња но вих дру штве них по де ла и не јед на ко сти, те пре и спи ти ва ња 
тра ди ци о нал них ре ди стри бу тив них ше ма у сми слу дру штве но-
еко ном ских и кла сних не јед на ко сти.

ЗАКЉУЧАК

Ка да је кон цепт др жа ве бла го ста ња ма сов них де мо кра ти ја 
у пи та њу, Ха бер мас твр ди ка ко је кри за ње но ен дем ско свој ство 
по нај ви ше због на пе то сти по ве за них са оства ре њем ци ље ва ба-
зи ра них на јед на кој ди стри бу ци ји ре сур са у усло ви ма тр жи шне 

35) Ви ди Hillyard, P. и Wat son, S. “Post mo dern so cial po licy: a con tra dic tion in terms?” Journal
ofSocialPolicy,25(3), 1996, стр. 321–346.
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еко но ми је (што по вла чи за со бом по ве ћа ни ни во ре гу ла ци је и ин-
тер вен ци о ни зма са не га тив ним ути ца јем на ауто но ми ју еко но ми-
је).36) Др жа ва бла го ста ња, на и ме, по ста вља из у зет но ви со ка по ре-
ска оп те ре ће ња, ко ја мо же оправ да ти са мо ус по ста вља њем не ког 
пра вед ног дру штве ног по рет ка (кон гру ент ног са не ким прет ход но 
при хва ће ним дру штве ним кон сен зу сом или кон сен зу сом бла го ста-
ња). Не мо гућ ност ис пу ње ња та ко фор му ли са не обли га ци је до во ди 
до кри зе ле ги ти ми те та и до зна чај ног сма ње ња по ве ре ња гра ђа на 
у др жа ву, па се сфе ра кул ту ре узи ма као под руч је за обез бе ђи ва-
ње ин тер пре та тив них ре сур са за кре а тив ни од го вор на прет ход но 
иден ти фи ко ва не про бле ме.

И по ред то га што је тр пе ла до ста кри ти ка, кон цеп ци ја др жа-
ве бла го ста ња је ипак ус пе ла да ре а ли зу је по мак у за шти ти основ-
них сло бо да и одва ја њу јед на ко сти гра ђа на од не пред ви дљи во сти 
тр жи шта ра да. За уну тра шњу си стем ску ин тен ци ју ега ли тар ног 
де мо крат ског кон цеп та, ко ји је фор мал но де фи ни сан уни вер зал-
ним гра ђан ским и по ли тич ким сло бо да ма, мо же се ре ћи да се из ра-
жа ва пот пу ном усме ре но шћу ка иде а лу суп стан ци јал не по ли тич ке 
јед на ко сти: (1) обез бе ђи ва њу ста ња у ко ме по ли тич ки ути цај ни је 
пре вас ход но де фи ни сан пре ко еко ном ске по зи ци је гра ђа на; (2) зах-
те ва њу ствар не јед на ко сти шан си и мо гућ но сти; (3) од ба ци ва њу 
не јед на ко сти уте ме ље не на раз ли чи тим со ци јал ним да то сти ма; и 
(4) да ва њу при о ри те та ма ње имућ ним као осно ви за кон цеп ту а ли-
за ци ју оп штег бла го ста ња. Да нас је иде о ло ги ја и прак са со ци јал-
де мо кра ти је, укљу чу ју ћи и мо дел др жа ве бла го ста ња као нај ек спо-
ни ра ни је фор ме дру штве не ад ми ни стра ци је и га ран та јед на ко сти, 
у по при лич но ха о тич ном ста њу.

Ак ту ел не по те шко ће има ју да ле ко ма ње ве зе са суп стан ци-
јал ном ме та мор фо зом људ ске при ро де и те жњи, а ви ше са ор га ни-
за ци о ним про бле ми ма ма ни фе сто ва ним ка ко кроз дис кре пан ци ју 
из ме ђу ква ли те та ор га ни зо ва ња и упра вљач ке прак се со ци јал-де-
мо кра ти је, та ко и кроз тран сфор ма ци ју оп штих ма те ри јал них усло-
ва. По тен ци јал ни смер у амор ти зо ва њу та кве кон сте ла ци је ни ка ко 
не мо же би ти, под из го во ром сло бо де из бо ра, ан га жо ва ње при ват-
них до ба вља ча у сфе ри услу га др жа ве бла го ста ња. Из бор из ме ђу 
раз ли чи тих до ба вља ча мо же би ти ну жан, али ни ка ко до во љан ква-
ли тет за по ве ћа ње ни воа „упли ва“ обич них гра ђа на у сфе ру бла го-
ста ња, јер са мо њи хо ва ди рект на пар ти ци па ци ја у зо ни пру жа ња 
услу га мо же им пру жи ти пра ви ути цај и раз ре ши ти их све ве ћег 
осе ћа ја ис кљу че но сти као гла са ча, рад ни ка, ко ри сни ка услу га др-
жа ве бла го ста ња и по ре ских об ве зни ка.

36) Ви ди Ha ber mas, J. The Philosophical Discourse of Modernity. Po lity Press, Cam brid ge, 
1987.
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Ка ко је то већ ра ни је су ге ри са но ме та-на ра ти ви ма ни фе сту-
ју ом ни сци јент не те о ри је или фи ло зо фи је ко је обе ћа ва ју људ ско 
осло ба ђа ње или же ле пру жи ти уни вер зал не фун да мен те исти ни то-
сти (ра ди се, да кле, о ап со лут ним, уни вер зал ним и све о бу хват ним 
си сте ми ма зна ња и исти не). Не пра те ћи мо дер ност, већ би ва ју ћи 
стал но при сут ни део ње ног ну кле у са, пост мо дер ност иза зи ва и од-
ба цу је то та ли зу ју ће ме та-на ра ти ве ко ји слу же за ле ги ти ми зо ва ње 
мо дер ни стич ке прак се. Про паст ко му ни стич ке ал тер на ти ве и же-
сто ка кри за кеј нзи јан ске др жа ве бла го ста ња све до че о за вр шет ку 
јед не епо хе ис пу ње не ве ли ким еман ци па тор ским на ра ти ви ма, ко ји 
су у сво јим основ ним пре ми са ма оста ли не до ре че ни и нео ства ре-
ни, па ти ме и са ја ко ма ло кре ди би ли те та. Ер го, јед но од нај ин те ре-
сант ни јих ана ли тич ких те ма та пост мо дер ног при сту па бла го ста њу 
ни је са мо ре ги стро ва ње плу ра ли те та иден ти те та, већ об у хва та ка-
ко раз ли чи те пер спек ти ве у трет ма ну и пла сма ну ње го вих де ло ва, 
та ко и тра јек то ри је иден ти тет ских тран сфор ма ци ја, те сплет од-
но са про и за шлих на без у слов ном ува жа ва њу раз ли ка. Спо соб ност 
мо би ли за ци је, по ве за не са но вим по и ма њем бла го ста ња, око по ла, 
ра се, сек су ал но сти и ин ва лид но сти за рад су прот ста вља ња или ал-
тер на ти ве вла да ју ћој стра те ги ји, ба зи ра ној на при ма ту по тре ба, ће 
за ви си ти од ка па ци те та да се, у по ли тич ки кон тин гент ном вре ме ну 
и про сто ру, оста не «чврст» у со ли дар но сти узро ко ва ној спе ци фич-
но сти ма и «мек» у ла ба во кон фи гу ри са ним је ди ни ца ма за јед ни-
штва.
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resume
The pa per de als with a com pa ra ti ve analysis of mo der nist, la te-

mo der nist and post mo der nist pa ra digms of wel fa re. In this sen se, the 
first part of pa per, ad dres ses the ge ne ral con cep tual pro fi ling of wel-
fa re, the wel fa re sta te and, con se qu ently, wel fa re po li tics. The fol lo-
wing sec tion de als with la te-mo der nist risk po li tics  and its im pact on 
the re for mu la tion of the wel fa re sta te in the so cial in vest ment sta te. In 
the di sco ur se of the so cial in vest ment sta te pro ces ses of in clu sion and 
ex clu si on are very im por tant, they al low or pre vent in di vi du als to par-
ti ci pa te in the eco no mic sphe re, espe ci ally at the le vel of the la bor mar-
ket. The fi nal part exa mi nes the post mo dern in si sten ce on the re le van ce 
of iden tity po li tics for de con struc tion of wel fa re me ta-nar ra ti ve. The 
post mo dern per cep tion of wel fa re in sists on plu ra lism and di ver sity, 
on un ma sking of so cial cle a va ges and dif fe ren ti a tion. This in clu des the 
in tro duc tion of iden tity po li tics, iden tifying new so cial di vi si ons and 
ine qu a li ti es, and the re con fi gu ra tion of tra di ti o nal re di stri bu ti ve sche me 
in terms of so cio-eco no mic and class ine qu a lity.
Key words: Wel fa re, Wel fa re Sta te, High Mo der nity, Ant hony Gid dens, Post-

mo der nity, So cial Po licy, So cial Work.
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Сажетак
У је ку нај но ви јих де ша ва ња на свет ском фи нан сиј ском тр-

жи шту, по сле про па сти не ко ли ко ве ли ких фи нан сиј ских кон гло-
ме ра та, ак ту е ли зу је се ста ро пи та ње о под ва ја њу ко мер ци јал ног и 
ин ве сти ци о ног бан кар ства. По ка за ло се да су за хук та ли ег зо тич-
ни по сло ви са хар ти ја ма од вред но сти би ли глав ни по кре тач фи-
нан сиј ског кра ха и, с тим у ве зи, као ре ше ње на ме ће се раз два ја-
ње ин ве сти ци о них и ко мер ци јал них бан кар ских по сло ва. Глав ни 
ар гу мент је да се не сме до зво ли ти да но вац по ре ских об ве зни ка 
по но во ле чи про бле ме ба на ка у при ват ном вла сни штву, про бле ме 
про у зро ко ва не ло шим про це на ма и од лу ка ма ам би ци о зних ме на-
џе ра. Ука зу је се на чи ње ни цу да крив це за кри зу тре ба пре вас ход но 
тра жи ти у се бич ној људ ској при ро ди, а не у од ре ђе ним ево лу тив-
ним си сте ми ма (као што је раз ви је но фи нан сиј ско тр жи ште). Рад 
се у пр вом де лу фо ку си ра на раз вој уни вер зал ног бан кар ства. Да-
ље су ука зу је на пред но сти и мањ ка во сти овог кон цеп та, да би се 
у по след њем де лу су ми ра ли окви ри но вих оштрих ре гу ла тор них 
про пи са и пре по ру ка у овом сег мен ту фи нан сиј ског тр жи шта. То 
је од го вор на ре ал не еко ном ске гу бит ке, с јед не, и на при ти сак јав-
но сти, с дру ге стра не.
Кључ не ре чи: уни вер зал но бан кар ство, ко мер ци јал не бан ке, ин ве сти ци-

о не бан ке, ре гу ла ци ја, де ре гу ла ци ја, кри за.
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1.ПОЈАМУНИВЕРЗАЛНОГБАНКАРСТВА

Основ не услу ге ко мер ци јал них, тра ди ци о нал них или кла-
сич них ба на ка, ве ко ви ма уна зад под ра зу ме ва ју при ма ње раз ли чи-
тих вр ста де по зи та од кли је на та и из да ва ње кре ди та ста нов ни штву 
и при вре ди у зе мљи и ино стран ству. За јед нич ка ка рак те ри сти ка 
свих тра ди цо нал них ко мер ци јал них ба на ка је у то ме да су им де по-
зи ти основ ни из вор при хо да, а из да ти кре ди ти чи не нај зна чај ни ју 
став ку ак ти ве. На пла ћу ју ћи ви шу ак тив ну ка ма ту за из да те кре ди те 
и пла ћа ју ћи ни жу (па сив ну) за при мље не де по зи те, бан ке оства-
ру ју раз ли ку у це ни ко ја чи ни основ ни про фит ових ин сти ту ци ја.  

Не ка да шња уло га ба на ка вре ме ном се ме ња. Оне по ста ју вр-
ло ак ти ван и у по је ди ним зе мља ма до ми нан тан уче сник на фи нан-
сиј ском тр жи шту. Кон цепт ко мер ци јал ног бан кар ства, на ро чи то у 
ери ин ду стри ја ли за ци је, пру жа ису ви ше ма ли ма не вар ски про стор 
за по ве ћа не апе ти те, ка ко са мих бан ка ра та ко и њи хо вих кли је на та. 
Ја вља се по тре ба за до дат ним из во ри ма сред ста ва. Спек тар њи хо-
вих услу га ши ри се сход но зах те ви ма кли је на та, с јед не, и при род-
не те жње бан ке за сти ца њем што ви шег про фи та, с дру ге стра не.1) 

Са вре ме не бан ке ши ром све та да нас ну де спек тар услу га 
сво јим кли јен ти ма ко ји се дра стич но раз ли ку је од по сло ва тра ди-
ци о нал них ба на ка. По ред кла сич них бан кар ских, оба вља ју по сло-
ве са хар ти ја ма од вред но сти, да ју кон сул тант ске услу ге у ве зи са 
ин ве сти ра њем на фи нан сиј ском тр жи шту, пру жа ју по моћ око ор-
га ни зо ва ња еми си је хар ти ја од вред но сти, га ран ту ју еми си је, от-
ку пљу ју или са мо про да ју хар ти је еми те на та. Исто та ко, ак тив ни 
су уче сни ци у ре струк ту ри ра њу пред у зе ћа, про ме ни вла снич ке 
струк ту ре, пре у зи ма њу или спа ја њу. Бан ке ко је се ба ве ис кљу чи во 
прет ход ним на бро ја ним по сло ви ма на зи ва ју се ин ве сти ци о не бан-
ке. Уско су по ве за не са бро кер ско-ди лер ским по сло ви ма и ак тив-
но тр гу ју свим вр ста ма хар ти ја од вред но сти. Струк ту ру њи хо ве 
па си ве чи не, по ред соп стве ног ка пи та ла, пре те жно из да те хар ти је 
од вред но сти или по зајм ље ни ка пи тал од дру гих ба на ка. Njихови 
нај зна чај ни ји кли јен ти су ин ве сти ци о ни и пен зи о ни фон до ви, хеџ 
фон до ви, оси гу ра ва ју ћа дру штва, број не кор по ра ци је. Ве ли ки до-
при нос по пу ла ри за ци ји ин ве сти ци о них ба на ка да је ме ђу на род но 
ре гу ла тор но окру же ње окре ну то про це си ма де ре гу ла ци је по след-
њих де це ни ја, раз вој тех но ло ги је у обла сти ши ре ња ин фор ма ци ја, 
као и не сум њив на пре дак ком пју тер ске тех но ло ги је. За хва љу ју ћи 

1) О тен ден ци ја ма у бан кар ству ви де ти: She lagh Hef fer nan, ModernBanking,John Wi ley and 
Sons, 2005 ili H.R. Mac hi ra ju: Mo dern Com me ri cal Ban king, NewAgeInternationalLimited,
2008.
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бро ју и ра зно ли ко сти услу га ко је ну де, мно ге да на шње бан ке до би-
ја ју на зив „фи нан сиј ски су пер мар ке ти“ или „onestopshops“ што 
не дво сми сле но опи су је да по ну да на јед ном ме сту мо же за до во љи-
ти ап со лут но све фи нан сиј ске прох те ве. За хва љу ју ћи овој чи ње ни-
ци ко ја по го ду је ка ко ко ми тен ти ма та ко и бан ка ма, бан ке све ви ше 
раз ви ја ју сво је ак тив но сти на фи нан сиј ском тр жи шту афир ми шу-
ћи ти ме кон цепт уни вер зал ног бан кар ства.

Уни вер зал не бан ке су фи нан сиј ске ин сти ту ци је ко је се ба-
ве под јед на ко де по зит но кре дит ним по сло ви ма са ста нов ни штвом 
и при вре дом и по сло ви ма са хар ти ја ма од вред но сти. Има ју до-
ми нант ну уло гу на фи нан сиј ском тр жи шту за јед но са оста лим ин-
сти ту ци о нал ним ула га чи ма. Кон цепт уни вер зал не бан ке има ду гу 
исто ри ју и у мно гим раз ви је ним зе мља ма пред ста вља и је ди ни мо-
дел по сло ва ња ба на ка.2) У ма њем бро ју зе ма ља, по сто ја ла су ре гу-
ла тор на огра ни че ња за ко мер ци јал но и ин ве сти ци о но бан кар ство 
под за јед нич ким кро вом. За пра во, ко мер ци јал ни и бан кар ски по-
сло ви су ду ги низ го ди на би ли фи зич ки одво је ни за кон ским ак ти ма 
и ни је по сто ја ла мо гућ ност да иста бан ка оба вља обе гру пе фи-
нан сиј ских по сло ва. За ни мљи во је да су се у САД и у Евро пи од-
но си из ме ђу ко мер ци јал ног и ин ве сти ци о ног бан кар ства пот пу но 
раз ли чи то фор ми ра ли и раз ви ја ли. За јед нич ко им је ипак то што је 
уни вер зал но бан кар ство на бу ја ло ка да су же ље ба на ка за ви со ким 
про фи ти ма по ста ле ва жни је од дру штве них ин те ре са и ста бил них 
фи нан сиј ских и еко ном ских то ко ва. Због то га је при ча о успо ну и 
па ду уни вер зал ног бан кар ства нео дво ји ва од суд би на по зна тих по-
слов них љу ди и бан ка ра.

Уни вер зал но бан кар ство у Аме ри ци у про те клих де це ни ју 
и по ка рак те ри са ло је из два ја ње ве ли ких фи нан сиј ских ку ћа, као 
што су Gold man Sach, AIG, Mer rill Lunch, Mor gan Stan ley, Be ar Ste-
a ris и Lex man Brot hers ко је су вр ло успе шно по сло ва ле све до фи-
нан сиј ске кри зе 2007. го ди не. На кон из би ја ња кри зе до жи вља ва ју 
раз ли чи ту суд би ну. Не ке су бан кро ти ра ле (Lex man), не ке су про да-
те (Be ar, Mer rill, AIG), а Mor gan Stan ley и Gold man Sachs на ста вља-
ју да по слу ју као ко мер ци јал не бан ке. За јед нич ко за све бан ке је да 
су зах те ва ле, а не ке и до би ле, по моћ од др жа ве. 

Чи ме је би ло под стак ну то бу ја ње уни вер зал них ба на ка у САД 
у по след њих три де се так го ди на? Још је ад ми ни стра ци ја пред сед-
ни ка Ре га на до зво ли ла ли бе рал ни је од но се на фи нан сиј ском тр жи-
шту. Уме сто вла ди них про гра ма из да ва ња кре ди та зај мо прим ци ма 
с ни ским до хот ком, ли бе ра ли за ци ја је за пра во зна чи ла да се бан ка-

2) Ви де ти ви ше у, на при мер: Car los M. Pe la ez i Car los A. Pe la ez, FinancialRegulationafter
GlobalRecession,Pal gra ve Mac mil lan, 2009, по гла вље 4, стр. 91-95.
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ма до пу шта да се ба ве по пу лар ним и ши ро ко рас про стра ње ним по-
сло ви ма кре ди ти ра ња ста нов ни штва. Бан ке су из да ва ле пре те жно 
кре ди те оси гу ра не хи по те ком и вре ме ном це не ку ћа и ста но ва по-
чи њу да ра сту. Бан ке при ку пље не хи по те кар не кре ди те сор ти ра ју у 
пу ло ве слич них ка рак те ри сти ка и на осно ву њих из да ју ду жнич ке 
хар ти је од вред но сти и да ље их пре про да ју на фи нан сиј ском тр-
жи шту. Ово су основ не ка рак те ри сти ке про це са се кју ри ти за ци је 
не по сред но пре из би ја ња по след ње фи нан сиј ске кри зе. Да би се 
хар ти је што лак ше и ску пље про да ле на фи нан сиј ском тр жи шту, 
нео п ход на је би ла ре пу та ци о на пот по ра ко ју пру жа ју реј тинг аген-
ци је. На и ме, нај по зна ти је реј тинг аген ци је ран ги ра ју ова кве ин-
стру мен те као хар ти је ве о ма ви со ког ква ли те та и ти ме њи хо вим 
из да ва о ци ма омо гу ћа ва ју ве ћи и бр жи про фит. Ни зак ри зик хар ти је 
до би ја ју на осно ву хи по те ка ко је су им у осно ви, а чи ја це на у ме-
ђу вре ме ну ра пид но ра сте. На по слет ку, с па дом це на не крет ни на 
чи тав про цес се пи ра ми дал но уру ша ва и оста вља по сле ди це ка ко 
на фи нан сиј ску та ко и на ре ал ну област еко ном ског жи во та. Сум-
њи во по сло ва ње са ег зо тич ним хар ти ја ма од вред но сти је на кра ју 
са мо Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве кроз про грам по мо ћи (ТАРП)3) 
ко шта ло око 400 ми ли јар ди до ла ра. По след њих го ди на во ди се 
оштра по ле ми ка о по нов ном уво ђе њу фор мал не ба ри је ре из ме ђу 
по сло ва ња ко мер ци јал них и ин ве сти ци о них ба на ка.4) 

2.УНИВЕРЗАЛНОБАНКАРСТВО
ИПРИВРЕДНИРАСТ

Свет ска фи нан сиј ска кри за ди рект но се по ве зу је са ве ли ким 
фи нан сиј ским кон гло ме ра ти ма чи је ри зич но по сло ва ње, на ро чи то 
у сек то ру са хар ти ја ма од вред но сти, по ста је глав на ме та нај но-
ви јих ме ра ре гу ла ци је.5) Ве ро ват но нај ве ћи кри ти чар ин ве сти ци о-
ног бан кар ства је сте ути цај ни Пол Круг ман, про фе сор еко но ми је и 
до бит ник Но бе ло ве на гра де. Он ука зу је на оту ђе ност са вре ме ног 
бан кар ства од сво јих ко ре на и кри ти ку је „бан кар ство у сен ци“ – 
од бој ност ба на ка да се ба ве тра ди ци о нал ним кре дит но-де по зит-

3) TARP – Tro u bled As set Re li ef Про грам је про грам по мо ћи фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма 
кроз ку по ви ну њи хо ве про бле ма тич не ак ти ве.

4) Сво је ви ђе ње ових до га ђа ја да је бив ши шеф аме рич ког Си сте ма фе де рал них ре зер ви у 
по зна тој књи зи: Alan Gre en span, TheAgeofTurbulence, Pen guin Press New York, 2007.

5) О раз ли чи тим узро ци ма кри зе ви де ти, на при мер: Ri car do Ca bral, „A per spec ti ve on the 
symptoms and ca u ses of the fi nan cial cri sis“, JournalofBanking&Finance, бр. 37, 1(2013) 
или Вла дан Па вло вић и Иси до ра Љу мо вић, „Фи нан сиј ска ре гу ла ти ва у САД као по кре-
тач кри зе“, Рачуноводство,53, 5-6/2009.
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ним по сло ви ма и њи хо ву оп чи ње ност ин ве сти ра њем и хар ти ја ма 
од вред но сти. Он сма тра да бан кар ство мо ра по но во да бу де „до-
сад но“, што зна чи да се ре гу ла ци јом огра ни че мо гућ но сти да бан ке 
бу ду уни вер зал не.6)

Ве ли ки број ра до ва и ис тра жи ва ња ука зу је на бли ску ве зу 
уни вер зал ног бан кар ства, на ро чи то ње го вог ин ве сти ци о ног де ла, 
и при вред ног ра ста. Са мо ве ли ке (или син ди ка ли зо ва не ма ње бан-
ке) у мо гућ но сти су да по др же зах те ве за ве ли ким из но сом фи-
нан сиј ских сред ста ва ко ји је по тре бан кор по ра ци ја ма за ка пи тал не 
ин ве сти ци је. На при мер, у пе ри о ду сна жног ин ду стриј ског раз во ја 
САД (по че так XX ве ка) из ра же на бан кар ска кон цен тра ци ја (тј. ма-
ла кон ку рен ци ја из ме ђу ба на ка) за пра во је до при не ла ра сту и ни-
је, што би се на пр ви по глед по ми сли ло, ус по ри ли раз вој на у штрб 
бан ка р ских про фи та.7) Сво јом ре пу та ци јом и по ве ре њем ко је ужи-
ва ју у јав но сти, ве ли ке бан ке има ју мо гућ ност да без ве ћих на по ра 
уве ду и под стак ну тр го ви ну но вим ин стру мен ти ма.8) Уни вер зал-
не бан ке омо гу ћа ва ју на ста нак и ши ре ње фи нан сиј ских ино ва ци-
ја ини ци јал но за ин сти ту ци о нал не кли јен те, али ови фи нан сиј ски 
ин стру мен ти вр ло бр зо по ста ју по пу лар ни код оста лих уче сни ка 
на фи нан сиј ском тр жи шту и та ко до при но се раз во ју чи та вог дру-
штва. Тре ба из дво ји ти ин стру мен те за шти те (хе џин га) на де ви зном 
тр жи шту као фи нан сиј ску ино ва ци ју на ме ње ну мул ти на ци о нал-
ним ком па ни ја ма ко ја би ва бр зо и ла ко при хва ће на од стра не оста-
лих уче сни ка. По сло ва ње не мач ких ба на ка кра јем XIX и по чет ком 
XX ве ка би ло је пре те жно ори јен ти са но на при вред на пред у зе ћа са 
ко ји ма се ства ра вр ло бли зак од нос и ме ђу соб но по ве ре ње. По сле-
дич но, сма њу ју се тро шко ви при ба вља ња ин фор ма ци ја о пред у зе-
ћи ма и на тај на чин се осве тља ва пут не по вер љи вој штед њи да се 
лак ше мо би ли ше. 

Бан ке су у си ту а ци ји да те мељ но са гле да ју по сло ва ње пред у-
зе ћа, да ода бе ру бо ље и ло ши је ин ве сти ци је и да, уз те ин фор ма ци-
је, мно го јед но став ни је при ву ку ка пи тал. У Ен гле ској је струк ту ра 
фи нан сиј ског си сте ма би ла ви ше окре ну та по сло ви ма са хар ти ја ма 
од вред но сти и ни је по сто ја ла та ко бли ска ве за са пред у зе ћи ма као 
што је био слу чај у Не мач кој. По све ће ност не мач ких ба на ка кор-
по ра тив ном сек то ру у ве ли кој ме ри об ја шња ва мно го бр жи раст 

6) Paul Krug man, TheReturnofDepressionEconomicsandtheCrisisof2008,W.W. Nor ton and 
Com pany New York, 2009.

7) Kris Ja mes Mitche ner и Da vid Whe e lock, „Do es the struc tu re of ban king mar kets af fect eco-
no mic growth? Evi den ce from U.S. sta te ban king mar kets“, Explorations inEconomicHi-
story, бр. 50, 2/2013.

8) Jan Schil bach, Universalbanks:Optimal forclientsandfinancialstability, De utsche bank 
re se arch, In ter net, http://www.dbre se arch.com/PROD/DBR_IN TER NET_EN-PROD/
PROD0000000000296976.pdf, 30/06/2013.
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ин ду стриј ске про из вод ње у овој зе мљи пре Пр вог свет ског ра та. 
Ком па ра тив на ана ли за са аме рич ким фи нан сиј ским си сте мом та-
ко ђе по твр ђу је ве ћу по све ће ност ин ду стриј ском раз во ју и ука зу је 
на ма ње си стем ске про бле ме фи нан сиј ског сек то ра у Не мач кој. За 
раз ли ку од бан ко цен трич ног не мач ког, аме рич ки фи нан сиј ски си-
стем је ви ше окре нут тр жи шту хар ти ја од вред но сти, пр вен стве но 
ак ци ја ма ко је су углав ном би ле у по се ду ста нов ни штва. Ово пред-
ста вља раз лог ви ше у при лог чи ње ни ци да је не мач ки фи нан сиј-
ски си стем кроз сма ње ње ин фор ма ци о не аси ме три је и пре ко ве ће 
кор по ра тив не кон тро ле у пред у зе ћи ма ому гу ћа вао ефи ка сни ју ало-
ка ци ју сред ста ва. Раз ви је но аме рич ко тр жи ште хар ти ја од вред но-
сти је, с дру ге стра не, афир ми са ло ве ћи ни во ди вер си фи ка ци је као 
осно ве за сма ње ње ри зи ка ула га ња.9) 

У ак ту ел ној свет ској кри зи ис тра жи ва ње Дој че бан ке (De-
utscheBank) ука зу је да су нај ве ћи гу би так пре тр пе ле ви со ко спе-
ци ја ли зо ва не бан ке, би ло да су се ба ви ле са мо ин ве сти ци о ним или 
са мо ко мер ци јал ним бан кар ством, а да су уни вер зал не бан ке има ле 
ма ње фи нан сиј ске про бле ме од њих. И да ље се кон со ли ду ју, али су 
пре тр пље не ште те и гу би ци пр вен стве но ре зул тат ло ше по слов не 
по ли ти ке ме наџ мен та и ло ших од лу ка.10) У дру гом ис тра жи ва њу, у 
осно ви је по твр ђе на прет ход на хи по те за, с тим што су ло ше од лу ке 
ме наџ мен та при пи са не др жав ном вла сни штву у про па лим не мач-
ким бан ка ма.11) У скло пу те зе о до при но су раз во ју зе мље, за ни-
мљи ви су ре зул та ти ис тра жи ва ња ко је ем пи риј ски до ка зу је да су 
уни вер зал не бан ке од 1989. до 2012. го ди не фи нан си ра ле про јек те 
ри зич ни јих и ујед но знат но про дук тив ни јих кор по ра ци ја од оних 
ко је су фи нан си ра ле ко мер ци јал не бан ке. Та ко ђе, по сто је до ка зи о 
ве ћој ефи ка сно сти по сло ва ња уни вер зал них ба на ка и њи хо вом из-
ра же ном ути ца ју на дис пер зи ју при хо да у САД.12) 

Прет ход ни ар гу мен ти још јед ном ука зу ју на по зи тив не стра-
не уни вер зал ног бан кар ства, ука зи ва њем на ве зу из ме ђу фи нан сиј-
ског раз во ја и при вред ног ра ста и раз во ја. То што је не ка бан ка 
раз ви је на или укљу че на у кор по ра тив не то ко ве или у ин ве сти ра ње 
у хар ти је од вред но сти, не зна чи уна пред да је тај фи нан сиј ски си-

9) Ross Le vin, „Fi nan cial De ve lop ment and Eco no mic Growth“, JournalofEconomicLiteratu-
re, Ame ri can Eco no mic As so ci a tion, 2/1997, стр. 717-718.

10) Jan Schil bach, Universalbanks:Optimal forclientsandfinancialstability, De utsche bank 
re se arch, In ter net, http://www.dbre se arch.com/PROD/DBR_IN TER NET_EN-PROD/
PROD0000000000296976.pdf, 30/06/2013.

11) Di e mo Di e trich i Uwe Vol lmer, „Are uni ver sal banks bad for finan cial sta bi lity? Ger many du-
ring the world finan cial cri sis“, Qu ar terly Re vi ew of Eco no mics and Fi nan ce, бр. 52, 2/2012.

12) Da niel Ne u hann i Far zad Sa i di, The RiseoftheUniversalBank:FinancialArchitectureand
FirmVolatilityintheUnitedStates, http://w4.stern.nyu.edu/fi nan ce/docs/pdfs/Se mi nars/123f-
sa i di.pdf, 30/06/2013.
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стем лош и склон из би ја њу фи нан сиј ске кри зе. Фи нан сиј ски си-
стем, иако је дан од нај ва жни јих и нај зна чај ни јих си сте ма у др жа ви, 
ипак пред ста вља са мо (је дан) сег мент раз во ја укуп не при вре де.13)

Тре ба има ти у ви ду спе ци фич но сти ма лих зе ма ља, по што 
од ре ђе на пра ви ла ко ја ва же у ве ли ким др жа ва ма не ва же за ма ње 
при вре де. Та ко се ука зу је на чи ње ни цу да је за ма ле при вре де ва-
жно да за др же ма ње тра ди ци о нал не бан ке, по што ће се у њи ма пре 
и лак ше ис по ста ви ти да су ве ће бан ке „пре ве ли ке да би про па ле“ и 
да су из ра же на прет ња фи нан сиј ској ста бил но сти.14)

Да ли је је дан од мо ти ва бан кар ског ула га ња у пред у зе ћа по-
ве ћа ње при вред ног ра ста? На су прот прет ход ном раз ма тра њу, има 
ста во ва да би би ло на ив но бан кар ском раз во ју при пи си ва ти би ло 
ка кве за слу ге за при вред ни раз вој. Ако до то га и до ђе, то је са мо 
слу чај на по сле ди ца се бич ног по на ша ња ба на ка. Ако се има у ви ду 
ра ни раз вој аме рич ког бан кар ског си сте ма, на ро чи то кроз по сло ва-
ње Ј.П. Мор га на и Рок фе ле ра, уви ђа се огро ман ути цај ко ји бан ке 
вр ше на ком па ни је, ка ко ди рект но та ко и пре ко по ли тич ког ло би-
ра ња. По да так о 126 ди рек тор ских по зи ци ја у 89 ком па ни ја ко ји 
су Ј. П. Мор ган и ње го ва бан ка има ли, ја сно ука зу је на ве ли ку моћ 
ко ју ужи ва ма ла гру па љу ди. Са вре ме ни ци ових до га ђа ња ука зу ју 
на све моћ гру пе оли гар ха ко ји кро је и пре кра ја ју за ко не и про пи се 
по сво јој ме ри. Већ је на по ме ну то да и чу ве ни Глас-Сти ге лов за-
кон ви ше на ста је као по сле ди ца при ват них пре ви ра ња не го ну жног 
јав ног ин те ре са. Кроз сво је по ли тич ко-род бин ске ве зе, Рок фе лер 
ло би ра за овај за кон (иако ће и ње го ва бан ка тр пе ти по сле ди це) с 
ци љем да уни шти свог кон ку рен та, о че му је већ би ло ре чи. Да кле, 
лич ни мо ти ви, осве то љу би вост, љу бо мо ра, грам зи вост, по хле па и 
не за си тост не ка да су мно го ве ћи по кре та чи ре фор ми и за ко на не го 
би ло ко ји дру штве но оправ да ни фак то ри. 

3.НЕИЗВЕСНАБУДУЋНОСТ:
РЕГУЛАТИВАИПРЕПОРУКЕ

Ре гу ла ци ја се че сто кри ти ку је као не по треб но ме ша ње би ро-
кра ти је у еко ном ске то ко ве и као по сле ди ца по ри ва др жав не ад ми-
ни стра ци је да упра вља сви ме, па и еко но ми јом. При то ме се за бо-
ра вља да по тре ба за др жав ном ре гу ла ци јом про из ла зи и из не ких 
објек тив них окол но сти. Прак са је по ка за ла да се че сто еко ном ске 

13) Са ми ауто ри прет ход не ана ли зе ука зу ју на огра ни чен ути цај са мо фи нан сиј ске струк ту-
ре на уку пан раз вој зе мље.

14) Fran ce sco Val la scas i Ke vin Ke a sey, „Bank re si li en ce to syste mic shocks and the sta bi lity of 
ban king systems: Small is be a u ti ful“, JournalofInternationalMoneyandFinance,бр. 31, 
6/2012.
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те о ри је за сни ва ју на не ре ал ним прет по став ка ма и да се оп ти мал ни 
при вред ни ре зул та ти не мо гу оства ри ти ако се све пре пу сти тр жи-
шту.

У не ким гра на ма при вре де вла да огра ни че на кон ку рен ци ја, 
тј. тр жи шна си ту а ци ја ко ја се ка рак те ри ше по сто ја њем са мо јед ног 
пред у зе ћа (или не ко ли ко пред у зе ћа) ко је снаб де ва тр жи ште (мо-
но пол или оли го пол). Че сто и др жа ва сво јим ак ци ја ма омо гу ћа ва 
ства ра ње ова квих си ту а ци ја јер, на при мер, одо бра ва па тен те као 
ис кљу чи ва пра ва на не ки про на ла зак и ти ме под сти че ино ва ци је, 
али, са дру ге стра не, кон ку рен ци ју на тр жи шту чи ни ма ње са вр ше-
ном. Не ка да је и це лис ход но да у од ре ђе ној обла сти по сто ји са мо 
не ко ли ко пред у зе ћа јер то чи ни про из вод њу ефи ка сном (ба ри је ре 
ула зу омо гу ћа ва ју по сти за ње еко но ми је оби ма за шти ће ним пред у-
зе ћи ма).

Та ко ђе, по сто ји од ре ђен број чи сто јав них до ба ра ко је по је-
ди нац бес плат но ко ри сти и го то во је не мо гу ће да се ис кљу чи из 
ужи ва ња у тим до бри ма (све и да то же ли), али чи ји укуп ни тро-
шко ви пре ва зи ла зе ко ри сти ко је би по је ди нац имао да на пра ви та-
кво до бро. У та квим си ту а ци ја ма је нео п ход на ак тив ност и ула га-
ње др жа ве. 

Исто та ко, кад год при ват на тр жи шта ни су вољ на да пру же 
од ре ђе ни про из вод или услу гу, чак и у си ту а ци ја ма ка да су тро-
шко ви њи хо вог обез бе ђе ња ни жи не го што су по је дин ци спрем ни 
да пла те, по сто ји тр жи шна не са вр ше ност, а та ква тр жи шта се на-
зи ва ју не пот пу на јер по ну ђа чи не ма ју ин те рес да пру же ши рок оп-
сег по ну де ро бе или услу га. Ово је чест слу чај у обла сти пру жа ња 
оси гу ра ња или одо бра ва ња од ре ђе них кре ди та.

Ад ми ни стра ци је раз ви је них зе ма ља су од луч но ре а го ва ле 
од мах по уоча ва њу раз ме ра кри зе, у дру гој по ло ви ни 2008. го ди-
не. Пред ња чи ле су САД, а раз ви је не зе мље Евро пе и Ази је углав-
ном су пра ти ле по те зе Аме ри ке. Ин тер вент не ме ре би мо гле да се 
по де ле у не ко ли ко гру па. Пр ву чи не ме ре усме ре не ка по ве ћа њу 
ли квид но сти: цен трал не бан ке и ми ни стар ства фи нан си ја су спро-
ве ле из у зет но екс пан зив не ме ре мо не тар не и фи скал не по ли ти ке, 
ка ко би пред у пре ди ли су но врат кре дит не ак тив но сти из при ват них 
из во ра. Дру го, пред у зе те су ме ре ка спре ча ва њу бан крот ста ва, ка-
ко пред у зе ћа, та ко и фи нан сиј ских ин сти ту ци ја – про це ње но је да 
би до шло до сло ма ре ал не и фи нан сиј ске еко но ми је у слу ча ју про-
па сти круп них кор по ра ци ја и ба на ка. Тре ће, спро ве де не су ме ре 
фо ку си ра не на сег мент стам бе них кре ди та, пр вен стве но под сти ца-
њем ба на ка да ума ње кре дит но оп те ре ће ње фи нал них ко ри сни ка 



ВладимирВ.Првуловић,СањаМ.Вучковић Банкарство:узрокили...

43

кре ди та. Че твр то, са вре мен ским по ма ком, пред ла жу се но ве ме ре 
фи нан сиј ске ре гу ла ци је.

На кон број них пар ци јал них ме ра за спа са ва ње фи нан сиј ског 
си сте ма, пред ло га, са ве та и пра вил ни ка, Сје ди ње не Аме рич ке Др-
жа ве у ју лу 2010. го ди не, де лом на осно ву Во ке ро вих пра ви ла15) 
ко ји се ти чу бан кар ског тр го ва ња, до но се за кон о фи нан сиј ској ре-
фор ми (Dodd-FrankWallStreetReformandConsumerProtectionAct) 
ко јим се у пот пу но сти ре гу ли ше чи тав фи нан сиј ски си стем. По ред 
ба на ка, оси гу ра ва ју ћих ку ћа и пен зи о них фон до ва, за кон ре гу ли ше 
и реј тинг аген ци је као и дру ге сег мен те фи нан сиј ског си сте ма. Нај-
зна чај ни ја про ме на у сме ру ри го ро зни је кон тро ле ба на ка је Во ке-
ро во пра ви ло о огра ни ча ва њу шпе ку ла тив них тран сак ци ја ко је су 
иден ти фи ко ва не као глав ни узроч ни ци фи нан сиј ске кри зе и по том 
ре це си је. На и ме, ко мер ци јал не бан ке мо гу се ба ви ти тр го ви ном 
хар ти ја од вред но сти у сво је име, као и ула га њем у хеџ фон до ве и 
оста ле при ват не фон до ве са мо до 3% соп стве ног ка пи та ла (propri-
etrytrading16)). Из вор но, Во кер је пред ло жио низ стро жих огра ни-
че ња, али ни су сви пред ло зи и пре то че ни у за кон. Та ко је пра ви ло 
пр во бит но су ге ри са ло пот пу ну за бра ну ула га ња ко мер ци јал них 
ба на ка у ин ве сти ци о не по сло ве у сво је име, али се ипак, под по ли-
тич ким при ти сци ма и при ти сци ма ра зних ин те ре сних гру па – мо-
ди фи ко ва ло. 

У по гле ду одва ја ња ин ве сти ци о ног и ко мер ци јал ног бан кар-
ства, но ви за кон се по ре ди са Глас-Сти ге ло вим за ко ном из 1933. го-
ди не. Док је на сна зи био ста ри за кон, де ша ва ле су се пар ци јал не, 
али не и гло бал не тур бу лен ци је на фи нан сиј ском тр жи шту. Кра јем 
осам де се тих го ди на кри за на бер зан ском тр жи шту ни је по го ди ла 
ко мер ци јал не бан ке, као што бан кар ска кри за по чет ком де ве де-
се тих ни је по го ди ла тр жи ште хар ти ја од вред но сти. То го во ри у 
при лог те зи да раз два ја ње два ви да бан кар ског по сло ва ња до но си 
ди вер си фи ка ци ју на гло бал ном фи нан сиј ском тр жи шту и ума њу је 
ри зик фи нан сиј ске кри зе. Раз лог ви ше за раз два ја ње ле жи и у чи-
ње ни ци да су у по след њој кри зи ин те гри са не бан ке ин фи ци ра ле 
јед на дру гу и пре не ле за ра зу у свет ске окви ре.

Ни је зго рег освр ну ти се и на по ли тич ке ути ца је и при ти ске 
при уво ђе њу би ло ка квих но ви на и за ко на од стра не ре гу ла тор них 

15) ПаулВолцкер, аме рич ки еко но ми ста и бив ши пред сед ник Фед-а, а од 2009. го ди не у са-
ве то дав ном те лу пред сед ни ка Ба ра ка Оба ме.

16) Proprietarytrading озна ча ва тр го ви ну хар ти ја ма од вред но сти ко ју бан ка оба вља у сво је 
име и за ра чун сти ца ња соп стве ног про фи та, а не у име и за ра чун кли је на та. Ова тр го-
ви на се сма тра ри зич ним де лом бан кар ског по сло ва ња и ви ше до при но си во ла тил но сти 
про фи та.
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вла сти на фи нан сиј ском тр жи шту. У уни вер зал ном бан кар ству то 
по при ма озбиљ ни је им пли ка ци је јер су у овом слу ча ју удру же ни 
ин те ре си ско ро свих уче сни ка: ко мер ци јал них и ин ве сти ци о них 
ба на ка, пен зи о них фон до ва, оси гу ра ва ју ћих дру шта ва, ин ве сти-
ци о них фон до ва. Раз дво је ни ин те ре си и ин сти ту ци је ипак не ма ју 
та ко ве ли ку пре го ва рач ку сна гу, а има ју ма ње фи нан сиј ских мо гућ-
но сти и мо ти ва за ло би ра њем и по ли тич ким при ти сци ма.

Ме ђу тим, нај но ви ји за кон у САД на и ла зи на број не кри ти ке. 
Сма тра се да ће аме рич ке бан ке би ти у ин фе ри ор ни јем по ло жа ју у 
од но су на кон ку рент ске ино стра не бан ке ко је не ма ју та кву вр сту 
огра ни че ња, што мо же да до ве де до не ло јал не кон ку рен ци је. Нил 
и Вајт ука зу ју на опрез при ана ли зи ак ту ел не ре гу ла ци је у САД и 
ука зу ју на мо гу ће по сле ди це ко је се са да не мо гу са гле да ти. Мо гу-
ће је, пре ма њи хо вим ре чи ма, да не ке но ве фи нан сиј ске ино ва ци је 
за о би ђу стро жи ре гу ла тор ни оквир и ини ци ра ју не ку но ву кри зу, 
кри зу чи ја се обе леж ја са да не мо гу за ми сли ти.17)

У ЕУ до не дав но су гла ви ре гу ла тор ни то ко ви од ви ја ли у 
скла ду са пре по ру ка ма фор му ли са ним у тзв. Ба зел ским стан дар-
ди ма. Бан кар ском по сло ва њу су се на ме та ли стро жи зах те ви за 
ка пи та лом, ли квид но шћу и ле ве ри џом пу тем Ба зел III стан дар да 
чи ја је им пле мен та ци ја у то ку. По ве ћа ње зах те ва за ка пи та лом и 
ре гу ла ци ја ње го ве аде кват но сти, као и оста ла огра ни че ња, уве де на 
су у ци љу сма ње ња мо рал ног ха зар да ме на џе ра ве ли ких ба на ка. 
У ЕУ су у по след ње две го ди не, по сле мно го на по ра и пре го во ра, 
утвр ђе ни окви ри европ ска бан кар ске уни је. Пред крај 2014. го ди не 
по чи ње да функ ци о ни ше бан кар ска уни ја у ЕУ, у ко јој ће Европ ска 
цен трал на бан ка ди рект но над гле да ти око 130 ин сти ту ци ја, а по-
сред но, пре ко на ци о нал них су пер ви зо ра, и свих 6000 ин сти ту ци ја.

Уме сто пред ло же ног ско ро пот пу ног под ва ја ња ко мер ци-
јал ног и ин ве сти ци о ног бан кар ства, по сто је пред ло зи да се уве-
де стро га су пер ви зи ја ин ве сти ци о них ба на ка, јер би сва ка по де ла 
мо гла да до не се ви ше ште те не го ко ри сти фи нан сиј ском си сте му. 
Ба зел ски стан дар ди су за пра во ал тер на ти ва под ва ја њу јер сво јим 
стро гим кри те ри ју ми ма и зах те ви ма за ка пи та лом, ко ји ра сте у 
скла ду са пре у зе тим ри зи ком у ак ти ви бан ке, пред ста вља ју ре гу-
ла ци ју упра во ин ве сти ци о не (кри тич не) гра не бан кар ског по сло-
ва ња, али без по тре бе за фор мал ним раз два ја њем.

У по ре ђе њу са уво ђе њем Глас-Сти ге ле вог за ко на 1933. го-
ди не, ка да је из нос ка пи та ла код ин ве сти ци о них ба на ка дра стич но 
опао, а еко ном ски раст ипак на ста вљен, ефек ти нај но ви јег ре гу-

17)  La rry Neal i Euge ne Whi te, „The Glass–Ste a gall Ac tin hi sto ri cal per spec ti ve“, Qu ar terly Re-
vi ew of Eco no mics and Fi nan ce, бр. 52, 2/2012, стр. 112.
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ла тор ног про це са би ће ви дљи ви тек по сле из ве сног вре ме на. Да 
ли ће ути ца ти на сма ње ње тран сак ци ја на тр жи шту ка пи та ла, по-
ску пе ти ка пи тал, по ве ћа ти или сма њи ти фи нан сиј ску ста бил ност и 
еко ном ски раст – оста је да се ви ди у бу дућ но сти. По треб но је из ве-
сно вре ме ка ко би се пред ло же не ме ре и из гла са ни за ко ни им пле-
мен ти ра ли и још ви ше вре ме на ка ко би се ефек ту и ра ли и по ка за ли 
сво је до бре и ло ше стра не. Већ са да има оштрих кри ти ча ра ове 
ре гу ла ти ве и сма тра се да ће она до ве сти са мо до осе ке ка пи та ла и 
ма ње рас по ло жи вог нов ца за ин ве сти ра ње пред у зе ћа.18)

Те шко је од ре ди ти пра ву исти ну и јед ног крив ца за по след њу 
фи нан сиј ску кри зу и по ред дра ма тич них еко ном ских по сле ди ца. 
Био је то сплет окол но сти и де ша ва ња ко ји су у ин тер ак ци ји до ве-
ли до ра зор них до га ђа ја. За по че так ће стра да ти уни вер зал не бан-
ке, де ли мич но и због то га што јав ност же ли да се не што ра ди кал но 
про ме ни, да из гле да ка ко се про бле ми ре ша ва ју у ко ре ну. При то ме, 
пре ви ђа да су у кри зи увек љу ди, а не си сте ми, глав ни крив ци. Бу-
дућ ност ће по ка за ти да ли ће те шки око ви у но га ма фи нан сиј ског 
си сте ма мо ћи да пред у пре де из би ја ње на ред них кри за и да ли ће 
ста ти на пут се бич ној и грам зи вој стра ни људ ске при ро де или су 
за ко ни и ре гу ла ти ва и овом при ли ком по ку ца ли на по гре шна вра та.
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BANKING:ACAUSEOFOR
DEFENSEAGAINSTFINANCIALCRISES

Resume
Ba sic ser vi ces of tra di ti o nal banks imply re ce i ving dif fe rent 

types of de po sits from cli ents and gran ting ho u se hold and cor po ra te lo-
ans in the co un try and abroad. A com mon fe a tu re of all tra di ti o nal com-
mer cial banks rests with the fact that the ir de po sits are the main so ur ce 
of re ve nue, and gran ted lo ans are the most im por tant item of as sets. 
The for mer ro le of banks has chan ged over ti me. Apart from stan dard 
ban king ope ra ti ons they star ted de a ling with tran sac ti ons with se cu ri-
ti es, pro vi sion of con sul tancy ser vi ces as re gards in ve sting in fi nan cial 
mar ket, pro vi sion of as si stan ce in or ga ni zing se cu ri ti es is su an ce, gu a-
ran te e ing is su an ce, buying up or just sel ling is su ers’ se cu ri ti es. In ad di-
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tion, they are ac ti ve par ti ci pants in com pa ni es re struc tu ring, chan ge in 
ow ner ship struc tu re, ta ke o vers or mer gers. Banks that are ex clu si vely 
en ga ged in the abo ve men ti o ned ac ti vi ti es are cal led in vest ment banks. 
Uni ver sal banks are fi nan cial in sti tu ti ons that deal with both de po sit 
and cre dit tran sac ti ons, ho u se hold and cor po ra te, as well as with tran-
sac ti ons with se cu ri ti es.

In the U.S., shortly af ter the Gre at De pres sion, po licy ma kers 
we re trying to over co me the chur ning fi nan cial mar ket, espe ci ally in 
the ban king sec tor. Du ring the thir ti es, the well-known Glass–Steagall
Acten te red in to for ce and com ple tely pro hi bi ted the com mer cial banks 
from de a ling in se cu ri ti es. The said act re ma i ned in for ce un til the se-
ven ti es of the XX cen tury when the com mer cial banks star ted to exert 
in cre a sing pres su re in or der to abo lish it. In 1999, the act was com-
ple tely abo lis hed by the Gramm–Leach–BlileyAct. Thus, a new era of 
uni ver sal ban king of fi ci ally star ted in Ame ri ca.

Thro ug ho ut its hi story, Ger man ban king has ne ver had le gal se pa-
ra tion of com mer cial and in vest ment ban king. The con cept of uni ver sal 
banks has al ways exi sted the re as the only form of ban king ope ra ti ons. 
Bri tish ban king has al ways ope ra ted with a very cle ar dis tin ction bet-
we en tra di ti o nal and in vest ment banks, alt ho ugh no le gi sla tion has ever 
been im po sed that de man ded such con cept. It was not un til the eig hti es 
of the XX cen tury, in the pro cess of mo re pro no un ced de re gu la tion, that 
Bri tish banks star ted ope ra ting as uni ver sal fi nan cial in sti tu ti ons. 

The glo bal fi nan cial cri sis is di rectly lin ked to lar ge fi nan cial 
con glo me ra tes who se risky tran sac ti ons, espe ci ally in the se cu ri ti es 
sec tor, ha ve be co me the ma jor tar get of the la test re gu la tory me a su res. 
Over the past de ca des in vest ment banks ha ve ta ken very high risks in 
se cu ri ti za tion tran sac ti ons, one of the ma jor offspring of de re gu la tion 
pro cess that has pre va i led in the fi nan cial mar ket du ring the XX cen tury 
and in the be gin ning of the XXI cen tury. The slo gan «too-big-to-fail» 
has be co me po pu lar, de scri bing the exi sten ce of big and im por tant fi-
nan cial in sti tu tion, li ke so me in vest ment banks, which are in cor po ra ted 
in many sec tors of the eco nomy to such an ex tent that the ir ban kruptcy 
wo uld thre a ten the en ti re eco nomy. Ho we ver, de spi te the fact that uni-
ver sal ban king is a ma jor cul prit of the cur rent cri sis, or just one of the 
fac tors in an un for tu na te set of cir cum stan ces, one sho uld not ig no re 
the be ne fits that al so re sult from this con cept and, in ge ne ral, from the 
fi nan cial mar ket in no va ti ons. A lar ge num ber of pa pers in di ca te a clo se 
re la ti on ship bet we en uni ver sal ban king, espe ci ally its in vest ment part, 
and eco no mic growth. Con trary to the pre vi o us stand po int, the re are 
vi ews ac cor ding to which it wo uld be na i ve to at tri bu te any eco no mic 
de ve lop ment cre dits to ban king de ve lop ment. Sho uld this oc cur, it will 
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only be an ac ci den tal re sult of banks’ self-in te re sted be ha vi or. Ac cor-
ding to the uni ver sal ban king con cept, con flict of in te rest ari ses by de-
fi ni tion sin ce it is very hard to dif fe ren ti a te banks’ ac ti vi ti es in the in-
te rest of cli ents from ac ti vi ti es in banks’ own in te rest. Uni ver sal banks 
can co me in to con flict of in te rest by de a ling with se cu ri ti es on the one 
hand and with de po sits on the ot her hand. Fi nally, uni ver sal ban king is 
ine vi tably as so ci a ted with mo ral ha zard in the pro fes si o nal li te ra tu re. 
This is due to the fact that in vest ment banks’ ven tu re ca pi tal is fun ded 
(partly) from in su red de po sits gu a ran teed by the sta te, whi le gu a ran te es 
are al so pro vi ded by the cen tral bank as a len der of last re sort.

Af ter a num ber of par tial me a su res to re scue the fi nan cial system, 
as well as pro po sals, advi ces and ru le bo oks, the Uni ted Sta tes adop ted 
the law on fi nan cial re form in July 2010. The most sig ni fi cant chan-
ge to wards stric ter su per vi sion over banks is Volc ker Ru le on li mi ting 
spe cu la ti ve tran sac ti ons that ha ve been iden ti fied as the main ca u ses 
of fi nan cial cri sis and then of the re ces sion. In Sep tem ber 2011, the 
pro po sal of the ban king sec tor re form was de ve lo ped in the UK, and 
the most im por tant chan ge con cer ned the idea of fen cing or se pa ra tion 
(ringfence) that an no un ced a com ple tely new era for the Bri tish banks’ 
ope ra ti ons. Tra di ti o nal ban king ope ra ti ons with ho u se holds and small 
bu si nes ses will be com ple tely se pa ra ted from the co re ban king ac ti vity. 
Main re gu la tory trends in EU ta ke pla ce in ac cor dan ce with re com-
men da ti ons for mu la ted in the so-cal led Ba sel stan dards. Stric ter re qu i-
re ments for ca pi tal, li qu i dity and le ve ra ge are im po sed on the ban king 
ope ra ti ons thro ugh the Ba sel III stan dard who se im ple men ta tion is un-
der way. The fu tu re will show whet her strict re gu la tion of the fi nan cial 
system will be able to pre vent out bre ak of the next cri ses, or the laws 
and re gu la ti ons ha ve again knoc ked on the wrong do or.
Key words: uni ver sal ban king, com mer cial banks, in ve sting banks, re gu la-

tion, de re gu la tion, cri sis. 

* Овај рад је примљен 21. новембра 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 27. новембра 2014. године.
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МЕДИЈАЦИЈАИСОЦИЈАЛНИРАД
УСРБИЈИ:ОБЛАСТИПРИМЕНЕ

ИЗАКОНСКАРЕГУЛАТИВА

Сажетак
Ме ди ја ци ја се у си сте му со ци јал не за шти те у Ср би ји зва нич-

но при ме њу је од 2005. год. на кон до но ше ња По ро дич ног за ко на 
(“Слу жбе ни гла сник РС”, број 18/2005 и 72/2011)  ко ји про пи су је 
мо гућ ност ње не при ме не у по ро дич ним спо ро ви ма. Од та да су на-
пра вље не зна чај не си стем ске про ме не, ко је су об у хва ти ле нор ма-
тив не, ор га ни за ци о не и ин сти ту ци о нал не аспек те. Овај си стем ски 
по мак је омо гу ћио уна пре ђе ње ко ри шће ња ме ди ја ци је, као јед ног 
од ал тер на тив них на чи на ре ша ва ња кон фли ка та, у раз ли чи тим 
обла сти ма со ци јал ног ра да. У ра ду су пред ста вље не ка рак те ри сти-
ке нај че шћих од го во ра на кон флик те,  основ не ка рак те ри сти ке и 
до би ти од ме ди ја ци је и основ не обла сти ње не при ме не у со ци јал-
ном ра ду. У дру гом де лу је пред ста вљен си стем ски оквир за раз вој 
ме ди ја ци је у со ци јал ној за шти ти. Упр кос омо гу ће ним за кон ским 
пред у сло ви ма и пре но ше њем до бре прак се раз ви је них зе ма ља, 
прак са ме ди ја ци је ни је у до вољ ној ме ри за жи ве ла. У по је ди ним 
обла сти ма при ме не, то ком по след њих пет го ди на, број ме ди ја ци ја 
је све ма њи, иако су гра ђа ни и да ље ве о ма не за до вољ ни тра ди ци о-
нал ним на чи ни ма ре ша ва ња спо ро ва и ефи ка сно шћу ра да су до ва у 
Ср би ји.  Има ју ћи то у ви ду, циљ овог ра да је да се кроз де фи ни са-
ње основ них прин ци па ме ди ја ци је и са гле да ва њем мо гућ но сти ње-
не при ме не у со ци јал ном ра ду, омо гу ћи ја сни је раз у ме ва ње пред-
но сти ових при сту па ка ко за ко ри сни ке, пред став ни ке ин сти ту ци ја 
си сте ма со ци јал не за шти те ал и дру штво у це ли ни, што мо же би ти 
иза зов за да љи раз вој ме ха ни за ма ал тер на тив ног ре ша ва ња су ко ба. 
Кључ не ре чи: ал тер на тив но ре ша ва ње кон фли ка та, су коб, по сре до ва ње/

ме ди ја ци ја, ме ди ја тор, за ко ни, пра вил ни ци, суд, ди ја лог, 
кул ту ра ми ра.
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УВОД–РАЗЛИЧИТИНАЧИНИ
РЕШАВАЊАКОНФЛИКАТА

Кон флик ти су са став ни део сва ког дру штва и по сто ја ли од 
са мог по чет ка раз во ја ци ви ли за ци је. То ком исто ри је, ме ња ли су 
се на чи ни њи хо вог раз ре ша ва ња, ко ји су углав ном усло вље ни 
кул ту ро ло шким ути ца ји ма и на чи ни ма функ ци о ни са ња од ре ђе не 
дру штве не за јед ни це. У са вре ме ном све ту, нај че шћи при сту пи у 
ре ша ва њу кон фли ка та и од го во ри на по чи ње но кри вич но де ло, су 
тра ди ци о нал ни или ре три бу тив ни и ал тер на тив ни или ре сто ра тив-
ни на чи ни. 

Тра ди ци о нал но, суд ско ре ша ва ње су ко ба, пре сту пе или по-
чи ње но кри вич но де ло по сма тра као по вре ду од ре ђе не нор ме, тј. 
да је кри вич но де ло акт про тив др жа ве, те се кон фликт на стао кри-
вич ним де лом схва та као од нос из ме ђу по је дин ца и др жа ве, у ко ме 
су они су прот ста вље ни (што им пли ци ра кри ви цу на стра ни оног 
ко је по вре ду на нео). Па жња се усме ра ва ка утвр ђи ва њу кри ви це 
ко ја је по чи ње на у про шло сти, а ин тер пер со нал на при ро да кри вич-
ног де ла је при кри ве на1). Из ове пер спек ти ве прав да је пред ста вље-
на као окри вља ва ње и то у про це су ко ји под ра зу ме ва од нос из ме ђу 
др жа ве и оног ко је пре ступ по чи нио. Жр тва је у овом про це су 
мар ги на ли зо ва на, не рет ко је и до дат но тра у ма ти зо ва на уче шћем у 
кри вич но-прав ном по ступ ку, у ко јем је сам по сту пак ис пред са гле-
да ва ња по тре ба оних ко ји су нај ви ше по го ђе ни кри вич ним де лом, 
чи ме се по тен ци ра де струк тив на стра на кон флик та и по ја ча ва не-
тр пе љи вост из ме ђу уче сни ка у про це су2).  На кон флик те се гле да 
као на не што што уз не ми ра ва, пре ти и на ру ша ва ме ђу људ ске од но-
се. Пре ма ми шље њу Ха у ард Зер (Ho ward Ze hr), јед ног од во де ћих 
свет ских ми сли ла ца у овој обла сти, по вре да ту ђих пра ва ства ра 
кри ви цу, а прав да зах те ва да др жа ва од ре ди кри ви цу и  спро ве де 
ка зну – да по чи ни лац до би је оно шта за слу жу је. Фо кус је на ре-
три бу ци ји (ка зни), због че га се ово пра во су ђе че сто на зи ва и „ре-
три бу тив но пра во су ђе“3). Пред став ни ци др жа ве од ре ђу ју кри ви цу 
и ре ак ци ју др жа ве на њу, има ју ћи у ви ду ва же ће про пи се ко је је 
др жа ва од ре ди ла. Циљ овог при сту па је ка жња ва ње по чи ни о ца и/
или од вра ћа ње од кри ми на ла кроз за стра ши ва ње ка зна ма. Др жа ва 
на сту па као за ступ ник ин те ре са оних ко ји су оште ће ни кри вич ним 

1) Zehr, H., RetributiveJustice,RestorativeJustice,NewPerspectivesonCrimeandJustice.
Men no ni te Cen tral Com mit tee on Cri mi nal Ju stie, Elk hart, In di a na, 1985, стр 11 – 19.

2) Ibi dem, стр. 11 – 15
3) Ibi dem, стр. 14 – 17
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де лом и пре у зи ма од го вор ност за ре а го ва ње на по чи ње но кри вич-
но де ло. 

По ре чи ма проф Ко стић, ре три бу тив на прав да се у кри вич-
ном пра во су ђу, усме ра ва  ка то ме да од го во ри ко ји је за кон пре кр-
шен, ко га је пре кр шио и ка ко ка зни ти од го вор ног да би се по сти-
гла спе ци јал на пре вен ци ја4).

Услед ве ли ког не за до вољ ства тра ди ци о нал ним кри вич но-
прав ним си сте мом, пре све га има ју ћи у ви ду че сте ре ци ди ве бив-
ших за тво ре ни ка и не е ко но мич ност за твор ских усло ва, од 1970. 
тих го ди на XX ве ка, по чи њу да се раз ви ја ју ал тер на тив ни про гра-
ми и на чи ни ре ша ва ња су ко ба и кон цепт ре сто ра тив ног при сту па. 

За раз ли ку од тра ди ци о нал них на чи на, ре сто ра тив ни при-
ступ5) са гле да ва ин тер пер со нал ну стра ну по вре де на ста ле по во дом 
од ре ђе ног су ко ба или по чи ње ног кри вич ног де ла што пред ста вља 
но ву па ра диг му у овој обла сти, у ко јој је пре ступ или кри вич но 
де ло акт про тив јед не осо бе или про тив дру штве не за јед ни це. Ово 
ви ђе ње је осно ва тзв. ре сто ра тив не прав де. 

У струч ној ли те ра ту ри се че сто на во ди да је по јам „ре сто ра-
тив на прав да“ пр ви пут упо тре био Al bert En glash 1977. год.6) ка да 
је пред ста вљао три вр сте кри вич но прав ног си сте ма: ре три бу тив-
ну прав ду ко ја се за сни ва на си сте му ка жња ва ња; ди стри бу тив ну 
прав ду ко ја је за сно ва на на те ра пиј ском ра ду са учи ни о цем, и ре-
сто ра тив ну прав ду чи ја је осно ва на кна да или по пра вља ње ште те 
на ста ле кри вич ним де лом тј ре сти ту ци ја.

Пре ма ре чи ма бри тан ског кри ми но ло га То ни ја Мар ша ла 
(Тony Mar shall), „Ре сто ра тив но пра во је про цес у ко јем се све стра-
не укљу че не у од ре ђе ни пре ступ оку пља ју да за јед но на ђу на чин 
ка ко да се но се са по сле ди ца ма пре сту па и ње го вим им пли ка ци ја-
ма у бу дућ но сти“7). Овај при ступ пред ста вља кон струк тив ни ји од-
го вор на кри ми на ли тет у од но су на тра ди ци о нал не при сту пе, јер 
је окре нут ка бу дућ но сти и на овај на чин де лу је на узро ке а не на 
по сле ди це (иако је по вод за ре а го ва њем по чи ње но де ло). На су ко-
бе се гле да као на не што што је не из бе жно и ре ал но, да ни ко не ма 

4) Ko stić, M. “Us po sta vlja nje stan dar da za re sto ra tiv nu prav du”, Te mi da, br. 1, Be o grad, 2007, 
str. 5-14

5) Хрн чић, Ј. Мо де ли и прак са ре сто ра тив ног пра во су ђа; у  Џа мо ња Т.., Же га рац, Н. (Ур), 
Ме ди ја ци ја- кон цеп ти и кон тек сти, Цен тар за при ме ње ну пси хо ло ги ју, Бе о град, 2006, 
стр. 130-141

6) Пре ма Van Ness, D., Strong, K. () Re sto ring Ju sti ce. Cin cin na ti, OH: An der son Pu blis hing 
Co, 2002, стр 27. 

7) Mar shall, Т. (1996), po Van Ness, D. W., Strong, K. H.  RestoringJustice. An der son Pu blis-
hing Co., Cin cin na ti, 1997, str. 5.
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мо но пол на  исти ну, да су стра не у су ко би ма са рад ни ци, да је ва-
жан про цес, да сви по бе ђу ју, да су сви уче сни ци ак тив ни и да де ле 
од го вор ност за су коб, а да моћ ни је те ма или пи та ње. 

Мар шал де фи ни ше ре сто ра тив ну прав ду као “про цес у ко-
ме се све стра не укљу че не у од ре ђе ни пре ступ ску пе да за јед но 
на ђу на чин ка ко да се но се са по сле ди ца ма пре сту па и ње го вим 
им пли ка ци ја ма у бу дућ но сти“8). Ха у ард Зер ис ти че да је ре то ра тив-
ни при ступ за сно ван на раз у ме ва њу пре сту па као по вре де љу ди и 
ме ђу људ ских од но са, да по вре да ства ра оба ве зу, а да је цен трал на 
оба ве за да се ства ри по но во ис прав но по ста ве9).

Нај зна чај ни ју раз ли ку из ме ђу ре три бу тив ног и ре сто ра тив-
ног при сту па чи не основ ни прин ци пи на ко ји ма је за сно ван кон-
цепт ре сто ра тив не прав де а то су пре све га ак тив но уче шће свих 
ко ји има ју ве зе са са мим де лом, по пра вља ње ште те про у зро ко ва не 
кри вич ним де лом и ре ин те гра ци ја и по чи ни о ца и жр тве. 

Ал тер на тив ни при сту пи кон флик ти ма, су прот но суд ским по-
ступ ци ма, под сти чу да уче сни ци у кон флик ти ма за ме не су прот ста-
вље не по зи ци је кон струк тив ним ди ја ло гом, а да моћ оног ко ји до-
но си од лу ку, за ме не сло бод ном во љом и за јед нич ким до го во ром. 
На овај на чин, стра не у су¬ко бу по ста ју су бјек ти, од но сно, ком-
пе тент ни и од го вор ни кре а то ри соп стве не суд би не, а не па сив ни 
при ма о ци не чи је пре су де или ар би тра же10).

Ме ди ја ци ја је је дан од ал тер на тив них на чи на ре ша ва ња су-
ко ба и пред ста вља је дан од мо де ла ре сто ра тив них при сту па кон-
флик ти ма11). Ал тер на тив но ре ша ва ње су ко ба пред ста вља ал тер на-
ти ву кла сич ном, суд ском ре ша ва њу спо ро ва. За раз ли ку од суд ског 
по ступ ка, где од лу ку до но си су ди ја на осно ву утвр ђе них чи ње ни-
ца, при ме њу ју ћи од ре ђе не за кон ске про пи се, код ал тер на тив них 
на чи на ре ша ва ња спо ро ва од лу ка је ре зул тат до го во ра са мих уче-
сни ка у спо ру12). 

8) Mar shall, Т. , po Van Ness, D. W., Strong, K. H. (1997), RestoringJustice. An der son Pu blis-
hing Co., Cin cin na ti, 1996, str. 5.

9) Ze hr, Ho ward , TheLitlleBookofRestorativeJustice, In ter co ur se, USA, 2002

10) Мр ше, С., Џа мо ња, Т.  По сре до ва ње/ме ди ја ци ја као на чин ре ша ва ња су ко ба у Ме ди ја-
ци ја- кон це при и кон тек сти, Цен тар за при ме ње ну пси хо ло ги ју, Бе о град, 2006, стр 9 - 31

11) Fri day, P. ”Re sto ra ti ve Ju sti ce: The Im pact on Cri me”, рад пре зен то ван на XI Ме ђу на род-
ном сим по зи ју му,  Newhorisons in victimology,  13.-18. jul 2003. go di ne, Stel len bosch, 
So uth Afri ca

12) Пе тру шић, Н.: Ал тер на тив но ре ша ва ње су ко ба,  у Ћук, Ц., Д. (ур.), При руч ник за при-
ме ну ме ди ја ци је у окви ру слу жбе по ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти,  Бе о град, 
2014, стр 9 – 15.
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Ме ди ја ци ја као ал тер на тив ни на чи на ре ша ва ња су ко ба по чео 
је да се раз ви ја у окви ру си сте ма пра во су ђа, углав ном као од го вор 
на по раст ма ло лет нич ке де лин квен ци је и не е фи ка сност пра во суд-
ног си сте ма. То ком вре ме на се про ши рио и на мно ге дру ге обла сти 
дру штве ног жи во та и да нас се при ме њу ју и у окви ру шко ла, со ци-
јал не за шти те,  у ло кал ној за јед ни ци, обла сти за шти те од по тен ци-
јал не дис кри ми на ци је и сл. 

1.МЕДИЈАЦИЈА–ПОЈМОВНООДРЕЂЕЊЕ,
ОСНОВНЕКАРАКТЕРИСТИКЕ

ИДОБИТИПОСТУПКА

Ме ди ја ци ја се од 60. Тих год XX ве ка раз ви ја ла у раз ли чи тим 
обла сти ма, па се и са мо пој мов но од ре ђе ње раз ли ку је у за ви сно сти 
од вр сте под руч ја ње не при ме не. У по ку ша ју што пре ци зни јег са-
гле да ва ња до би ти од по ступ ка ме ди ја ци је,  на по чет ку ћу на ве сти 
не ке од нај че шће ци ти ра них де фи ни ци ја ка ко би се по ја сни ло са мо 
пој мов но  од ре ђе ње овог ме то да у ре ша ва њу кон фли ка та.

Нај че шће ци ти ра на де фи ни ци ја је она ко ју је дао Кри сто фер 
Мур, је дан од нај зна чај ни јих ауто ра у овој обла сти „по сре до ва ње/
ме ди ја ци ја је ин тер ве ни са ње у су ко бу или пре го ва ра њу пре ко при-
хва тљи ве, не при стра сне и не у трал не тре ће стра не ко ја не ма ауто-
ри та тив ну моћ до но ше ња од лу ке, већ по ма же стра на ма у су ко бу да 
сво јом во љом по стиг ну вла сти ти, обо стра но при хва тљив спо ра зум 
о пред ме ту су ко ба“13) 

Ме ди ја ци ја или по сре до ва ње је, пре ма ак ту ел ном За ко ну о 
по сре до ва њу, сва ки по сту пак, без об зи ра на ње гов на зив, у ко јем 
стра не же ле да спор ни од нос ре ше мир ним пу тем уз по моћ јед ног 
или ви ше по сред ни ка – ме ди ја то ра/ки ко ји/е стра на ма по ма жу да 
по стиг ну спо ра зум14)  .

Под ме ди ја ци јом се под ра зу ме ва и во ђе но, струк ту ри са но 
пре го ва ра ње стра на у су ко бу, уз ко ри шће ње тре ће, не у трал не стра-
не – ме ди ја то ра. У овом про це су, тре ћа не у трал на стра на по ма же 
стра на ма у кон флик ту да до ђу до ре ше ња свог кон флик та, чи ме се 
кон фликт вра ћа они ма ко ји су у ње му, не  на ме ће се ре ше ње, већ се 
по ма же стра на ма у кон флик ту да са ме до ђу до обо стра но при хва-
тљи вих ре ше ња.

13) Mo o re, C. W., The me di a tion Pro cess, Prac ti cal Stra te gi es for Re sol ving Con flict. San Fe an-
ci sco: Jos sey-Boss, 1986, стр 14.

14)  „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је”, број 18/2005
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Основ на свр ха по сре до ва ња је сте, да омо гу ћи стра на ма у су-
ко бу да про ши ре соп стве не ком пе тен ци је, из гра де са рад њу и по-
стиг ну „на по тре ба ма/ин те ре си ма ба зи ран“ до го вор/спо ра зум, ко ји 
је при хва тљив за све, те та ко трај но раз ре ше су коб очу вав ши до бре 
ме ђу соб не од но се15).

Ме ди ја ци ја је про цес у ко јем не при стра сно трећ́е ли це олак-
ша ва ко му ни ка ци ју и пре го во ре и про мо ви ше до бро вољ но до но-
ше ње од лу ка стра на у спо ру16).  

Ме ди ја ци ја је не фор мал ни про цес у ко јем не при стра сно тре-
ће ли це по ма же они ма ко ји су укљу че ни у про цес да ре ше спор и 
усме ра ва про цес али не на ме ће ре ше ње17).

Про цес у ко ме не у трал на стра на, ин тер ве ни шу ћи по ма же 
две ма или ви ше стра на ко је пре го ва ра ју, да иден ти фи ку ју зна чај на 
пи та ња, раз ви ја ју бо ље раз у ме ва ње њи хо ве си ту а ци је, на осно ву 
че га се лак ше до ла зи до уза јам но при хва тљи вих  пред ло га за ре ша-
ва ње тих спор них пи та ња18) .

Из го ре из не тих де фи ни ци ја уоча ва ју се не ке основ не ка рак-
те ри сти ка ме ди ја ци је19):

Једнакостиравноправностстранаумедијацији. Ус по ста-
вља ње ове рав но те же је нео п ход но ка ко би се ство ри ли усло ви за 
по сти за ње обо стра но при хва тљи вог раз ре ше ња су ко ба.

Непристрасностинеутралност  су основ не ка рак те ри сти-
ке по ступ ка ме ди ја ци је. Не при стра сност се од но си на став ме ди ја-
то ра ко јим не да је пред ност би ло ко јој стра ни. Не у трал ност зна чи 
да ме ди ја тор не ма свој скри ве ни ин те рес у од но су на пред мет спо-
ра и не оче ку је ди рект ну до бит од јед не стра не у спо ру. Не у трал-
ност не зна чи да ме ди ја тор не ма лич не ста во ве и ми шље ње у по-
гле ду спо ра, већ то оба ве зу је ме ди ја то ра да их не на ме ће стра на ма 
у по ступ ку. Та ко ђе, ме ди ја тор не мо же би ти вред но сно не у тра лан, 
у не кој си ту а ци ји у ко јој би се са чи нио спо ра зум ко ји је у су прот-
но сти са за кон ским про пи си ма или на ру ша ва не чи ју без бед ност 

15) По па дић, Д., Плут, Д., Ко вач-Це ро вић, Т.  Увод при ре ђи ва ча. У: По па дић, Д., Плут, Д., 
Ко вач-Це ро вић, Т. (ур.), Со ци јал ни кон флик ти. Ка рак те ри сти ке и на чин ре ша ва ња. Гру-
па МОСТ, Цен тар за ан ти рат ну ак ци ју,  Бе о град, 1996, стр. 9-52.

16) Mo del stan dards of con duct for me di a tors, Pre am ble (2005), availableathttp: //www.aba net.
org/dis pu te/do cu ments/mo del_stan dards_con duct_april, 2007, стр 2. 

17) Ri skin , L и. Welsh, A. What’s It All Abo ut?: Pro blem-De fi ni tion in Me di a tion, 15 Dis pu te 
re so lu tion ma ga zi ne, sum mer 2009 at 19-22

18) Al fi ni,  J. Me di a tion as a Cal ling: Ad dres sing the Di scon nect Bet we en Me di a tion Et hics and 
the Prac ti ces of Lawyer Me di a tors, 2008, 49 S. Tex. L. Rev. 829 

19) Пре у зе то и адап ти ра но из Ћук, Ц., Д. (ур.), При руч ник за при ме ну ме ди ја ци је у окви ру 
слу жбе по ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти,  Бе о град, 2014, стр 28 -30
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или ин те ре се не ке стра не ко је се спо ра зум ти че (нпр. у од но су на 
до бро бит де це). 

Добровољност

Уче сни ци у кон флик ту сло бод но од лу чу ју да уче ству ју у 
про це су и са чи ња ва ју   спо ра зум ко ји им од го ва ра. Чак и ка да су  
при хва ти ле ме ди ја ци ју, стра не мо гу од у ста ти од ње то ком чи та вог 
по ступ ка и не ма ју ни ка квих по сле ди ца уко ли ко од у ста ну од ме ди-
ја ци је.

До бро вољ ност се од но си и на из бор ме ди ја то ра. Стра не ко је 
при хва те ме ди ја ци ју, мо гу од би ти да при хва те кон крет ног ме ди-
ја то ра и тра жи ти да дру ги ме ди ја тор бу де ан га жо ван на њи хо вом 
слу ча ју. Овај прин цип се од но си и на ме ди ја то ра ко ји та ко ђе мо же 
да од би је да по сре ду је или да од у ста не од да љег по ступ ка, ако про-
це ни да на ста вак ни је це лис хо дан. При ли ком од у ста ја ње од да љег 
по ступ ка, ме ди ја тор тре ба да са оп шти раз ло ге свог од у ста ја ња и да 
омо гу ћи стра на ма дру гог рас по ло жи вог ме ди ја то ра. 

Трећастрананемамоћда
ауторитативнодоносиодлуке

Ме ди ја тор во ди про цес и омо гу ћа ва ко му ни ка ци ју из ме ђу 
су прот ста вље них стра на и ко ри сти свој струч ни ауто ри тет и спо-
соб ност да омо гу ћи стра на ма у су ко бу да по стиг ну до го вор ко ји се 
за сни ва на њи хо вим по тре ба ма и/или ин те ре си ма. У ме ди ја ци ји је 
стра на ма омо гу ће но да до ђу до вла сти тог ре ше ња, што раз ли ку је 
ме ди ја то ра од су ди је или ар би тра ко ји су сво јим за кон ским овла-
шће њи ма од ре ђе ни да од лу чу ју о спо ру уме сто стра на у су ко бу  

Неформалност

У од но су на суд ски по сту пак ко ји је фор ма лан и у ко јем се 
при ме њу ју од ре ђе на про це сна пра ви ла про пи са на за ко ном, у ме-
ди ја ци ји се уче сни ци са ме ди ја то ром до го ва ра ју о од ре ђе ним пра-
ви ли ма, на чи ну и вре ме ну ра да. У про це су ме ди ја ци је не ма ни 
фор мал но сти по пут за пи сни ка, под не са ка и слич но. 

Поверљивостиприватност

У ме ди ја ци ји се сма тра ју по вер љи вим све ин фор ма ци је до 
ко јих се до ђе то ком пре го ва ра ња. Са др жа ји то ком медијациjе се 
не мо гу као до ка зи ко ри сти ти у дру гим по ступ ци ма, укљу чу ју ћи и 
суд ске по ступ ке. Овај прин цип се од но си и на стра не у спо ру и на 
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ме ди ја то ре. Од прин ци па по вер љи во сти по сто је из у зе ци. Прин цип 
по вер љи во сти се не мо же га ран то ва ти у си ту а ци ја ма ка да ме ди-
ја тор то ком ме ди ја ци је са зна да је из вр ше но кри вич но де ло ко је 
се го ни по слу жбе ној ду жно сти, као и у слу ча ју на си ља и не чи-
је угро же не без бед но сти. Та да је ме ди ја тор ду жан да од сту пи од 
прин ци па по вер љи во сти и о то ме тре ба на по чет ку ме ди ја ци је да 
упо зна стра не. 

Ме ди ја ци ја је при ва тан про цес, за тво рен за јав ност. Овај 
прин цип има сво је из у зет ке уко ли ко је не ка вр ста по сре до ва ња, 
чи ји је пред мет спо ра од јав ног ин те ре са, као што су еко ло шки 
спо ро ви или ет нич ки кон флик ти мо гу би ти де ли мич но или скроз 
отво ре ни за јав ност. 

Хитност

Ме ди ја ци ја је по сту пак ко ји се од ви ја у нај кра ћем ро ку, а да 
се то не од ра жа ва на ква ли тет са мог про це са. У слу ча је ви ма ка да 
је у пи та њу суд ски анек си ра на ме ди ја ци ја, За ко ном о по сре до ва-
њу – ме ди ја ци ји  про пи са но је да по сту пак по сре до ва ња мо же да 
тра је 30 да на, али да суд или дру ги ор ган мо же да про ду жи вре ме 
тра ја ња по ступ ка по сре до ва ња из оправ да них раз ло га, на зах тев 
по сред ни ка или стра на.

До би ти од ме ди ја ци је за уче сни ке у по ступ ку су ви ше стру-
ке. Нај че шће ис ти ца не су:

Пунаконтроластранаусукобу

Сви уче сни ци то ком по ступ ка ме ди ја ци је за др жа ва ју пу ну 
кон тро лу над про це сом и ис хо ди ма пре го ва ра ња. Спо ра зум се по-
сти же тек ка да су уче сни ци пот пу но си гур ни да од го ва ра њи хо вим 
ин те ре си ма.

Поверљивостиприватностпоступка

Ме ди ја ци ја се спро во ди у при ват но сти, а уче сни ци ма се 
обез бе ђу је по вер љи вост (тај ност) из не тих при ват них ин фор ма ци-
ја, осим оних ко је ни су у су прот но сти са за ко ном и оп ште при хва-
ће ним јав ним ин те ре си ма.

Унапређењедобрихмеђуљудскиходноса

Ме ди ја ци јом се и уна пре ђу ју до бри ме ђу људ ски од но си, тј 
уче сни ци ма се по ма же да олак ша ју и по бољ ша ју ко му ни ка ци ју у 
бу дућ но сти. Ве о ма че сто су ко бље не стра не у кон флик ту има ју по-
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тре бу да са чу ва ју од нос и ко му ни ка ци ју ка ко би у бу дућ но сти мо-
гли на ста ви ти са рад њу. На тај на чин ме ди ја ци ја има и пре вен тив ну 
уло гу у ства ра њу но вих су ко ба.

Споразумодговарасвимучесницима

По стиг ну ти спо ра зум тре ба да од го ва ра спе ци фич ним по-
тре ба ма и/или ин те ре си ма су ко бље них стра на и да сви уче сни ци 
осе ћа ју да је спо ра зум фер. Та кав спо ра зум омо гу ћа ва одр жи вост и 
осе ћај да су њи хо ве по тре бе за до во ље не, а из ве сне бри ге от кло ње-
не и да је до го вор у скла ду са њи хо вим уве ре њи ма и  вред но сти ма. 

Прилагођеностиуштедавремена

Од уче сни ка ме ди ја ци је за ви си ко ли ко ће по сту пак тра ја ти и 
ко јом ће се ди на ми ком од ви ја ти. Ме ди ја ци ја зна чај но ште ди вре-
ме јер се кроз из гра ђи ва ње са рад ње из ме ђу уче сни ка бр же по сти-
же раз у ме ва ње раз ли чи тих ин те ре са и по тре ба, на осно ву ко јих се 
он да лак ше и до ла зи до при хва тљи вих ре ше ња за све уче сни ке. 
Про сеч на ду жи на тра ја ња ме ди ја ци је је из ме ђу три и пет су сре та.

Финансијскадобит

Уче сни ци ме ди ја ци је оства ру ју и уште ду нов ца, јер се пре-
го ва ра ју ди рект но, чи ме се из бе га ва суд ска про це ду ра и ан га жо ва-
ње прав них за ступ ни ка. 

Преноспозитивногискустваса
медијацијенасличнеситуације

На кон ис ку ства у про це су ме ди ја ци је уче сни ци мо гу ко ри-
сти ти на у че ни на чин пре го ва ра ња у бу дућ но сти, у но ше њу са слич-
ним про бле ми ма и у дру гим си ту а ци ја ма. На тај на чин се оства ру је 
тран сфор ма тив на и еду ка тив на уло га ме ди ја ци је20). 

2.ОБЛАСТИПРИМЕНЕМЕДИЈАЦИЈЕ

Си стем ски оквир за раз вој ме ди ја ци је у со ци јал ној за шти-
ти је обез бе ђен на сле де ћим ни во и ма: (1) у од но су на ко ри шће ње 
ме ди ја ци је као ме то да за ре ша ва ње кон фли ка та ме ђу гра ђа ни ма – 
ко ри сни ци ма со ци јал не и по ро дич но прав не за шти те; (2) у раз ли-

20)  Џа мо ња-Иг ња то вић, Т.,  Же га рац, Н.: Ме ди ја ци ја у си сте му со ци јал не за шти-
те, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Го ди шњак, 2007,  стр 400 - 412
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чи тим ре ла ци ја ма  у ко ји ма мо гу би ти струч ни рад ни ци са ко ри-
сни ци ма и ин сти ту ци ја ма у обла сти со ци јал не за шти те21) 

2.1.Медијацијакаометодзарешавање
конфликатамеђуграђанима

Ме ди ја ци ја се у ре ша ва њу кон фли ка та ме ђу гра ђа ни манај-
че шћепри ме њу је у сле де ћим обла сти ма ра да: (1) по ро дич ним спо-
ро ви ма, (2) у ра ду са ма ло лет ним по чи ни о ци ма кри вич них де ла 
(по сре до ва ње из ме ђу жр тве и ма ло лет них пре ступ ни ка), (3) у кон-
флик ти ма ме ђу мла ди ма, (4) у слу ча је ви ма дис кри ми на ци је, (5) у 
кон флик ти ма у за јед ни ци

У со ци јал ном ра ду ме ди ја ци ја је нај ра зви је ни ја и нај при ме-
њи ва ни ја у обла сти по ро дич них спо ро ва и у ра ду са ма ло лет ним 
по чи ни о ци ма кри вич них де ла. Из тог раз ло га ћу ма ло де таљ ни је 
пред ста ви ти спе ци фич но сти ових вр ста ме ди ја ци је.

Медијацијаупородичнимспоровима

По ро дич на ме ди ја ци ја пред ста вља об лик ин тер ве ни са ња у 
раз ре ша ва њу кон флик та у сфе ри парт нер ских и по ро дич них од но-
са. Овај об лик ин тер ве ни са ња об у хва та раз ли чи те вр сте кон фли-
ка та и ме ди ја ци ју је мо гу ће при ме ни ти у не ким од сле де ћих си ту-
а ци ја: (1) При ли ком раз во да бра ка и пост-раз вод них спо ро ва; (2) 
по пре стан ку за јед ни це жи во та брач них и ван брач них су пру жни ка 
(ро ди те ља де це), пре по кре та ња бра ко ра звод ног по ступ ка и спо ро-
ви ма из ме ђу су пру жни ка, ко ји се од но се на де те и вр ше ње ро ди-
тељ ског пра ва, као и у се кун дар ним спо ро ви ма из ме ђу ро ди те ља 
и де це; (3) у кон флик ти ма у ве зи са на чи ном вр ше ња ро ди тељ ског 
пра ва (нпр. не ре гу ли са но пи та ње кон так ти ра ња де це и ро ди те ља 
са ко јим не жи ве); (4) у кон флик ти ма у по ро ди ци или при ли ком 
при ме не не ке ме ре, об ли ка за шти те или услу ге (нпр. у ре ла ци ја ма: 
ро ди тељ – де те; ро ди тељ- ста ра тељ; ро ди тељ-хра ни тељ, хра ни тељ-
де те; ста ра тељ-шти ће ник и др.); (5) као на чин ре ша ва ња про бле-
ма у су ко би ма из ме ђу од ра слих или оста ре лих чла но ва про ши ре не 
по ро ди це, од ра сле де це ме ђу соб но, при ли ком ус по ста вља ња ве за 
са би о ло шким ро ди те љи ма или би ло ко ји не ки дру ги су коб из ме ђу 
чла но ва по ро ди це/срод ни ка.

По ро дич на ме ди ја ци ја пред ста вља је дан од нај при мен љи ви-
јих об ли ка ме ди ја ци је и код нас и у све ту. Овај об лик ме ди ја ци је се 

21) Де спо то вић Ста на ре вић, В.,  Јо ва но вић, В.: Ак тив но сти Асо ци ја ци је ме ди ја то ра Ср би је 
у функ ци ји уна пре ђе ња ме ди ја ци је у со ци јал ној за шти ти  у Не дић, Б., То скић, А. (Ур), 
При ме на ме ди ја ци је у Ср би ји – до стиг ну ћа и иза зо ви, Парт не ри за де мо крат ске про ме-
не, 2012, стр 27 -31.
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при ме њу је у спо ро ви ма ко ји на ста ју из ме ђу чла но ва по ро ди це, ко-
ји су због њи хо вих лич них од но са, че сто пра ће ни ја ким емо ци ја ма 
ко је оте жа ва њу пре го ва ра ње. Спро ве ден је ве ли ки број ис тра жи-
ва ња а и прак са ука зу је на то да су чла но ви по ро ди це че сто ве о ма 
пре пла вље ни сво јим ја ким емо ци ја ма (услед по сто је ћег кон флик-
та) и услед то га у не мо гућ но сти да са гле да ју по сле ди це њи хо вог 
ак ту ел ног од но са на дру ге чла но ве, нпр на де цу или на да ље пре го-
во ре. Због на ве де них спе ци фич но сти, при сту пи ко ји пред ста вља ју 
ал тер на ти ву кла сич ном суд ском по ступ ку, као што је по ро дич на 
ме ди ја ци ја мно го је при ме ре ни ји на чин из ла же ња у су срет ова ко 
сло же ним по тре ба ма свих чла но ва по ро ди це. Ис та кла бих овом 
при ли ком глав не пред но сти ове вр сте ме ди ја ци је, пра ве ћи раз ли ку 
у од но су на кла сич не суд ске по ступ ке. Ме ди ја ци ја је про цес у ко-
јем чла но ви по ро ди це  за др жа ва ју пу ну кон тро лу над до но ше њем 
од лу ка, при ступ је усме рен ка бу дућ но сти, при ва тан је и по вер љив, 
по сто ји ви со ка пар ти ци па ци ја свих чла но ва по ро ди це, не тра је ду-
го и еко но ми чан је, пре го ва ра ње је за сно ва но на ин те ре си ма, а не 
на пра ву а ме тод раз ре ша ва ња се за сни ва на са рад њи22).

Медијацијаизмеђумалолетнихпреступникаижртве
Ме ди ја ци ја у ра ду са ма ло лет ним по чи ни о ци ма кри вич них 

де ла уво ди пот пу но дру га чи ји  при ступ у од но ше ну ка свим уче-
сни ци ма у по ступ ку. За раз ли ку од кри вич но-прав ног по ступ ка у 
ко јем уче сни ци су ко ба не ус по ста вља ју ди ја лог, жр тва ма ло лет-
ног по чи ни о ца има мар ги на ли зо ва ну уло гу (има мо гућ ност са мо 
да по диг не при ват ну ту жбу), а ту жи ла штво и су до ви, као др жав не 
ин сти ту ци је, до но се од лу ке о санк ци ја ма. Раз ви ја ње мо де ла по рав-
на ња са оште ће ним обез бе ђу је бо ље ува жа ва ње по тре ба жр тве и 
ње но ак тив но уче шће у ре ша ва њу про бле ма. Ди ја лог са по чи ни-
о цем мо же омо гу ћи ти да жр тва упо зна ма ло лет ног пре ступ ни ка 
са по сле ди ца ма ње го вог де ла, да се раз ре ши би ло ка кав по сто је ћи 
су коб, да се сти му ли ше аде кват на на док на да ште те од стра не по-
чи ни о ца, и да на тај на чин по чи ни лац пре у зме од го вор ност за сво је 
по на ша ње а жр тва да се ре ха би ли ту је23).

Ме ди ја ци ја од 2006. год. по чи ње да се при ме њу је у Ср би ји 
у раз ли чи тим фа за ма суд ског по ступ ка у ко ме те жи на кри вич ног 
де ла ни је основ ни кри те ри јум, већ зна чај ре ла ци ја стра на у су ко бу, 

22) Ви ди Де спо то вић Ста на ре вић, В.: ме ди ја ци ја у слу ча је ви ма раз во да/раз два ја ња у Џа мо-
ња Т., (Ур), Ме ди ја ци ја – прин ци пи, про цес, при ме на, Цен тар за при ме ње ну пси хо ло ги-
ју, Бе о град, 2014.

23) Ви ди Де спо то вић, В., Ма ле тић, Н., До са да шња прак са у при ме ни вас пит них на ло га у 
Град ском цен тру за со ци јал ни рад у бе о гра ду, Збор ник ра до ва – Ок то бар ски су сре ти у 
со ци јал ној за шти ти у Ни шу, Асо ци ја ци ја цен та ра за со ци јал ни рад, 2011.
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као и за до во ље ње дру гих по тре ба ко је не мо гу да се ис по шту ју суд-
ском про це ду ром. При то ме, про це су и ра ње са мог кри вич ног де ла 
не ис кљу чу је мо гућ ност при ме не ме ди ја ци је. Да кле, при ме на оба 
прин ци па, и ре сто ра тив ног и ре тру бу тив ног пра во су ђа, мо же на 
пот пу ни ји на чин да за до во љи по тре бе свих уче сни ка24) 

До са да шња прак са по ка зу је да су се ме ди ја ци је у ра ду са ма-
ло лет ним по чи ни о ци ма кри вич них де ла углав ном при ме њи ва ле у 
слу ча је ви ма вр шњач ког на си ља, тј. при ли ком на но ше ња те ле сних 
по вре да у ко ји ма су не рет ко уче сни ци би ли у уло зи и оште ће ног и 
по чи ни о ца, као и де ла кра ђа, где су жр тве би ли та ко ђе вр шња ци. 
У по ме ну тим зах те ви ма, вас пит ни на лог је углав ном био успе шно 
спро во ђен. У слу ча је ви ма где је би ло при сут но вр шњач ко на си-
ље, у ме ди ја ци ји је омо гу ћа ва на ди рект на ко му ни ка ци ја, по сти за-
но раз у ме ва ње си ту а ци је из ме ђу по чи ни те ља и жр тве, пре у зи ма ње 
од го вор но сти по чи ни те ља за учи ње но де ло и нај че шће је за вр ша-
ва на уза јам ним из ви ње њем, о че му је ме ди ја тор до ста вљао из ве-
штај Ту жи ла штву. Ти ме се рад окон ча вао. У слу ча је ви ма кра ђе, 
са чи ња ва ни су ме ди ја циј ски спо ра зу ми, у ко ји ма је ма ло лет ни по-
чи ни тељ де ли мич но уче ство вао у на док на ди ште те, али је до дат но 
ме ди ја тор био ан га жо ван у ра ду са ро ди те љи ма ме ђу ко ји ма је са-
чи ња ван спо ра зум о на док на ди ште те оште ће ној стра ни, о че му је 
Ту жи ла штво би ло оба ве шта ва но. По по сто је ћој про це ду ри, Ор ган 
ста ра тељ ства је био за ду жен за пра ће ње ре а ли за ци је спо ра зу ма а 
и за из ве шта ва ње Ту жи ла штву. Ове по сло ве је оба вљао ме ди ја тор. 

Не по сред на ис ку ства по ка зу ју да је у до са да шњем ра ду при-
ме на овог вас пит ног на ло га има ла ви ше стру ки зна чај, ка ко за ма-
ло лет ни ке та ко и за њи хо ве по ро ди це. 

У слу ча је ви ма где је би ло при сут но вр шњач ко на си ље (си-
ту а ци је ко је но се ри зик за вр ше ње но вих де ла), ме ди ја ци ја је до-
при не ла раз ре ше њу са мог кон флик та и сма ње њу ри зи ка за ње го во 
по на вља ње и про ду бљи ва ње. 

У слу ча је ви ма де ла кра ђа, нај зна чај ни је до би ти су би ле  бо-
ље са гле да ва ње про блем ске си ту а ци је, пре у зи ма ње од го вор но сти 
за по чи ње но де ло и су о ча ва ње са по сле ди ца ма оште ће не стра не. 
До бит је и мо гућ ност да се ште та на док на ди пра вље њем до го во ра 
у окви ру по ступ ка и да се из бег ну суд ски по ступ ци25).

24) Ibi dem

25)  Ibi dem
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2.2.Медијацијаурешавањуконфликатаизмеђу
стручнихрадника,стручнихрадникаикорисника

уобластисоцијалнезаштите
За ко ном о со ци јал ној за шти ти осно ва на је Ко мо ра со ци јал-

не за шти те.  Пре ма ста ту ту ове ор га ни за ци је, струч ни са вет (као 
по себ но струч но те ло) је за ду жен и за по сло ве ор га ни зо ва ња спро-
во ђе ња ал тер на тив ног ре ша ва ња спо ро ва пу тем ме ди ја ци је. Пред-
ви ђе но је да се у окви ру Ко мо ре со ци јал не за шти те фор ми ра ли ста 
ме ди ја то ра, на ко ју би се мо гли при ја ви ти сви они ко ји ис пу ња ва ју 
усло ве и по За ко ну о по сре до ва њу26)  и ко ји ис пу ња ва ју усло ве за 
до би ја ње ли цен це за пру жа ње ме ди ја ци је у со ци јал ној за шти ти.  
Струч ни са вет би тре ба ло да омо гу ћи спро во ђе ње ал тер на тив ног 
ре ша ва ња спо ро ва пу тем ме ди ја ци је у раз ли чи тим ре ла ци ја ма  у 
ко ји ма мо гу би ти струч ни рад ни ци са ко ри сни ци ма и ин сти ту ци ја-
ма у обла сти со ци јал не за шти те: из ме ђу чла но ва Ко мо ре, чла на Ко-
мо ре и ко ри сни ка услу га со ци јал не за шти те, чла на Ко мо ре и ор га-
ни за ци је ко ја пру жа услу ге со ци јал не за шти те, као и чла на Ко мо ре 
и ор га на од но сно те ла Ко мо ре. Овај на чин ре ша ва ња кон фли ка та, 
у по ме ну тим ре ла ци ја ма, мо гао би у зна чај ној ме ри да до при не се 
отва ра њу пу те ва за кон струк тив но ре ша ва ње спо ро ва, пре ве ни ра-
њу про ду бљи ва ња од ре ђе них кон фли ка та и ти ме омо гу ћи бо љу са-
рад њу из ме ђу ко ле га – са рад ни ка, раз вој кул ту ре ди ја ло га и бо ље 
ме ђу људ ске од но се.   

3.ЗАКОНСКАРЕГУЛАТИВАКАООСНОВ
ЗАРАЗВОЈМЕДИЈАЦИЈЕУСОЦИЈАЛНОМРАДУ

Законикојиуређујуближеодређенеобласти

Ме ди ја ци ја се при ме њу је у си сте му со ци јал не за шти те од 
до но ше ња По ро дич ног за ко на27) . Пре ма овом за ко ну, по ро дич на 
ме ди ја ци ја се спро во ди у брач ним спо ро ви ма (спо ро ви ма за по-
ни штај и раз вод бра ка), с тим што за кон не ис кљу чу је спро во ђе ње 
ме ди ја ци је у дру гим по ро дич ним од но си ма, иако их екс пли цит но 
не спо ми ње. Пре ма од ред ба ма По ро дич ног за ко на, суд ће на пред-
лог су пру жни ка, или уз њи хо ву са гла сност, по ве ри ти по сре до ва ње 
над ле жном ор га ну ста ра тељ ства, брач ном или по ро дич ном са ве-
то ва ли шту – чи ме је ство ре на мо гућ ност за при ме ну по ро дич не 
ме ди ја ци је у цен три ма за со ци јал ни рад од но сно са ве то ва ли шти ма 

26)  Слу жбе ни гла сник РС, бр. 18/2005
27)  Слу жбе ни гла сник РС, број 18/2005 и 72/2011
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за брак и по ро ди цу, ко ја се вр ло че сто на ла зе при цен три ма за со-
ци јал ни рад.

Но вим По ро дич ним за ко ном Ср би је у наш прав ни си стем 
уве ден је ин сти тут на год бе. За кон упо тре бља ва тер мин „на год ба“ 
ма да се из за кон ског об ја шње ња са мог про це са ви ди да је у пи та њу 
по сту пак ме ди ја ци је. За кон о по сре до ва њу – ме ди ја ци ји са др жи 
оп шта пра ви ла и на че ла по ступ ка ме ди ја ци је, а од ред бе По ро дич-
ног за ко на са мо упот пу њу ју од ред бе овог за ко на ка да је у пи та њу 
по сту пак ме ди ја ци је у по ро дич но-прав ним од но си ма28).

По ро дич ни за кон по пр ви пут омо гу ћа ва су пру жни ци ма ко-
ри шће ње јед ног ова квог ал тер на тив ног на чи на ре ша ва ња спо ро-
ва. По сту пак за по ку шај спо ра зум ног окон ча ња спо ра (по сту пак 
на год бе) пред ви ђен  је као са став ни део по ступ ка по сре до ва ња 
у брач ном спо ру ко ји је по кре нут ту жбом јед ног од су пру жни ка. 
Ова кав по сту пак има за циљ да су прот ста вље ним стра на ма омо-
гу ћи да спор ре ше на на чин ко ји мо ћи да иза ђе у су срет сло же ним 
по тре ба ма услед раз два ја ња/раз во да. Су пру жни ци ма је пру же на 
мо гућ ност да уз по моћ ме ди ја то ра по стиг ну спо ра зум о на чи ну вр-
ше ња ро ди тељ ског пра ва29).

За кон о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич-
но прав ној за шти ти ма ло лет них ли ца  Ре пу бли ке Ср би је30), ко ји је 
сту пио на сна гу 01.01.2006. го ди не, пред ви ђа но ву мо гућ ност ре-
ак ци је на кри вич на де ла по чи ње на од стра не кри вич но од го вор них 
ма ло лет них ли ца: при ме ну пет вр ста вас пит них на ло га. Три од пет 
За ко ном пред ви ђе них вас пит них на ло га су но ви на за на ше дру-
штво. То су: по рав на ње са оште ће ним; укљу чи ва ње, без на кна де, у 
рад ху ма ни тар них ор га ни за ци ја или по сло ве со ци јал ног, ло кал ног 
или еко ло шког са др жа ја; и укљу чи ва ња у по је ди нач ни или груп ни 
трет ман у од го ва ра ју ћој здрав стве ној уста но ви или са ве то ва ли шту. 
Свр ха вас пит них на ло га је да се не по кре ће кри вич ни по сту пак 
пре ма ма ло лет ни ку или да се об у ста ви по сту пак, од но сно да се 
при ме ном вас пит ног на ло га ути че на пра ви лан раз вој ма ло лет ни-
ка и ја ча ње ње го ве лич не од го вор но сти ка ко убу ду ће не би чи нио 
кри вич на де ла31). По пр ви пут у на шем дру штву се на овај на чин 

28) Ар сић, Ј.  (2006). Вр ше ње ро ди тељ ског пра ва на кон раз во да: ме ди ја ци јом до пла на ро-
ди тељ ства, у: Џа мо ња-Иг ња то вић, Т. и Же га рац, Н. (ур.) Ме ди ја ци ја - кон цеп ти и кон-
тек сти. Бе о град: Цен тар за при ме ње ну пси хо ло ги ју, стр 90 – 111.

29) Ibi dem, стр 101.

30) Слу жбе ни гла сник РС”, број 85/2005

31)  Ћо пић, С. (2007) По јам и основ ни прин ци пи ре сто ра тив не прав де, у Ре сто ра-
тив на прав да и пра ва жр та ва, Те ми да, стр 25-35. 
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ства ра ју пред у сло ви да мла да осо ба не уђе у кри вич ни по сту пак 
уко ли ко се за до во ље усло ви пред ви ђе ни овим За ко ном. 

Законосоцијалнојзаштити32)

У За ко ну о со ци јал ној за шти ти, ме ди ја ци ја де фи ни са на 
као услу га со ци јал не за шти те. Она се на ла зи у гру пи са ве то дав-
но-те ра писјких и со ци јал но еду ка тив них услу га. Овим за ко ном је 
нор ма тив но отво рен пут за по дроб ни ју ре гу ла ци ју ме ди ја ци је као 
ме ха ни зма ал тер на тив ног ре ша ва ња спо ро ва у си сте му со ци јал не 
за шти те. На овај на чин је омо гу ће но да се ра ди стан дар ди за ци ја 
свих услу га со ци јал не за шти те, па и ме ди ја ци је, на под за кон ском 
ни воу.

Правилницикојиближеодређујуначинлиценцирањамеди-
јатора: 

Пре ма Пра вил ни ку о ли цен ци ра њу струч них рад ни ка33)  и 
Пра вил ни ку о струч ним по сло ви ма у со ци јал ној за шти ти34)  – ме-
ди ја ци ја спа да у спе ци ја ли зо ва не струч не по сло ве у со ци јал ној 
за шти ти. То зна чи да ће се струч ни рад ни ци раз ли чи тих про фе-
си о нал них про фи ла, ли цен ци ра ти као ме ди ја то ри у со ци јал ној 
за шти ти. Ли цен цу за пру жа ње ме ди ја ци је у со ци јал ној за шти ти, 
мо ћи ће да до би је струч ни рад ник: ко ји има за вр ше не че тво ро го ди-
шње ака дем ске сту ди је со ци јал ног ра да, пси хо ло ги је, пе да го ги је, 
ан дра го ги је, де фек то ло ги је или спе ци јал не пе да го ги је, или дру ге 
че тво ро го ди шње ака дем ске сту ди је у скла ду са пра вил ни ком ко јим 
су уре ђе не са ве то дав но-те ра пиј ске и со ци јал но-еду ка тив не услу ге 
од но сно дру гим од го ва ра ју ћим пра вил ни ком; ко ји је успе шно за-
вр шио акре ди то ва ни од го ва ра ју ћи про грам спе ци ја ли зо ва не обу ке 
на ко ме је сте као по себ на зна ња и ве шти не за оба вља ње кон крет-
ног спе ци ја ли зо ва ног по сла, од но сно за пру жа ње од ре ђе не услу ге 
(у кон крет ном слу ча ју: ме ди ја ци је); те ко ји је по ло жио ис пит за 
ли цен цу про пи сан за област со ци јал не за шти те.  

32)  Слу жбе ни гла сник РС, бр. 24 од 4. апри ла2011. го ди не. За кон је сту пио на 
сна гу 12. апри ла 2011. го ди не

33)  Слу жбе ни гла сни ку РС”, бр. 42/2013 од 14.5.2013
34)  Слу жбе ном гла сни ку РС”, бр. 1/2012 и 42/2013
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4.ПРОФЕСИОНАЛНООСПОСОБЉАВАЊЕ
МЕДИЈАТОРАКАОПРЕДУСЛОВЗАУСПЕШНУ
ПРИМЕНУМЕДИЈАЦИЈЕУСОЦИЈАЛНОМРАДУ

Еду ко ва ње ме ди ја то ра се у Ср би ји у прет ход них де сет го-
ди на спро во ди ло кроз: (1) Спе ци ја ли стич ке сту ди је из ме ди ја ци је 
на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка, ко је су за по че те то ком 2004/2005. 
школ ске го ди не. Спе ци ја ли за ци ја из Ме ди ја ци је је кон ци пи ра на у 
ви ду јед но го ди шњих дво се ме страл них сту ди ја. Це ло куп ни курс је 
при ла го ђен ЕЦТС бо дов ном си сте му и из но си укуп но 60 бо до ва. 
На осно ву ис пу ње них пред ви ђе них оба ве за и по ло же ног спе¬ци-
ја ли стич ког ис пи та, спе ци ја ли зан ти сти чу на зив Спе ци ја ли сте за 
ме ди ја ци ју35); (2) из во ђе њем Оп ште обу ке за ме ди ја то ре, тј. еду-
ка ци је из ба зич не ме ди ја ци је ко ја је ускла ђе на са Пра вил ни ком 
о про гра му обу ке за по сред ни ка36) . Пра вил ник пред ви ђа ду жи ну 
тра ја ња обу ке (пет да на) и те ме ко је су нео п ход не да про грам обу-
ке са др жи; (3) еду ка тив ни про гра ми из обла сти ме ди ја ци је ко ји 
су акре ди то ва них код Ре пу блич ког за во да за со ци јал ну за шти ту: 
„Пре го ва ра ње и ме ди ја ци ја у со ци јал ној за шти ти – уна пре ђе ње 
ве шти на ко му ни ка ци је и раз ре ша ва ња кон фли ка та“ - осмо днев ни 
про грам обу ке, ко ји пред ста вља основ ни про грам обу ке за ме ди-
ја то ре.  Про грам је про ши рен у од но су на це ли не из Пра вил ни ка 
о про гра му обу ке за по сред ни ка, у де лу сти ца ња зна ња и раз ви ја-
ња ве шти на ко му ни ка ци ја и ре ша ва ња кон фли ка та. Про грам омо-
гу ћа ва  пру жа ње услу ге ме ди ја ци је, као но ве услу ге  у со ци јал ној 
за шти ти. Ме ди ја ци ја у по ро дич ним спо ро ви ма - спе ци ја ли зо ва ни 
про грам обу ке. Овај ше сто днев ни спе ци ја ли зо ва ни про грам обу ке, 
усме рен је на сти ца ње зна ња и раз ви ја ње ве шти на ре ша ва ња кон-
фли ка та у окви ру по ро дич не ме ди ја ци је. Зна ња и ве шти не, ко је се 
сти чу овим про гра мом, при мен љи ви су у ра ду са го то во свим гру-
па ма и по је дин ци ма у ме ђу соб ним кон флик ти ма про ис те клим из 
по ро дич них од но са. Услов за по ха ђа ње овог про гра ма је за вр шен 
нај ма ње основ ни про грам обу ке из ме ди ја ци је.  Ме ди ја ци ја из ме ђу 
жр тве и ма ло лет них пре ступ ни ка - спе ци ја ли зо ва ни про грам обу ке 
ко ји је усме рен на сти ца ње зна ња и раз ви ја ње ве шти на ре ша ва ња 
кон фли ка та у обла сти ма ло лет нич ког ре сто ра тив ног пра во су ђа. 

35)  Џа мо ња-Иг ња то вић, Т.,  Же га рац, Н.: Ме ди ја ци ја у си сте му со ци јал не за шти те, Фа кул-
тет по ли тич ких на у ка, Го ди шњак, 2007, стр,  400 - 412

36)  „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је“, број 44/2005
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ЗАКЉУЧАК

При ка зом основ них до би ти од ал тер на тив ног ре ша ва ња кон-
фли ка та, обез бе ђе ним нео п ход ним си стем ским пред у сло ви ма, ши-
ро ким мо гућ но сти ма при ме не ме ди ја ци је и по тре ба ма ко ри сни ка и 
за по сле них у си сте му со ци јал не за шти те,  по ста вља се пи та ње шта 
оне мо гу ћа ва да се, на кон пр вих по зи тив них ре зул та та у при ме ни 
ме ди ја ци је, овај ме тод на аде ква тан на чин раз ви ја и при ме њу је у 
пре ве ни ра њу и ре ша ва њу ве ли ког бро ја су ко ба у вре ме ни ма ка да 
су кон флик ти све при сут ни ји и ин тен зив ни ји. Иако су фор мал ни 
пред у сло ви за раз вој ме ди ја ци је у ве ли кој ме ри обез бе ђе ни, што 
пред ста вља ва жан ко рак од стра не др жа ве, прак са по ка зу је да се не 
мо же оче ки ва ти да са мо за ко но дав на пра ви ла са др жа на у би ло ком 
про пи су бу ду до вољ на га ран ци ја успе шног раз во ја ме ди ја ци је37)

По сто је раз ли чи та об ја шње ња за овај ак ту ел ни иза зов у обла-
сти ме ди ја ци је.  Од то га да раз вој ме ди ја ци је у Ср би ји ни је при о-
ри тет у кон тек сту број них дру штве но-еко ном ских про ме на, да је 
при сут но не до вољ но раз у ме ва ње су шти не и зна ча ја ал тер на тив ног 
ре ша ва ња су ко ба, да по сто је ће за кон ске нор ме (ко је про пи су ју ње-
ну при ме ну) ни су у скла ду са са мим прин ци пи ма по сту па ка,  да 
јав ност, а ни по тен ци јал ни ко ри сни ци услу га со ци јал не за шти те 
ни су до вољ но и аде кват но ин фор ми са ни о су шти ни ме ди ја ци је, да 
не по сто ји аде кват на са рад ња из ме ђу раз ли чи тих ин сти ту ци ја ко-
је оба ве шта ва ју и упу ћу ју ко ри сни ке на ме ди ја ци ју, да си стем ски 
но си о ци мо ћи у не до вољ ној ме ри афир ми ше кул ту ру ди ја ло га и 
не на сил них на чи на ре ша ва ња кон фли ка та и сл.

За успе шну при ме ну и раз вој си сте ма ал тер на тив ног ре ша-
ва ња су ко ба у си сте му со ци јал не за шти те и Ср би ји уоп ште, по-
треб но је ши ро ко ме диј ско ин фор ми са ње јав но сти и при ступ ко-
ји об у хва та уче шће и са рад њу свих ак те ра ко ји мо гу би ти би ло 
за ин те ре со ва не стра не, би ло ди рект ни или ин ди рект ни уче сни ци 
про це са ал тер на тив ног ре ша ва ња су ко ба (ло кал на за јед ни ца, обра-
зо ва ње, суд ство, со ци јал на за шти та, по ли ци ја, ци вил ни сек тор, 
упра ва итд.). 

У оства ри ва њу ових ци ље ва и за да љи раз вој ме ха ни за ма 
ал тер на тив ног ре ша ва ња кон фли ка та у вре ме ни ма ка да су су ко би 
све при сут ни ји и ин тен зив ни ји, др жа ва би тре ба ло да има кључ ну 
уло гу. Ње на уло га се огле да у под сти ца њу са рад ње и уче шћа свих 
ре ле ван ти них фак то ра у овој обла сти, аде кват ној ме диј ској ин фор-

37) Не дић, Б., То скић, А. (Ур), При ме на ме ди ја ци је у Ср би ји – до стиг ну ћа и иза зо ви, Парт-
не ри за де мо крат ске про ме не, 2012, стр 7 -11.
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ми са но сти јав но сти, раз ви ја њу кул ту ре ми ра, пру жа њу по др шке 
раз во ју си сте ма ме ди ја ци је кроз осни ва ње ин сти ту ци ја/сер ви са у 
ло кал ним за јед ни ца ма ка ко би ова услу га би ла што до ступ ни ја гра-
ђа ни ма. Мо жда би се на овај на чин мо гли отво ри ти но ви пу те ви за 
пре ве ни ра ње и кон струк тив но ре ша ва ње су ко ба и кон фли ка та, али 
и до при не ти раз во ју кул ту ре ди ја ло га и ме ђу соб ног ува жа ва ња у 
свим сфе ра ма дру штва38) 
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VeraDespotovic

MEDIATIONANDSOCIALWORK
INSERBIA:SCOPEОFWORKANDLEGISLATION

Resume
Me di a tion wit hin the system of so cial wel fa re in Ser bia has been 

im ple men ted sin ce 2005 af ter the adop tion of the Fa mily Law that de-
ter mi nes its ap pli ca tion abi lity in fa mily dis pu tes. The re ha ve been ma-
de sig ni fi cant system chan ges sin ce then that ena bled the de ve lop ment 
of me di a tion as one of the al ter na ti ve met hods of re sol ving dis pu tes in 
dif fe rent are as od so cial work. The work pre sents cha rac te ri stics of the 
most fre qu ent re spon ses on con flicts, ba sic fe a tu res and me di a tion be-
ne fits and its ba sic are as of im ple me ta tion in so cial work. At the se cond 
part of the work it is pre sen ted a syste mic fra me work for the de ve lo-
ment of me di a tion in so cial work. Dis pi te ena bled le gal pre-con di ti ons 
and tran sfer of the good prac ti se of de ve lo ped co un tri es the prac tis of 
me di a tion has not been re a li zed yet good eno ugh.  At so me are as of 
ap pli ca tin over the last fi ve years the num ber of me di a tion has been di-
mi nis hed even tho ugh the ci ti zens are still not sa tis fied with tra di ti o nal 
met hods of re sol ving con flicts and with the ef fi ci ency of co urts in Ser-
bia.  Be a ring that in mind the ob jec ti ve of this work, thro ugh de fi ni tion 
of the main prin ci ples of me di a tion and in ve sti ga ting its ap pli ca tion 
abi li ti es in so cial work, ena bles cle a rer un der stan ding of the be ne fits of 
the se ap pro ac hes for users, so cial wel fa re system re pre sen ta ti ves and 
so ci ety as a who le that co uld be a chal len ge for furt her de ve lop ment of 
the al ter na ti ve dis pu te re so lu tion mec ha nisms. For suc cessful ap pli ca-
tion and de ve lop ment of the system of al ter na a ti ve con flict re so lu tion 
wit hin the system of so cial work in Ser bia as a who le the sta te it self 
is sup po sed to ha ve the key ro le. Its ro le is seen in sup por ting the co-
o pe ra tion and par ti ci pa tion of re le vant fac tors in this area (lo cal com-
mu nity, edu ca tion, co urt, so cial pro tec tion, po li ce, ci vil sec tor, pu blic 
ad mi ni stra tion etc) pro per pu blic me dia in for ma tion, de ve lop ment of 
the cul tu re of pe a ce, sup por ting the de ve lop ment of me di a tion system 
by esta blis hing the in sti tu tion of ser vi ces in lo cal com mu ni ti es in or der 
to ac hi e ve as bet ter ac cess to ser vi ces as pos si ble. 
Key words: al ter na ti ve con flict re so lu tion, dis pu te, me di a tion, me di a tor, laws, 

re gu la ti ons, co urt, di a lo gue, cul tu re of pe a ce

* Овај рад је примљен 15. октобра 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 27. новембра 2014. године.
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Сажетак
Уло га нов ца и мо не тар не по ли ти ке у еко ном ским про це си-

ма, по себ но нов ца као ак тив ног фак то ра је јед на од стал них кон-
тро вер зи. Те о риј ске кон цеп ци је о уло зи мо не тар них фак то ра ко је 
се кре ћу из ме ђу мо не та ри зма и кеј нзи ја ни зма и да ље су вр ло ак ту-
ел не. У ра ду се ис тра жу ју мо не тар ни фак то ри у про це су при вред-
ног раз во ја, а за тим тран сми си о ни ме ха ни зам мо не тар не по ли ти ке. 
Но вац као не у тра лан и ак ти ван фак тор раз во ја, по ре кло и не у тра-
ли за ци ја ин фла тор них ефе ка та у ко ри шће њу мо не тар ног до пин га 
раз во ју и про из вод њи. При то ме се да је и кри ти ка мо не та ри стич-
ког мо де ла мо не тар не по ли ти ке, а за тим прав ци, ме ха ни зам и мо-
гућ но сти раз вој ног де ло ва ња мо не тар не по ли ти ке у са вре ме ним 
при вре да ма.

На кра ју се ис тра жу ју ста би ли за ци о ни и раз вој ни при о ри те-
ти мо не тар не по ли ти ке у све ту и у Ср би ји.

У за вр шном де лу да је се и кри ти ка ре стрик тив не (ста би ли за-
ци о не) мо не тар не по ли ти ке на ше цен трал не бан ке.
Кључнеречи: ли бе ра ли зам, мо не та ри зам, еми си ја нов ца, тран сми си-

о ни ме ха ни зам, кри за, ин фла ци ја, ре це си ја, мо не тар ни 
им пулс, раз вој ни под сти цај, ре стрик ци је, ак ти ван но вац, 
не у тра лан но ва
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1.КРИТИКАМОНЕТАРИСТИЧКОГ
МОДЕЛАМОНЕТАРНЕПОЛИТИКЕ

Кон тро ла укуп не ко ли чи не нов ца, пре ма мо не та ри сти ма, 
пред ста вља глав ни ин стру мент не са мо ин фла ци је већ и де фла ци је, 
од но сно ра ста на ци о нал ног до хот ка и за по сле но сти. Пре ма њи ма 
је на ро чи то по сле ве ли ке еко ном ске де пре си је и дру гог свет ског 
ра та, кеј нзи јан ска те о ри ја до хо дак - рас хо ди по ка зи ва ла ве ћу ефи-
ка сност, због че га се и про во ди ла ка да је до шло до „кеј нзи јан ске 
ре во лу ци је” од три де се тих го ди на, али је у са вре ме ним при вре да-
ма де ло ва ње по ли ти ке нов ца да ле ко ве ће и ефи ка сни је од фи скал-
них ме ра.

Све је то до ве ло до „ве ли ког за о кре та” у ре гу ли са њу при вре-
де с до та да шњег основ ног од но са до хо дак → рас хо ди, ка но вом од-
но су, на ре ла ци ји но вац → ин ве сти ци је → на ци о нал ни до хо дак → 
но вац. Да кле, по че так и крај тог лан ца ме ђу за ви сно сти је сте но вац. 
Он са да по ста је основ ни фак тор по кре та ња или ко че ња при вред не 
ак тив но сти.

Од Кеј нзо вог на па да на кла сич ну ми кро е ко но ми ју мар ша-
ли јан ског и Сми то вог прав ца и мо не тар ну те о ри ју, те од ба ци ва ња 
ње них основ них по став ки све до дру гог свет ског ра та ин те рес за 
но вац, у окви ру ма кро си сте ма, је опао, да би по но во ожи вео као 
од раз објек тив ног раз во ја ве за ног за по сле рат ну ин фла ци ју, де фи-
ци тар но фи нан си ра ње, јав ни дуг и ме ђу на род не мо не тар не про-
бле ме. То је пред те о ри ју и мо не тар ну по ли ти ку ста вља ло број не и 
сло же не за дат ке: ка ко у пот пу но из ме ње ним од но си ма и сло же ним 
фак то ри ма раз во ја од ре ди ти ме сто и при ро ду са вре ме ног нов ца и 
пра вац де ло ва ња и ефи ка сност мо не тар не по ли ти ке. Го то во ниг де 
су прот ност ста во ва ни је у еко ном ској те о ри ји та ко при сут на као 
код мо не тар не те о ри је и по ли ти ке. Су прот ни ста во ви по ла зе од ко-
ли чи не нов ца, ко ји мо ра би ти под ре ђен, а не стра те шки еле мент 
еко ном ске ак тив но сти, па до схва та ња нов ца као стра те шког фак-
то ра у од ре ђи ва њу до хот ка, по тро шње, ин ве сти ци ја и за по сле но-
сти.1) Очи то је, да кле да је но вац и мо не тар ни фак тор да нас је дан 
од кључ них ва ри ја бла ма кро си сте ма и да де лу је на све под си сте ме 
при вре де (рас по де лу, це не, де ви зни, тр го вин ски, бан кар ски си стем 
и си стем про ши ре не ре про дук ци је у це ли ни). То исто вре ме но ука-
зу је да он не мо же би ти основ ни, или, још да ље, ис кљу чи ви фак-

1) C. R. Bar ret – A. Wal ters: “TheStabilityoftheKeynesianandMonetaryMultiplersintheUnited
Kingdom”, The Re vi ew of Eco no mics and Sta ti stics, vol. 48, 1966, стр. 401.
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тор про це са ста би ли за ци је, од но сно ре гу ли са ња по тро шње и сто пе 
еко ном ског ра ста.2)

Од мо не тар не по ли ти ке се и да ље че сто зах те ва да одр жа ва 
оп ти мал ну ко ли чи ну нов ца у при вре ди, по де ше ну, пре све га, од-
ре ђе ним ци клич ним ко ле ба њи ма, за пра во, да бу де сна жан ан ти ци-
клич ни ме ха ни зам и фак тор ста би ли за ци је. Но, о то ме пи та њу у 
на ред ном де лу овог ра да.

Мо не тар на по ли ти ка ула зи у ред ин стру ме на та оп ште еко-
ном ске по ли ти ке, с основ ним за дат ком да ре гу ли ше „по треб ну ко-
ли чи ну нов ца” у при вре ди. Пред мо не тар ну по ли ти ку обич но се 
у ма кро си сте му по ста вља ју сле де ћи ди фе рен ци ра ни и ме ђу соб но 
по ве за ни за да ци:

1) Оси гу ра ње оп ти мал не нов ча не ма се за не сме та но од ви-
ја ње то ко ва ре про дук ци је (по треб на и оп ти мал на ли квид ност) уз 
очу ва ње до вољ не ин тер не и екс тер не мо не тар не ста бил но сти (ге-
не рал ни за да так мо не тар не по ли ти ке).3)

2) Еми си ја кре ди та бан ка тре ба да је та ко до зи ра на по струк-
ту ри, да оси гу ра ва оп ти мал ну ли квид ност (нов ча ну ма су) при вред-
ног сек то ра (струк тур на мо не тар на по ли ти ка и по ли ти ка у сфе ри 
ли квид но сти).

3) Се лек тив но де ло ва ње на при вред ну ак тив ност, од но сно од-
ре ђе не по сло ве ко јим се де лу је на под сти ца ња или ко че ње од ре ђе-
не де лат но сти у при вре ди, од но сно струк ту ру еко ном ског раз во ја 
(струк тур но-раз вој на по ли ти ка),

4) Ко ор ди на ци ја на ме ђу на род ном мо не тар ном пла ну, да нас 
све уже по ве за них на ци о нал них еко но ми ја и све ве ћег зна ча ја ме-
ђу на род не еко ном ске по ли ти ке и са рад ње, и

5) Ко ор ди на ци ја и дру гим де ло ви ма ма кро си сте ма, по себ но 
фи скал ном по ли ти ком.

Мо не тар на по ли ти ка са вре ме них др жа ва нај у же је ве за на за 
ње ну кре дит ну по ли ти ку, јер се ре гу ли са ње нов ча ног оп ти ца ја не 
мо же огра ни чи ти са мо на кон тро лу го то вог нов ца, већ и пре све га 
на кон тро лу и ре гу ли са ње де по зит ног нов ца, ква зи нов ца, оро че-
них и дру гих огра ни че них де по зи та. Да кле, не ра ди се о кон тро ли 

2) Џ. Ма ће шић, Новац,монетарнаполитикаиеконометријскимодели,Југословенскобанкар-
ство, бр. 12, 1973., стр. 10. Си гур но је јед но у све му то ме, да ефи ка сност мо не тар не по ли ти ке 
за ви си, што смо че сто ис ти ца ли од при ме не и дру гих ме ра еко ном ске по ли ти ке (по ли ти ке 
рас по де ле, ин ве сти ци ја, тр го вин ске и де ви зне по ли ти ке, по ли ти ке це на, по на ша ња оп ште и 
лич не по тро шње и др.).

3) Ви де ти: Жив ко вић, Алек сан дар: АнализаефикасностимонетарнеполитикеуЈугославији, по себ-
но део Интермедијарнициљевиииндикаторимонетарнеполитике, Еко ном ски фа кул тет, Бе о-
град, 2008. стр. 100.



СПМброј4/2014,годинаXXI,свеска46. стр.69-90.

72

и ре гу ли са њу са мо нов ча не ма се, већ и мо не тар ног во лу ме на у це-
ли ни (М1, М2 и М3).

Мо не тар на по ли ти ка, исти на, нај че шће се спро во ди пре ко 
ре гу ли са ња кре дит них ре сур са у при вре ди, што зна чи да се ти ме 
на дру ге агре га те углав ном де лу је ин ди рект но, а то зна чи и ма ње 
ефи ка сно.

Да би по ка за ла до вољ ну ефи ка сност, мо не тар на по ли ти ка 
мо ра би ти до вољ но ела стич на да бр зо ре а гу је на ко рек ци је нов ча-
не ма се, без об зи ра да ли су узро ци на ста лог по ре ме ћа ја мо не тар-
ног или не мо не тар ног ка рак те ра. Флек си бил ност ме ра мо не тар не 
по ли ти ке и њи хо во бр зо и ела стич но при ла го ђа ва ње ре ал ним то ко-
ви ма у при вре ди је ди но су у ста њу да оси гу ра ва ју и ње ну до вољ-
ну ефи ка сност у ста би ли за ци ји од но сно ан ти ци клич ном де ло ва њу. 
Основ ни про блем се ја вља у ве зи ускла ђи ва ња нов ча не тра жње и 
кре та ња нов ца. Ово је сло жен за да так, с об зи ром на број не фак то ре 
ко ји де лу ју, ка ко на по на ша ње тра жње нов ца, та ко и на по на ша ње 
по ну де нов ца.4)

При мар ни за да так мо не тар не по ли ти ке сва ка ко је снаб де ва-
ње при вре де по треб ном ко ли чи ном нов ца и кре ди та, уз под сти ца-
ње сто пе ра ста и очу ва ње ре ла тив не ста бил но сти при вре де и на ци-
о нал не нов ча не је ди ни це. Мо не тар на по ли ти ка тре ба да снаб де ва 
про из вод њу и про мет по треб ном ко ли чи ном нов ца, ко ли чи ном 
ко ја не ће до во ди ти до по ре ме ћа ја, од но сно ко ја ће пре ко нов ца и 
кре ди та от кла ња ти већ на ста лу не ста бил ност или оне мо гу ћа ва ти 
сам раз вој не га тив них про це са у при вре ди. Ти ме се пред мо не тар-
ну по ли ти ку ста вља за да так - да по др жа ва по зи тив не про це се у 
при вре ди, јер она мо же, у од ре ђе ним усло ви ма, по ста ти фак тор 
на ру ша ва ња рав но те же, али и фак тор по нов ног ус по ста вља ња већ 
на ру ше не рав но те же.

Овај основ ни за да так мо не тар не по ли ти ке тре ба по сма тра ти 
у скло пу дру гих ци ље ва еко ном ске по ли ти ке, а пре све га у скло-
пу оства ре ња по ли ти ке пу не за по сле но сти и урав но те же ња плат-
ног би лан са. Но вац и кре дит су при сут ни у свим про це си ма при-
вред ног раз во ја, чи ме по ста ју и ак ти ван фак тор у одр жа ва њу или 
на ру ша ва њу ин тер не и екс тер не рав но те же. Уло га нов ца и зна чај 

4) На стра ни тражњеновца ће мо ис та ћи са мо не ке, као: бр зи на ра ста и ква ли тет ра ста и ква-
ли тет ра да, скло ност по тро шњи и скло ност ли квид но сти, стал ност и си гур ност мо не тар не 
по ли ти ке, струк ту ра сред ста ва еко ном ских су бје ка та, оп шта по слов на кли ма и др. На стра ни 
понуденовца ја вља се исто та ко ве ћи број фак то ра, као: ори јен та ци ја мо не тар не по ли ти ке 
(екс пан зив на или ре стрик тив на), бр зи на тро ше ња до хот ка, бр зи на оп ти ца ја, укљу че ност у 
свет ске мо не тар но-фи нан сиј ске и тр го вин ске од но се, ста ње плат ног би лан са и др. Ове про-
бле ме су ши ре ис тра жи ли у на шем ра ду не што ка сни је, по себ но тр жи ште н ов ца и по на ша ње 
ЛМ кри ве, али и ИС-ЛМ мо дел у са вре ме ној отво ре ној при вре ди.
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мо не тар не по ли ти ке у при вре ди за ви се, пре све га, од ауто ном них 
од лу ка мо не тар них вла сти, с јед не, као и од лу ка о фор ми ра њу и 
рас по де ли до хот ка ни за су бје ка та и но си ла ца до хот ка у при вре ди, 
с дру ге стра не.

Снаб де ва ње при вре де по треб ном ко ли чи ном нов ца пред ста-
вља да нас је дан од нај ва жни јих за да та ка мо не тар не по ли ти ке. За 
раз ли ку од злат ног ва же ња, чи ји је ауто ма ти зам омо гу ћа вао и ауто-
мат ско ре гу ли са ње по треб не ко ли чи не нов ца и ин тер ну и екс тер ну 
ста бил ност нов ча не је ди ни це, да нас, у пе ри о ду па пир ног, не кон-
вер ти бил ног нов ца, то је из у зет но сло жен за да так. Ре гу ли са ње по-
ра ста нов ча не ма се, у скла ду с раз во јем про из вод ње и про ме та, као 
и ста ња и про ме на у плат ном би лан су, да нас по ста вља и пред те о-
ри ју и пред прак тич ну мо не тар ну по ли ти ку отво ре но пи та ње: ко ја 
је то оп ти мал на нов ча на ма са, ка ко упра вља ти нов ча ном ма сом и 
ка ко ње ну струк ту ру одр жа ва ти (што је још зна чај ни је) на оп ти-
мал ном ни воу? Ово је тим зна чај ни је и те же што се у са вре ме ном 
бан кар ском си сте му не по ја вљу је са мо цен трал на бан ка као еми-
си о на уста но ва, већ и сва ка по слов на бан ка у си сте му по ста је спе-
ци фич но еми си о на бан ка. Ни је са мо про блем у ре гу ли са њу нов ца 
ко ји еми ту је цен трал на бан ка, про блем се ја вља, пре све га, у ре-
гу ли са њу кре ди та у кру гу по слов них ба на ка и ствар но при сут ног 
про це са мул ти пли ка ци је кре ди та и де по зи та. Про це си ства ра ња и 
по ни шта ва ња нов ца ко ји се ту раз ви ја ју оте жа ва ју и го то во оне мо-
гу ћа ва ју во ђе ње аде кват не мо не тар не по ли ти ке и снаб де ва ње при-
вре де „по треб ном ко ли чи ном нов ца”. Не са мо због то га, већ и због 
чи ње ни це да ова ко ли чи на мо ра би ти спо соб на да се бр зо ши ри 
или су жа ва, да ре а гу је бр зо и ела стич но на про ме не у оста лим ма-
кро а гре га ти ма у при вре ди (про из вод ња, рас по де ла, це не, про мет, 
увоз, из воз и др.), да би се при бли жи ла и ди на мич ки одр жа ва ла на 
оп ти мал ном ни воу.5)

Од ре ђе ни ни во це на, про из вод ње и про ме та зах те ва од ре ђе-
ну нов ча ну ма су ко ја се фор ми ра од ре ђе ном кре дит ном ак тив но-
шћу ба на ка. Но, по ста вља се пи та ње: да ли је ак тив ност аде кват на 
или не, да ли је фор ми ра на ве ћа или ма ња ма са нов ца и кре ди та у 
при вре ди? У пр вом слу ча ју на сту па ин фла ци ја, у дру гом де фла-
ци ја. Пре ма но вим схва та њи ма, мо не тар на по ли ти ка је нај ва жни је 
сред ство ма кро е ко ном ске по ли ти ке, што би се мо гло при бли жи-
ти ста во ви ма кван ти та тив не те о ри је (овом схва та њу је под ле гла и 
на ша прак тич на еко ном ска по ли ти ка). Пре ма дру гим схва та њи ма, 
ре ал ни фак то ри ре про дук ци је су од при мар ног зна ча ја (по ли ти-

5) Ши ре ис тра жи ва ње на ве де них кон цеп ци ја да ли смо у сту ди ји др С. Ко ма зец: Монетарна
стратегијаиполитика, стр. 121-143.
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ка лич них до хо да ка, ин ве сти ци о на, фи скал на по ли ти ка, по ли ти ка 
це на, по ли ти ка плат ног би лан са, по ли ти ка ре зер ви и др.), док је 
мо не тар на по ли ти ка се кун дар ног зна ча ја. Ова ква схва та ња „ре а ли-
ста” сва ка ко су бли жа ствар но сти, ма да у из ве сним усло ви ма раз-
во ја мо не тар на по ли ти ка мо же до би ти при мар ни зна чај, од но сно 
мо же до ве сти до ствар них „кри за нов ца” у ре про дук ци ји.

Упра во из на ве де них раз ло га по треб но је да у сре ди ште на-
шег ис тра жи ва ња ста ви мо на ве де не те о риј ске кон тро вер зе да нас, 
а за тим мо гућ но сти раз вој ног де ло ва ња (и ак ти ви ра ња) мо не тар не 
по ли ти ке с број ним ме ра ма и ин стру мен ти ма.

2.ПРАВЦИ,МЕХАНИЗАМИМОГУЋНОСТИ
РАЗВОЈНОГДЕЛОВАЊАМОНЕТАРНЕПОЛИТИКЕ

У еко ном ској те о ри ји ви ди мо во де се ве ли ке ди ску си је о уло-
зи и за да ци ма мо не тар не по ли ти ке. Раз во јем еко ном ске те о ри је ме-
ња ли су се и по гле ди на мо не тар ну по ли ти ку.

Те о риј ски је ши ро ко ис тра же но и до ка за но да мо не тар на по-
ли ти ка сво јим ме ра ма мо ра де ло ва ти на ко ли чи ну нов ца у оп ти ца-
ју, ста ра ју ћи се да она бу де на оп ти мал ном ни воу. Мо не тар на по-
ли ти ка пре ко то га де лу је и на ре ал не про це се у при вре ди, по себ но 
кре та ње про из вод ње, про ме та, про да је, ин ве сти ци ја и плат но-би-
лан сне од но се.

Мо не тар на по ли ти ка по ста је ве о ма ак тив но сред ство, ко је 
за јед но са фи скал ном по ли ти ком уче ству је у во ђе њу ста би ли за ци-
о не, од но сно раз вој не по ли ти ке.6)

Мо не тар не вла сти (цен трал на бан ка) де лу ју ћи на основ-
не ма кро а гре га те и про це се мо ра ју пра ти ти си ту а ци ју и основ не 
тен ден ци је у раз во ју при вре де и бла го вре ме но ре а го ва ти на све 
евен ту ал не по ре ме ћа је, ка ко би се обез бе дио ста би лан ду го ро чан 
при вред ни раст и раз вој.7) Ако при вре да ула зи у фа зу де гре си је, 
пра ће не па дом при вред не ак тив но сти, мо не тар на по ли ти ка сво јим 
ин стру мен ти ма и ме ра ма мо ра де ло ва ти екс пан зив но, ка ко би се 
по ве ћа ла при вред на ак тив ност, од но сно спре чи ло да ље про ду бља-
ва ње ре це си је или кри зе.

6) Др М. Вуч ко вић: „Савременипроблемимонетарнетеоријеиполитике”, На уч на књи га, Бе о-
град, 1960. го ди не.

7) За што по ла зи мо од ста ва да то мо ра би ти ду го ро чан, одр жив еко ном ски оп ти ма лан раст? 
Упра во из раз ло га раз ли чи тог де ло ва ња и мо гућ но сти мо не тар не по ли ти ке у крат ком и ду гом 
ро ку. У крат ком ро ку мо не тар ни сти му лан си мо гу под стак ну ти про из вод њу и раз вој, али се 
по ста вља пи та ње ко ли ко се та ква кон тро ла мо же одр жа ти.
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Фа зу де пре си је ка рак те ри ше пад укуп не при вред не ак тив-
но сти. Услед то га при вре да се су сре ће са не до стат ком ли квид них 
сред ста ва, за ли ха ма и не ис ко ри шће ним ка па ци те ти ма. При вред ни 
ам би јент ни је по во љан за ин ве сти ци је због че га при вред ни су бјек-
ти углав ном др же и чу ва ју сво ја ли квид на сред ства. Због ве ли ке 
не из ве сно сти и ри зи ка при вре да и ста нов ни штво из бе га ва ју за ду-
жи ва ње код ба на ка, опа да кре дит на ак тив ност ба на ка. Мо не тар на 
по ли ти ка мо ра де ло ва ти екс пан зив но да би се спре чи ла ку му ла-
тив на не га тив на кре та ња у при вре ди. Сма тра се да тре ба ићи на 
по јеф ти ње ње кре ди та, ка ко би до шло до по ве ћа ња свих ви до ва 
по тро шње, од но сно до по ди за ња укуп не при вред не ак тив но сти. 
Оба ра ње ка мат не сто пе као це не нов ца и кре ди та, сма тра се, пр ви 
је ко рак у ожи вља ва њу ин ве сти ци ја, а пре ко њих и по тро шње и 
еко ном ског раз во ја.8)

Да кле, ра ни је се сма тра ло да се на по јеф ти ње ње кре ди та 
(оба ра ње ка ма те) мо же ути ца ти са мо кроз ма ни пу ли са ње це ном 
нов ца и зај мов ног ка пи та ла. Ме ђу тим, да нас се у са вре ме ној те-
о ри ји ис ти чу и мо гућ но сти деј ства по ред це не кре ди та и дру гим 
ин стру мен ти ма мо не тар не по ли ти ке. Ре ци мо да нас се све ви ше 
упо тре бља ва ју опе ра ци јеесконт ном сто пом и опе ра ци је „на отво-
ре ном тр жи шту” и ре фе рент ном ка ма том ко ји ма се сни жа ва ју ка-
мат не сто пе и до при но си по ве ћа њу оп ште по тро шње, ожи вља ва 
фи нан сиј ско тр жи ште, раст, тра жња нов ца и кре ди та уз ожи вља ва-
ње при вред не ак тив но сти.

На осно ву основ ног усме ре ња мо не тар ну по ли ти ку мо же мо 
по де ли ти на екс пан зив ну и ре стрик тив ну мо не тар ну по ли ти ку.9)

Мо не тар не вла сти спро во де екс пан зив ну мо не тар ну по ли ти-
ку у усло ви ма ка да у при вре ди до ла зи до па да про из вод ње, по ра ста 
не за по сле но сти, не ли квид но сти при вре де и ба на ка с ци љем да се 
по ве ћа тра жња, а на осно ву то га и про из вод ња, од но сно укуп на 
при вред на ак тив ност. На овај на чин се уства ри на сто је от кло ни ти 
по сле ди це де пре си је, тј. обез бе ди ти из ла зак при вре де из де пре си-
је, али и еxанте спре чи ти ула зак у кри зну фа зу ци клу са.10)

Раз ли чи ти су ин стру мен ти ко је ко ри сти екс пан зив на мо не-
тар на по ли ти ка, али нај че шћи су: сни жа ва ње есконт не и ка мат не 
сто пе, сма ње ње сто пе оба ве зне ре зер ве, по ве ћа ње кре ди та при вре-
ди и ста нов ни штву и сл.

8) Бур да-Ви плош: Макроекономија…, стр. 221 и 171. Ви де ти и рад Ђор ђе вић М.: Тран сми си о ни 
мо дел мо не тар не по ли ти ке, НЕ МО, Пан че во, 2003.

9) Др С. Ко ма зец: Макроекономија, изд. Ин сти тут за фи нан си је и раз вој, Бе о град, 2000, стр. 386.

10)  Исто, стр. 388.
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Под деј ством екс пан зив не мо не тар не по ли ти ке до ла зи до по-
ве ћа ња тра жње и по ве ћа ња при вред не ак тив но сти. Ме ђу тим, да би 
се обез бе ди ла при вред на ста бил ност мо ра се ме ра ма ути ца ти и на 
обез бе ђе ње еко ном ског ра ста. Ако би на ду ги рок еко ном ски раст 
из о стао он да би крат ко роч ни ефек ти екс пан зив не мо не тар не по ли-
ти ке ве о ма бр зо иш че зли. До шло би до па да при вред не ак тив но сти 
и про ду бље ња при вред не де пре си је пра ће не ин фла тор ним ра стом 
це на.11)

За ефи ка сно спро во ђе ње екс пан зив не и раз вој но усме ре не 
мо не тар не по ли ти ке бит но је по сто ја ње раз ви је ног фи нан сиј ског 
тр жи шта. Прак са је по ка за ла да у зе мља ма ко је не ма ју раз ви је но 
фи нан сиј ско тр жи ште екс пан зив на мо не тар на по ли ти ка не ма по-
зи тив не ре зул та те у по ве ћа њу про из вод ње, на про тив њен глав ни 
ре зул тат је сте по ве ћа ње це на у при вре ди. Ов де се на ла зе и ар гу-
мен ти при ста ли ца ста во ва да екс пан зив на мо не тар на по ли ти ка 
углав ном во ди оп штем ра сту це на, али не по кре ће про из вод њу и 
при вред ни раст. Упра во же ли мо да ука же мо у ра ду на по гре шност 
ова квих ен блок кон цеп ци ја о уло зи нов ца и кре ди та у про це су 
при вред ног раз во ја.

Су прот но од екс пан зив не ре стрик тив на мо не тар на по ли ти-
ка пред ста вља по вла че ње од ре ђе не ко ли чи не нов ца из оп ти ца ја за 
ко ју је про це ње но да пред ста вља ви шак. Ре стрик тив на мо не тар на 
по ли ти ка има за да так да сма њи сто пу ин фла ци је у при вре ди, од-
но сно, основ ни циљ ова ко усме ре не по ли ти ке је ста бил ност це на 
и де ви зног кур са. Као по сле ди це деј ства ре стрик тив не мо не тар не 
по ли ти ке ја вља се пад при вред не ак тив но сти, уз по раст не за по сле-
но сти ра да и ка пи та ла и не ли квид ност при вре де и ба на ка. Но вац 
се по вла чи из оп ти ца ја и то се ауто мат ски од ра жа ва на по ве ћа ње 
це не кре ди та (ка ма те). Због по ве ћа ња ка ма те при вре да те же до ла-
зи до кре ди та, чи ме се ауто мат ски сма њу је при вред на ак тив ност. 
Све то на кра ју до во ди до успо ра ва ња при вред ног ра ста. Сто га ре-
стрик тив на по ли ти ка мо ра би ти пре ци зно и ја сно де фи ни са на, а 
при ли ком упо тре ба ње них ин стру ме на та тре ба би ти ве о ма оба зрив 
због сна жних кон трак ци о них ефе ка та, али и де ло ва ња не га тив ног 
мо не тар но-кре дит ног мул ти пли ка то ра.

Ин стру мен ти ко је ре стрик тив на мо не тар на по ли ти ка ко ри-
сти су раз ли чи ти, ме ђу нај зна чај ни је спа да ју: по ве ћа ње есконт не 
сто пе, по ве ћа ње ка мат них сто па ба на ка, по ве ћа ње сто па на отво ре-
ном тр жи шту, ре стрик ци ја кре ди та уоп ште, по ве ћа ње сто па оба ве-

11) Др М. Ћи ро вић: Монетарнаекономија, изд. Европ ски цен тар за мир и раз вој, Бе о град, 1987, 
стр. 135-150. По себ но је илу стра ти авн рад Са вин, Да вор: Мо не тар на по ли ти ка - усло ви и 
огра ни че ња, Ин сти тут еко ном ских на у ка, Бе о град, 1996 (МАП, бр. 5).
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зних ре зер ви, пла фо ни ра ње кре ди та ба на ка, не у тра ли за ци ја де ви-
зних ре зер ви и др.

Кад се при вре да на ла зи у кри зи, про из вод ња се на ла зи на 
ми ни му му, ин ве сти ци је су ве о ма ма ле или их уоп ште не ма, про цес 
де зин ве сти ра ња је у то ку, ве о ма су ве ли ке ко ли чи не ро бе ко је пред-
у зе ћа др же на за ли ха ма. У ова квим усло ви ма опе ри са ње ка мат ном 
сто пом не ће да ти ве ли ке ре зул та те, ис ти ца ли су кеј нзи јан ци у сво-
јим рас пра ва ма.

На кон ве ли ке еко ном ске кри зе про ме ни ло се схва та ње о уло-
зи и мо гућ но сти ма мо не тар не по ли ти ке. Уви део се ве ли ки зна чај и 
ефи ка сност ак тив не мо не тар не по ли ти ке. По себ но су се ис тра жи-
ва ли тра ди ци о нал ни ин стру мен ти, као што су ка мат не сто пе, оба-
ве зна ре зер ва итд. Ка сни је је у ана ли зе уве де на и фи скал на по ли-
ти ка као ин стру мент за по ве ћа ње за по сле но сти, од но сно др жав ног 
ин тер вен ци о ни зма у от кла ња њу дис про пор ци ја у раз во ју, рас по-
де ли до хо да ка, тро шко ви ма и „ко рек ци ји” ауто ма ти зма де ло ва ња 
тр жи шта.12)

Раз во јем при вре де и еко ном ске те о ри је уоп ште ме њао се и 
по ло жај и уло га мо не тар не по ли ти ке. Мо не тар на по ли ти ка све ви-
ше до би ја на зна ча ју. Са вре ме на при вре да је зах те ва ла та кву мо не-
тар ну по ли ти ку ко ја ће би ти у мо гућ но сти да бла го вре ме но де лу је 
на од ре ђе не про ме не у при вре ди. Уве ден је у ства ри ди на мич ки 
аспект мо не тар не по ли ти ке. Мо не тар не вла сти мо ра ју да пла ни-
ра ју ак ци је ко је ће пред у зи ма ти у од ре ђе ним усло ви ма, али исто 
та ко мо ра ју бр зо де ло ва ти и на из не над не про ме не до ко јих че сто 
до ла зи у при вре ди.

Ова кав по глед на мо не тар ну по ли ти ку и но ви по ло жај мо не-
тар не по ли ти ке до вео је до то га да се мо не тар на по ли ти ка у осно ви 
нај ви ше ба ви ре гу ла ци јом ко ли чи не нов ца у оп ти ца ју, од но сно оп-
ти мал ним снаб де ва њем при вре де нов цем и кре ди том.13)

Мо не тар на по ли ти ка је под де ло ва њем спољ них и уну тра-
шњих фак то ра раз во ја. При ли ком фор му ли са ња мо не тар не по-
ли ти ке мо ра се во ди ти ра чу на о свим фак то ри ма ко ји ути чу на 
мо не тар ну по ли ти ку. Упра во због то га је мо не тар на по ли ти ка ве-
о ма ком плек сна. Мо не тар на по ли ти ка се бри не и за спољ ну и за 
уну тра шњу при вред ну и фи нан сиј ску рав но те жу. С об зи ром да је 

12) Ин фла ци ја је по овој те о ри ји би ла са мо пар ци јал ни и крат ко роч ни по ре ме ћај, при че му ауто-
ма ти зам тр жи шта и ауто ма ти зам нов ча ног оп ти ца ја са ми от кла ња ју ин фла тор ну не рав но те жу, 
во де ћи при вре ду у но ву рав но те жу, пу ну за по сле ност и оп ти ма лан раст. Ауто мат ске и спон-
танеснагетржишногмеханизма су оси гу ра ва ле сталнуравнотежу.

13) Др И. Двор ник: Новациновчанаполитика, Љу бља на, Ри је ка, 1980, стр. 126.
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не мо гу ће обез бе ди ти исто вре ме но и спољ ну и уну тра шњу рав но-
те жу че сто се жр тву је је дан од за цр та них ци ље ва, да би се оства-
рио дру ги. На и ме, че сто се жр тву је екс тер на рав но те жа (плат ног 
би лан са) да би се оства ри ли ин тер ни ци ље ви раз во ја (ди на ми чан 
раст и ве ћа за по сле ност).

Ста би ли за ци о не по ли ти ке се да нас у прак си углав ном спро-
во де на кла си чан на чин, та ко што се у вре ме кри зе во ди екс пан-
зив на мо не тар на по ли ти ка, док се у вре ме ин фла ци је мо не тар не 
вла сти од лу чу ју за спро во ђе ње ре стрик тив не мо не тар не по ли ти ке. 
Са мо, при то ме се по ста вља но во пи та ње: ка кву мо не тар ну по ли-
ти ку во ди ти у усло ви ма стаг фла ци је, на и ме по сто ја ња ни ске сто пе 
ра ста, не за по сле но сти и ви со ке ин фла ци је.

Да би се уви де ла успе шност у спро во ђе њу мо не тар не по ли-
ти ке мо не тар ни агре га ти се обич но ста вља ју у од нос са по је ди ним 
ре ал ним ва ри ја бла ма. Раз ли чи те еко ном ске шко ле по сма тра ју раз-
ли чи те ва ри ја бле. Та ко пред став ни ци кван ти та тив не те о ри је ана-
ли зи ра ју про ме не оби ма нов ца пре ма про ме на ма на ци о нал ног до-
хот ка, од но сно ма се ре ал ног нов ца и ре ал ног до хот ка.

Фи скал ни мо де ли по ла зе од про ме на и де ло ва ња ка ма те на 
фор ми ра ње тра жње нов ца и ка пи та ла, при че му про ме не ка мат них 
сто па од сли ка ва ју про ме не у де ло ва њу мо не тар не по ли ти ке. Тре-
ћи по ла зе од про ме не и ви си не укуп но одо бре них и ис ко ри шће них 
бан кар ских кре ди та. Овај кон цепт је да нас све ви ше при су тан у 
мо не тар ној те о ри ји и по ли ти ци, по себ но ка да се раз ма тра нов ча на 
ма са (М1), ма са кре ди та у при вре ди, кре дит на ма са (без пре ли ва-
ња) све ви ше до ла зи у пр ви план.

Пред став ни ци свих кон цеп ци ја на сто је да ве о ма јед но став но 
об ја сне сво је ста во ве. Мо не та ри сти су сма тра ли да је у кон тек сту 
ста би ли за ци је при вре де мо не тар на по ли ти ка да ле ко ефи ка сни ја од 
фи скал не по ли ти ке. Др же ћи под кон тро лом по ну ду нов ца исто вре-
ме но се др же под кон тро лом и ре ал ни при вред ни про це си.

Мо не тар на по ли ти ка сто га мо ра би ти ак тив на. При вред ни 
си стем и при вред ни про це си су ди на мич ни и стал но се ме ња ју.14) 
Основ ни за да так мо не тар не по ли ти ке мо ра би ти обез бе ђе ње оп-
ште рав но те же у при вре ди, тј. рав но те жа из ме ђу ко ли чи не нов ца у 
оп ти ца ју и ко ли чи не ро ба и услу га у при вре ди. Да би овај за да так 
оства ри ла мо не тар на по ли ти ка мо ра да де лу је за јед но са ме ра ма 
фи скал не по ли ти ке и са овим се сла жу го то во све еко ном ске те о ри-

14) У ра ду ће мо ис тра жи ти да ли је мо не тар на по ли ти ка у на шој при вре ди до вољ но и оп ти мал но 
снаб де ва ла при вре ду нов це и кре ди том, ко ји су основ ни ка на ли еми си је, али и ка кав је по ло-
жај при вре де и ба на ка и основ ној ори јен та ци ји и за о кре ти ма на ше мо не тар не по ли ти ке.
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је. Са вре ме на мо не тар на и фи скал на те о ри ја се све ви ше ори јен ти-
шу на ис тра жи ва ње фи нан сиј ских (ЛМ) тр жи шта и ре ал них (ИС) 
тр жи шта. Из њи хо вог по на ша ња и ре а го ва ња по је ди них еле ме на та 
ових тр жи шта тра жи се и аде кват на мо не тар на и фи скал на по ли-
ти ка.

Пред мо не тар ну по ли ти ку се по ред ових ста вља ју и дру ги 
ци ље ви. Та ко се че сто као је дан од за да та ка ја вља и обез бе ђе ње 
ста бил ног при вред ног ра ста и обез бе ђе ње рав но те же плат ног и 
де ви зног би лан са, али и ожи вља ва ње по тро шње и ин ве сти ци ја и 
по раст за по сле но сти. Основ ни за да так мо не тар не по ли ти ке је бор ба 
про тив не кон тро ли са ног ра ста це на у при вре ди.15) При то ме ис ти чу да 
пре ве ли ки раст це на спре ча ва при вред ни раст, јер по ве ћа ва се ка мат-
на сто па, скло ност штед њи, што не га тив но ути че на плат ни си стем 
зе мље. У ова квим си ту а ци ја ма мо не тар на по ли ти ка сво јим ме ра ма 
ре стрик тив но усме ре на мо ра ели ми ни са ти део пре те ра не тра жње. 
Мо не тар на по ли ти ка сто га мо ра би ти уса гла ше на са по ли ти ком це на 
и до хот ка, али и са дру гим де ло ви ма ма кро е ко ном ске по ли ти ке (фи-
скал на, спољ но тр го вин ска, штед ња, ин ве сти ци је и др).

Мо не тар на по ли ти ка по ред уну тра шњих фак то ра је под сна-
жним де ло ва њем и спољ них фак то ра. Деј ство спољ них фак то ра 
углав ном се од ра жа ва кроз плат ни би ланс зе мље. За то је је дан од 
за да та ка мо не тар не по ли ти ке обез бе ђе ње рав но те же плат ног би-
лан са, од но сно по ли ти ка аде кват них де ви зних ре зер ви и де ви зног 
кур са. Овај циљ је ме ђу тим у су прот но сти са ци љем обез бе ђе ња 
при вред ног ра ста. У ово ме се у ства ри и огле да ком плек сност мо-
не тар не по ли ти ке, јер се пред њу ста вља ис пу ње ње ме ђу соб но су-
прот ста вље них ци ље ва. Ти ци ље ви се исто вре ме но не мо гу оства-
ри ти због че га се у од ре ђе ном вре ме ну мо не тар на по ли ти ка мо ра 
опре де ли ти ко је ће ци ље ве ис так ну ти као при о ри тет не. Ова про-
тив реч ност ци ље ва исто вре ме но пред ста вља и гра ни цу де ло ва ња 
мо не тар не по ли ти ке, од но сно кон фликт ност ци ље ва и те жња да се 
ве ћи на њих исто вре ме но оства ри, че сто до во ди до оп ште не е фи ка-
сно сти мо не тар не по ли ти ке.16)

15) То је став и на ше зва нич не мо не тар не по ли ти ке и по ли ти ке цен трал не бан ке. Цен трал на бан-
ка ре дов но ис ти че да је „основ ни циљ мо не тар не по ли ти ке у то ку го ди не ста бил ност це на и 
ста бил ност де ви зног кур са”. Оста ли ци ље ви раз во ја се из у зет но рет ко ис ти чу. То је, очи то, 
при хва ће ни став ММФ-а, при че му се не ува жа ва ју основ ни раз вој ни и струк тур ни про бле ми 
на ше (и сва ке дру ге) при вре де.

16)  Др С. Ко ма зец: Монетарнастратегија…, стр. 152. и Мо не тар на и фи скал на по ли ти ка и еко-
ном ски раст, Чи го ја, Бе о град, 2007.
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4.СТАБИЛИЗАЦИОНИИЛИРАЗВОЈНИ
ПРИОРИТЕТИМОНЕТАРНЕПОЛИТИКЕ

1)САВРЕМЕНИМОНЕТАРИЗАМИ
АКТИВНАМОНЕТАРНАПОЛИТИКА

Кеј нзи јан ска те о ри ја је по зна та по ста во ви ма у ко ји ма су ис-
ти ца ли да се ре гу ла ци ја при вре де не мо же пре пу сти ти са мо тр жи-
шном ме ха ни зму. Сма тра ли су да по ред де ло ва ња за ко на тр жи шта 
при вре ду мо ра ре гу ли са ти и др жа ва сво јим за ко ни ма. Ис ти ца ли 
су да тр жи ште ус по ста вља рав но те жу у при вре ди, али да се та 
рав но те жа ус по ста вља на ни воу ис под ни воа пу не за по сле но сти 
про из вод них фак то ра. Због то га се за ла жу за уче шће др жа ве у ре-
гу ли са њу при вред них про це са, јер др жа ва сво јим уче шћем тре ба 
да ре гу ли ше еко ном ске про це се и обез бе ди пу ну за по сле ност свих 
фак то ра ра ста.

Основ ни ин стру мент ко јим др жа ва ин тер ве ни ше у при вре ди 
по њи ма тре ба да бу де фи скал на по ли ти ка, док ће мо не тар на по-
ли ти ка пра ти ти ме ре фи скал не по ли ти ке и по ма га ти оства ри ва ње 
де фи ни са них ци ље ва. Пред став ни ци кеј нзи јан ске те о ри је сма тра ју 
да ме ре мо не тар не и фи скал не по ли ти ке тре ба да бу ду та ко по ста-
вље не да оне мо гу ће ре це си ју у при вре ди и да увек обез бе ђу ју пу ну 
за по сле ност фак то ра про из вод ње и оства ре ње оп ти мал ног еко ном-
ског ра ста.

Кеј нзи јан ци су сма тра ли да уко ли ко је при вре да ду го у фа зи 
ре це си је ин фла ци ја не ма ве ли ки ути цај на при вре ду. Про тив ин-
фла ци је тре ба се бо ри ти од го ва ра ју ћом по ли ти ком до хот ка и сма-
ње њем тро шко ва про из вод ње, тј. ефи ка сни јим ко ри шће њем про из-
вод них фак то ра.17)

У сво јим ис тра жи ва њи ма кеј нзи јан ци су ис ти ца ли да на фор-
ми ра ње бру то до ма ћег про из во да и за по сле но сти нај ве ћи ути цај 
има агре гат на ефек тив на тра жња. Агре гат на тра жња се по њи ма 
са сто ји из ин ве сти ци ја, лич не по тро шње и бу џет ске по тро шње. 
Ин ве сти ци је су не за ви сан фак тор ко ји кроз про цес мул ти пли ка ци-
је ути че на дру штве ни про из вод. Оста ла два де ла агре гат не тра жње 
су за ви сне ва ри ја бле и за ви се од ви си не бру то до ма ћег про из во да.

Кеј нзи јан ци су се за ла га ли за при мар ну уло гу фи скал не по-
ли ти ке у ди на ми зи ра њу при вред ног ра ста, али су би ли и за екс пан-
зив ну мо не тар ну по ли ти ку ко ја би та кав раст по др жа ла (по ли ти ком 

17) Л. Пе јић - М. Јак шић: Принципимакроекономије, изд. Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 
1987, стр. 109 и 165.
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ни ске ка мат не сто пе или „јев ти ног нов ца”, екс пан зи јом кре ди та, 
де фи ци тар ним фи нан си ра њем пре ко кре дит ног ме ха ни зма и др).

Кеј нзи јан ци су мо не тар ну и фи скал ну по ли ти ку по сма тра ли 
ци клич но и ду го роч но.18) По сма тра но на ду ги рок ме ре еко ном ске 
и мо не тар не по ли ти ке тре ба да от кло не деј ство ре це си о них фак то-
ра у при вре ди. Ре це си о ни фак то ри на при вре ду де лу ју раз ли чи тим 
ин тен зи те том, та ко да и ме ре мо не тар не и фи скал не по ли ти ке мо-
ра ју би ти при ла го ђе не ин тен зи те ту деј ства ре це си о них фак то ра. 
Та ко би по њи ма у фа зи кри зе тре ба ло по ве ћа ва ти тра жњу, а у фа-
зи екс пан зи је и ин фла ци је ме ра ма фи скал не и мо не тар не по ли ти ке 
ути ца ти на сма ње ње тра жње.

При ста ли це нео кеј нзи јан ске те о ри је су у сво јим ста во ви ма 
ис ти ца ли да је тр жи ште не пер фект но и не ста бил но и да де ло ва ње 
тр жи шних за ко на не мо же при вре ду до ве сти у ста ње пу не за по-
сле но сти и стал не рав но те же. Ова по ја ва се по себ но мо же са гле-
да ти кроз не флек си бил ност це на, због ко јег ве о ма спо ро до ла зи до 
ус по ста вља ња рав но те же на тр жи шти ма. Це не су не флек си бил не 
на ни же, по го то во у си ту а ци ји ка да је тра жња ма ња од по ну де на 
тр жи шту. По што це не ни су флек си бил не тран сак ци је ко је се оба-
вља ју на тр жи шти ма оба вља ју се уства ри по не рав но те жним це на-
ма. Све ово да ље до во ди до то га да се ре про дук ци о ни про це си у 
при вре ди оба вља ју са те шко ћа ма, уз пад тра жње, по раст тро шко ва, 
по раст не у по сле ног ка пи та ла, раст ка ма та, из о ста нак ин ве сти ци ја, 
раст штед ње и те за у ра ци је, што све во ди про ду бља ва њу кри зе.

Кеј нзи јан ци су по себ ну па жњу усме ра ва ли на тр жи ште рад-
не сна ге и по тре бу да на овом тр жи шту по сто ји рав но те жа. Ка да 
се у при вре ди ја вља ре це си ја обич но на овом тр жи шту до ла зи до 
по ре ме ћа ја. Услед ре це си је и сма ње ња при вред не ак тив но сти до-
ла зи до по ра ста не за по сле но сти и сма ње ња до хо да ка за по сле них. 
Ово има не га тив не ефек те у при вре ди ко ји се огле да ју у сма ње њу 
агре гат не тра жње, што во ди у још ве ћу кри зу у при вре ди.

Ана ли зи ра ју ћи фак то ре ко ји сво јим деј ством до во де до ре-
це си је кеј нзи јан ци су до шли до за кључ ка да је глав ни ре це си о ни 
фак тор сма ње ње сто пе „при но са на ка пи тал” и по ве ћа ње ка мат-
них сто па у при вре ди.19) Ова кав тренд ути че на то да се сма њу ју 
ин ве сти ци је у при вре ди ко је да ље ауто мат ски до во ди до сма ње ња 
при вред не ак тив но сти. Што је сто па при но са ка пи та ла ма ња, ма ње 
су и ин ве сти ци је у при вре ди, а са мим тим и при вред на ак тив ност. 

18) Исто, стр. 189. У овом по гле ду по себ но зна чај но је ис тра жи ва ње у Park, Y.C.: The Ro le of Mo-
ney in Sta bi li za tion Po licy in De ve lo ping Co un tri es, Staff Pa pers, MMF, Ju li 1973.

19) Сто па при но са на ка пи тал или „сто па гра нич не ефи ка сно сти ка пи та ла” је иден тич на Марк со-
вој про фит ној сто пи.
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Још је дан од про бле ма ко ји се у при вре ди ја вља је сте и про блем ак-
ти ви ра ња штед ње. Ако су ка ма те на штед њу ви со ке ни ко од су бје-
ка та не ће же ле ти да ин ве сти ра не го ће ште де ти за до во љан при но-
сом ко ји оства ру је. Тр жи шни за ко ни ни су са вр ше ни и не мо гу увек 
обез бе ди ти јед на кост ин ве сти ци ја и штед ње на тр жи шту. Тр жи ште 
ве о ма те шко мо же бр зо да се урав но те жи па ка да сто па при но са 
ка пи та ла па да, при вред на ак тив ност се фор ми ра на мно го ни жем 
ни воу од рав но те жног, то све до при но си про ду бље њу ре це си је у 
при вре ди.20)

Кеј нзи јан ци су се за ла га ли да се као до дат ни из вор фи нан си-
ра ња при вре де упо тре бља ва бу џет ски де фи цит. У си ту а ци ји ка да 
у при вре ди вла да ре це си ја, сма њу ју се јав ни при хо ди, а по ве ћа ва ју 
рас хо ди бу џе та, на ста је бу џет ски де фи цит. Раз лог сма ње ња при хо-
да на ла зи се у па ду про из вод ње и па ду це ло куп не при вред не ак-
тив но сти, што до во ди до сма ње ња до хот ка, а са мим тим и уби ра ња 
ма њих по ре за за бу џет. Кеј нзи јан ци су се за ла га ли за по ве ћа ње бу-
џет ске (јав не) по тро шње ко ја ће до ве сти до по ве ћа ња тра жње на 
тр жи шти ма, што ће ути ца ти на по ве ћа ње про из вод ње, а са мим тим 
и на по кре та ње це ло куп не при вред не ак тив но сти. На тај на чин би 
при вре да тре ба ло да иза ђе из фа зе ре це си је. При то ме де фи цит бу-
џе та би углав ном био фи нан си ран еми си јом хар ти ја од вред но сти 
ко је би из да ла др жа ва. По ред то га де фи цит би мо гао да се фи нан-
си ра и из при мар не еми си је цен трал не бан ке.21)

2)МОНЕТАРИЗАМИНЕОКЕЈНЗИЈАНСТВО-СУКОБ
ОКОПРИОРИТЕТАМОНЕТАРНЕПОЛИТИКЕ

Нео кеј нзи јан ци ис ти чу ве зу из ме ђу ко ли чи не нов ца у оп ти-
ца ју и ви си не ка мат них сто па у при вре ди. Сма тра ли су да је је дан 
од за да та ка мо не тар не по ли ти ке да кроз ре гу ли са ње од но са „сто пе 
при но са на ка пи тал” и ви си не ка мат них сто па у при вре ди обез бе-
ди да се при вред ни про це си од ви ја ју на ви шем ни воу. Ка ма та је 
по њи ма це на ко ја се пла ћа за по сти за ње рав но те же из ме ђу по ну-
де нов ца и по тре ба за нов цем. Ви си на ка ма те за ви си од ко ли чи не 
нов ца у оп ти ца ју и по тре ба при вред них су бје ка та за ли квид ним 
сред стви ма. Сма тра но је да сва ка про ме на ко ли чи не нов ца у оп ти-
ца ју ути че на ви си ну ка мат не сто пе у при вре ди. Да би мар ги нал на 
сто па при но са на ка пи тал (про фит на сто па) би ла ви ша од ка мат не 

20) Ви де ти ши ре у ра ду: др С. Ко ма зец: Новац,кредитикамата, изд. Штам па, Ши бе ник, 1995, 
стр. 121-144. и Сту ди ји Мо не тар на и фи скал на еко но ми ја, Штам па, Ши бе ник, 1988.

21) Фи нан си ра ње бу џет ског де фи ци та емисијомновцацентралнебанкеилипрекофинансијског
тржишта по себ но смо по све ти ли па жњу у овом ра ду због њи хо ве ком плек сно сти и ве ли ке 
ак ту ал но сти.
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сто пе др жа ва и цен трал на бан ка мо ра ју др жа ти ка ма ту на ни ском 
ни воу („по ли ти ка јев ти ног нов ца”).

Кеј нзи јан ци су сма тра ли да у кри зним си ту а ци ја ма, ка да по-
сто ји ве ли ки пад при вред не ак тив но сти, мо не тар на по ли ти ка са 
сво јим ме ра ма са ма не мо же по ди ћи при вред ну ак тив ност на по-
тре бан ни во.22) Мо не тар на по ли ти ка у бор би про тив кри зе и ре це-
си је је не до вољ но ефи ка сна. Они се опре де љу ју за ме ре фи скал не 
по ли ти ке, али уз деј ство екс пан зив не мо не тар не по ли ти ке ко ја и 
да ље тре ба да по др жа ва по ди за ње при вред не ак тив но сти. Раз ло зи 
за ова кво опре де ље ње на ђе ни су у тврд њи да фи скал на по ли ти ка 
де лу је сво јим ме ра ма ди рект но на ре ал ни сек тор, док ме ре мо не-
тар не по ли ти ке де лу ју ин ди рект но пре ко ка мат не сто пе, по што се 
деј ство мо не тар не по ли ти ке у ве ли кој ме ри осе ћа од осе тљи во сти 
ин ве сти ци ја на про ме не у ка мат ној сто пи.23)

Кеј нзи јан ци су се за ла га ли за во ђе ње крат ко роч не фи скал не 
и мо не тар не по ли ти ке с ци љем да се омо гу ћи екс пан зи ван при-
вред ни раст, али да исто вре ме но оне мо гу ћи по кре та ње ин фла-
ци о не спи ра ле у при вре ди. У при вре ди се мо ра обез бе ди ти пу на 
за по сле ност свих фак то ра про из вод ње. С тим у ве зи мо не тар на 
по ли ти ка сво јим ме ра ма мо ра да обез бе ди да ко ли чи на нов ца у оп-
ти ца ју бу де до вољ на да обез бе ди пу ну за по сле ност фак то ра про из-
вод ње, без по кре та ња ин фла ци је у при вре ди.

У сво јим ис тра жи ва њи ма кеј нзи јан ци су ис ти ца ли и ве о ма 
ва жну уло гу бан кар ских кре ди та у при вре ди. Сма тра ли су да се 
кроз кон тро лу ко ли чи не кре ди та у при вре ди лак ше мо гу кон тро ли-
са ти про це си у при вре ди. Утвр ди ли су да ко ли чи на кре ди та ма ње 
осци ли ра од од но са ко ли чи не нов ца у оп ти ца ју и дру штве ног про-
из во да. За то су кеј нзи јан ци у ана ли зу укљу чи ли цео фи нан сиј ски 
сек тор. У сво јим ана ли за ма ука зи ва ли су на ве зу из ме ђу ко ли чи не 
кре ди та и ве ли чи не бру то до ма ћег про из во да ко ји не са мо да ути чу 
на фи нан си је у при вре ди не го и на по на ша ње це ло куп не при вре де, 
од но сно бан кар ског си сте ма.

Су прот но нео кла сич ној те о ри ји кеј нзи јан ци су на сто ја ли да 
при ка жу што је про сти је мо гу ће ка ко функ ци о ни ше тр жи шна еко-
но ми ја. При то ме су се за ла га ли за то да се оси гу ра ди на ми зи ра ње 
при вред ног ра ста. Они су про тив мо не та ри стич ке ре стрик тив не 

22) Спе ку ла тив ну и тран сак ци о ну тра жњу нов ца по ве за на са IS и LM функ ци ја ма ши ре су об ра-
ђе не и свим ра до ви ма су нео кеј нзи јан ске те о ри је.

23) Ма кро е ко ном ске по сле ди це бу џет ског де фи ци та до бро ис тра же не на ла зи мо у цит. ра ду Л. 
Пе ји ћа и М. Јак ши ћа, стр. 168.
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мо не тар не по ли ти ке као на чи на за ус по ста вља ње здра ве при вре-
де.24)

Кеј нзи јан ци су се за ла га ли за крат ко роч но ре гу ли са ње агре-
гат не тра жње усме ра ва ју ћи је при то ме ка по ве ћа ној при вред ној 
ак тив но сти, али че сто и уз по ве ћа ње не ста бил но сти при вре де на 
ду жи рок. На крат ки рок по сма тра но кеј нзи јан ска по ли ти ка ре гу-
ли са ња тра жње има по зи тив не ефек те, ме ђу тим, ду го роч но по сма-
тра но, при ме на ове стра те ги је по гор ша ва си ту а ци ју у при вре ди, 
по себ но у де лу плат ног би лан са.

Кеј нзи јан ци су сма тра ли да по раст агре гат не тра жње не до-
во ди до по ве ћа ња ин фла ци је у при вре ди. По ве ћа ње тра жње до во ди 
до по ве ћа ња при вред не ак тив но сти са ве о ма ма лим или ни ка квим 
ути ца јем на ин фла ци ју. Ин фла ци ју, ко ја би се евен ту ал но ја ви ла, 
сма тра ла су уства ри це ном ко ја је мо ра ла да се пла ти због по ве ћа-
ња про из вод ње и оства ре ња при вред ног ра ста. Та ко су кеј нзи јан ци 
раз ви ли кон цепт Фи лип со ве кри ве ко ја по ка зу је да по сто ји про-
пор ци ја из ме ђу сто пе не за по сле но сти и сто пе ин фла ци је.25)

У кеј нзи јан ској те о ри ји и мо не тар на и фи скал на по ли ти ка 
има ју свој глав ни за да так, а то је по ве ћа ње при вред не ак тив но сти 
при че му се ни је мно го во ди ло ра чу на о сто пи ин фла ци је. Кри ти ча-
ри кеј нзи ја ни зма ис ти чу да на сред њи и ду ги рок кеј нзи јан ска те о-
ри ја упра во оба ра при вред ни раст и по ве ћа ва ин фла ци ју. Сма тра но 
је да по кри ће бу џет ског де фи ци та при мар ном еми си јом под сти че 
екс пан зи ју јав ног сек то ра, а да фи нан си ра ње де фи ци та еми си јом 
др жав них хар ти ја од вред но сти сма њу је ко ли чи ну сло бод них сред-
ста ва на фи нан сиј ском тр жи шту, по ве ћа ва ка ма те, а ти ме не га тив но 
ути че на обим ин ве сти ци ја при ват ног сек то ра у при вре ди. Уства ри 
на тај на чин др жа ва ис ти ску је пред у зе ћа и ста нов ни штво са тр жи-
шта.26) По ред то га на овај на чин се и по ве ћа ва уче шће др жа ве у бру то 
до ма ћем про из во ду. Ако се, по ред то га, де фи ци тар но фи нан си ра ње 
ко ри сти за по кри ће по тро шње то ће не ми нов но до ве сти до па да про-
из вод ње. Пад про из вод ње ауто мат ски сма њу је и при хо де др жа ве па 

24) До бар је при мер ве ли ке еко ном ске де пре си је 1929-33. ка да је уме сто експанзивне мо не тар не 
по ли ти ке, во ђе на рестриктивнаполитика, су здр жа ва ње ба на ка од кре ди та, по раст ли квид но-
сти ба на ка, високакаматнастопаиопштанесташицановца, уз вр ло ви со ку не за по сле ност. 
„Ко ње (пред у зе ћа) је тре ба ло до ве сти до по то ка да се на пи ју во де” (М. Фрид ман) - The Ro le of 
Mo ne tary Po licy, AER, Ju ni 1968.

25) Фи лип со ва кри ва, ма ко ли ко при сут на у еко ном ској те о ри ји, ни је ни шта дру го не го обич на 
ста ти стич ка опе ра ци ја, јер ни је до ка за но да по раст за по сле но сти во ди ин фла ци ји, од но сно 
да по сто ји ди ле ма ви со ка ин фла ци ја и пу на за по сле ност, од но сно ста бил ност це на и ви со ка 
не за по сле ност. Це на ста би ли за ци је се пре ба цу је на ле ђа за по сле них (рад нич ка кла са). Ви-
де ти из у зет ну сту ди ју у том по гле ду: др С. Ко ма зец: Макроекономскатеоријапроизводњеи
политикезапослености,Београд,1999, стр. 68-82.и Кри ти ка Са вре ме не кон цеп ци је нов ца и 
нов ча не ма се, Гле ди шта, Бе о град, бр. 10, 1988.

26) Овај про блем због сво је ак ту ал но сти смо ши ре ис тра жи ли у на шем ра ду.



КруниславСовтић,ДалиборМилетић Либерализам,кејнзијанизами...

85

се ја вља ју и про бле ми са сер ви си ра њем по сто је ћег ду га др жа ве. Др-
жа ва ће се до дат но за ду жи ва ти на тр жи шту, а то ће има ти за по сле ди-
цу по кре та ње ин фла ци је у при вре ди.

Ве ли ке рас пра ве во де се и око уло ге мо не тар не по ли ти ке ко ја 
је по кеј нзи јан ци ма па сив на тј. мо не тар на по ли ти ка тре ба да омо-
гу ћи и пра ти раст бру то до ма ћег про из во да, не во де ћи при то ме 
уоп ште ра чу на о кре та њу ин фла ци је у при вре ди. Про блем код ове 
тврд ње је што је уства ри цен трал ној бан ци дат за да так да во ди не ку 
вр сту ин дек си ра не мо не тар не по ли ти ке, јер мо ра да пра ти раст бру-
то до ма ћег про из во да за јед но са ра стом ин фла ци је на ко ју се гле да 
као на ин фла ци ју тро шко ва. При то ме се ова ин фла ци ја по њи ма 
мо же за у ста ви ти са мо по ли ти ком до хо да ка. Мо не та ри сти по ла зе од 
ста ва да мо не тар на по ли ти ка тре ба да оси гу ра ста бил ност це на, док 
ће сам тр жи шни ме ха ни зам ус по ста ви ти рав но те жу на ре ал ним тр-
жи шти ма и оп ти ма лан при вред ни раст и за по сле ност.

Кеј нзи јан ци су ка мат не сто пе по сма тра ли као са став ни део 
мо не тар не те о ри је. За ла га ли су се за екс пан зив ну мо не тар ну по ли-
ти ку ко ја би омо гу ћи ла по ве ћа ње при вред не ак тив но сти. Мо не тар-
на по ли ти ка је мо ра ла да обез бе ди ни же ка мат не сто пе ко ја би до ве-
ла до по ве ћа ња ин ве сти ци ја у при вре ди. Ово је тач но за пр ву фа зу 
про це са ускла ђи ва ња. Али по сле пр ве фа зе до ла зи дру га у ко јој због 
по ве ћа не ин фла ци је до ла зи до по ве ћа ња ка ма та у при вре ди. Због 
то га се не мо же трај но во ди ти екс пан зив на мо не тар на по ли ти ка, 
јер не ми нов но до ла зи до ин фла ци је.27)

3)ОДРЕЂИВАЊЕОПТИМАЛНЕ
МОНЕТАРНЕПОЛИТИКЕ

Од ре ђи ва ње оп ти мал не мо не тар не по ли ти ке пре ма кре та њу 
бру то до ма ћег про из во да, углав ном ре ал ног, по што се во ди по ли-
ти ка ста бил но сти це на и ни ске ин фла ци је, ни је аде кват но чак и 
ка да се то ме до да тар ге ти ра на ин фла ци ја. Ово из не ко ли ко раз ло га:

1) Бру то до ма ћи про из вод се нај ве ћим де лом (го то во 70%) 
«ства ра» у сек то ру услу га ко је су из ван де ло ва ња мо не тар не по ли-
ти ке, али под ути ца јем рас по де ле бру то до ма ћег про из во да (до хо-
да ка). Мо не тар на по ли ти ка не ма под кон тро лом рас по де лу.

2) Нај ве ћи део бру то про из во да од ла зи на јав ни сек тор (бу-
џет ску по тро шњу), на ко ји от па да 48%-54% бру то про из во да. Бу-
џет ска по тро шња је ван ути ца ја и «по др шке» мо не тар не по ли ти ке.

27) Ћи ро вић, М.: Монетарнаекономија…, стр. 165 (по себ но део о кеј нзи јан ској еко но ми ји и мо-
не та ри стич кој те о ри ји).
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3) Ве ли ки део бру то до ма ћег про из во да од ла зи на из воз (око 
20-25%), та ко да се ве ли ки део про из во да од ли ва из во зом (али је 
«ко ри го ван» знат но ве ћим уво зом ко ји по пу ња ва до ма ће тр жи ште, 
али ни он ни је под ин те ре сом мо не тар не по ли ти ке). Из воз због не-
се лек тив не мо не тар не по ли ти ке ни је по др жа ван аде кват ном кре-
дит ном по др шком (из во зни кре ди ти).

4) Де ви зни при лив на стао ван из во зног де ла бру то до ма ћег 
про из во да (до зна ке, при ва ти за ци ја, до та ци је, фи нан сиј ски кре ди ти и 
сл) не ма ди рект не ве зе са до ма ћим бру то про из во дом, осим ње го ве 
«до пун ске» тра жње, не по ве ћа ва га, али до во ди до до дат не еми си је 
при мар ног нов ца и ве ли ког рас ко ра ка у ства ра њу и тро ше њу (тра-
жњи) бру то до ма ћег про из во да. Не рав но те жа је угра ђе на у ства ра њу 
и тро ше њу бру то до ма ћег про из во да (у на шој при вре ди се то кре ће 
и до 30-35%).

Из на ве де них раз ло га са мо се лек тив на мо не тар на по ли ти-
ка мо же има ти сти му ла тив но де ло ва ње на при вред ну ак тив ност. 
Кван ти та тив но ре гу ли са ње сво ди се на сфе ру рас по де ле и пре ра-
спо де ле до хо да ка од но сно бло ки ра њу и имо би ли за ци је нов ча них 
сред ста ва. Да би се то омо гу ћи ло по треб но је по зна ва ти и др жа ти 
под кон тро лом све мо не тар не, кре дит не и фи нан сиј ске то ко ве. Ме-
ђу тим, нео ли бе рал ни мо дел не кри тич ки то у пот пу но сти оне мо гу-
ћа ва.

Без на ве де ног не мо же се ни го во ри ти о усме ре ној, ак тив ној 
и ефи ка сној мо не тар ној по ли ти ци у функ ци ји ожи вља ва ња при-
вре де и еко ном ског ра ста.

Ве ли ке рас пра ве во де се и око уло ге мо не тар не по ли ти ке ко ја 
је по кеј нзи јан ци ма па сив на тј. мо не тар на по ли ти ка тре ба да омо-
гу ћи и пра ти раст бру то до ма ћег про из во да, не во де ћи при то ме 
уоп ште ра чу на о кре та њу ин фла ци је у при вре ди. Про блем код ове 
тврд ње је што је уства ри цен трал ној бан ци дат за да так да во ди не ку 
вр сту ин дек си ра не мо не тар не по ли ти ке, јер мо ра да пра ти раст бру-
то до ма ћег про из во да за јед но са ра стом ин фла ци је на ко ју се гле да 
као на ин фла ци ју тро шко ва. При то ме се ова ин фла ци ја по њи ма 
мо же за у ста ви ти са мо по ли ти ком до хо да ка. Мо не та ри сти по ла зе од 
ста ва да мо не тар на по ли ти ка тре ба да оси гу ра ста бил ност це на, док 
ће сам тр жи шни ме ха ни зам ус по ста ви ти рав но те жу на ре ал ним тр-
жи шти ма и оп ти ма лан при вред ни раст и за по сле ност.

Кеј нзи јан ци су ка мат не сто пе по сма тра ли као са став ни део 
мо не тар не те о ри је. За ла га ли су се за екс пан зив ну мо не тар ну по ли-
ти ку ко ја би омо гу ћи ла по ве ћа ње при вред не ак тив но сти. Мо не тар-
на по ли ти ка је мо ра ла да обез бе ди ни же ка мат не сто пе ко ја би до ве-
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ла до по ве ћа ња ин ве сти ци ја у при вре ди. Ово је тач но за пр ву фа зу 
про це са ускла ђи ва ња. Али по сле пр ве фа зе до ла зи дру га у ко јој због 
по ве ћа не ин фла ци је до ла зи до по ве ћа ња ка ма та у при вре ди. Због 
то га се не мо же трај но во ди ти екс пан зив на мо не тар на по ли ти ка, 
јер не ми нов но до ла зи до ин фла ци је.28)

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Те о риј ска ми сао из под руч ја мо не тар не еко но ми је да нас до-
ми нант но сто ји на по зи ци ји ак тив не уло ге нов ца у еко ном ским 
про це си ма, на су прот кла сич ној те о ри ји не у трал ног нов ча ног фак-
то ра. Уз то нов цем и мо не тар ном по ли ти ком се мо же под сти ца ти 
или ко чи ти (огра ни ча ва ти) при вред ни раст, за по сле ност и плат но-
би лан сни од но си. То је по стао, уз фи скал ни сек тор да нас кључ ни 
фак тор при вред не ак тив но сти и ма кро е ко ном ске по ли ти ке. При 
то ме ни је то ли ко бит но по ре кло нов ца (еми си о ни, де по зит ни) већ 
ње го ва упо тре ба и ефек ти ко ји се по сти жу упо тре бом нов ца. 

Мо не тар ним им пул си ма и кроз про цес кон тро ли са них ме-
ха ни за ма тран сми си је ове по ли ти ке мо же се сна жно под стак ну ти 
при вред ни раст, уз по раст за по сле но сти ре ал них фак то ра раз во ја. 
Ди ле ма и да ље оста је – ко ли ко мо не тар ни до пинг и сти му ла тив на 
мо не тар на по ли ти ка до во ди до по ра ста це на и ин фла ци је, а ко ли ко 
се ефек ти ис цр пљу ју у по кре та њу при вред ног ра ста. Уз кон тро ли-
са не мо не тар не то ко ве и се лек тив ну (усме ре ну и ве за ну ди рект но 
за при вред не про це се) мо не тар ну по ли ти ку, ефек ти се углав ном 
ја вља ју у ожи вља ва њу при вред не ак тив но сти и по ра сту ли квид но-
сти ре про дук ци је, без оба ве зног ин фла тор ног уда ра.

У ра ду се да је и кри ти ка мо не та ри стич ког мо де ла мо не тар не 
по ли ти ке у ко јем је основ ни циљ мо не тар не по ли ти ке ста бил ност 
це на и де ви зног кур са, што је по ка за ла и нај но ви ја прак са и „от-
клон“ од та квог ста ва у раз ви је ним при вре да ма ка пи та ли зма, ко је 
су и на мет ну ле та кав мо дел дру гим (и на шој) при вре да ма. Основ ни 
циљ је са да при вред ни раст и за по сле ност. Ли квид ност се прет по-
ста вља при то ме, без ин фла ци је, јер уз сву екс пан зив ну мо не тар ну 
по ли ти ку и еми си ју нов ца ове при вре де по тре са про блем де фла-
ци је. Но, то је по сле ди ца од ли ва нов ца у спе ку ла тив ну еко но ми ју 
и спе ку ла тив не тран сак ци је (бан ке, бер зе, фи нан сиј ска тр жи шта), 

28) Ћи ро вић, М.: Монетарнаекономија, изд. Европ ски цен тар за мир и раз вој, Бе о град, 1987. , 
стр. 165 (по себ но део о кеј нзи јан ској еко но ми ји и мо не та ри стич кој те о ри ји). Ви де ти и сту ди ју 
Ко же ти нац Гра ди мир: Про цес кре и ра ња нов ца, изд. ИЕН, Бе о град, 1988., а по себ но илу стра-
ти ван рад Кр ња јић Алек сан дра: Но вац и раз вој, А. Це са рец, за греб, 1988.
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а не у ре ал ну еко но ми ју (све га око 15% еми си је). То иде у при лог 
те зи ко ју за сту па мо, да се под сти цај на и раз вој на мо не тар на по-
ли ти ка мо же во ди ти са мо у усло ви ма кон тро ли са них мо не тар них 
то ко ва и се лек тив но усме ре не мо не тар не по ли ти ке. Из на ве де ног 
раз ло га у ра ду је ши ро ко ис тра жен ме ха ни зам, прав ци и мо гућ но-
сти раз вој ног де ло ва ња мо не тар не по ли ти ке.
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KrunislavSovtic,DaliborMiletic

LIBERALISM,KEYNESIANISMANDCONFLICTING
GOALSOFMONEATARYPOLICY

Resume
Money, credit and monetary policy in the processes of economic 

development and stabilization are still considerable controversy. Theo-
retical researches, and, on the basis of them also the conduct of cur-
rent monetary policy, vary between Keynesianism, monetarism and 
contemporary neo liberalism (which basically makes non-monetarism).   
Money and credit in Keynesian theory and policy are treated as an ac-
tive factor in the development, particularly in the fight against the crisis, 
recession and unemployment (up to the level of full employment of 
development factors). The policy of low interest rates, offensive devel-
opmental monetary policy is the basic credo of the Keynesian doctrine.    
As contrast to that, money in monetarism and liberalism is “neutral” 
factor, which just adapts itself to the real processes in the economy, 
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due to which there can be no lasting market disequilibrium by mon-
etary factors, (only short-term imbalance of inflationary or deflationary 
character can appear) and the market mechanism restores the long-term 
balance.

  This work investigates the monetarist critique of models of 
monetary policy, with a stronger neo liberalism related to the increase 
of the public debt, budget deficit and high unemployment.Especially 
the question of influence of the mass of money in the economy in terms 
of the occurrence of a series of surrogate money, new “banking prod-
ucts” related to monetary derivatives, became actual.The work explores 
when, and what direction and mechanism is possible to lead develop-
ment (stimulating) directed monetary policy, without causing inflation-
ary or deflationary instability.It further explores the developmental and 
stabilization priorities of monetary policy. Determining the optimal de-
velopment oriented monetary policy with a range of instruments and 
measures of this policy are given with simultaneous critique of neolib-
eral model of today predominantly stabilization policy – which, basi-
cally prevents the development of underdeveloped economies.With this 
functioning, it leads to a deepening of the crisis, high unemployment 
and a complete lack of liquidity and inefficiency in the economy (by 
restriction of money and credit, high real interest rates and overvalued 
exchange rate under conditions of highly open unprotected national 
economy).
Key words: liberalism, monetarism, money emission, transmission mecha-

nism, crisis, inflation, recession, monetary impulse, development 
stimulus, restrictions, active money

* Овај рад је примљен 17. новембра 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 27. новембра 2014. године.



УДК 343.352(497.11):340.137(4-672EU) 

Оригинал ни  
научни рад

Српска политичка мисао 
број 4/2014.

год. 21. vol. 46.
стр. 91-110.

91

ДраганаКоларић
Криминалистичко-полицијскаакадемија,Београд

ЕВРОПСКЕИНТЕГРАЦИЈЕИСУЗБИЈАЊЕ
КОРУПЦИЈЕУПРИВАТНОМСЕКТОРУ*

Сажетак
У Ср би ји, као 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. 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 ша ња чи ји 
не по сред ни основ про пи си ва ња ни су ме ђу на род не оба ве зе или 
уну тра шње за ко но дав ство, већ мо гу да бу ду ве за на за на шу сре-
ди ну, ло ше ис ку ство у Ср би ји, што мо же да пред ста вља основ за 
ин кри ми ни са ње та квог по на ша ња у Кри вич ном за ко ни ку. При ли-
ком из ме на кри вич ног за ко но дав ства увек се по ја вљу је ди ле ма да 
ли пред ност да ти на ци о нал ном ду ху, до ма ћем прав ном си сте му, 
на шој прав ној тер ми но ло ги ји или при хва ти ти не по во љан ути цај 
по је ди них од ред би ме ђу на род них уго во ра што је ни ма ло срећ но 
ре ше ње. Аутор сво ју ди ле му из ра жа ва по себ но ка да је у пи та њу 
су зби ја ње ко руп ци је у при ват ном сек то ру. 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. Нај ко ри сни је би би ло 
за сва ку др жа ву, па и на шу, да из вр ши ре ви зи ју по је ди них ин кри-
ми на ци ја у свом кри вич ном за ко но дав ству и та ко по кри је обла сти 
ко је су ме ђу на род ни спо ра зу ми сма тра ли вред ним укљу чи ва ња у 

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. III 47015 ко је фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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на ци о нал но кри вич но пра во. Али, аутор на гла ша ва, да је при то ме 
по треб но во ди ти ра чу на о на ци о нал ном прав ном иден ти те ту. Ау-
тор, та ко ђе, на сто ји да утвр ди ана ли зом по сто је ћег ста ња (de le ge-
la ta) по сто је ли у на шој зе мљи, по сма тра но са аспек та кри вич ног-
ма те ри јал ног пра ва, за до во ља ва ју ћа ре ше ња у обла сти су зби ја ња 
ко руп ци је у при ват ном сек то ру или кри те ри ју ми ко је по ста вља ју 
ме ђу на род ни до ку мен ти тре ба да нас под стак ну на да љу ре фор му 
на шег за ко но дав ства. По себ на па жња је по све ће на ана ли зи кри-
вич ног де ла зло у по тре ба по ло жа ја од го вор ног ли ца на осно ву ко је 
аутор из но си за кључ ке, са пред ло зи ма мо гу ћих за кон ских ре ше ња, 
de le ge fe ren da.
Кључ не ре чи: кри вич но за ко но дав ство, су зби ја ње, при ват ни сек тор, ко-

руп ци ја, ме ђу на род ни стан дар ди, зло у по тре ба по ло жа ја, 
од го вор но ли це

Пре ма основ ној те зи не мач ке исто риј ске шко ле чи ји је је дан 
од уте ме љи ва ча Савињи(FriedrichCarlvonSavigny)пра во је од-
раз ду ха јед ног на ро да1). Са дру ге стра не Лист(FranzvonLiszt) је, 
још пре сто го ди на, 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, тј. 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 њи ма“.2)Про цес европ ских ин те гра ци ја 
кроз ко је про ла зи на ша зе мља но си са со бом бре ме којe од лич но 
осли ка ва ју ми сли Са ви њи ја и Ли ста. Да ли да ти пред ност из ра зу 
на род ног ду ха или пе ча ту са да шњег вре ме на?

Гло ба ли за ци ја као ди на ми чан еко ном ски, кул тур ни, по ли-
тич ки и прав ни про цес у ве ли кој ме ри ути че на на ци о нал на за-
ко но дав ства. Раз у ме ва ње ме ђу на род не ин тен ци је за ка жња ва ње 
по је ди них кри вич них де ла, као што су по на ша ња пред ви ђе на у 
Рим ском ста ту ту, по том те ро ри зам, ко руп ци ја, кри вич на де ла учи-
ње на из мр жње, тр го ви на љу ди ма, ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет 
и др, уте ме ље но је на за јед нич ким ин те ре сним осно ва ма што је 
све уско по ве за но са про це сом гло ба ли за ци је. Све ве ћа мо бил ност 
љу ди и до ба ра, уз по сте пе но уки да ње гра ни ца, на пр вом ме сту у 
окви ру Евро пе, под спе шу је вр ше ње кри вич них де ла. Про фит се 
сма тра вр хун ским ци љем ка пи та ли зма, пред ко јим уз ми чу мо рал не 
вред но сти и кри те ри ју ми до зво ље ног и не до зво ље ног, због че га је 

1) Fri e drich Carl von Sa vigny;Законодавствоиправнанаука, ЦИД, Под го ри ца, 1998, стр. 
19-24.

2) Hans Jo ac him Hirsch, „Ин тер на ци о на ли за ци ја ка зне ног пра ва и ка зне но прав не зна но-
сти“, Хрватскиљетописзаказненоправоипраксу, Прав ни фа кул тет, За греб, бр. 1/2005, 
стр. 161.
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ве о ма те шко та ква де ла спре ча ва ти и су зби ја ти.3) Очи глед но по зно 
мо дер но до ба но си са со бом од ре ђе не пред но сти и ма не. За јед но 
са еко ном ском, по ли тич ком и кул тур ном гло ба ли за ци јом, за шти та 
жи вот не сре ди на, зло чи ни, као и прав да, та ко ђе су се на шли под 
уда ром гло ба ли за ци је.4) Глав на ма на се ве о ма бр зо ис кри ста ли са ла 
у ви ду вр ше ња кри вич них де ла ко ја се ши ре све том као епи де ми ја 
гри па. Ме ђу тим, та ква си ту а ци ја ути че на убр за ње ин фор ма ци ја, 
иде ја, тен ден ци ја и ак тив но сти у окви ру ме ђу на род них и ре ги о-
нал них ор га ни за ци ја. Ре зул тат то га је уни фи ка ци ја ин кри ми на ци ја 
али и ка жња ва ња за го ре на ве де на кри вич на де ла. Гло ба ли за ци-
ја ко ја се мо же по сма тра ти и кроз при зму вр ше ња кри вич них де-
ла зах те ва сра змер ну ре ак ци ју ко ја се огле да у гло бал ној са рад-
њи свих ко ји су од го вор ни за одр жа ва ње јав ног по рет ка у ци љу 
су зби ја ња кри ми на ли те та. У том сми слу, на овом ме сту ће мо се 
освр ну ти на су зби ја ње ко руп ци је у при ват ном сек то ру, где је кри-
вич но за ко но дав ство Ре пу бли ке Ср би је, у по след њем пе ри о ду, у 
вр ло ди на мич ној фа зи. Ра ди се упра во о по на ша њи ма код ко јих је 
у кри вич ном пра ву по треб но про на ћи пра ву ме ру из ме ђу аутен тич-
ног при сту па на шег прав ног си сте ма и од ред би по је ди них ме ђу на-
род них уго во ра. 

Пре ма то ме, 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 и 
де ли мич но деј ством мул ти на ци о нал них те ла и кор по ра ци ја5), 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 ња за иста и уно ше ња но вих од ред би у на ци о нал но 
кри вич но за ко но дав ство. Ми се за ла же мо за јед но сред ње ре ше ње 
тј. при ли ком им пле мен та ци је тре ба иза бра ти пут ко ји ће во ди ти 
ра чу на о до ма ћем прав ном си сте му, на шој прав ној тер ми но ло ги ји, 
оп штим на че ли ма и ин сти ту ти ма кри вич ног пра ва. То је те жи, али 
аде кват ни ји пут им пле мен та ци је нор ми ме ђу на род ног пра ва.6)

3) Вла ди мир-Ђу ро Де ган, Бе ри слав Па ви шић, Ви о ле та Бе ши ре вић; Међународноитран-
снационалнокривичноправо, Слу жбе ни гла сник и Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та Уни-
он у Бе о гра ду, Бе о град, 2011, стр. 21.

4) Ми о драг Си мо вић, „Ак ту ел на пи та ња ма те ри јал ног и про це сног кри вич ног за ко но дав-
ства: нор ма тив ни и прак тич ни аспект“, у збор ни ку: Актуелнапитањакривичногзако-
нодавства, Срп ско удру же ње за кри вич но прав ну те о ри ју и прак су, Бе о град, 2012, стр. 
15.

5) МichaelCavadino, Ja mes Dig nan, PenalSystems-acomparativeapproach, Sa ge Pu bli ca ti ons, 
Lon don, 2006, str. 3.

6) Зо ран Сто ја но вић,„Прав но-фи ло зоф ске кон цеп ци је у Пред ло гу КЗ Ср би је и Кри вич ном 
за ко ни ку Цр не Го ре“, у збор ни ку: Казненозаконодавство-прогресивнаилирегресивна
решења, Ин сти тут за кри ми но ло шка и со ци о ло шка ис тра жи ва ња, 2005, стр. 10.
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Ка да је у пи та њу су прот ста вља ње ко руп ци ји кри вич но за ко-
но дав ство ни је огра ни че но са мо на ци о нал ним ду хом већ у ве ли кој 
ме ри по чи ва на кон сен зу су по стиг ну том у окви ри ма по је ди них ме-
ђу на род них уго во ра. Ме ђу зах те ви ма ко је ме ђу на род на за јед ни ца 
има пре ма на ци о нал ним кри вич ним за ко но дав стви ма као нај ва-
жни је ис ти че мо:

1. Ин кр им инисати  како подмићивање у јавном тако и под-
ми ћи ва ње у приватном сектору;

2. Ин кр им инисати  како подмићивање домаћих тако и стра-
них службених лица; 

3. Уве сти од го вор ност прав них ли ца за кри вич на де ла ко-
руп ци је (ма да ту од го вор ност зах те ва ју и не ки дру ги ме-
ђу на род ни до ку мен ти као што су: Конвенцијаопрању,
тражењу, заплени и конфискацији прихода стечених
криминалом (број 141),КонвенцијаУједињенихНација
против транснационалног организованог криминала,
Конвенцијаопрању,тражењу,запленииконфискацији
приходастеченихкриминаломиофинансирањутеро-
ризма);

4. У скла ду са До дат ним про то ко лом Кри вич но прав не кон-
вен ци је (ЕТС 191) по треб но је ин кри ми ни са ти под ми-
ћи ва ње до ма ћих и стра них ар би та ра, као и до ма ћих и 
стра них по рот ни ка;

5. Ин кри ми ни са ти тр го ви ну ути ца јем;
6. Раз мо три ти уво ђе ње у кри вич но за ко но дав ство но вог 

кри вич ног де ла ''Не за ко ни то бо га ће ње'', уко ли ко то ни је 
у су прот но сти са устав но-прав ним по рет ком зе мље пот-
пи сни це.

Кри вич но за ко но дав ство Ре пу бли ке Ср би је у ве ли кој ме ри 
ис пу ња ва стан дар де ко је су по ста ви ли ме ђу на род ни до ку мен ти у 
обла сти су прот ста вља ња ко руп ци ји.7) По се бан зна чај за кри вич но-
прав ну ре ак ци ју, ка да су у пи та њу ре ги о нал не ор га ни за ци је, има ју: 
Кри вич но прав на кон вен ци ја о ко руп ци ји Са ве та Евро пе8) и До дат-

7) Gro u pe of Sta tes aga inst cor rup tion, ThirdEvaluationRound,EvaluationReportontheRe-
publicofSerbia-Incriminations(ETS173and191,GPC2), Adop ted by Gre co at its 48 th 
Ple nary Me e ting (Stras bo urg, 27 Sep tem ber – 1 Oc to ber 2010).

8) Кон вен ци ја је отво ре на за пот пи си ва ње 27. ја ну а ра 1999. го ди не, а сту пи ла је на сна гу 
1. ју ла 2002. го ди не. Ре пу бли ка Ср би ја је ра ти фи ко ва ла Кривичноправнуконвенцијуо
корупцији(ЕТС 173) 18. де цем бра 2002. год. Ви ди: Слу жбе ни лист СРЈ, Ме ђу на род ни 
уго во ри, бр. 2/2002 и Слу жбе ни лист СЦГ, Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 18/2005. У Ср би-
ји је сту пи ла на сна гу 1. апри ла 2003. год. Кри вич но прав на кон вен ци ја о ко руп ци ји је 
усво је на без ула га ња ре зер ви.
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ни про то кол уз Кри вич но прав ну кон вен ци ју о ко руп ци ји9). Ка да су 
у пи та њу ме ђу на род не ор га ни за ци је по се бан зна чај за су прот ста-
вља ње ко руп ци ји има Кон вен ци ја Ује ди ње них На ци ја про тив ко-
руп ци је10).

Има ју ћи у ви ду од ред бе ме ђу на род них уго во ра у обла сти су-
прот ста вља ња ко руп ци ји и про цес хар мо ни за ци је ко ји европ ски 
ин те гра тив ни про цес но си са со бом нај ви ше прав нич ког на ци о-
нал ног ду ха до шло je до из ра жа ја у им пле мен та ци ји од ред би ко је 
се од но се на су зби ја ње ко руп ци је у при ват ном сек то ру. 

1.ДОСТИГНУТАРЕШЕЊА
УКРИВИЧНОМЗАКОНИКУСРБИЈЕ

Је дан од ва жних раз ло га за кон ци пи ра ње но вог кри вич ног 
за ко но дав ства је и им пле мен та ци ја и уса гла ша ва ње са ме ђу на род-
ним стан дар ди ма. По сле ра ти фи ка ци је нај зна чај ни јих до ку ме на та 
у обла сти бор бе про тив ко руп ци је, тр го ви не љу ди ма, пра ња нов ца, 
те ро ри зма, тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та и др. 
на ша зе мља се опре де ли ла за до но ше ње Кри вич ног за ко ни ка Ср-
би је ко ји је за ме нио два до та да ва же ћа за ко на: Основ ни кри вич ни 
за кон и Кри вич ни за кон Ср би је. 

Нај ве ћи део оба ве за пре у зе тих ра ти фи ка ци јом ме ђу на род них 
до ку ме на та Ср би ја је ис пу ни ла у прет ход ном пе ри о ду сту па њем на 
сна гу Кри вич ног за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је 01.01.2006. го ди не. 
Кри вич на де ла на ме ње на су зби ја њу ко руп ци је у Кри вич ном за ко-
ни ку Ср би је свр ста на су, пре све га, у гру пу кри вич них де ла про-
тив слу жбе не ду жно сти. То су: зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја 
(члан 359. КЗ), тр го ви на ути ца јем (члан 366. КЗ), при ма ње ми та 
(члан 367. КЗ) и да ва ње ми та (члан 368. КЗ). Та ко ђе, од зна ча ја су 
и кри вич на де ла про тив при вре де, по себ но за су зби ја ње ко руп ци је 
у при ват ном сек то ру, и то зло у по тре ба по ло жа ја од го вор ног ли ца 
(члан 234. КЗ) и зло у по тре ба у ве зи са јав ном на бав ком (234а КЗ). 

Код кри вич них де ла ко ја су ти пич на за су зби ја ње ко руп ци је, 
има ју ћи у ви ду ре ле вант не ме ђу на род не уго во ре, сту па њем на сна-

9) Уго вор отво рен за пот пи си ва ње 15. ма ја 2003. го ди не. Сту пио је на сна гу 1. фе бру а ра 
2005. го ди не. Ре пу бли ка Ср би ја је ра ти фи ко ва ла ДодатнипротоколКривичноправне
конвенције (ЕТС 191) 9. ја ну а ра 2008. год. Ви ди: Слу жбе ни гла сник РС, Ме ђу на род ни 
уго во ри, бр. 102/2008. У Ср би ји је сту пио на сна гу 1. ма ја 2008. год. Ре пу бли ка Ср би ја 
је До дат ни про то кол Кри вич но прав не кон вен ци је о ко руп ци ји усво ји ла без ула га ња ре-
зер ви.

10) Ре пу бли ка Ср би ја је ра ти фи ко ва ла КонвенцијуУједињенихНација против корупције. 
Кон вен ци ја је у Ре пу бли ци Ср би ји сту пи ла на сна гу 30. ок то бра 2005. го ди не. Ви ди: 
Слу жбе ни лист СЦГ, Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 12/2005.
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гу Кри вич ног за ко ни ка Ср би је до шле су до из ра жа ја сле де ће но-
ви не: про тив за ко ни то по сре до ва ње или са да тр го ви на ути ца јем11) 
је про ши ре на са ак тив ним об ли ком; та ко ђе, у скла ду са Кри вич-
но прав ном кон вен ци јом о ко руп ци ји и Кон вен ци јом Ује ди ње них 
На ци ја про тив ко руп ци је ин кри ми ни са но је и вр ше ње свих об ли ка 
тр го ви не ути ца јем од стра не ли ца ко је има ста тус стра ног слу жбе-
ног ли ца; код при ма ња ми та је уве ден но ви те жи об лик где ква ли-
фи ка тор ну окол ност чи ни то што се при ма ње ми та вр ши у ве зи са 
от кри ва њем кри вич ног де ла, по кре та њем или во ђе њем кри вич ног 
по ступ ка, из ри ца њем или из вр ше њем кри вич не санк ци је; као из-
вр ши лац при ма ња ми та се мо же ја ви ти и стра но слу жбе но ли це; 
код да ва ња ми та де ло по сто ји и он да ка да је ми то да то, обе ћа но 
или по ну ђе но стра ном слу жбе ном ли цу и код истог кри вич ног де ла 
про ши ре на је мо гућ ност за осло бо ђе ње од ка зне из вр ши о ца да ва-
ња ми та, у од но су на ра ни је ре ше ње у Кри вич ном за ко ну Ср би је, 
јер се ви ше као услов не зах те ва и то да је ми то да то на зах тев слу-
жбе ног или од го вор ног ли ца.

Зна чај ну но ви ну у Кри вич ном за ко ни ку пред ста вља ка жња-
ва ње за под ми ћи ва ње стра них слу жбе них ли ца (члан 367. ст. 5. и 
члан 368. ст. 3).12) Ме ђу на род на ди мен зи ја ко руп ци је и ње но су зби-
ја ње се схва та, у по след ње вре ме, као про бле ма ти ка пр вог ре да. 
Пре све га се ак ту е ли зу ју пре ко гра нич на под ми ћи ва ња. Са гло ба-
ли за ци јом еко ном ских и фи нан сиј ских струк ту ра и ин те гра ци јом 
до ма ћих тр жи шта у свет ско тр жи ште, од лу ке о кре та њи ма ка пи-
та ла или ин ве сти ра њи ма у јед ној зе мљи мо гу да ути чу и на оста-
ле. Мул ти на ци о нал не кор по ра ци је и ме ђу на род ни ин ве сти то ри 
игра ју од лу чу ју ћу уло гу у да на шњој еко но ми ји и не по зна ју гра ни-
це. Кри вич но прав на кон вен ци ја о ко руп ци ји у чла ну 5. ре гу ли ше 
под ми ћи ва ње стра них др жав них слу жбе ни ка на исти на чин као и 
ак тив но и па сив но под ми ћи ва ње до ма ћих др жав них слу жбе ни ка 
(члан 2. и 3). Кон вен ци ја Ује ди ње них На ци ја про тив ко руп ци је у 
чла ну 16. ин кри ми ни ше под ми ћи ва ње стра них јав них функ ци о не-
ра и функ ци о не ра јав них ме ђу на род них ор га ни за ци ја.

11) До сту па ња на сна гу За ко на о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка (Сл.Гласник, 
бр. 72/2009) кри вич но де ло ''Тр го ви на ути ца јем'' је но си ло на зив ''Про тив за ко ни то по-
сре до ва ње''. У Кри вич но прав ној Кон вен ци ји ово кри вич но де ло, та ко ђе, но си на зив ''Тр-
го ви на ути ца јем'', а у Кон вен ци ји Ује ди ње них На ци ја про тив ко руп ци је ''Зло у по тре ба 
ути ца ја''.

12) Под стра ним слу жбе ним ли цем се у сми слу чла на 112. ст. 4. Кри вич ног за ко ни ка Ср би је 
сма тра ли це ко је је члан за ко но дав ног, из вр шног или суд ског ор га на стра не др жа ве, ја-
вн ифунк ционерилислужбеникмеђународнеорганизацијеињенихоргана, су ди ја и дру ги 
функ ци о нер ме ђу на род ног су да.
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Европ ска уни ја је би ла пр ва европ ска ор га ни за ци ја ко јој је 
по шло за ру ком да усво ји ме ђу на род ни спо ра зум ко јим се, из ме ђу 
оста лог, кри ми на ли зу је ко руп ци ја стра них јав них слу жбе ни ка. Реч 
је о Кон вен ци ји о бор би про тив ко руп ци је у ко ју су укљу че ни слу-
жбе ни ци европ ских за јед ни ца или др жа ва чла ни ца Европ ске уни је 
(усво је на 26. ма ја 1997). На кон не ко ли ко го ди на, Ор га ни за ци ја за 
еко ном ску са рад њу и раз вој за кљу чи ла је, у но вем бру 1997. го ди-
не, зна ме ни ти спо ра зум о ин кри ми на ци ји под ми ћи ва ња стра них 
јав них слу жбе ни ка, тј. под ми ћи ва ња стра ног јав ног слу жбе ни ка да 
би се до био или за др жао не ки по слов ни аран жман или не ка дру га 
не при клад на ко рист. 

Члан 5. Кри вич но прав не кон вен ци је иде и да ље у од но су на 
Кон вен ци ју Европ ске уни је по то ме што пред ви ђа под ми ћи ва ње 
стра них јав них слу жбе ни ка би ло ко је дру ге зе мље. Он, та ко ђе, иде 
да ље и у од но су на од ред бе кон вен ци је Ор га ни за ци је за еко ном-
ску са рад њу и раз вој у два аспек та. Пр во, он пред ви ђа и ак тив но и 
па сив но под ми ћи ва ње. Ка жња ва ње за па сив но под ми ћи ва ње стра-
них слу жбе ни ка у чла ну 5. има за циљ да по ка же со ли дар ност за-
јед ни це др жа ва про тив ко руп ци је ма где да се она по ја ви. По ру ка 
је ја сна: ко руп ци ја је те шко кри вич но де ло ко је мо гу кри вич но да 
го не све др жа ве пот пи сни це, а не са мо ма тич на др жа ва ко рум пи-
ра ног слу жбе ни ка. Дру го, члан 5. не са др жи огра ни че ња ка да је 
реч о кон тек сту у ко ме се од и гра ва под ми ћи ва ње стра них јав них 
слу жбе ни ка. Још јед ном, циљ ни је са мо да се за шти ти пра вич на 
кон ку рен ци ја већ по ве ре ње гра ђа на у де мо крат ске ин сти ту ци је и 
прав ну др жа ву.13)

Ка да је у пи та њу под ми ћи ва ње у при ват ном сек то ру ин те-
ре сант но је да сви ре ле вант ни ме ђу на род ни из во ри ин си сти ра ју 
на та квим ин кри ми на ци ја ма и у на ци о нал ним за ко но дав стви ма. 
Кри вич ни за ко ник Ср би је, код по сто је ћих ин кри ми на ци ја при ма-
ње и да ва ње ми та, са др жи од го ва ра ју ће од ред бе ко је се од но се на 
кри ми на ли за ци ју и у при ват ном сек то ру. На и ме, код кри вич ног 
де ла при ма ње ми та (члан 367) у ста ву 6. од ре ђе но је да се као из-
вр ши лац мо же по ја ви ти и од го вор но ли це у пред у зе ћу, уста но ви 
или дру гом су бјек ту. Има ју ћи у ви ду за кон ско зна че ње пој ма од го-
вор ног ли ца не ма ди ле ме да и овај зах тев ме ђу на род не за јед ни це 
ис пу ња ва мо.14)

13) Ibidem.

14) Од го вор ним ли цем управ ном ли цу сма тра се ли це ко је на осно ву за ко на, про пи са или 
овла шће ња вр ши од ре ђе не по сло ве упра вља ња, над зо ра или дру ге по сло ве из де лат но-
сти прав ног ли ца, као и ли це ко ме је фак тич ки по ве ре но оба вља ње тих по сло ва. Од го-
вор ним ли цем сма тра се и слу жбе но ли це кад су у пи та њу кри вич на де ла код ко јих је 
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Та ко ђе, код кри вич ног де ла да ва ње ми та (члан 368) у ста ву 
5. од ре ђе но је да де ло по сто ји и он да ка да је ми то да то, по ну ђе но 
или обе ћа но од го вор ном ли цу у пред у зе ћу, уста но ви или дру гом 
су бјек ту.15)

Кри вич но прав на кон вен ци ја у чла ну 7. и 8. ре гу ли ше под-
ми ћи ва ње у при ват ном сек то ру. Ак тив но под ми ћи ва ње у при ват-
ном сек то ру пред ста вља кри вич но де ло ка да је учи ње но на мер но 
(уми шљај но) то ком оба вља ња по слов не ак тив но сти и са сто ји се у 
обе ћа њу, ну ђе њу, или да ва њу, ди рект но или ин ди рект но, сва ке не-
за слу же не ко ри сти сва ком ли цу ко је ру ко во ди или ко је, у би ло ком 
свој ству, ра ди за ен ти те те при ват ног сек то ра, би ло ње му лич но или 
не ком дру гом ли цу, ка ко би де ло ва ло или се уз др жа ло од де ло ва-
ња, а при то ме кр ши ло сво је ду жно сти. Па сив но под ми ћи ва ње у 
при ват ном сек то ру се са сто ји у тра же њу или при ма њу, ди рект но 
или ин ди рект но, од стра не би ло ког ли ца ко је ру ко во ди или ко је, 
у би ло ком свој ству, ра ди за ен ти те те при ват ног сек то ра сва ке не-
за слу же не ко ри сти или обе ћа ња на ме ње на ње му лич но или не ком 
дру гом ли цу, или при хва та ње по ну де или обе ћа ња та кве ко ри сти, 
ка ко би де ло ва ло или се уз др жа ло од де ло ва ња, а при то ме кр ши ло 
сво је ду жно сти.16) Оно што оправ да ва ин кри ми ни са ње под ми ћи ва-
ња у при ват ном сек то ру је све о бу хват на стра те ги ја су зби ја ња ко-
руп ци је. То ком по след њих го ди на спро ве ден про цес при ва ти за ци је 
учи нио је да ва жне јав не функ ци је бу ду при ва ти зо ва не нпр. обра-
зо ва ње, пре воз, те ле ко му ни ка ци је итд. Сто га тре ба обез бе ди ти по-
што ва ње пра вич не кон ку рен ци је. Ин кри ми на ци ја под ми ћи ва ња у 
при ват ном сек то ру иде ка то ме да се за шти те по ве ре ње и ода ност 
тј. ло јал ност као основ не вред но сти ко је ути чу на раз вој дру штве-
них и еко ном ских од но са. За по сле ни, парт нер, ге не рал ни ди рек-
тор ко ји при хва та ми то да би из вр шио или про пу стио да из вр ши 
не ку рад њу на на чин су про тан ин те ре си ма ње го вог на ло го дав ца, 
из и гра ће ука за но по ве ре ње и на ру ши ти ода ност ко ју ду гу ју свом 
на ло го дав цу. 

као из вр ши лац озна че но од го вор но ли це, а у овом за ко ни ку ни су пред ви ђе на у гла ви о 
кри вич ним де ли ма про тив слу жбе не ду жно сти, од но сно као кри вич на де ла слу жбе ног 
ли ца.

15) Исте од ред бе је имао и Кри вич ни за кон Ср би је (Сл.ГласникСРС’’, бр. 26/77, 28/77 – ис-
пр., 43/77 – ис пр., 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6/89, 42/89 и 21/90 и ‘’Сл.гласникРС’’, бр. 
16/90, 26/91 – од лу ка У СЈ бр. 197/87, 75/91 – од лу ка У СРС бр. 58/91, 9/92, 49/92, 51/92, 
23/93, 47/94, 17/95, 44/98, 10/2002 и 11/2002 – ис пр.)

16) На сли чан на чин под ми ћи ва ње у при ват ном сек то ру ре гу ли ше и Кон вен ци ја Ује ди ње-
них На ци ја про тив ко руп ци је (члан 21.)
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Ис ти чу ћи по тре бу за су зби ја њем ко руп ци је у при ват ном 
сек то ру и За кон о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је17) од ре ђу је 
ко руп ци ју као од нос ко ји се за сни ва зло у по тре бом слу жбе ног, од-
но сно дру штве ног по ло жа ја или ути ца ја, у јав ном или при ват ном 
сек то ру, у циљ ус ти ца ња лич не ко ри сти или ко ри сти за дру го га. У 
упо ред ној прак си у све ту, ко руп ци ја се нај че шће схва та као зло у-
по тре ба овла шће ња ра ди лич не ко ри сти (“abuseofpowerforprivate
gain”). Овај кон цепт се ко ри сти у Гло бал ном про гра му Ује ди ње них 
на ци ја про тив ко руп ци је, ко ји је при хва ћен и у прак си Европ ске 
уни је (по себ но га по ми ње Са оп ште ње Европ ске уни је о бор би про-
тив ко руп ци је из 2011. го ди не).18) 

2.ЗЛОУПОТРЕБАПОЛОЖАЈА
ОДГОВОРНОГЛИЦА(ЧЛАН234.КЗ)

Не за о би ла зан део ана ли зе од ред би ко ји ма се су зби ја ко руп-
ци ја у при ват ном сек то ру пред ста вља кри вич но де ло зло у по тре ба 
по ло жа ја од го вор ног ли ца. Пи та ња ве за на за ово кри вич но де ло 
не рас ки ди во су по ве за на са пи та њем ве за ним за ме сто и уло гу ко је 
кри вич но де ло зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја за у зи ма у Кри вич-
ном за ко ни ку Ср би је. 

Кри вич но де ло зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја је си сте ма-
ти зо ва но у гру пи кри вич них де ла про тив слу жбе не ду жно сти. И 
по ред ње го вог не спор ног зна ча ја и уло ге у су зби ја њу ко руп ци је 
ми шље ња у ве зи са од ред бом чла на 359. КЗ су ди ја ме трал но су-
прот на. С јед не стра не су они ко ји сма тра ју да тре ба из вр ши ти де-
кри ми на ли за ци ју зло у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја јер се ра ди о 
пре ва зи ђе ном кри вич ном де лу и ти ме отво ри ти пут ши рој и че шћој 
при ме ни дру гих од ред би КЗ. На дру гој стра ни је на уч но уте ме ље-
ни је ми шље ње по ко ме ово кри вич но де ло тре ба да има од го ва ра-
ју ће ме сто у си сте му кри вич ног за ко но дав ства Ре пу бли ке Ср би је, 
по себ но на кон из ме на и до пу на КЗ из 2012. го ди не, ка да ви ше не 
ства ра ди ле ме у по гле ду учи ни о ца као што је то би ло ра ни је. Глав-
ни раз лог оспо ра ва ња овог кри вич ног де ла је би ла чи ње ни ца да 
се као учи ни лац мо гло по ја ви ти и од го вор но ли це што има ју ћи у 
ви ду фор му ла ци ју кри вич ног де ла зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа-

17) ‘’Сл.ГласникРС’’, бр.97/08, 53/10 и 66/11 –УС.

18) На ци о нал на стра те ги ја за бор бу про тив ко руп ци је у пе ри о ду од 2013. до 2018. го ди не, 
„Сл.ГласникРС“,бр. 57/2013.
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ја у не ким слу ча је ви ма не би би ло оправ да но.19)ЗИД КЗ из 2012. 
уво ди но во кри вич но де ло, зло у по тре бу по ло жа ја од го вор ног ли ца, 
чи ме раз два ја зло у по тре бу по ло жа ја слу жбе ног и од го вор ног ли-
ца. Ра ни је ре ше ње чла на 359. КЗ-а у пот пу но сти је из јед на ча ва ло 
слу жбе но и од го вор но ли це. То ви ше ни је има ло кри ми нал но по ли-
тич ко оправ да ње, јер су слу жбе но и од го вор но ли це два раз ли чи та 
су бјек та, ко ја има ју раз ли чи та овла шће ња у раз ли чи тим обла сти-
ма. Док слу жбе но ли це де лу је у ор га ни ма упра ве оба вља ју ћи сво је 
слу жбе не функ ци је, од го вор но ли це вр ши од ре ђе ни круг по сло ва у 
упра вља њу и де ло ва њу су бјек та при вред ног по сло ва ња.

Има ју ћи у ви ду од ред бе ме ђу на род них до ку ме на та, ја сно је 
за што су се но ве ле КЗ-а, у ве зи са кри вич ним де лом зло у по тре-
бе слу жбе ног по ло жа ја, кре та ле у прав цу раз два ја ња зло у по тре бе 
по ло жа ја у јав ном и при ват ном сек то ру, а не у прав цу де кри ми на-
ли за ци је кри вич ног де ла зло у по тре бе слу жбе ног по ла жа ја. Су зби-
ја ње ко руп ци је у при ват ном сек то ру има сво је ме сто у од ред ба ма 
Кри вич но прав не кон вен ци је о ко руп ци ји Са ве та Евро пе и Кон вен-
ци је Ује ди ње них На ци ја за бор бу про тив ко руп ци ја. Та ко ђе, ка да 
је у пи та њу зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја, Кон вен ци ја Ује ди-
ње них На ци ја про тив ко руп ци је зах те ва од др жа ва пот пи сни ца да 
пред ви де у свом кри вич ном за ко но дав ству као кри вич но де ло зло-
у по тре бу функ ци ја. Кри вич но де ло зло у по тре ба функ ци ја, по сто-
ји ка да јав ни функ ци о нер са на ме ром (уми шља јем), зло у по тре би 
функ ци ју или по ло жај, од но сно про тив прав но учи ни или не учи ни 
не што у оба вља њу сво јих функ ци ја у ци љу при ба вља ња нео прав-
да не ко ри сти за се бе лич но или за не ко дру го ли це или ен ти тет (чл. 
19). Да кле, ра ди се о јав ним функ ци о не ри ма.

Мо же мо да при хва ти мо при мед бу да се у Ре пу бли ци Ср би ји 
че сто при бе га ва ква ли фи ка ци ји по чла ну 359. И по ред чи ње ни це 
да је за та кву кон ста та ци ју по треб на де таљ ни ја ана ли за мо же мо 
да за кљу чи мо, има ју ћи у ви ду број но ста ње и кре та ње кри вич ног 
де ла зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја, да се пра во суд ни ор га ни, 
у не ким слу ча је ви ма, ни су озбиљ но упу шта ли у пи та ње да ли су 
оства ре ни и еле мен ти би ћа не ког дру гог кри вич ног де ла.20)Ме ђу-
тим, раз ло зи у при лог по сто ја ња ове ин кри ми на ци је су број ни.

19) Зо ран Сто ја но вић је још ра ни је кон ста то вао да је зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја ка да 
је у пи та њу област при вред ног по сло ва ња ве о ма рет ка у стра ном за ко но дав ству, упо-
зо ра ва ју ћи да су ви ше ши ро ко по ста вље на ин кри ми на ци ја ка да се ра ди о при вред ном 
по сло ва њу мо же да, уме сто су зби ја ња кри ми на ли те та у при вре ди, има штет не по сле-
ди це по то по сло ва ње у це ли ни. Уп. Зо ран Сто ја но вић, КоментарКривичногзаконика,
Службени гла сник, Бе о град, 2009, стр. 762. 

20) Та ко се нпр. став 3. код кри вич ног де ла тр го ви на ути ца јем у суд ској прак си нео сно ва но 
за ме њу је са кри вич ним де лом зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја из чла на 359. став 1. 
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Пр во, Кон вен ци ја УН-а про тив ко руп ци је са др жи слич но 
кри вич но де ло у чл. 19, што ука зу је да од ње га не тре ба од у ста ти 
већ са мо во ди ти ра чу на о пра ви лу да се ту ра ди о оп штем кри вич-
ном де лу из гру пе кри вич них де ла про тив слу жбе не ду жно сти, па 
ако су оства ре ни еле мен ти не ког дру гог кри вич ног де ла он да по-
сто ји са мо то дру го де ло. 

Дру го, у тре ћем ева лу а ци о ном из ве шта ју GRE CO за Ре пу-
бли ку Ср би ју, ко ји се од но си на ин кри ми на ци је, ни је ис так ну та по-
тре ба за де кри ми на ли за ци јом овог кри вич ног де ла. 

Тре ће, на при ме ру др жа ва на ста лих на те ри то ри ји бив ше Ју-
го сла ви је ви ди мо да се про блем са овим кри вич ним де лом мо же 
бо ље пре ва зи ћи из ме на ма кри вич ног за ко но дав ства. За то су но ве ле 
у ЗИД КЗ-у ишле у прав цу раз два ја ња зло у по тре бе по ло жа ја у јав-
ном и при ват ном сек то ру. Мо гло би се по ста ви ти пи та ње ка кав је 
од нос из ме ђу зло у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја из гру пе кри вич них 
де ла про тив слу жбе не ду жно сти и но вог де ла зло у по тре бе по ло-
жа ја од го вор ног ли ца. Пр во, тре ба ис та ћи да по сто ји кон ти ну и тет 
из ме ђу но вог де ла из чл. 234 КЗ и зло у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја 
ко јим је пре из ме на и до пу на би ло об у хва ће но и од го вор но ли це. 
Да кле, ако је не ко од го вор но ли це из вр ши ло кри вич но де ло зло у-
по тре бе слу жбе ног по ло жа ја пре из ме на и до пу на, а у вре ме ка да 
му се су ди на сна зи је но ва од ред ба не при хва тљи во би би ло осло-
бо ди ти га од оп ту жбе с обра зло же њем да да нас кри вич но де ло из 
чл. 359 КЗ не об у хва та ви ше и од го вор но ли це. Је ди но што тре ба 
учи ни ти је про це ни ти ко ји је за кон бла жи, по вољ ни ји за учи ни-
о ца. Но во кри вич но де ло зна чај но су жа ва кри ми нал ну зо ну што 
има сво је кри ми нал но по ли тич ко оправ да ње јер се од го вор но ли це 
и слу жбе но ли це по свом по ло жа ју и при ро ди овла шће ња ко је има-
ју зна чај но раз ли ку ју, те се ни њи хо ве зло у по тре бе не мо гу исто 
тре ти ра ти (код зло у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја по сле ди ца је при-
ба вља ње се би или дру го ме ко ри сти, дру гом на но ше ње ште те или 
те жа по вре да пра ва дру гог, а код зло у по тре бе по ло жа ја од го вор ног 
ли ца по сле ди ца је при ба вља ње се би или дру го ме про тив прав не 
имо вин ске ко ри сти или на но ше ње дру го ме имо вин ске ште те). Код 
од го вор ног ли ца се у не ким слу ча је ви ма, има ју ћи у ви ду де лат но-
сти ко је оба вља ју, то не би ни мо гло сма тра ти зло у по тре бом. На 
при мер, сти ца ње би ло ка кве ко ри сти од стра не слу жбе ног ли ца за 
се бе или дру гог ис ко ри шћа ва њем свог слу жбе ног по ло жа ја за слу-
жу је кри вич но прав ну ин тер вен ци ју, док код од го вор ног ли ца, под 
од ре ђе ним усло ви ма, то мо же би ти ле ги ти ман циљ оба вља ња од-

Ви ше о то ме: Жар ко Син ђе лић, Кри вич но де ло тр го ви на ути ца јем у прак си, Тужилачка
реч, Удру же ње ту жи ла ца Ср би је, Бе о град, бр. 25/2013, стр. 46-57. 
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ре ђе не при вред не де лат но сти и вр ше ња овла шће ња ко је од го вор но 
ли це у тој де лат но сти има.21)

Че твр то, у кри вич но прав ној те о ри ји се не дво сми сле но ука-
зу је да је по треб но да кри вич но де ло зло у по тре бе слу жбе ног по ло-
жа ја оста не у КЗ-у. Ка ко се ис ти че, то не ће спре чи ти ка жња ва ње 
за по себ не де лик те и ни је ре ал но јед но де ло ис цеп ка ти та ко да као 
кри вич на де ла бу ду про пи са ни ап со лут но сви по је ди нач ни по ступ-
ци упе ре ни про тив слу жбе не ду жно сти.22) Та ко ђе, по је ди ни ауто ри 
ја сно и пре ци зно ука зу ју на гра ни це ка жња ва ња и мо гу ћег су бјек та 
овог кри вич ног де ла.23)Ла ич ке из ја ве да ће се зло у по тре ба слу жбе-
ног по ло жа ја уки ну ти за две, три го ди не ка да по ста не бес пред мет-
но ње но по сто ја ње у КЗ-у су кри ми нал но по ли тич ки ду би о зне, а 
по го то во тврд ња да се то са да не мо же учи ни ти; јер по сто ји ве ли ки 
број кри вич них по сту па ка за ова кри вич на де ла.

Пе то, ве ћи на европ ских зе ма ља по зна је ово кри вич но де ло, а 
не ке од њих и са ова квом фор му ла ци јом.24)

Ше сто, Ре зо лу ци ја Европ ског пар ла мен та, на ко ју се ве ли ки 
број ли ца по зи ва, не тра жи уки да ње кри вич ног де ла зло у по тре ба 
слу жбе ног по ло жа ја ка да се као учи ни о ци ја вља ју слу жбе на ли ца 
већ са мо пре ци зни је ре гу ли са ње и су жа ва ње кри ми нал не зо не у 
слу ча ју ка да се као учи ни о ци по ја вљу ју при ват ни пред у зет ни ци.25)

Да кле, зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја оста је си сте ма ти зо-
ва на у гру пи кри вич них де ла про тив слу жбе не ду жно сти и ре зер-
ви са на за слу жбе на ли ца као учи ни о це. Ка да су у пи та њу зло у по-
тре бе у при вред ном по сло ва њу, уме сто кри вич ног де ла не са ве сног 
ра да у при вред ном по сло ва њу из чл. 234 КЗ-а, ко је је пре ва зи ђе-
но, не по треб но и ко је је сво је вре ме но уве де но у на сто ја њу да се 
пру жи по ја ча на за шти та дру штве ној сво ји ни и у слу ча је ви ма ка-
да не по сто ји на ме ра да се се би или дру го ме при ба ви би ло ка ква 
ко рист (не по зна је га ни јед но кри вич но за ко но дав ство европ ских 
зе ма ља), ЗИД КЗ из 2012. го ди не но вом фор му ла ци јом чла на 234. 
уво ди кри вич но де ло зло у по тре ба по ло жа ја од го вор ног ли ца. Но ва 

21) Зо ран Сто ја но вић, КоментарКривичногзаконика, Ми си ја ОСЦЕ у Цр ној Го ри, Под го-
ри ца, 2010, стр. 581.

22) Ра до сав Ри си мо вић, Зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја, Наука-Безбедност-Полиција, 
Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, бр. 1/ 2010, стр. 136.

23) Зо ран Сто ја но вић, КоментарКривичногзаконика, Под го ри ца, op.cit, стр. 804. 

24) Ви ди: Јо ван Ћи рић, „Зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја – за и про тив“, у збор ни ку: Акту-
елнапитањакривичногзаконодавства, Срп ско удру же ње за кри вич но прав ну те о ри ју и 
прак су, Бе о град, 2012, стр. 350-365.

25) Euro pean Par li a ment re so lu tion of 29 March 2012 on the Euro pean in te gra tion pro cess of 
Ser bia (2011&2886(RSP))
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ин кри ми на ци ја је по сле ди ца по тре бе да се на пра ви бит на раз ли ка 
из ме ђу од го вор ног и слу жбе ног ли ца, што до та да ни је био слу чај. 
Та ко ђе, но во кри вич но де ло тре ба да до при не се бо љем су зби ја њу 
ко руп ци је у при ват ном сек то ру. То не зна чи да пре овог кри вич ног 
де ла ни су по сто ја ли усло ви за су прот ста вља ње ко руп ци ји у при-
ват ном сек то ру.26) Про блем је био у кри ми нал ној зо ни ко ја је би ла 
су ви ше ши ро ко по ста вље на и сто га иза зи ва ла број не ди ле ме због 
че га смо би ли упо зо ре ни и од Европ ског пар ла мен та.27)

По тре ба за су прот ста вља њем ко руп ци ји у при ват ном сек то-
ру је на ме ђу на род ном пла ну пре по зна та знат но ка сни је од исте у 
јав ном сек то ру. Ме ђу тим, да нас она пред ста вља осно ву сва ке успе-
шно по ста вље не стра те ги је за бор бу про тив ко руп ци је и у пр ви 
план је ис ти чу сви ме ђу на род ни до ку мен ти. За бри ња ва ју ће де лу ју 
тен ден ци је чи ји је циљ де кри ми на ли за ци ја зло у по тре бе по ло жа ја 
од го вор ног ли ца не пу них го ди ну да на на кон што је уве ден. Тим 
пре што нај но ви ји раз вој по ка зу је да је ко руп ци ја у при ват ном сек-
то ру ве о ма мо гу ћа и да тре ба пред у зе ти од ре ђе не ме ре за ње но су-
зби ја ње. На и ме, по ста вља се пи та ње да ли и ка ко тре ба да од го ва ра 
ме на џер ко ји се на ла зи на не ком од го вор ном по ло жа ју у при ват ној 
ком па ни ји јер зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја као кри вич но де ло 
је са да ре зер ви са на са мо за јав ни сек тор (слу жбе на ли ца). 

Да кле, за што зло у по тре ба по ло жа ја од го вор ног ли ца?
Пр во, су зби ја ње ко руп ци је у при ват ном сек то ру је ис так ну-

то као им пе ра тив у Кри вич но прав ној кон вен ци ји Са ве та Евро пе и 
Кон вен ци ји Ује ди ње них На ци ја за бор бу про тив ко руп ци је. По на-
вља мо да члан 12. Кон вен ци је Ује ди ње них На ци ја ис ти че да сва ка 
др жа ва пот пи сни ца тре ба да пре ду зме ме ре, у скла ду са основ ним 
на че ли ма свог уну тра шњег за ко но дав ства, за спре ча ва ње ко руп ци-
је у при ват ном сек то ру, а по том у чла ну 21. се да је мо гу ћи пред лог 
ин кри ми на ци је. Ин кри ми ни са ње под ми ћи ва ња у при ват ном сек-
то ру де ци ди ра но про из и ла зи и из чла но ва 7. и 8. Кри вич но прав не 
кон вен ци је о ко руп ци ји. 

Дру го, да зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја тре ба да бу де ре-
зер ви са на за јав ни сек тор, по сред но по твр ђу је фор му ла ци ја кри-
вич ног де ла зло у по тре бе функ ци ја у Кон вен ци ји Ује ди ње них На-
ци ја про тив ко руп ци је.28)

26) За кривично дело злоупотреба службеног положаја је могло да одговара и одговорно 
лице. 

27) Euro pean Par li a ment re so lu tion of 29 March 2012 on the Euro pean in te gra tion pro cess of 
Ser bia (2011&2886(RSP))

28) Кри вич но де ло, зло у по тре ба функ ци ја, по сто ји ка да јав ни функ ци о нер са на ме ром 
(уми шља јем), зло у по тре би функ ци ју или по ло жај, од но сно учи ни или не учи ни не ко 
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Тре ће, зна чај на је и од ред ба чла на 22. Кон вен ци је Ује ди-
ње них На ци ја ко ја се од но си на про не ве ру у при ват ном сек то ру, 
чи ме се на гла ша ва зна чај су прот ста вља ња ко руп ци ји у при ват ном 
сек то ру. По њој, сва ка др жа ва пот пи сни ца Кон вен ци је раз мо три ће 
мо гућ ност усва ја ња за кон ских или дру гих ме ра ко је мо гу би ти по-
треб не ка ко би се утвр ди ло као кри вич но де ло, ка да се учи ни уми-
шљај но (на мер но), про не ве ра у оба вља њу при вред них, фи нан сиј-
ских или ко мер ци јал них де лат но сти, од стра не ли ца ко је ру ко во ди 
или ра ди у би ло ком свој ству за не ки ен ти тет у при ват ном сек то ру, 
би ло ка кве имо ви не, при ват них сред ста ва или хар ти ја од вред но-
сти или не ке дру ге вред не ства ри по ве ре не том ли цу на осно ву ње-
го вог по ло жа ја. 

Има ју ћи у ви ду ове од ред бе, ја сно нам је да бу ду ће из ме не 
и до пу не Кри вич ног за ко ни ка Ср би је у ве зи са кри вич ним де ли ма 
ко руп ци је тре ба да се кре ћу у прав цу раз два ја ња ко руп ци је у јав-
ном и при ват ном сек то ру, а не у прав цу де кри ми на ли за ци је кри-
вич ног де ла зло у по тре ба по ло жа ја од го вор ног ли ца. Оно што ства-
ра де ли мич ну збр ку и про бле ме је термин„одговорнолице“, ко ји 
пред ста вља ре ликт из до ба управ ног со ци ја ли зма. Ова ка те го ри ја 
учи ни ла ца кри вич ног де ла уве де на је у КЗ бив ше Ју го сла ви је 1951. 
го ди не. Иде ја је би ла да ди рек то ри (и дру го ру ко во де ће осо бље) 
пред у зе ћа кри вич но од го ва ра ју чи ме би се шти ти ла др жав на сво-
ји на. За то тре ба уме сто тер ми на „од го вор но ли це“ уве сти тер мин 
„онај ко у вр ше њу при вред не де лат но сти“. На сли чан на чин су по-
сту пи ли и Нем ци у чла ну 266. не мач ког КЗ (онај ко...). Фор му ла-
ци ја „онај ко“ по кри ва сва ли ца ко ја зло у по тре бља ва ју при вред ну 
де лат ност и чи не кри вич на де ла.29)

2.1.Елементибића
Кри вич но де ло зло у по тре бе по ло жа ја од го вор ног ли ца чи ни 

ли це ко је ис ко ри шћа ва њем свог по ло жа ја или овла шће ња, пре ко-
ра че њем гра ни ца свог овла шће ња или не вр ше њем сво је ду жно сти 
при ба ви се би или дру гом фи зич ком или прав ном ли цу про тив прав-
ну имо вин ску ко рист или дру гом на не се имо вин ску ште ту. Те жи 
об лик по сто ји ако је из вр ше њем де ла из ста ва 1. овог чла на при ба-
вље на имо вин ска ко рист у из но су пре ко че ти ри сто пе де сет хи ља-
да ди на ра. У слу ча ју да вред ност при ба вље не имо вин ске ко ри сти 
пре ла зи из нос од ми ли он и пет сто хи ља да ди на ра по сто ја ће нај те-
жи об лик кри вич ног де ла.

де ло су прот но за ко ну у оба вља њу сво јих функ ци ја у ци љу при ба вља ња нео прав да не 
ко ри сти за се бе лич но или за не ко дру го ли це или ен ти тет (члан 19.). Да кле, ра ди се о 
јав ним функ ци о не ри ма.

29) КривичнизаконикСавезнеРепубликеНемачке, Цен тар мар ке тинг, Бе о град, 1998.
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Да кле, за ко но да вац је у од но су на кри вич но де ло зло у по тре-
бе слу жбе ног по ло жа ја код кри вич ног де ла зло у по тре бе по ло жа ја 
од го вор ног ли ца су зио кри ми нал ну зо ну, с об зи ром на то да се зах-
те ва да је при ба вље на про тив прав на имо вин ска ко рист, а не би ло 
ка ква ко рист (као код слу жбе ног ли ца) и про пи сао не што ни же ка-
зне. Су жа ва њу кри ми нал не зо не код овог кри вич ног де ла до при-
не ла је и дру га чи ја фор му ла ци ја од ред бе ко ја да је зна че ње из ра за 
„од го вор но ли це” (чл. 112 ст. 5 КЗ-а), јер тај по јам ви ше не об у-
хва та вла сни ка ко ји исто вре ме но не оба вља и по сло ве и функ ци ју 
од го вор ног ли ца (чл. 12 ЗИД КЗ ИЗ 2012).30)

Да кле, код ин кри ми на ци је ко јом се од ре ђу је зло у по тре ба 
слу жбе ног по ло жа ја за ко но да вац је од у стао од ње ног ана хро ног 
де ла на сле ђе ног из бив шег ју го сло вен ског кри вич ног пра ва ко је 
је од го вор но ли це, пре све га с об зи ром на овла шће ња ко је је оно 
има ло у ве зи са упра вља њем и рас по ла га њем дру штве ном имо ви-
ном, из јед на ча ва ло са слу жбе ним ли цем. По сма тра но са ста но ви-
шта кри ми нал не по ли ти ке по треб но је на пра ви ти раз ли ку из ме ђу 
слу жбе ног и од го вор ног ли ца јер по сто је ве ли ке раз ли ке из ме ђу 
зло у по тре бе у обла сти при вред ног по сло ва ња и зло у по тре бе слу-
жбе не ду жно сти.

Рад ња из вр ше ња основ ног об ли ка је ис ко ри шћа ва ње свог 
по ло жа ја или овла шће ња, пре ко ра че ње гра ни ца свог овла шће ња 
или не вр ше ње сво је ду жно сти. Циљ про пи си ва ња овог кри вич ног 
де ла је ин кри ми ни са ње са мо оних рад њи ко је пред ста вља ју зло у-
по тре бу по ло жа ја од го вор ног ли ца ко је за по сле ди цу има ју ште ту 
на ту ђој имо ви ни у по гле ду ко је од го вор но ли це у окви ру по сло ва-
ња има од ре ђе на овла шће ња. Код рад ње не вр ше ња сво је ду жно сти 
по ја вљу ју се од ре ђе не ди ле ме. На и ме, ако се узме да је за по сто ја-
ње кри вич ног де ла до вољ но не вр ше ње ду жно сти од го вор ног ли ца 
услед че га је би ло ко је ли це пре тр пе ло имо вин ску ште ту (а не са мо 
оно ли це чи јом имо ви ном је од го вор но ли це овла шће но да у окви-
ру при вред не де лат но сти рас по ла же) то би пред ста вља ло пре те ра-
но ши ре ње гра ни ца кри вич ног пра ва у ону област у ко јој је до вољ-
на гра ђан ско прав на од го вор ност за на кна ду ште те, а про пи си ва ње 
ове ин кри ми на ци је и од у ста ја ње да се од го вор но ли це из јед на чи са 
слу жбе ним ли цем, упра во је има ло за циљ да се кри вич но пра ва на 
ин тер вен ци ја у обла сти при вред ног по сло ва ња све де на нео п ход ну 
ме ру.31)

Де ло је до вр ше но ка да је на сту пи ла по сле ди ца ко ја се са сто-
ји у то ме да је од го вор но ли це се би или дру го ме при ба ви ло про-

30) “СлужбенигласникРС“,бр. 121/2012.

31) Зо ран Сто ја но вић, КоментарКривичногзаконикаЦрнеГоре,op.cit, стр. 581.
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тив прав ну имо вин ску ко рист или про у зро ко ва ло имо вин ску ште-
ту дру го ме. Уко ли ко ни је на сту пи ла по сле ди ца по сто ја ће по ку шај 
кри вич ног де ла. 

3.DELEGEFERENDA

У прет ход ном де лу по шли смо од опи са ста ња у Кри вич ном 
за ко ни ку ка да је у пи та њу су зби ја ње ко руп ци је у при ват ном сек то-
ру и уса гла ше ност са ме ђу на род ним до ку мен ти ма. На осно ву ана-
ли зе ста ња фор му ли са ће мо пра вац пре ма ко ме тре ба да се кре ћу 
бу ду ће из ме не Кри вич ног за ко ни ка у обла сти су зби ја ња ко руп ци је.

При ли ком из ме на и до пу на Кри вич ног за ко ни ка увек тре ба 
има ти у ви ду да је кри вич но пра во ultima ratioшто зна чи да му 
тре ба при бе га ва ти као крај њем сред ству. У си ту а ци ји ка да се ни 
по сто је ће ин кри ми на ци је не при ме њу ју про пи си ва ње но вих ин-
кри ми на ци ја те шко да мо же да има сво је оправ да ње. Ако от кри-
ве на кри вич на де ла у чи јој се осно ви на ла зи ко руп ци ја озна чи мо 
као врх ле де ног бре га (па чак ни цео врх) он да нам је ја сно да све-
стра на и ефи ка сна бор ба про тив ко руп ци је зах те ва не са мо про ши-
ри ва ње кри ми нал не зо не, што во ди хи пер тро фи ји ин кри ми на ци ја, 
и по о штра ва ње ка зне, што во ди ка зне ном по пу ли зму, не го, што је 
нај ва жни је, при ме ну кри вич ног пра ва. Још је у XVI II ве ку ис так-
ну то да је бит ни је је да ка жња ва ње бу де бр зо и из ве сно, не го да 
бу де оштро јер се са мо на тај на чин по сти же ефи ка сност.32)

Пра вац у ко ме тре ба да се кре ћу бу ду ће из ме не и до пу не КЗ 
је сле де ћи. 

Пр во, нео п ход но је раз дво ји ти ко руп ци ју у јав ном и при ват-
ном сек то ру. На и ме, у обла сти кри вич них де ла про тив слу жбе не 
ду жно сти тре ба спро ве сти кон цеп ци ју да из вр ши лац ових кри вич-
них де ла мо же би ти са мо слу жбе но ли це, а не и од го вор но ли це (то 
је учи ње но ка да је у пи та њу зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја, али 
не и ка да су у пи та њу не ка дру га кри вич на де ла из ове гру пе). У 
скла ду са спро во ђе њем кон цеп ци је ко ја раз два ја ко руп ци ју у јав-
ном и при ват ном сек то ру, у гру пу кри вич них де ла про тив плат ног 
про ме та и при вред ног по сло ва ња, тре ба уне ти но ва кри вич на де ла 
ко ја се од но се на ко руп ци ју у при ват ном сек то ру, и то про тив прав-
но при ма ње по кло на и про тив прав но да ва ње по кло на, уме сто кри-
вич них де ла при ма ње ми та (ко је оста је ре зер ви са но са мо за слу-
жбе но ли це као из вр ши о ца) и да ва ње ми та код ко јег се ми то да је 
слу жбе ном ли цу (а не и не ком дру гом ли цу). 

32) Ђoрђе Иг ња то вић, Криминолошконаслеђе, По ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, 1997, стр. 9.
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Дру го, у гру пи кри вич них де ла про тив слу жбе не ду жно сти 
тре ба от кло ни ти не по ду дар но сти у тер ми но ло ги ји ко ја се ко ри-
сти по го то во код ''ко руп тив них'' кри вич них де ла (при ма ње и да-
ва ње ми та, тр го ви на ути ца јем). Не где се ко ри сти тер мин по клон 
или дру га ко рист, а не где се упу ћи ва ло на на гра ду или ка кву дру гу 
ко рист. Пред ло же не из ме не у свим чла но ви ма на ко је се од но се 
GRE CO пре по ру ке тре ба да ко ри сте тер мин ‘’по клон или дру га ко-
рист’’. Ов де тре ба на гла си ти да је, ка да се уве ду у гру пу кри вич них 
де ла про тив плат ног про ме та и при вред ног по сло ва ња кри вич на 
де ла при ма ње ми та у при вред ном по сло ва њу и да ва ње ми та у при-
вред ном по сло ва њу, оправ да но да се ра ди о про тив прав ној ко ри сти 
јер при ба вља ње ко ри сти ко ја ни је про тив прав на у при вред ном по-
сло ва њу мо же да има сво је оправ да ње (нпр. ако из ве де те на ру чак 
по слов ног парт не ра). 

Тре ће, по треб но је раз дво ји ти и про не ве ру на про не ве ру у 
при вред ном по сло ва њу и про не ве ру из гру пе кри вич них де ла про-
тив слу жбе не ду жно сти. Од нос из ме ђу ова два де ла би ће ја сан јер 
ће про не ве ра оста ти ре зер ви са на са мо за слу жбе на ли ца као из-
вр ши о це а про не ве ра у при вред ном по сло ва њу за би ло ко је ли це, 
осим, на рав но, слу жбе ног ли ца.

И че твр то, по треб но је пре и спи та ти од ред бу чла на 234. КЗ 
ко јом се од ре ђу је зло у по тре ба по ло жа ја од го вор ног ли ца и то по-
себ но у по гле ду пој ма од го вор ног ли ца. Као што смо већ ра ни је по-
ме ну ли по ста вља се пи та ње да ли од тог пој ма тре ба од у ста ти, што 
би он да зах те ва ло из ме ну ве ћи не при вред них кри вич них де ла, јер 
се ра ди о тер ми но ло ги ји ко ја је пот пу но пре ва зи ђе на у са да шњим 
усло ви ма. По јам од го вор ног ли ца је на стао са дру штве ном сво ји-
ном и са мо у пра вља њем и не ке зе мље бив ше СФРЈ су пред ви де ле 
дру га чи ји за кон ски опис при вред них кри вич них де ла тј. из вр ши ле 
њи хо ву пре фор му ла ци ју у скла ду са но вим дру штве ним усло ви ма 
(нпр. КЗ Сло ве ни је). За ла же мо се пре фор му ла ци ју кри вич ног де ла 
из чла на 234. КЗ и оста лих при вред них кри вич них де ла али ни ка ко 
за пот пу но уки да ње чла на 234. јер би то зна чи ло јед ну вр сту по ми-
ло ва ња свих ли ца ко ји су сво ју имо ви ну уве ћа ли вр ше њем кри вич-
них де ла у вре ме тран зи ци је ка да је тло по себ но би ло по год но за 
та кве ак тив но сти. Си гур но је да ту жи о ци тре ба да при ме њу ју све 
од ред бе КЗ, тј. да ви ше при бе га ва ју де ли ма ко ја су lexspecialisу 
од но су на од ре ђе не оп ште од ред бе. Про блем би мо гао би ти ре шен 
пу тем фор мал ног суп си ди ја ри те та (ка да за кон из ри чи то упу ћу је 
на при ме ну би ћа не ког кри вич ног де ла са мо ка да ни су оства ре ни 
усло ви за при ме ну не ког дру гог кри вич ног де ла). Та кви слу ча је ви 
су рет ки у на шем кри вич ном пра ву. Та ко би мо гло код ин кри ми на-
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ци је кри вич ног де ла зло у по тре бе по ло жа ја у при вред ним ак тив-
но сти ма (што би мо гао би ти бу ду ћи на зив де ла из чла на 234, где 
ће мо, да кле, бри са ти од го вор но ли це) да сто ји да ово де ло по сто ји 
ако ти ме ни су оства ре на обе леж ја не ког дру гог кри вич ног де ла. 
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THEEUROPEANINTEGRATIONANDCOMBATING
CORRUPTIONINPRIVATESECTOR

Resume
In Ser bia, as well as in ot her Euro pean co un tri es, when it co mes 

to chan ges in cri mi nal law, one no tes in re cent de ca des the dyna mics 
which has not been pre sent ear li er. Fre qu ent chan ges are pri ma rily the 
re sult of har mo ni za tion with the in ter na ti o nal obli ga ti ons that a co un-
try as su mes by ra tifying cer tain in ter na ti o nal tre a ti es. In ad di tion to the 
re gi o nal and in ter na ti o nal con ven ti ons, of par ti cu lar im por tan ce for the 
re form are the EU Di rec ti ves and Fra me work De ci si ons of the Co un cil 
of the EU.Al so, one sho uld not for get that the re are cer tain be ha vi o urs 
who se di rect ba sis for pre scri bing are not in ter na ti o nal obli ga ti ons or 
do me stic law, but may be re la ted to our en vi ron ment, bad ex pe ri en ce 
in Ser bia, which co uld be the ba sis for in cri mi na tion of such be ha vi o ur 
in the Cri mi nal Co de.When it co mes to chan ges to the cri mi nal le gi sla-
tion, a di lem ma al ways ap pe ars whet her to gi ve pri o rity to the na ti o nal 
spi rit, na ti o nal le gal system, our le gal ter mi no logy, or ac cept the adver-
se in flu en ce of cer tain pro vi si ons of the in ter na ti o nal tre a ti es, which is 
not a gre at so lu tion at all.The aut hor ex pres ses her di lem ma espe ci ally 
when it co mes to com ba ting cor rup tion in the pri va te sec tor. For Ser bia, 
as a co un try that se eks to be co me a full mem ber of the Euro pean Union, 
of gre at im por tan ce is to fol low and mo ni tor the ac ti vi ti es of the EU and 
its mem ber sta tes re la ted to com ba ting cri me. For every co un try, in clu-
ding our own, the most use ful so lu tion wo uld be to re vi se cer tain in cri-
mi na ti ons in the ir cri mi nal le gi sla tion and thus co ver are as con si de red 
by in ter na ti o nal tre a ti es as worthy of in clu sion in na ti o nal cri mi nal law. 
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Ho we ver, the aut hor po ints out that it is ne ces sary to ta ke in to ac co unt 
the na ti o nal le gal iden tity. The aut hor al so se eks to esta blish, by using 
the analysis of the cur rent si tu a tion (delegelata), whet her the re are in 
our co un try, from the aspect of cri mi nal sub stan ti ve law, sa tis fac tory 
so lu ti ons in the fi eld of com ba ting cor rup tion in the pri va te sec tor, or 
cri te ria set by in ter na ti o nal in stru ments sho uld en co u ra ge us to furt her 
re form our le gi sla tion.Spe cial at ten tion is paid to the analysis of the cri-
mi nal of fen se of Abu se of Of fi ce by the Re spon si ble Per son ba sed on 
which the aut hor pre sents the con clu si ons, with sug ge sti ons of pos si ble 
le gal so lu ti ons delegeferenda.
Keywords:  cri mi nal le gi sla tion, com ba ting, pri va te sec tor, cor rup tion, in ter-

na ti o nal stan dards, abu se of of fi ce, re spon si ble per son. 

* Овај рад је примљен 06. новембра 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 27. новембра 2014. године.
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УСТАВНА РАСПРАВА 
И БРИСЕЛСКИ 

СПОРАЗУМ

ВладанПетров
Правнифакултет,УниверзитетуБеограду

УЗ ДИ ЛЕ МУ О КОН ТРО ЛИ УСТАВНОСТИ 
БРИ СЕЛ СКОГ СПО РА ЗУ МА

Са же так
Овај рад је у фор му на уч ног члан ка пре то че но из ла га ње ауто-

ра ко ји је био уче сник јав не рас пра ве у по ступ ку за оце ну устав-
но сти Пр вог спо ра зу ма о прин ци пи ма нор ма ли за ци је од но са Бе о-
гра да и При шти не, тзв. Бри сел ског спо ра зу ма. Да ју ћи свој од го вор 
на пи та ње при ро де тзв. Бри сел ског спо ра зу ма, ука зу ју ћи на ње го ву 
са др жин ску не у став ност итд., аутор не ма ди ле му да у су ко бу на че-
ла су пре ма ти је Уста ва и на че ла по ли тич ке це лис ход но сти у устав-
ној др жа ви пред ност мо ра има ти пр во. Ка кву год од лу ку Устав ни 
суд да до не се, овај текст је по ку шај да се до при не се све до че њу о 
пе ри о ду у ко јем се Устав ни суд на шао пред те шком ди ле мом из ме-
ђу ло јал но сти Уста ву, чи ја је ре ал ност у зна чај ној ме ри до ве де на 
у питањe, с јед не, и пре пу шта ња по ли ти ци да ово пи та ње ре ши 
при хва та ју ћи ста но ви ште да је Бри сел ски спо ра зум по ли тич ки, а 
не прав ни акт, с дру ге стра не.
Кључ не ре чи: Бри сел ски спо ра зум, по ли тич ки акт, прав ни акт, устав ни 

за кон о су штин ској ауто но ми ји КиМ, ло јал ност Уста ву.
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1. УВОД

Пр ви спо ра зум о прин ци пи ма нор ма ли за ци је од но са Бе о гра-
да и При шти не, тзв. Бри сел ски спо ра зум, пот пи сан је 19. апри ла 
2013. го ди не у Бри се лу. По кре нут је по сту пак за оце ну устав но-
сти овог спо ра зу ма. Кра јем ју на 2014. одр жа на је јав на рас пра ва у 
Устав ном су ду. Овај текст је на ше из ла га ње на тој рас пра ви, пре-
то че но у на уч ни чла нак. Ка кву год од лу ку Устав ни суд да до не-
се, овај текст ће би ти до при нос све до че њу о јед ном пе ри о ду на ше 
по ли тич ке и устав не исто ри је у ко јем се Устав ни суд на шао пред 
те шком ди ле мом да ли да бу де ло ја лан Уста ву, чи ја је ре ал ност у 
зна чај ној ме ри до ве де на у пи та ње, или да пре пу сти по ли ти ци да 
ово пи та ње ре ши и при хва ти ста но ви ште да је Бри сел ски спо ра зум 
по ли тич ки, а не прав ни акт.

2. ЗА ШТО ПРИ РО ДА ПА РА ФИ РАНОГ 
СПОРА ЗУ МА НИ ЈЕ НИ ПРЕТ ХОД НО НИ 

ОСНОВ НО ПИ ТА ЊЕ У СПО РУ?

Цен трал ни део ре фе ра та су ди је из ве сти о ца по чи ње на 16. и 
за вр ша ва се на по след њој 18. стра ни (део VII). У овом, убе дљи во 
нај кра ћем де лу из ло же на су сва устав но прав на пи та ња, ко ја се, по 
ми шље њу су ди је из ве сти о ца, по ста вља ју у овом спо ру.

У ре фе ра ту се пи та ње природеикарактера оспо ре ног „па-
ра фи ра ног Пр вог спо ра зу ма о прин ци пи ма ко ји ре гу ли шу нор-
ма ли за ци ју од но са“ (у да љем тек сту: Спо ра зум) од ре ђу је нај пре 
као „основ но и прет ход но“, за тим као „основ но спор но пи та ње“, 
нај зад као „су штин ско пи та ње“. Прво, прем да мо же из гле да ти као 
чи сто тер ми но ло шка не до след ност, квалификовањеистогпитања
наразличитеначине ни је прихватљиво.

Друго, прет ход но пи та ње је пи та ње од чи јег прет ход ног ре-
ше ња за ви си до но ше ње коначнe од лу ке у спо ру. Оно је пред у слов 
за од лу чи ва ње о ме ри ту му, али са мо ни је ме ри тум, тј. глав ни пред-
мет спо ра. Да кле, једно питање не може бити истовремено и
претходноиосновно,тј.главно.

Треће, у спо ру о устав но сти Ста ту та АП Вој во ди не, су ди ја 
из ве сти лац је сма трао да је пр во на чел но и нај ва жни је пи та ње „од-
ре ђи ва ње ка рак те ра, прав не при ро де и пред ме та Ста ту та“. 1) То је 
био при мер прет ход ног пи та ња, ко је је мо ра ло би ти ре ше но да би 
се ре шио пред мет спо ра, од но сно пи та ње (не)устав но сти Ста ту та. 
Пи та ње ко је је у овом спо ру по ста вље но и гла си „да ли оспо ре ни 

1)  Ре фе рат су ди је из ве сти о ца мр То ми сла ва Стој ко вић у пред ме ту ИУо-360/2009.
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акт пред ста вља ме ђу на род ни уго вор ко ји је део уну тра шњег прав-
ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је или се пак ра ди о по ли тич ком ак ту/
до ку мен ту ко ји је ре зул тат од ре ђе не фа зе по ли тич ких пре го во ра 
са пред став ни ци ма при вре ме них ин сти ту ци ја са мо у пра ве на Ко-
со ву и Ме то хи ји итд.“ ни је прет ход но пи та ње. Од од го во ра на то 
пи та ње не за ви си ре ше ње пред ме та спо ра, већ да ли Устав ни суд 
уоп ште мо же да од лу чу је у том пред ме ту. ТопитањеУставнисуд
морао једарешиупретходномпоступку. Уставнисудсемогао
огласитиненадлежнимда је квалификоваоСпоразум као чисто
политичкиакт. По ли тич ки ак ти2) су сло бод ни ак ти ко ји не под ле-
жу оце ни устав но сти и за ко ни то сти, оце њу ју се ме ри ли ма по ли-
тич ке це лис ход но сти, а санк ци је пре ма они ма ко ји их пред у зи ма ју 
су по ли тич ке при ро де. Њи ма се оства ру је тзв. функ ци ја вла де, ко-
ја под ра зу ме ва пред у зи ма ње нај зна чај ни јих ме ра у уну тра шњој и 
спољ ној по ли ти ци зе мље. 3)

Устав ни суд је пред у зео рад ње у прет ход ном по ступ ку, по-
сту пао по во дом пред ло га овла шће ног пред ла га ча и за ка зао јав ну 
рас пра ву. Јав на рас пра ва је оба ве зна фа за у по ступ ку оце не устав-
но сти и за ко ни то сти (уз из у зет ке пред ви ђе не чла ном 37. ста вом 2. 
За ко на), ко ја слу жи да се рас пра ве устав но прав на пи та ња од зна-
ча ја за до но ше ње ко нач не од лу ке. Она се ве зу је за рас пра ву и од-
лу чи ва ње, а не за прет ход ни по сту пак. 4) Ис пу ње ност про це сних 
прет по став ки, а то зна чи и подобностактадабудепредметоцене
уставностиизаконитости,неможесеутврђиватинајавнојрас-
прави.5)ЗаказивањемиодржавањемјавнерасправеУставнисудсе
правнообвезаода, и на осно ву ма те ри ја ла ко јег је до био на јав ној 
рас пра ви, одлучиопредметуспора.

Да кле, питање да ли јеСпоразуммеђународни уговор или
политичкиакт ни је прет ход но пи та ње, не го питањеиспуњености
једнепроцеснепретпоставкезавођењепоступка. Уласкомуову

2) У фран цу ској те о ри ји, то су ак ти вла де (actesdegouvernement) чи ја је основ на од ли ка 
да не под ле жу кон тро ли устав но сти. Има ју за пред мет од но се из ме ђу устав них јав них 
вла сти (lespouvoirspublicsconstitutionnells), од но се из ме ђу Фран цу ске и стра них др-
жа ва, као и ме ђу на род не од но се. Об ја шње ње за по се бан ре жим ових ака та на ла зи се у 
по ли тич кој ди мен зи ји функ ци је вла де за раз ли ку од ње не из вр шне ди мен зи је. Вид. M. 
de Vil li ers, A. le Di vel lec, Dictionnairedudroitconstitutionnel, Si rey, Pa ris, 2013, p. 2. У 
срп ској устав но прав ној ли те ра ту ри, ви ди Рат ко Мар ко вић, Извршнавласт, Са вре ме на 
ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1980, стр. 99-111.

3) Рат ко Мар ко вић, Уставноправо, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 
2014, стр. 172.

4) То про из ла зи из струк ту ре За ко на о Устав ном су ду. У де лу VI, оде љак 1, по сле тач ке а) 
уче сни ци у по ступ ку и тач ке б) прет ход ни по сту пак, сле ди тач ка в) јав на рас пра ва.

5) То се ви ди из чла на 50. ста ва 3. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да: „По сле из ла га ња 
су ди је из ве сти о ца, уче сни ци у по ступ ку из но се и обра зла жу ми шље ња и чи ње ни це од 
ин те ре са за раз ја шње ње ста ња ства ри“.
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фазупоступка,Уставнисудјеискључиомогућностквалификова-
њаСпоразумакаополитичкогакта. Судје, у том по гле ду, исправ-
нопоступио.

Ди ле ма о то ме да ли је Спо ра зум прав ни или по ли тич ки акт 
оста ла је, ме ђу тим, у ре фе ра ту су ди је из ве сти о ца. Ова ди ле ма ква-
ли фи ку је се као „су штин ско пи та ње“ из ко јих оста ла про из ла зе или 
се на њих осла ња ју (нпр. да ли се Од лу ка Скуп шти не о при хва та њу 
Из ве шта ја Вла де о до са да шњем про це су по ли тич ког и тех нич ког 
ди ја ло га са При вре ме ним ин сти ту ци ја ма са мо у пра ве у При шти ни 
итд. „мо же сма тра ти ак том о по твр ђи ва њу ме ђу на род ног уго во ра 
без об зи ра на то што по сво јој фор ми, са др жи ни и по ступ ку ко-
ји је прет хо дио ње ном усва ја њу не ис пу ња ва За ко ном про пи са не 
усло ве“ или „та ква Од лу ка има ка рак тер ак та о да ва њу по ли тич ке 
са гла сно сти На род не скуп шти не Вла ди за пред у зи ма ње од ре ђе них 
ак тив но сти ко је спа да ју у до мен во ђе ња по ли ти ке“). Та кво по ста-
вља ње ства ри у нај кра ћем, а нај ва жни јем де лу ре фе ра та ствара
основанусумњудаУставнисудуовомспоруприпрема„терен“за
одустанакодмериторногодлучивања.

3. ЗА ШТО СПО РА ЗУМ НЕ ТРЕ БА 
СМАТРАТИ ПО ЛИ ТИЧ КИМ АК ТОМ?

Прво, у важећем праву, није повучена линија разликовања
измеђуправногиполитичкогакта.Нпр. у те о ри ји се акт о рас-
пу шта њу пар ла мен та сма тра по ли тич ким ак том. Шеф др жа ве, сам 
или на пред лог Вла де, до но си акт о рас пу шта њу ко ји не под ле же 
кон тро ли устав но сти. У на шем пра ву, ме ђу тим, пред сед ник Ре пу-
бли ке до но си указ о рас пу шта њу Скуп шти не. На тај на чин, по ли-
тич ки акт до би ја прав ну фор му. Та кав акт би мо гао би ти пред мет 
кон тро ле фор мал не, али не и ма те ри јал не устав но сти (нпр. уме сто 
ука зом, пред сед ник Ре пу бли ке рас пу сти Скуп шти ну од лу ком или 
то учи ни без обра зло же ног пред ло га Вла де ко ји мо ра да прет хо ди 
ука зу о рас пу шта њу). Пре не то на слу чај оспо ре ног спо ра зу ма, мо-
же се ре ћи да је пи та ње да ли је Спо ра зум ме ђу на род ни уго вор или 
по ли тич ки акт по гре шно по ста вље но. Пи та ње ко је се мо же по ста-
ви ти је да ли је Спо ра зум ме ђу на род ни уго вор за кљу чен у про пи-
са ној фор ми или ни је. Друго,акојеСпоразумискључивополитич-
киакт,оннеможенепосреднопроизводитиправнадејства.За
његово спровођење је неопходно доношење правних акатаРепу-
бликеСрбије.План за им пле мен та ци ју, ко ји се спо ми ње у тач ки 12. 
Спо ра зу ма ни је прав ни акт Ре пу бли ке Ср би је, ни ти је прав ни акт 
уоп ште. Треће,инајважније,једанполитичкиактмаколикоправ-
но„слободан“,неможерушититемељепостојећегуставногпо-
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реткадржаве.По ли тич ки ак ти, прем да из ми чу кон тро ли устав-
но сти и за ко ни то сти, слу же „из вр ша ва њу дис по зи ци ја уста ва“.6) У 
те о ри ји се још ка же да је функ ци ја вла де, ко ја се оства ру је пу тем 
по ли тич ких ака та, „над зор над очу ва њем уста ва и ње го вом при ме-
ном“. 7) У оспо ре ном спо ра зу му не ма ни ре чи о срп ском уста ву и 
срп ском пра ву, а не ма ни др жа ве Ср би је. Да кле, овајспоразумје
негацијасамедефиницијеполитичкогактаињеговогсмислакоји
нијестрогорегулисанправомдржаве,алинеможебитинегација
тогправа,нитидржавеСрбије.

И кад би ка рак тер ме ђу на род ног уго во ра био спо ран кад је о 
овом спо ра зу му реч, ВладаједоношењемЗакључка од 22. апри ла 
2013. го ди не, ко јим је у тач ки 1. изричитоприхватилаСпоразум
као„саставнидеоовогзакључка“,далаправнуформуоспореном
споразуму. Овајзакључак, прем да је ме ђу ак ти ма ко је до но си Вла-
да скрај нут (за кључ ке Вла да до но си „кад не до но си дру ге ак те“), 
неспорнојеопштиправниакт.Самимтим,онподлежеконтроли
уставностиизаконитости.8)

4. МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ НЕ У СТАВ НО СТИ СПО РА ЗУМА 
– СПО РА ЗУМ КО ЈИ КР ШИ НА ЧЕ ЛА УСТА ВА

Ни је по треб но би ти „ис так ну ти прав ник“ да би се уочи ле 
зна чај не ма те ри јал не не у став но сти тзв. Бри сел ског спо ра зу ма, ко-
ји ма се по вре ђу ју на че ла уста ва.

Прво, на зив „Пр ви спо ра зум о прин ци пи ма ко ји ре гу ли шу 
нор ма ли за ци ју од но са“. На зив овог спо ра зу ма је не до ре чен и не ло-
ги чан. Не до ре чен, јер се из на зи ва не ви ди ко су су бјек ти, тј. стра не 
чи ји се од но си „нор ма ли зу ју“. Не ло ги чан, јер су, пре ма Из ве шта ју 
Вла де ко ји је до ста вљен Устав ном су ду, спо ра зум па ра фи ра ли Ке-
трин Ештон, Ви со ка пред став ни ца ЕУ за спољ ну по ли ти ку и без-
бед ност, и Иви ца Да чић, пред сед ник Вла де, али ЕУ и Ср би ја ни су 
су бјек ти, тј. стра не ко је овим спо ра зу мом уре ђу ју („нор ма ли зу ју“) 
сво је од но се. У ства ри, називневештоприкривасадржинуициљ
споразума,атојепретварањеАПКиМусаставуРепубликеСрби-
јеусамоуправузаСрбеусаставутзв.државеКосово.

Друго, осни ва ње Асо ци ја ци је/За јед ни це оп шти на у ко ји ма 
Ср би чи не ве ћин ско ста нов ни штво на Ко со ву, при че му ће прав не 

6) Рат ко Мар ко вић, op.cit.,стр. 168.

7) Исто.

8) Вид. Оли ве ра Ву чић, Вла дан Пе тров, Дар ко Си мо вић, Уставни судови бивших југо-
словенскихрепублика–теорија,норма,пракса, До си је сту дио, Бе о град, 2010, стр. 131 
– 148.
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га ран ци је (прет по ста вља се ста ту са ових за јед ни ца, В.П) пру жи ти 
ме ро дав но пра во и устав но пра во. Ако је не ја сно оком„меродав-
номправуи уставномправу“ јереч, из да љег тек ста Спо ра зу ма 
ја сно про из ла зи да је реч оправуКосова.

Треће, са рад ња оп шти на уче сни ца За јед ни це у ко лек тив ном 
спро во ђе њу овла шће ња оства ри ва ће се у скла ду са над ле жно сти ма 
до де ље ним Европ ском по ве љом о ло кал ној са мо у пра ви и ко сов-
ским за ко ном. Да кле, ја сно је да је ме ро дав но пра во од го ва ра ју ћи 
ме ђу на род ни до ку мент и „до ма ће“ пра во, са мо што то „до ма ће“ 
пра во ни је пра во Ре пу бли ке Ср би је, већ Ко со ва.

Четврто, за јед ни ца оп шти на ће вр ши ти и дру ге до дат не 
над ле жно сти ко је јој мо гу де ле ги ра ти цен трал не вла сти. По што је 
меродавноправозаконКосова, ја сно је да је и централнавласт
Косова, а не Ре пу бли ке Ср би је.

Пето,оснивањеКосовскеполицијеиинтегрисањеприпад-
никаполицијеРепубликеСрбијесасевераКосовауКосовскуполи-
цију, као и при пад ни ка дру гих срп ских без бед но сних струк ту ра у 
екви ва лент не ко сов ске струк ту ре је заокруживањемонополасиле
каосуштинскогелементасувереностиКосова. Ова квим ре ше њем 
де ва сти ра се пре ам бу ла Уста ва и са свим за не ма ру је члан 97. тач ка 
4. Уста ва у ко јем сто ји да су од бра на и без бед ност у ис кљу чи вој 
над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је.

Шесто,овим спо ра зу мом, у тач ки 10, предвиђено јеинте-
грисањесудскевласти(чаксенеспомињедајеречосудскојвла-
стиРепубликеСрбије,В.П)ињенодаљефункционисањеуоквиру
правногсистемаКосова. Ни је ов де реч о по вре ди чла на 142. ста ва 
1. Уста ва, ко јим се од ре ђу је да је суд ска власт је дин стве на на це лој 
те ри то ри ји Ср би је. О по вре ди овог чла на би се мо гло го во ри ти да 
је овим спо ра зу мом ус по ста вљен по се бан суд ски си стем Ко со ва 
уну тар прав ног си сте ма Ре пу бли ке Ср би је. 9) Ов де је реч о повреди
начелаУстава, као што су на че ло функ ци о нал не поделевластина
законодавну,извршнуисудску,начелојединстваправногпоретка
и начела јединства и недељивоститериторијеРепубликеСрби-
је („од ри ца ње“ од суд ске вла сти Ре пу бли ке Ср би је на те ри то ри ји 
Ким и ње но „ута па ње“ у суд ски си стем Ко со ва).

9) Исти на, пре ма Устав ном окви ру за при вре ме ну са мо у пра ву, као при вре ме не ин сти ту ци-
је са мо у пра ве од ре ђе ни су и су до ви. У том сми слу, Устав Ср би је од 2006, у чла ну 142. 
ста ву 1. не узи ма у об зир ове су до ве ко ји по сто је са мо на Ко со ву, али се за су до ве пре ма 
Устав ном окви ру, ипак, не мо же ре ћи да су су до ви у окви ру прав ног си сте ма Ко со ва. 
Пр во, они су при вре ме не ин сти ту ци је. Дру го, њи хо во по сто ја ње пред ви ђе но је Уред бом 
о Устав ном окви ру за при вре ме ну са мо у пра ву на Ко со ву, ко ју је до нео спе ци јал ни иза-
сла ник Ге не рал ног се кре та ра УН, на осно ву овла шће ња ко је му да је Ре зо лу ци ја Са ве та 
без бед но сти УН 1244 (1999) од 10. ју на 1999.
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Седмо,за о кру жи ва ње ло кал не са мо у пра ве за Ср бе на те ри-
то ри ји тзв. др жа ве Ко со во и ње но оства ри ва ње у прак си обез бе ђу је 
се пу тем оп штин ских из бо ра у се вер ним оп шти на ма, за ка за ним за 
2013. го ди ну, ко ји се одр жа ва ју (одр жа ни су) у скла ду са ко сов ским 
за ко ни ма и ме ђу на род ним стан дар ди ма. По што то ни су „срп ски“ 
оп штин ски из бо ри на те ри то ри ји КиМ, већ „ко сов ски“ оп штин ски 
из бо ри на те ри то ри ји Ко со ва, они не ма ју уте ме ље ње у од го ва ра ју-
ћим чла но ви ма Уста ва Ср би је.

5. ЗА ШТО НИ ЈЕ МО ГУ ЋЕ ДО НО ШЕ ЊЕ УСТАВ НОГ 
ЗА КО НА О СУ ШТИН СКОЈ АУТО НО МИ ЈИ КИМ 
КО ЈИ БИ СА ДР ЖАО РЕ ШЕ ЊА ИЗ СПО РА ЗУ МА?

Прво, прем да је из раз „су штин ска ауто но ми ја“ не по знат 
устав но прав ној на у ци и упо ред ној прак си те ри то ри јал них ауто но-
ми ја у све ту, он сва ка ко озна ча ва об лик по ли тич ке ауто но ми је те-
ри то ри јал не је ди ни це у окви ру др жа ве. Да кле, уставнизаконби
мораодауређујетериторијалнуаутономијуКиМудржавноправ-
номпореткуРепубликеСрбије,анеКосова.Та ауто но ми ја би ла би 
ауто но ми ја suigeneris, мо жда та ква ка кву по ли тич ки свет до са да 
ни је упо знао, али би мо ра ла би ти ауто но ми ја ко ја се оства ру је на 
те ри то ри ји на ко јој се про сти ре су ве ре ност Ср би је.

Друго, Спо ра зум несадржирешењакојабибарпотпомогла
даседефинишесуштинскааутономијаКиМ. Упра во су прот но, то 
је акт ко јим се обез бе ђу ју двекључнеправнествари: 1) „папирна-
та“територијалнааутономијаКиМизУставазамењујесело-
калномсамоуправомзаопштинесавећинскимсрпскимстановни-
штвомнасеверуКиМ; 2) укидајусепоследњиелементинакојима
се заснива ефективна сувереностРепубликеСрбије натерито-
ријиКиМ, укла ња њем оста та ка суд ске вла сти Ре пу бли ке Ср би је и 
за о кру жи ва њем суд ског си сте ма и си сте ма од бра не и без бед но сти 
Ко со ва. Да кле, овим спо ра зу мом, без фор мал не устав не про ме не, 
Устав Ср би је се до дат но, у де лу ко ји се од но си на КиМ, пре тва ра у 
јед ну устав ну „уобра зи љу“.

Треће, Споразумом се повређују бројна начела Устава.
Уставни законо суштинској аутономијиКиМ, прем да за кон sui
generis, неможепочиватинаочигледнимповредаматихначела. 
Он се не мо же из во ди ти из „стра ног пра ва“ дру ге др жа ве, јер не би 
био за кон Ре пу бли ке Ср би је, већ за кон тзв. др жа ве Ко со ва, ко јег је 
фор мал но до не ла Ре пу бли ка Ср би ја.

Упра во овај тре ћи ар гу мент об ја шња ва за што је не мо гу ће 
оче ки ва ти да се до не се устав ни за кон о су штин ској ауто но ми ји 
КиМ ко ји би се за сни вао на те ко ви на ма Спо ра зу ма. Пра ва дру га 
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стра на у овом спо ра зу му, ко ју чи не но си о ци по ли тич ке вла сти тзв. 
др жа ве Ко со во, не ма ди ле му у по гле ду то га шта је Спо ра зум. То је 
за њих не дво сми сле но ме ђу на род ни уго вор. Пред мет тог уго во ра 
су од но си из ме ђу две др жа ве, а устав ни за кон Ср би је је уну тра-
шњи прав ни акт. Са др жи ни Спо ра зу ма ни је ме сто у том прав ном 
ак ту. Да кле, за раз ли ку од су ди је из ве сти о ца ко ме је јед но од кључ-
них пи та ња у овом устав ном спо ру и пи та ње „да ли пред мет овог 
спо ра зу ма мо гу би ти пи та ња ко ја су пред мет уну тра шњег прав ног 
по рет ка Ре пу бли ке Ср би је ко ји је за сно ван на су ве ре ни те ту и те ри-
то ри јал ној це ло ви то сти Ре пу бли ке Ср би је итд.“, пра ва дру га стра-
на у Спо ра зу му, већ ду го не по ста вља та ква, да не упо тре бим те жи 
из раз из по што ва ња пре ма Су ду, су ви шна пи та ња. Она има свој 
од го вор од ко јег не од сту па.

Пре ма то ме, из прет ход но на ве де них раз ло га, уставнизакон
којимбисеверификоваларешењаБриселскогспоразума,небиучи-
ниоСпоразумуставним;тајзаконбиисамбионеуставан.

6. КО ЈА БИ БИ ЛА ЈЕ ДИ НО ИС ПРАВ НА ОДЛУКА 
УСТАВ НОГ СУ ДА У ОВОМ СПО РУ?

Оспо ре ни спо ра зум је, без сум ње, оп шти акт чи јим се спро-
во ђе њем ус по ста вља прав но ста ње ко ји ни је у скла ду са ва же ћим 
уста вом. То је су шти на, а не да ли је овај акт прав ни или по ли тич-
ки. Устав но од ре ђе ње Устав ног су да као са мо стал ног и не за ви сног 
др жав ног ор га на ко ји шти ти устав ност и за ко ни тост и људ ска и ма-
њин ска пра ва и сло бо де“ оба ве зу је га да се, за рад оства ре ња свр хе 
свог по сто ја ња у устав ном по рет ку, из ја сни о јед ном је ди ном, вр ло 
јед но став ном устав но прав ном пи та њу ко је гла си: да ли је оспо ре-
ни спо ра зум, не за ви сно од ње го ве прав не ква ли фи ка ци је, акт ко ји 
је са др жин ски у скла ду с Уста вом или ни је. Тај устав, до бро је по-
зна то, не од го во ра фак тич ком ста њу, кад је реч о АП КиМ, али ни је 
на Устав ном су ду да по ле ми ше о то ме ни да Устав, та кав ка кав је, 
по сва ку це ну при ла го ђа ва по ли тич кој ре ал но сти. Али, ни да че ка 
и ћу ти. На но си о ци ма по ли тич ке вла сти је да, с об зи ром на ши рок 
де мо крат ски ле ги ти ми тет ко ји по се ду ју, има ју ћи у ви ду по ли ти-
ку европ ских ин те гра ци ја, про це не да ли је тре ну так за про ме ну 
Уста ва ко ја ће бли же од ра жа ва ти фак тич ко ста ње. Сум њам да би 
се та ква устав на про ме на мо гла из вр ши ти до но ше њем за ко на о су-
штин ској ауто но ми ји КиМ, већ са мо те мељ ном ре ви зи јом Уста ва, 
ко ја би зна чи ла устав но прав ну „ам пу та ци ју“ КиМ. До та да, мо ра 
се по што ва ти устав ност и за ко ни тост као пр во и основ но на че ло 
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вла да ви не пра ва, ко ја се од вер бал не упо тре бе у на шим при ли ка ма 
„по ха ба ла“ пре не го што је ре ал но ус по ста вље на.

ЈединоисправномодлукомУставногсуда у овом спо ру сма-
трам ону којабиутврдиланеуставностпарафираногПрвогспо-
разума о прин ци пи ма ко ји ре гу ли шу нор ма ли за ци ју од но са уце-
лини. Она не би ауто мат ски зна чи ла скре та ње Ре пу бли ке Ср би је с 
пу та европ ских ин те гра ци ја. Она би би ла из раз ло јал но сти ва же-
ћем уста ва и сиг нал да но си о ци по ли тич ки вла сти ко нач ну пре се-
ку. Тзв. европ ски пут за Ср би ју је пут Ср би је без КиМ. Ако је тај 
пут нај ви ши др жав ни и на ци о нал ни ин те рес, што де фи ни шу по ли-
тич ке вла сти, а не Устав ни суд, не ка по ли тич ке вла сти обез бе де да 
тај пут бу де уста ван. То ни је за да так ни Устав ног су да ни по сле ни-
ка устав но прав не на у ке.10)
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Vla dan Pe trov

RE GAR DING THE CON TROL  
OF CON STI TU TI O NA LITY OF THE 

BRUS SELS AGRE E MENT

Re su me
In this pa per the aut hor pre sents his opi nion ex pres sed at the pu-

blic he a ring in the pro ce du re of the as ses sing the con sti tu ti o na lity of the 
First Agre e ment on the Prin ci ples of the Nor ma li za tion of the Re la ti ons 
bet we en Bel gra de and Pri sti na, i. e. the Brus sels Agre e ment. Firstly, 
the aut hor de als with the is sue of the na tu re of the Agre e ment. The 
Agre e ment is bro ught in to the le gal or der of Ser bia by a sub-law act 
(„con clu sion of the Go vern ment“) which is wit ho ut any do ubt su i ta ble 
to be an ob ject of the as ses sing the con sti tu ti o na lity. Se condly, the aut-
hor po ints to its ma te rial un con sti tu ti o na lity (the Agre e ment bre aks the 
ba sic prin ci ples of the Con sti tu tion). Thirdly, he ex pla ins why it is not 
pos si ble (or per mis si ble) to bring a con si tu ti o nal law (“the spe cial law 
which shall be adop ted in ac cor dan ce with the pro ce e dings en vi sa ged 
for amen ding the Con sti tu tion”, Ar tic le 182 of the Con sti tu tion) on a 
sub stan tial auto nomy of the Auto no mo us Pro vin ce of Ko so vo and Me-
to hi ja which shall in clu de the so lu ti ons from the Agre e ment. Fi nally, 
the aut hor gi ves his opi nion on the qu e sti on: „What is a right de ci sion 
of the Co urt in this li ti ga tion?“ Ac cor ding to him, the right de ci sion 
is the one which wo uld dec la re the un con sti tu ti o nal lity of the Brus-
sels Agre e ment (or the con clu sion in which the Go vern ment ac ceps the 
Agre e ment). He do es not ha ve a di lem ma that in the con flict bet we en 
the prin ci ple of the su pre macy of the Con sti tu tion and the prin ci ple of 
the po li ti cal ap pro pri a te ness, the first one must be in fa vo ur in the con-
sti tu ti o nal sta te. Put ting the Con sti tu ti o nal Co urt’s de ci sion asi de, this 
text is the aut hor’s con tri bu tion to the te ste mony of a pe riod in which 
the Con sti tu ti o nal Co urt has been fa cing the dif fi cult di lem ma bet we-
en the loyalty to the Con sti tu tion, which re a lity has to the gre at ex tent 
bro ught in to qu e sti on, on one hand, and le a ving to po li tics to sol ve the 
is sue ac cep ting the po int of vi ew that the Brus sels Agre e ment is a po li-
ti cal rat her than a le gal act, on the ot her.
Key words: the Brus sels Agre e ment, po li ti cal act, le gal act, a con sti tu ti o nal 

law on the sub stan tial auto nomy of KiM, the loyalty to the Con-
sti tu tion.

* Овај рад је примљен 21. новем бра 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 27. новем бра 2014. године.
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ПРИЛОГЗАРАСПРАВУОУСТАВНОСТИ
БРИСЕЛСКОГСПОРАЗУМА


-ОНЕАДЕКВАТНОСТИЗВАНИЧНОГПРЕВОДА-

Сажетак
Овај рад је са чи њен као до при нос рас пра ви о устав но сти 

Бри сел ског спо ра зу ма („Пр вог спо ра зу ма о прин ци пи ма ко ји ре-
гу ли шу нор ма ли за ци ју од но са“) из ме ђу Бе о гра да и При шти не, од 
19. апри ла 2013. го ди не. У овом ра ду је при сут но на сто ја ње да се 
чи та ва ана ли за ба зи ра на чи ње ни ци да су Ре зо лу ци ја 1244 СБУН 
и ак ти до не ти на осно ву ње, упр кос ду го го ди шњем и озбиљ ном 
кр ше њу и то ле ри са њу тог кр ше ња, и да ље на сна зи и да је је ди но 
ле гал но ста ње оно ко је се у пот пу но сти ба зи ра на њи ма. У ра ду 
је ис так ну то пи та ње тач но сти пре во да Бри сел ског спо ра зу ма ко ји 
је од др жав них ор га на Ре пу бли ке Ср би је при хва ћен као зва ни чан. 
По себ но је зна чај но што је у пре во ду из о ста ло по ми ња ње устав-
ног за ко на као ак та из прав ног си сте ма Ре пу бли ке Ср би је ко јим би 
тре ба ло да бу де ре гу ли са на „су штин ска ауто но ми ја“ АП Ко со во и 
Ме то хи ја. 
Кључ не ре чи: Устав, спо ра зум, ре зо лу ци ја, устав ни за кон, при вре ме не 

ин сти ту ци је, са мо у пра ва, су штин ска ауто но ми ја.

На кон 78 да на агре си је НА ТО на Са ве зну Ре пу бли ку Ју го-
сла ви ју, Са вет без бед но сти УН је, 10. ју на 1999. го ди не, усво јио 
ре зо лу ци ју 1244 ко јом је Ауто ном на по кра ји на Ко со во и Ме то хи-
ја при вре ме но из у зе та из прав ног си сте ма и ју рис дик ци је СРЈ и 
Ре пу бли ке Ср би је и ста вље на под упра ву Ује ди ње них на ци ја. Рат 
је та ко за у ста вљен, да ље жр тве рат ног су ко ба су спре че не, сна ге 
НА ТО су, као цен трал ни сег мент ме ђу на род них вој них сна га ушле 
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на КиМ и ту ста ци о ни ра не, а СРЈ је у тек сту Ре зо лу ци је 1244 до би-
ла по твр ду те ри то ри јал ног ин те гри те та. Са ве зна Ре пу бли ка Ју го-
сла ви ја је прет ход но при хва ти ла овај аран жман, што је и отво ри ло 
мо гућ ност да до ђе до усва ја ња на ве де не ре зо лу ци је. Да кле, Ре зо-
лу ци је 1244 СБУН не би би ло без при стан ка СРЈ, а тај при ста нак 
је дат под при ну дом. И та при ну да је из вр ше на те шким кр ше њем 
ме ђу на род ног пра ва, пу тем вој не агре си је на СРЈ, то ком ко је су из-
вр ше ни и број ни зло чи ни про тив ци вил ног ста нов ни штва.

Иако је, да кле, Ре зо лу ци ја 1244 усво је на за хва љу ју ћи при-
стан ку ко ји је, стро го прав но по сма тра но, ни штав, јер је дат под 
про тив прав но из вр ше ном при ну дом, СРЈ и Ре пу бли ка Ср би ја као 
њен сук це сор, у од су ству мо гућ но сти да у до глед но вре ме по вра те 
кон тро лу над Ко со вом и Ме то хи јом, др же се, већ ду же од 15 го ди-
на, Ре зо лу ци је 1244 као ма кар де кла ра тор не по твр де да су Ко со во 
и Ме то хи ја њи хов са став ни део. 

И на кон про тив прав ног про гла ше ња не за ви сно сти Ко со ва 
17. фе бру а ра 2008. го ди не и по ку ша ја ре ла ти ви зо ва ња зна ча ја Ре-
зо лу ци је 1244 СБУН за те ри то ри јал ни ин те гри тет Ср би је у са ве-
то дав ном ми шље њу Ме ђу на род ног су да прав де од 22. ју ла 2010. 
го ди не, Ре зо лу ци ја 1244 је на ста ви ла да про из во ди прав но деј ство 
и да бу де кључ ни осло нац Ср би ји у бор би, на ме ђу на род ном пла ну, 
за по твр ду и очу ва ње ње ног те ри то ри јал ног ин те гри те та. На том 
пла ну, она је ком пле мен тар на са Уста вом Ре пу бли ке Ср би је.

1.ОЛЕГАЛНОСТИКОГТЕКСТАСЕРАСПРАВЉА?

Има ју ћи у ви ду зна чај Ре зо лу ци је 1244 СБУН за те ри то ри јал-
ни ин те гри тет Ср би је, као и чи ње ни цу да је то акт ко ји је ус по ста-
вио и ре гу ли сао ста ње на Ко со ву и Ме то хи ји ко је ни је дан ка сни ји 
акт ни је на ле га лан на чин до вео у пи та ње, сма трам да је нео п ход но 
да се и код оце не ле гал но сти Бри сел ског спо ра зу ма од 19. апри ла 
2013. го ди не („Пр вог спо ра зу ма о прин ци пи ма ко ји ре гу ли шу нор-
ма ли за ци ју од но са“) по ђе од то га да је ва же ћи прав ни ре жим на 
Ко со ву и Ме то хи ји онај ре жим ко ји се за сни ва на тој ре зо лу ци ји и 
да се он мо ра ува жа ва ти и по што ва ти у свим ње го вим еле мен ти ма.

На ве де ни за кљу чак ва жи и за по сту пак оце не устав но сти 
Бри сел ског спо ра зу ма ко ји је тре нут но у то ку пред Устав ним су-
дом Ре пу бли ке Ср би је.

На јав ној рас пра ви одр жа ној у Устав ном су ду Ре пу бли ке Ср-
би је по во дом пред ло га за по кре та ње по ступ ка за оце ну устав но-
сти па ра фи ра ног „Пр вог спо ра зу ма о прин ци пи ма ко ји ре гу ли шу 
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нор ма ли за ци ју од но са“ из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и При вре-
ме них ин сти ту ци ја са мо у пра ве у При шти ни, од 19. апри ла 2013. 
го ди не, одр жа ној 24. ју на 2014. го ди не, мо ја крат ка усме на ин тер-
вен ци ја се све ла са мо на мол бу да се пре ци зно од ре ди са др жи на 
тек ста о чи јој устав но сти рас пра вља мо и о чи јој устав но сти Устав-
ни суд тре ба да до не се од лу ку. Ово сто га што је Бри сел ски спо ра-
зум за кљу чен на ен гле ском је зи ку, тј. пот пи са на су два при мер ка 
тек ста на ен гле ском ко ји би тре ба ло да бу ду иден тич ни (ма да ми 
то не зна мо за си гур но, јер нам ни су до ста вље ни), а пред уче сни ке 
у рас пра ви и пред су ди је је из нет текст на срп ском, за ко ји, prima
facie и чак и без чи та ња ен гле ске вер зи је, мо гу да за кљу чим да ни је 
у не ким бит ним де ло ви ма до бро пре ве ден.

2.ПИТАЊЕВАЉАНОСТИЗВАНИЧНОГ
ПРЕВОДАБРИСЕЛСКОГСПОРАЗУМА

У по зи ву за уче шће у јав ној рас пра ви одр жа ној 24. ју на 2014. 
го ди не на осно ву чла на 38. став 3. За ко на о Устав ном су ду, ко ји 
је пред сед ни ца Устав ног су да, Ве сна Илић-Пре лић, упу ти ла гру пи 
на уч них рад ни ка 5. ју на 2014. го ди не, на ве де но је да се јав на рас-
пра ва одр жа ва „по во дом пред ло га за по кре та ње по ступ ка за оце-
ну устав но сти па ра фи ра ног ‘Пр вог спо ра зу ма о прин ци пи ма ко ји 
ре гу ли шу нор ма ли за ци ју од но са’ из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је 
и При вре ме них ин сти ту ци ја са мо у пра ве у При шти ни, од 19. апри-
ла 2013. го ди не“. У ма те ри ја лу до ста вље ном уче сни ци ма у јав ној 
рас пра ви са др жан је до ку мент/из ве штај су ди је из ве сти о ца Ми ла на 
Ста ни ћа у ко ме су са др жа ни основ ни еле мен ти и основ на пи та ња 
ко ја тре ба да бу ду пред мет рас пра ве и ка сни је од лу чи ва ња, као и 
„Пред лог за оце ну устав но сти и за ко ни то сти па ра фи ра ног ‘Пр вог 
спо ра зу ма о прин ци пи ма ко ји ре гу ли шу нор ма ли за ци ју од но са’ из-
ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и вла де са мо зва не др жа ве ко сов ских 
Ал ба на ца“ ко ји је под не ла гру па гра ђа на 8. ма ја 2013. го ди не.

У на ве де ном из ве шта ју су ди је из ве сти о ца из не то је да је Ге-
не рал ни се кре та ри јат Вла де до ста вио Су ду „ове ре ни пре вод на 
срп ски је зик тек ста оспо ре ног Спо ра зу ма, са ко пи јом ори ги нал ног 
тек ста Спо ра зу ма, за кључ ком Вла де 05 Број 02-355702013 од 22. 
апри ла 2013. го ди не ко јим је Вла да при хва ти ла оспо ре ни Спо ра-
зум и по зи тив но ми шље ње Ре пу блич ког се кре та ри ја та за за ко но-
дав ство да то ве за но за на ве де ни За кљу чак Вла де“. У ма те ри ја лу 
за при пре му јав не рас пра ве са др жан је, и то као ци ти ран текст у 
на ве де ном из ве шта ју су ди је из ве сти о ца, пре вод на срп ски је зик па-
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ра фи ра ног „Пр вог спо ра зу ма о прин ци пи ма ко ји ре гу ли шу нор ма-
ли за ци ју од но са“ и на ве де ни За кљу чак Вла де о при хва та њу Спо-
ра зу ма. Ори ги нал ни текст Спо ра зу ма, на ен гле ском је зи ку, ни је 
до ста вљен уче сни ци ма у јав ној рас пра ви.

По ред све у куп но ни ског но мо тех нич ког ни воа и ква ли те та 
тек ста Спо ра зу ма, већ на пр ви по глед збу њу ју нај ма ње два из ра за 
упо тре бље на у ње го вој вер зи ји на срп ском је зи ку. Од мах је ви ше 
не го ја сно да се ра ди о по гре шном пре во ду са ен гле ског је зи ка, и 
то о гре шка ма та кве при ро де да мо гу да иза зо ву ве ли ке про бле ме и 
пот пу но из ме не су шти ну од ред би у ко ји ма се на ла зе.

2.1.Проблематичнипреводброј1

Нај пре, у тач ки 2. Спо ра зу ма на срп ском је зи ку пи ше, у 
по гле ду Асо ци ја ци је/За јед ни це оп шти на у ко ји ма Ср би чи не ве-
ћин ско ста нов ни штво на Ко со ву, да ће оне би ти ус по ста вље на на 
осно ву Ста ту та, а за тим, у тре ћој ре че ни ци из те тач ке, и сле де ће: 
„Прав не га ран ци је ће пру жи ти ме ро дав но пра во и устав но пра во 
(укљу чу ју ћи и пра ви ло дво тре ћин ске ве ћи не)“.

Не са мо да је не ја сан сми сао ку му ли са ња „ме ро дав ног пра-
ва“ и „устав ног пра ва“, из ко га би про ис те кло да „устав но пра во“ 
ни је ме ро дав но у да том слу ча ју, већ по себ но чу ди са мо по зи ва ње 
на „устав но пра во“. На и ме, устав но пра во је гра на пра ва, а не у о-
би ча је но је да се је дан акт по зи ва или упу ћу је на не ку гра ну пра-
ва, већ се обич но упу ћу је на не ку кон крет ну од ред бу, кон кре тан 
про пис, гру пу од ред би или про пи са, па чак, ма да ре ђе, и на чи та-
ву ре гу ла ти ву из не ке обла сти, али ко ја ни је озна че на као не ка од 
гра на пра ва. У кон крет ном слу ча ју, по што по сто ји устав ни си стем 
Ре пу бли ке Ср би је и не ле гал ни „устав и устав ни си стем“ не ле гал но 
про гла ше не ко сов ске „др жа ве“, и по што су пот пи сни ци спо ра зу-
ма пред сед ник Вла де Ре пу бли ке Ср би је и осо ба ко ја се бе пред ста-
вља као пред сед ни ка „Вла де Ко со ва“ (а и по сред ник код пре го во ра 
и за кљу че ња Спо ра зу ма и га рант ње го вог по што ва ња, ЕУ, чи ји је 
Ви со ки пред став ник та ко ђе ње гов пот пи сник, по ка зу је тен ден ци ју, 
упр кос не сла га њу свих др жа ва чла ни ца, при зна ва ња др жав ног ста-
ту са Ко со ва, па и ста ту са пред сед ни ка „Вла де Ко со ва“), по ста вља 
се пи та ње, уко ли ко се за и ста ра ди о по зи ва њу Спо ра зу ма на „устав-
но пра во“, о ком устав ном пра ву се ра ди: срп ском, ко сов ском или 
оба. Ко нач но, иако се за про ме ну и Уста ва Ре пу бли ке Ср би је и тзв. 
„Уста ва Ре пу бли ке Ко со во“ тра жи, уз оста ле про це ду рал не усло ве, 
и дво тре ћин ска ве ћи на свих по сла ни ка у од го ва ра ју ћим скуп шти-
на ма (у тзв. „Уста ву Ре пу бли ке Ко со во“ зах тев за дво тре ћин ском 
ве ћи ном је при су тан за ви ше вр ста скуп штин ских од лу ка), ипак се 
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чи ни да би по зи ва ње на „пра ви ло дво тре ћин ске ве ћи не“ у за гра ди 
на кра ју ци ти ра не ре че ни це из тач ке 2. Спо ра зу ма пре тре ба ло да 
се од но си на усва ја ње не ког кон крет ни јег ак та.

У не ким ме ди ји ма се, од мах по пот пи си ва њу Бри сел ског 
спо ра зу ма, по ја ви ла ње го ва ко пи ја, са сво је руч ним па ра фом Иви-
це Да чи ћа и Ке трин Ештон, из ко је се ви ди да на ве де на ре че ни ца 
у из вор ном тек сту гла си: „Legalguaranteeswillbeprovidedbyap-
plicablelawandconstitutionallaw(includingthe2/3majorityrule).“1) 
Исти текст је, до ду ше не у об ли ку ко пи је са сво је руч ним пот пи сом, 
већ у пре пи са ном об ли ку, са др жан у „Из ве шта ју о до са да шњем 
про це су по ли тич ког и тех нич ког ди ја ло га са При вре ме ним ин сти-
ту ци ја ма са мо у пра ве у При шти ни уз по сре до ва ње Европ ске уни је, 
укљу чу ју ћи про цес им пле мен та ци је по стиг ну тих до го во ра“, ко ји 
је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је при хва ти ла Од лу ком од 
26. апри ла 2013. го ди не.2)

Са си гур но шћу мо же мо ре ћи да упо тре бље ни из раз „consti-
tutional law“ ни је тре ба ло пре ве сти као „устав но пра во“, већ као 
„устав ни за кон“. Ен гле ска реч „law“ мо же се пре ве сти и као „пра-
во“ и као „за кон“. И иако се у ан гло сак сон ским прав ним си сте ми ма 
за ак те ко ји од го ва ра ју на шим за ко ни ма че шће ко ри сти реч „асt“ 
а ре ђе „law“, из раз „constitutionalact“ би мо гао да се од но си и на 
сам устав (реч „асt“ зна чи и „акт“, тј „прав ни акт“, у нај ши рем 
сми слу те ре чи), па је за то за „устав ни за кон“ бо љи из раз „constitu-
tionallaw“. У пре во ди ма Уста ва Ре пу бли ке Ср би је из 2006. го ди не 
ко ји се на ла зе на ин тер нет стра ни ца ма Вла де Ре пу бли ке Ср би је,3) 
Устав ног су да Ре пу бли ке Ср би је,4) Стал не ми си је Ре пу бли ке Ср-
би је при УН5) итд, из раз „устав ни за кон“, из чла на 205,6) пре ве ден 

1) Нпр. „Текст Бри сел ског спо ра зу ма“, Блиц, 19. април 2013. го ди не, http://www.blic.rs/Ve-
sti/Te ma-Da na/378674/Tekst-bri sel skog-spo ra zu ma (20/07/2014).

2) „Из ве штај о до са да шњем про це су по ли тич ког и тех нич ког ди ја ло га са При вре ме ним 
ин сти ту ци ја ма са мо у пра ве у При шти ни уз по сре до ва ње Европ ске уни је, укљу чу ју ћи 
про цес им пле мен та ци је по стиг ну тих до го во ра“, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 
број 38/13. 

3) „Устав Ре пу бли ке Ср би је“, http://www.sr bi ja.gov.rs/ci nje ni ce_o_sr bi ji/ustav.php. 

4) „Устав Ре пу бли ке Ср би је“, http://www.ustav ni.sud.rs/pa ge/vi ew/139-100028/ustav-re pu bli-
ke-sr bi je.

5) „Con sti tu tion of the Re pu blic of Ser bia“, http://www.un.int/ser bia/Usta vRS_pdf.pdf.

6)  Члан 205. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је гла си:
 „Устав ни за кон
 Члан 205.
 За спро во ђе ње про ме не Уста ва до но си се устав ни за кон.  

Устав ни за кон се до но си дво тре ћин ском ве ћи-
ном од укуп ног бро ја на род них по сла ни ка.“
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је као „constitutionallaw“.7) Пре вод из ра за „Устав ни за кон“ ре чи ма 
„Constitutionallaw“ при су тан је и, ре ци мо, у не зва нич ном пре во-
ду Устав ног за ко на за спро во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 10. 
но вем бра 2006. го ди не, ко ји је са чи ни ла Аме рич ка адво кат ска ко-
мо ра.8)

У дру гој ре че ни ци чла на 182. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би-
је на ве де но је да ће „су штин ска ауто но ми ја“ Ауто ном не по кра ји не 
Ко со во и Ме то хи ја би ти ре гу ли са на „по себ ним за ко ном“ ко ји ће 
би ти до нет у по ступ ку за про ме ну Уста ва: „Су штин ска ауто но ми-
ја Ауто ном не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја уре ди ће се по себ ним 
за ко ном ко ји се до но си по по ступ ку пред ви ђе ном за про ме ну Уста-
ва.“ Тај по сту пак пред ви ђен за про ме ну Уста ва би, пре ма чла ну 
203. ста во ви 6. и 7. Уста ва, под ра зу ме вао дво тре ћин ску ве ћи ну од 
укуп ног бро ја по сла ни ка На род не скуп шти не и, због зна ча ја ма те-
ри је ко ја се ре гу ли ше, оба ве зни ре фе рен дум. Иако се у ци ти ра ном 
чла ну 182. став 2. Уста ва акт ко јим се уре ђу је „су штин ска ауто но-
ми ја“ Ко со ва и Ме то хи је на зи ва „по себ ним за ко ном“, услед чи ње-
ни це да се он усва ја по по ступ ку за про ме ну Уста ва и за ње га се 
у те о ри ји и прак си ко ри сти из раз „устав ни за кон“, ко ји је у са мом 
Уста ву ко ри шћен је ди но у на ве де ном чла ну 205. ко ји се од но си на 
„устав ни за кон“ као спро вод бе ни акт код про ме не Уста ва.

Та ко, го во ре ћи о пред ме ту кон тро ле устав но сти од стра не 
устав них су до ва (раз ма тра ју ћи да ли и на ко ји на чин та квој кон-
тро ли под ле жу: устав ни аманд ма ни, за ко ни, ме ђу на род ни уго во-
ри и оп ште при хва ће на пра ви ла ме ђу на род ног пра ва, као и оста ли 
прав ни ак ти9)), Оли ве ра Ву чић, Вла дан Пе тров и Дар ко Си мо вић 
су ме ђу за ко ни ма по себ но из дво ји ли ка те го ри ју устав них за ко на, 
као ака та чи ја је „при ро да осо бе на“, ис та кав ши да се под овим на-
зи вом под ра зу ме ва ју че ти ри вр сте ака та: за ко ни са сна гом уста ва 
ко ји ма се де ли мич но ре гу ли ше устав на ма те ри ја, прав ни ак ти ко ји 
7) Пре вод тог чла на гла си:
 „Con sti tu ti o nal law
 Ar tic le 205
 A con sti tu ti o nal law shall be enac ted for the en for ce-

ment of the amend ments to the Con sti tu tion. 
 A con sti tu ti o nal law shall be adop ted by a two-third ma-

jo rity of the to tal num ber of de pu ti es.“ 

8) Con sti tu ti o nal Law on Im ple men ta tion of the Con sti tu tion of the Re pu blic of Ser bia, Unof-
fi cial tran sla tion, ABA/CE E LI, No vem ber 2006, http://www.osce.org/ser bia/26966?dow nlo-
ad=true (20/08/2014).

9) Ти „оста ли прав ни ак ти“ су: под за кон ски прав ни ак ти, оп шти прав ни ак ти ор га ни за-
ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, ко лек тив ни уго во ри, прав ни ак ти је ди ни ца 
те ри то ри јал не де цен тра ли за ци је, оп шти ак ти по ли тич ких стра на ка, удру же ња гра ђа на 
и син ди ка та.
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се на ла зе из ме ђу уста ва и обич них за ко на (ко ји се до но се по те-
жем по ступ ку у од но су на обич не за ко не, али по лак шем по ступ ку 
у од но су на устав, по пут нпр. „ор ган ских за ко на“ из фран цу ског 
прав ног си сте ма), за ко ни за спро во ђе ње уста ва (тзв. спро вод бе ни 
за ко ни, по пут „устав ног за ко на“ из на пред на ве де ног чла на 205. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је из 2006. го ди не) и устав ни за ко ни о из-
ме на ма и до пу на ма уста ва (као, уз устав не аманд ма не, је дан од два 
об ли ка мо ди фи ко ва ња уста ва).10) Го во ре ћи о пр вој од на ве де не че-
ти ри ка те го ри је ака та ко ји пот па да ју под по јам „устав них за ко на“, 
ауто ри на во де не ко ли ко при ме ра: нај пре, при мер та квог за ко на је 
Устав ни за кон ФНРЈ из 1953. го ди не; за тим, ови ауто ри го во ре о 
мо гућ но сти да устав на ма те ри ја у не кој др жа ви бу де ре гу ли са на у 
не ко ли ко устав них за ко на, ко ји, по сма тра ни за јед но, чи не устав те 
зе мље, тзв. „не ко ди фи ко ва ни устав“. Ко нач но, у ову ка те го ри ју, по 
на ве де ним ауто ри ма, спа да ју за ко ни ко ји ма се ре гу ли ше ма те ри ја 
та ко ве ли ког зна ча ја да је пред ви ђе но да се они усва ја ју у по ступ ку 
ко ји се при ме њу је код усва ја ња уста ва. О овој по след њој гру пи они 
ка жу сле де ће:

„Због зна ча ја од ре ђе ног пи та ња, устав мо же пред ви де ти да 
ће то пи та ње би ти ре гу ли са но за ко ном ко ји се до но си пре ма по-
ступ ку за про ме ну уста ва, тј. устав ним за ко ном. Та ко, Устав Хр ват-
ске од 1991. го ди не пред ви ђа да се о Устав ном су ду до не се Устав ни 
за кон, а Устав Ср би је од 2006. да ће су штин ска ауто но ми ја Ко со ва 
и Ме то хи је би ти уре ђе на за ко ном ко ји се до но си пре ма по ступ ку 
за про ме ну уста ва. У на ве де ним слу ча је ви ма, устав ни за ко ни су, у 
ства ри, устав ни ак ти. Они има ју устав ну сна гу и до но се се пре ма 
по ступ ку за до но ше ње, тј. про ме ну уста ва. Сма тра мо да овиустав-
низаконинемогубитипредметконтролеуставности.“11)

О то ме да ли ова вр ста за ко на има јед на ку прав ну сна гу као и 
сам устав и да ли мо же или не мо же би ти пред мет кон тро ле устав-
но сти мо гу ће је и друк чи је схва та ње. То за ви си од то га да ли се 
пред ност да је чи ње ни ци да се ова вр ста ака та до но си по по ступ ку 
за усва ја ње уста ва, укљу чу ју ћи и из ја шња ва ње гра ђа на на ре фе рен-
ду му ко је је нео п ход но због зна ча ја ма те ри је ко ја се ре гу ли ше, или 
чи ње ни ци да је до но ше ње ових ака та пред ви ђе но Уста вом, ко ји је 
дао ман дат за њи хо во до но ше ње, па то по вла чи ни жи хи је рар хиј-
ски ни во ак та на ста лог на осно ву тог ман да та у од но су на акт ко ји 
је ман дат дао. Ипак, кад је у пи та њу „по себ ни за кон“ („устав ни за-
кон“) ко јим се уре ђу је су штин ска ауто но ми ја Ауто ном не по кра ји не 

10) Оли ве ра Ву чић, Вла дан Пе тров, Дар ко Си мо вић, Уставнисудовибивших југословен-
скихрепублика–теорија,норма,пракса, Бе о град, До си је сту дио, 2010, стр. 131-148.

11) Ibidem, стр. 134.
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Ко со во и Ме то хи ја, чи ни се да, не за ви сно од на ве де не фор мал не 
ди ле ме, Устав Ре пу бли ке Ср би је су штин ски не отва ра мо гућ ност 
за кон тро лу устав но сти тог „по себ ног за ко на“. Ово је по сле ди ца 
раз ли ко ва ња по кра јин ске ауто но ми је и су штин ске ауто но ми је ко је 
је са др жа но у Уста ву Ре пу бли ке Ср би је, о че му Рат ко Мар ко вић 
ка же сле де ће:

„... две ауто ном не по кра ји не не ма ју јед нак по ло жај. У јед ној 
се оства ру је 'су штин ска', а у дру гој 'не су штин ска' ауто но ми ја. Та-
ко у Ауто ном ној по кра ји ни Ко со во и Ме то хи ја по сто ји 'су штин ска 
ауто но ми ја', ко ја тек тре ба да се уре ди 'по себ ним за ко ном ко ји се 
до но си по по ступ ку пред ви ђе ном за про ме ну Уста ва.' По што је у 
чла ну 182. ста ву 1. ре че но 'Ауто ном не по кра ји не су ауто ном не те ри-
то ри јал не за јед ни це осно ва не Уста вом, у ко ји ма гра ђа ни оства ру ју 
пра во на по кра јин ску ауто но ми ју', то зна чи да се и у Ауто ном ној 
по кра ји ни Ко со во и Ме то хи ја оства ру је по кра јин ска ауто но ми ја, 
са мо ов де 'су штин ска'. По кра јин ске ауто но ми је има или не ма. Тај 
по јам у устав ној те о ри ји и прак си има сво ју су шти ну, па би из раз 
'су штин ска ауто но ми ја' (не по знат у устав но прав ној те о ри ји) тре ба-
ло да из ра зи сте пен ауто ном но сти ко ји је из над су шти не по кра јин-
ске (те ри то ри јал не) ауто но ми је. Ако су штин ска ауто но ми ја зна чи 
пот пу ну ауто но ми ју три др жав не вла сти на од ре ђе ној те ри то ри ји, 
то ви ше ни је по кра јин ска ауто но ми ја, тај сте пен ауто ном но сти има 
дру га чи ју су шти ну од те ри то ри јал не ауто но ми је, ка рак те ри стич ну 
за др жав ну су ве ре ност.“12)

Ка ко се од ред бе Уста ва Ре пу бли ке Ср би је ко је ре гу ли шу 
ауто но ми ју ауто ном них по кра ји на од но се на по кра јин ску ауто но-
ми ју, а ка ко је „су штин ска ауто но ми ја“ ко ју тре ба да има АП КиМ, 
иако и са ма вид по кра јин ске ауто но ми је, ипак са др жин ски „из над 
су шти не по кра јин ске (те ри то ри јал не) ауто но ми је“, он да не по сто ји 
устав ни ре пер пре ма ко ме би се од ре ђи ва ла ускла ђе ност по себ ног 
за ко на ко јим се уре ђу је су штин ска ауто но ми ја КиМ са Уста вом. Тај 
ре пер не би мо гле да бу ду ни уста вом утвр ђе не над ле жно сти са ме 
Ре пу бли ке Ср би је. О то ме у на пред ци ти ра ном члан ку та ко ђе пи ше 
Рат ко Мар ко вић. Го во ре ћи о чла ну 97. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 
из 2006. го ди не у ко ме су так са тив но на бро ја не над ле жно сти Ре-
пу бли ке Ср би је и ис ти чу ћи не по треб ност јед ног та квог чла на, чи-
је по сто ја ње мо же да има сми сла у фе де ра тив ним др жа ва ма, ра ди 
раз гра ни че ња над ле жно сти фе де рал не др жа ве и фе де рал них је ди-
ни ца, али не и у уни тар ној др жа ви, где се у уста ву так са тив но на-
бра ја ју над ле жно сти је ди ни ца те ри то ри јал не ауто но ми је и ло кал не 

12) Рат ко Мар ко вић, „Устав Ре пу бли ке Ср би је из 2006 – кри тич ки по глед“, АналиПравног
факултетауБеограду, бр. 2, 2006, стр. 33.
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са мо у пра ве, али не и са ме др жа ве, чи је се над ле жно сти под ра зу-
ме ва ју, Рат ко Мар ко вић ука зу је да ова од ред ба мо же да има не ког 
сми сла је ди но због по сто ја ња од ре да ба о „су штин ској ауто но ми ји“ 
КиМ: „По сто ја ње овог чла на ипак по вла чи за со бом јед ну прав ну 
по сле ди цу. У пре ам бу ли и чла ну 182. ста ву 2. Уста ва ре че но је да се 
у Ауто ном ној по кра ји ни Ко со во и Ме то хи ја оства ру је тзв. су штин-
ска ауто но ми ја. По сто ја ње чла на 97. Уста ва зна чи да та су штин ска 
ауто но ми ја не мо же об у хва ти ти пи та ња из над ле жно сти Ре пу бли ке 
Ср би је на ве де на у том чла ну. Ме ђу тим, ка ко се за кон о су штин ској 
ауто но ми ји Ауто ном не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја 'до но си по 
по ступ ку пред ви ђе ном за про ме ну Уста ва', он ће мо ра ти, уко ли ко 
же ли да об у хва ти не ко од пи та ња на ве де них у чла ну 97. Уста ва, да 
тај члан Уста ва про ме ни или да утвр ди да је чи тав тај члан пре стао 
да ва жи.“13) Ов де би се, за пра во, ра ди ло о ком би на ци ји, у окви ру 
истог прав ног ак та, „по себ ног за ко на“ из чла на 182. став 2, и „ак та 
о про ме ни Уста ва“ из чла на 203. Уста ва, и та ко ком би но ва ни акт не 
би мо гао да под ле же устав но суд ској кон тро ли.

У сва ком слу ча ју, оно што је кључ ни за штит ни ме ха ни зам за 
очу ва ње ре пу блич ког су ве ре ни те та пред мо гућ но шћу ус по ста вља-
ња су штин ске ауто но ми је АП КиМ ко ја ни је ни ти од ре ђе на ни ти 
оме ђе на, је сте про це ду ра до но ше ња по себ ног за ко на ко јим се уре-
ђу је та су штин ска ауто но ми ја, ко ја од го ва ра про це ду ри про ме не 
уста ва, ко ја под ре зу ме ва не са мо дво тре ћин ску ве ћи ну свих по сла-
ни ка у На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је, већ и ре фе рен дум, 
чи ме се од лу чи ва ње о пи та њи ма су ве ре ни те та ста вља у ру ке на ро-
да, као но си о ца су ве ре ни те та.

Да кле, да се вра ти мо не тер ми но ло шко пи та ње ко је нас ов де 
ин те ре су је, пре ма на у ци устав ног пра ва, „по себ ни за кон“ из чла на 
182. став 2. Уста ва је вр ста „устав ног за ко на“. И за ње го во усва ја ње 
у На род ној скуп шти ни нео п ход на је дво тре ћин ска ве ћи на од укуп-
ног бро ја на род них по сла ни ка.

И у пре во ди ма или при ка зи ма „Бри сел ског спо ра зу ма“ ко ји 
су се по ја ви ли у штам пи од мах по ње го вом пот пи си ва њу, у тре ћој 
ре че ни ци тач ке 2. фи гу ри рао је углав ном из раз „устав ни за кон“,14) 
а мно го ре ђе се, као ре ци мо на ин тер нет стра ни ци РТС или По ли-

13) Ibidem, стр. 15.

14)  Ре ци мо:
 „Ово је тест спо ра зу ма: про чи тај те шта су се до го во ри ле срп ска и ал бан ска стра на у 

Бри се лу“, Телеграф, 19. април 2014. го ди не,http://www.telegraf.rs/vesti/politika/658026-
ovo-je-tekst-sporazuma-procitajte-sta-su-se-dogovorile-srpska-i-albanska-strana-u-briselu,

 „ Те кс т Бриселског споразума“, РТВ,  1 9. април 2013. године, ht tp:// www.rt v.rs/sr_ci/
politika/tekst-briselskog -s porazuma_386720.html,
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ти ке, по ја вио из раз „устав но пра во“ (при че му је из раз „applicable
law“ у оба слу ча ја пре ве ден као „ва же ћи за кон“, што пре вод чи ни 
још бе сми сле ни јим).15)

Та ко ђе и пред став ни ци вла сти у Ср би ји у сво јим из ја ва ма 
го во ре о то ме да Ср би ја тре ба да ре гу ли ше прав ни по ло жај КиМ 
„устав ним за ко ном“. Та ко је у ин тер нет из да њу ча со пи са Но ва срп-
ска по ли тич ка ми сао, 9. ок то бра 2010. го ди не, пре не та из ја ва у том 
прав цу ди рек то ра Вла ди не Кан це ла ри је за КиМ: „Ди рек тор Кан-
це ла ри је за Ко со во и Ме то хи ју Мар ко Ђу рић из ја вио је да нас да 
Ср би ја ра ди све што од ње за ви си ка да је у пи та њу ди на ми ка при-
ме не Бри сел ског спо ра зу ма.... - Наш прав ни оквир је не што што је 
да тост. Пред ви ђе но је да у јед ном тре нут ку усво ји мо устав ни за кон 
ко јим ће би ти де фи ни сан по ло жај Ко со ва у са ста ву Ср би је. У јед-
ном тре нут ко тре ба да укло пи мо оно што је у по ли тич ком сми слу 
до го во ре но у наш прав ни си стем да би има ли прав ну си гур ност 
ду го роч но – пре ци зи рао је Ђу рић.“16) А око го ди ну да на ра ни је, 12. 
но вем бра 2013. го ди не, исти зва нич ник је дао слич ну из ја ву днев-
ном ли сту „Да нас“, са мо та да у свој ству са вет ни ка Пред сед ни ка 
Ре пу бли ке: „Уста вом Ср би је је пред ви ђе но да ће се за ре гу ли са-
ње пи та ња ста ту са ауто но ми је КиМ до не ти по се бан устав ни за-
кон, па је ло гич ни је да се оба ве по ли тич ки пре го во ри ко ји ће ство-
ри ти пред у сло ве за до но ше ње та квог за ко на ко ји ће ре флек то ва ти 
по стиг ну те до го во ре, о ко ме ће се из ја сни ти и Вла да и На род на 
скуп шти на и по по тре би све дру ге др жав не ин сти ту ци је – ка же за 
Да нас Мар ко Ђу рић, са вет ник пред сед ни ка Ср би је и пот пред сед-
ник срп ског де ла Од бо ра за при ме ну Бри сел ског спо ра зу ма, од го-
ва ра ју ћи на пи та ње да ли би си ту а ци ја би ла по ли тич ки ја сни ја да 
је Устав ни суд Ср би је оце нио устав ност Бри сел ског спо ра зу ма пре 

 „Шта се наво ди  у спораз ум у? “, Б92, 19. април 2013. годин е,  http://www.b92.net/info/ 
vesti/ index .php?yyyy=2013&mm=0 4&d d=19&nav _c at egory=640&nav_id=7067 23 , „Текст 
Брисел ско г спораз ум а“ , Блиц, 19. април 2013. године ,  http://www.blic.rs/ Ves ti /Tema-Da-
na/37 86 74 /Tekst-brisel sk og -sporazuma (2 0/0 7/2014), 
„ Ор игиналан текст Бриселског  сп оразума“ ,  Press, 19. април 2013. године,  h ttp://www.
pressonline.rs/info/ po li tika/269887/ ori ginalan- te ks t-briselskog-sporazuma. htmlитд .

15)    „Текст  Бри селског споразума“, РТВ, 1 9.  април 2013. годи не,  http://www.rtv.rs/s r_ ci /
politika /tekst-b ri se lskog-sporazuma_3867 20 .h tml,

  „Ш та пиш е у спо разум у“ ,  naslovi.net, 19. а прил 2013 . год ине ,  http: //www.n as lo vi.net/20-
13-04-1 9/ politi ka /sta-pise-u -sporaz umu/53865 29 .

  У оба  на ведена  из вор а прев од  треће реченице из тачке 2. гласи: „Правне гаранције 
биће обезбеђене у складу с важећим законом и уставним правом (укључујући правило 
двотрећинске већине).“

16)  „                                         Марко Ђурић: Ми чинимо све што од нас зависи када је у питању динамика приме-
не Бриселског споразума“, Новасрпскаполитичкамисао,9.10.2 01 4. године,  http://www.
nspm. rs /hron ika/marko -djur ic-mi-c ini mo-sve-s to- od -nas- za visi-k ad a-je-u-p itanju-din amika -
prime ne-bris el sk og-sporaz uma .html?al phabet=c#yv Com ment115406.
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ло кал них ко сов ских из бо ра.“17) И на са мој јав ној рас пра ви пред 
Устав ним су дом од 24. ју на 2014. го ди не, ми ни стар прав де Ни ко-
ла Се ла ко вић је ука зао на по тре бу уре ђе ња су штин ске ауто но ми је 
Ко со ва и Ме то хи је устав ним за ко ном, што Но ва срп ска по ли тич-
ка ми сао, пре у зев ши вест аген ци је Фо нет, пре но си на сле де ћи на-
чин: „Ми ни стар прав де оце нио је да је по ли тич ки кон текст та кав 
да су штин ска ауто но ми ја Ко со ва и Ме то хи је мо ра да се утвр ди у 
пре го во ри ма с При шти ном пре до но ше ња од го ва ра ју ћег Устав-
ног за ко на.“18) Ово су са мо не ки од при ме ра по зи ва ња нај ви ших 
функ ци о не ра на по тре бу и оба ве зу до но ше ња „устав ног за ко на“ 
ра ди ре гу ли са ња су штин ске ауто но ми је КиМ и ње го вог ста вља ња 
у кон текст Бри сел ског спо ра зу ма и пре го во ра са пред став ни ци ма 
ко смет ских Ал ба на ца.

Ина че тре ба на по ме ну ти да тзв. „Устав Ре пу бли ке Ко со во“ 
не по зна је по јам устав ног за ко на ни ти не ког за ко на ко ји би био 
усва јан по про це ду ри пред ви ђе ној за устав не про ме не, да кле за ко-
ји би мо гао би ти ко ри шћен из раз устав ни за кон.

У струч ним ра до ви ма, чак и оним за ко је се не би мо гло ре ћи 
да пре те ра но др же срп ску стра ну, та ко ђе је при сут на не дво сми сле-
на тврд ња да се из раз „constitutionallaw“ из тре ће ре че ни це тач ке 
2. Бри сел ског спо ра зу ма од но си на устав ни за кон из прав ног си-
сте ма Ре пу бли ке Ср би је. Та ко Фи лип Еј дус пи ше:

„Бе о град је у не бро је ним при ли ка ма по но сно ин си сти рао на 
'ста ту сној не у трал но сти' Бри сел ског спо ра зу ма. Шта ви ше, пре ма 
чла ну 2. Спо ра зу ма 'прав не га ран ци је ће пру жи ти ме ро дав но пра во 
и устав ни за кон'. Има ју ћи у ви ду да Ко со во не ма устав не за ко не 
(има их са мо Ср би ја), ја сно је да је Бри сел ски спо ра зум на не ки 
на чин ле га ли зо вао 'дво стру ки су ве ре ни тет', без об зи ра ка ко он био 
вир ту е лан.“19)

И у ана ли тич ким ра до ви ма ко сов ских Ал ба на ца по себ ни за-
кон ко јим се, у скла ду са Уста вом Ре пу бли ке Ср би је, уре ђу је су-
штин ска ауто но ми ја КиМ на зи ва се устав ним за ко ном и кон ста ту је 

17) Јелена Та сић,„Мар ко  Ђурић ,  са ветник п редсе дника  Србије,  г ов ори за Да нас : Уставни 
закон после преговора са Приштином“, Данас, 12. новембар 2013,

 http://www.danas.rs/danasrs/politika/ustavni_zakon_posle_pregovora_sa_pristinom.56.
html?news_id=270987 (20/10/2014).

18) „                                               Никола Селаковић: Влада Србије ће поштовати одлуку Уставног суда о уставно-
сти Бриселског споразума“, Нова српскаполитичкамисао, 25.06.201 4. год ине, http://
ww w.nspm.rs / hronika/niko la-selak ov i c-vlad a- srbije-ce-p os to vati- odl uku-us tavnog-suda-o-
ustavnost i-brise ls k og-spor azuma.ht ml. 

19) Fi li p Ejdus, „The Brussels Agreement and Serbia‘s National Interests: A Positive Balance 
Sheet?“, y: Analysis, Konr ad  Adenaue r  Stiftung B elgrade  Office, 25  April 2014,  ст р. 7- 8,  
http://www.kas.de/ w f/doc/ka s_ 12788 -1 442-1-30 .pdf?1 40 42 81 21637(16/09/201 4).
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се да о ње му го во ри у Бри сел ском спо ра зу му. Та ко ре ци мо у јед ној 
сту ди ји о при ме ни спо ра зу ма усво је них у окви ру ди ја ло га Бе о гра-
да и При шти не ко ју је у ју лу 2013. го ди не об ја вио Ко сов ски ин сти-
тут за ис тра жи ва ње и раз вој по ли ти ка (КоsovarInstituteforPolicy
ResearchandDevelopment) сто ји:

„Скуп шти на Ко со ва je ра ти фи ко ва ла Пр ви спо ра зум а да Ко-
со во ни је ја сно утвр ди ло ко је прав не ко ра ке ће Ср би ја да пре ду зме 
за спро во ђе ње Спо ра зу ма. То мо же до ве сти до за сто ја у им пле мен-
та ци ји због 'кре а тив не дво сми сле но сти' ко ја овла шћу је две стра не 
да по сма тра ју Спо ра зум кроз сво ја прав на со чи ва, тј. да га Ко со во 
тре ти ра као ме ђу на род ни спо ра зум, а Ср би ја као до ма ће пи та ње 
кроз до но ше ње устав ног за ко на. ....

... 'Устав ни за кон'/'за кон о ауто но ми ји Ко со ва и Ме то хи је' Бе-
о гра да ко ји ће екс пли цит но об у хва ти ти и ЗСО, во ди ће ка сум њи-
вом и кон фликт ном прав ном ле ги ти ми те ту ЗСО. ЗСО не мо же би ти 
део прав ног окви ра Ко со ва и Ср би је у исто вре ме.“20) 

О то ме да је укљу че ње устав ног за ко на Ср би је у ак те ко ји ма 
се пру жа ју прав не га ран ци је за За јед ни цу срп ских оп шти на не што 
што пред ста вља про блем за ал бан ску кон цеп ци ју не за ви сно сти 
КиМ ука зу ју и не ки ауто ри за ко је би се услов но мо гло ре ћи да су 
по сма тра чи са стра не, по пут гру пе ауто ра јед не сту ди је Сред ње е-
вроп ског по ли тич ког ин сти ту та (CentralEuropeanPolicyInstitute) 
из Бра ти сла ве (ме ђу ко ји ма се на ла зи и го ре ци ти ра ни Еј дус), у 
ко јој пи ше: 

„Ана ли ти ча ре на Ко со ву бри не по зи ва ње Спо ра зу ма на 
устав ни за кон (тач ка 2), на при мер, ко ји не по сто ји у прав ном реч-
ни ку Ко со ва. Не фор мал но, зва нич ни ци Европ ске уни је твр де да је 
ово ре зул тат ло шег пи са ња ак та од стра не ње ног осо бља. Слу чај но 
или на мер но, то је глав ни из вор дво сми сле но сти ко ји је Бе о град 
ка пи та ли зо вао, а ко ји пре ла зи цр ве ну ли ни ју При шти не.“21)

20)  На енгл еском језик у о ва ј цитат гласи : 
  „Th e  Assembly of Koso v o ratified the First Agree me nt  without  Ko sov o’ s prior clarific a ti on of  

w hi ch legal step s Serbia w ill undertake for  th e impleme ntation of  t he Agreem ent. Th is ma y 
bring  a stalemate  t o implement ati on  d u e to “cr e ative amb iguity” whi ch  gives  th e power  to the 
 two partie s t o  tr e at the Agreemen t t hrough th eir  l eg a l lenses, i.e. Kosovo  as an int er national 
 ag re ement, Serbi a a s a domestic  aff air through enacting a con st i tutional l aw.

  ...Belg rade’s 'Co ns ti tutional Law'/'La w on Autonomy of Ko so vo and Metoh ija' whi ch expl ic-
itly will incl ude t he ZSO will lea d to dubio u s and  confl ict ing legal  ZSO  le gi timacy. The  Z SO 
cannot b e  a part  of Ko so vo ’s and   Se rbia’s  legal framework  at  th e same ti me.“

 У:  I lir Deda an d  Ari ana Qosaj -Mustaf a, The Implementation of Agreements of Kosovo -S er bia 
Political Dialogue, KIPRED (Коsovar Institute for Policy Research and Development), Policy 
Paper 4/13, July 2013, стр. 10. и 14.

21) Leon Malazogu, Milan Nič, Filip Ejdus and Tomasz Zornaczuk, “Integration or Isolation? 
Northern Kosovo in 2014 Electo ral Lim bo”, Cen tral Euro pean Po licy In sti tu te, http://www.
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У јед ној дру гој сту ди ји Ко сов ског ин сти ту та за ис тра жи ва ње 
и раз вој по ли ти ка, овог пу та из ок то бра 2013, ис так ну то је по но-
во да ће ЗСО има ти дво стру ке га ран ци је, при че му је га ран ци ја 
из „устав ног за ко на“ га ран ци ја Ср би је, док је га ран ци ја из „ме-
ро дав ног пра ва“, га ран ци ја Ко со ва, те да ће за хва љу ју ћи то ме она 
функ ци о ни са ти на осно ву двој ног прав ног ле ги ти ми те та и у окви-
ру двој ног су ве ре ни те та, при че му су ти ле ги ти ми те ти и су ве ре ни-
те ти у од но су уза јам не су прот ста вље но сти: 

„Спо ра зум ства ра defacto вла ду ко сов ских Ср ба (Удру же ње/
За јед ни цу срп ских оп шти на), са су прот ста вље ним прав ним га ран-
ци ја ма ме ро дав ног пра ва Ко со ва и устав ног за ко на Ср би је. (фу сно-
та: тач ка 2 ‘Прин ци па по ко ји ма се спро во ди нор ма ли за ци ја од-
но са’). У си ту а ци ји ка да Ср би ја не при зна је не за ви сност Ко со ва, 
прав не га ран ци је Ср би је учи ни ће да Удру же ње/За јед ни ца бу де ин-
сти ту ци о нал но и ад ми ни стра тив но те ло ло јал но Бе о гра ду, ко је ће 
функ ци о ни са ти у окви ру вла сти При шти не. Овој но во упра вљач-
ко те ло ће функ ци о ни са ти у окви ру хи брид ног ста ту са, из вла че ћи 
свој прав ни ле ги ти ми тет и за сни ва ју ћи сво је функ ци о ни са ње на 
два су прот ста вље на уста ва. То зна чи по де ље ни су ве ре ни тет и за-
јед нич ку упра ву Ко со ва и Ср би је над ко сов ским Ср би ма...

... По ред до но ше ња ста ту та ЗСО, Ср би ја је у оба ве зи да до-
не се устав ни за кон ко јим ће га ран то ва ти по сто ја ње ЗСО, ин кор по-
ри са ти ЗСО у свој прав ни оквир и из вр ши ти ‘тран сфер овла шће-
ња’ на ЗСО... Ово ће обез бе ди ти дво стру ку ка пу у функ ци о ни са њу 
ЗСО, ко ја ће свој ауто ри тет из вла чи ти ка ко из устав ног за ко на Ср-
би је, та ко и из ста ту та до го во ре ног са При шти ном и Бри се лом.“22)

Да кле, не би тре ба ло да бу де спор но да у пре во ду тре ће ре-
че ни це из тач ке 2 Бри сел ског спо ра зу ма тре ба да сто ји „устав ни 
за кон“, а не „устав но пра во“, као и то да се под „устав ним за ко ном“ 
ту под ра зу ме ва „по себ ни за кон“ ко јим, пре ма чла ну 182. став 2. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, тре ба да бу де уре ђе на су штин ска ауто-
но ми ја Ауто ном не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја и ко ји се до но си 
по по ступ ку пред ви ђе ном за про ме ну Уста ва.

Зна чај ове раз ли ке у пре во ду је огро ман. По зи ва њем на устав-
ни (по себ ни) за кон Ре пу бли ке Ср би је, Бри сел ски спо ра зум је отво-
рио про стор за увла че ње За јед ни це срп ских оп шти на, али и дру гих 

cepolicy.org/publications/integration-or-isolation-northern-kosovo-2014-electoral-limbo 
(13/02/2014).

22) Ilir Deda and Lulzim Peci, One year after the end of supervised independence:Kosovo’s
deadlock, Приштина, KIPRED (Коsovar Institute for Policy Research and Development, 
Косовски институт за истраживање и развој политика), Policy Brief 1/13, October 2013, 
стр. 5 и 8.
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по ве за них од но са, у устав ни, од но сно прав ни си стем Ср би је. То, 
на рав но, Ср би ја мо же и са ма да чи ни и већ је и чи ни ла. Ср би ја 
шта ви ше има оба ве зу, на осно ву чла на 182. став 2. Уста ва Ре пу-
бли ке Ср би је, да прав но уре ди су штин ску ауто но ми ју Ауто ном-
не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја, и у из вр ше њу те оба ве зе она је 
одав но у за ка шње њу. Ме ђу тим, ов де има мо си ту а ци ју да је прав но 
при су ство Ср би је на КиМ пред ви ђе но јед ним ак том ме ђу на род ног 
ка рак те ра, у чи јем до но ше њу су по ред Ре пу бли ке Ср би је уче ство-
ва ли и ЕУ, пре ко свог Ви со ког пред став ни ка за спољ не по сло ве и 
без бед но сну по ли ти ку, и пред став ник ко сов ских Ал ба на ца, ко га, 
упр кос чи ње ни ци да сам се бе друк чи је пред ста вља, ми не мо же мо 
тре ти ра ти друк чи је не го као пред став ни ка При вре ме них ин сти ту-
ци ја са мо у пра ве пред ви ђе них Ре зо лу ци јом 1244 Са ве та без бед но-
сти УН. Шта ви ше, текст Спо ра зу ма, укљу чу ју ћи и од ред бу тач ке 
2, са чи ни ли су са рад ни ци Ви со ке пред став ни це, рад ни ци Европ ске 
слу жбе за спољ не по сло ве. Као што смо ви де ли, по зи ва ње Бри сел-
ског спо ра зу ма на устав ни за кон Ср би је из вор је не за до вољ ства 
и уз не ми ре но сти у по ли тич ким кру го ви ма ко смет ских Ал ба на ца 
ко ји за го ва ра ју не за ви сност КиМ. Ово сто га што се то по зи ва ње не 
укла па у њи хо ва схва та ња и у њи хо ве пла но ве и ак тив но сти ства-
ра ња не за ви сног Ко со ва. За што би смо он да ми од у ста ли од „ка пи-
та ли за ци је“ тог по зи ва ња Бри сел ског спо ра зу ма на срп ски устав ни 
за кон и чи ни ли услу гу ал бан ским се па ра ти сти ма по гре шним пре-
во дом Спо ра зу ма, баш у оном де лу ко ји ус по ста вља коп чу прав ног 
си сте ма Ср би је са ко сов ско ме то хиј ском ствар но шћу?

2.2.Проблематичнипреводброј2

Дру га су штин ски бит на гре шка у пре во ду Бри сел ског спо-
ра зу ма ко ји је Вла да Ре пу бли ке Ср би је при хва ти ла за кључ ком 05 
Број 02-355702013 од 22. апри ла 2013. го ди не и ко ји је са др жан у 
„Из ве шта ју о до са да шњем про це су по ли тич ког и тех нич ког ди ја-
ло га са При вре ме ним ин сти ту ци ја ма са мо у пра ве у При шти ни уз 
по сре до ва ње Европ ске уни је, укљу чу ју ћи про цес им пле мен та ци је 
по стиг ну тих до го во ра“, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср-
би је при хва ти ла Од лу ком од 26. апри ла 2013. го ди не, на ла зи се у 
пр вој ре че ни ци ње го ве тач ке 4. и у тач ки 11. Мо же се сма тра ти да 
се ра ди о два пу та по но вље ној ис тој гре шци у пре во ду.

Пр ва ре че ни ца тач ке 4. Бри сел ског спо ра зу ма на ен гле ском 
је зи ку гла си:

„InaccordancewiththecompetencesgivenbytheEuropeanCharterof
LocalSelfGovernmentandKosovolawtheparticipatingmunicipalitiesshall
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beentitled tocooperate inexercising theirpowers through theCommunity/
Associationcollectively.“,
док у на ве де ном, зва нич ном пре во ду, та ре че ни ца гла си:

„У скла ду са над ле жно сти ма до де ље ним Европ ском по ве-
љом о ло кал ној са мо у пра ви и ко сов ским за ко ном, оп шти не уче-
сни це ће има ти пра во да са ра ђу ју у ко лек тив ном спро во ђе њу овла-
шће ња кроз За јед ни цу/Асо ци ја ци ју.“

Тач ка 11. Бри сел ског спо ра зу ма на ен гле ском је зи ку гла си:
„Municipalelectionsshallbeorganisedinthenorthernmunicipalities

in2013withthefacilitationoftheOSCEinaccordancewithKosovolawand
internationalstandards.“,

док у на ве де ном, зва нич ном пре во ду, та ре че ни ца гла си:
„Оп штин ски из бо ри ће би ти ор га ни зо ва ни у се вер ним оп-

шти на ма 2013. го ди не уз по сре до ва ње ОЕБС-а у скла ду са ко сов-
ским за ко ном и ме ђу на род ним стан дар ди ма.“ 

И ов де је, у обе ци ти ра не ре че ни це, про блем са пре во дом 
исте ре чи као и код тре ће ре че ни це из тач ке 2. Бри сел ског спо ра-
зу ма о ко јој је прет ход но би ло ре чи, са пре во дом ре чи „law“, ко ја 
мо же да зна чи и пра во и за кон, с тим што ов де гре шка иде у су прот-
ном сме ру у од но су на ону из тре ће ре че ни це тач ке 2. Спо ра зу ма. 
На и ме, из раз „Kosovolaw“ је ов де пре ве ден као „ко сов ски за кон“, а 
тре ба ло је да бу де пре ве ден као „ко сов ско пра во“. Би ло би за пра во 
крај ње не у о би ча је но да се је дан до ку мент по зи ва на „за кон“ у јед-
ни ни, не пре ци зи ра ју ћи ко ји је то за кон. По зва ти се на „ко сов ски 
за кон“ у јед ни ни, а без на во ђе ња ко ји је за кон у пи та њу, има ло би 
сми сла са мо ако би Ко со во има ло је дан је ди ни за кон, па би и без 
на во ђе ња пу ног на зи ва тог за ко на би ло ја сно о ком ак ту се ра ди. 
То, на рав но, ни је слу чај.

Са тач ке гле ди шта устав но сти, ове од ред бе су ва жне уто ли ко 
што пре ма чла ну 185. став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, по ред ста-
ту та ауто ном не по кра ји не као нај ви шег ак та, „о пи та њи ма из сво је 
над ле жно сти ауто ном на по кра ји на до но си од лу ке и дру га оп шта 
ак та“. Да кле, пре ма ва же ћем пра ву, ауто ном не по кра ји не не до но се 
за ко не. А за кон као акт је, по пра ви лу, ка рак те ри сти чан за др жа ву, 
он се углав ном сма тра за јед но од обе леж ја и сим бо ла др жав но сти. 
За то на ве де на гре шка у пре во ду не ма са мо тех нич ки сми сао, већ је 
од су штин ског зна ча ја.

Ипак, тре ба има ти у ви ду то да је још увек, као што смо на-
пред ви де ли, отво ре но пи та ње бу ду ћег са др жа ја су штин ске ауто-
но ми је АП КиМ пре ма по себ ном за ко ну ко ји тек тре ба да бу де 
до нет у скла ду са чла ном 182. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 
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укљу чу ју ћи и пи та ње вр сте прав них ака та ко је ће АП КиМ има ти 
пра во да усва ја. Тре ба под се ти ти да су пре ма Уста ву СР Ср би је из 
1974. го ди не, ауто ном не по кра ји не у ње ном са ста ву има ле пра во 
да до но се за ко не.

Та ко ђе тре ба има ти у ви ду и чи ње ни цу, ко ја је у по сто је ћем 
прав ном кон тек сту од по себ ног зна ча ја, да је у чла ну 9.1.26. тач ка 
(а) Уред бом УН МИК-а 2001/9 од 15. ма ја 2001. го ди не о Устав ном 
окви ру за при вре ме ну са мо у пра ву23) пред ви ђе но да Скуп шти на 
Ко со ва, као јед на од при вре ме них ин сти ту ци ја са мо у пра ве, усва ја 
и за ко не: „9.1.26. Скуп шти на ће има ти сле де ће од го вор но сти: (а) 
усва ја ње за ко на и ре зо лу ци ја у обла сти ма од го вор но сти При вре-
ме них ин сти ту ци ја са мо у пра ве....“

Ипак, све ово не ума њу је по тре бу да Бри сел ски спо ра зум бу-
де ва ља но пре ве ден, а ва љан пре вод из ра за „Kosovolaw“ из та ча ка 
4. и 11. Бри сел ског спо ра зу ма је „ко сов ско пра во“, а не „ко сов ски 
за кон“.

Ина че, ка да је у пи та њу го ре ци ти ра на ре че ни ца из тач ке 4. 
Бри сел ског спо ра зу ма, тре ба на по ме ну ти и то да је Европ ска по-
ве ља о ло кал ној са мо у пра ви, ко ја је за кљу че на у окви ру Са ве та 
Евро пе 15. ок то бра 1985. го ди не, отво ре на за при сту па ње, пре ма 
свом чла ну 15. став 1, са мо др жа ва ма чла ни ца ма Са ве та Евро пе, 
ко је су, пре ма ње ном чла ну 1. и на на чин про пи сан чла ном 12, оба-
ве зне да је по шту ју. Ре пу бли ка Ср би ја је члан Са ве та Евро пе, док 
са мо зва на „Ре пу бли ка Ко со во“ то ни је. Ре пу бли ка Ср би ја је пот-
пи сни ца Европ ске по ве ље о ло кал ној са мо у пра ви,24) а са мо зва на 
„Ре пу бли ка Ко со во“ то не мо же ни да бу де. Пре ма то ме, Европ-
ска по ве ља о ло кал ној са мо у пра ви мо же да има прав но деј ство 
на За јед ни цу оп шти на у ко јој Ср би чи не ве ћин ско ста нов ни штво 
на Ко со ву (и Ме то хи ји), а пре ма ци ти ра ној ре че ни ци из тач ке 4. 
Бри сел ског спо ра зу ма она та кво деј ство има, је ди но пре ко ве за но-
сти Ре пу бли ке Ср би је, чи ји је АП Ко со во и Ме то хи ја са став ни део, 
од ред ба ма По ве ље.

23) UNMIK regulation 2001/9 of 15 May 2001 on a Constitutional Framework for Provisional 
Self-Government.

24) Републике Србија је Европску повељу о локалној самоуправи потписала (и то као 
државна заједница Србија и Црна Гора) 24. јуна 2005. године, потврдила је 6. септембра 
2007, а она је у односу на Републику Србију ступила на снагу 1. јануара 2008. године.
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BrankoM.Rakiс

acontRiButiontothedeBateon
theconstitutionalityofthe

BRusselsagReeMent

-aBouttheinadeQuacyof
officialtRanslation–

Resume
The aut hor emp ha si zes the Se cu rity Co un cil Re so lu tion 1244 

as the le gal fra me work in which the Re pu blic of Ser bia sho uld se ek 
the con fir ma tion of its ter ri to rial in te grity and so ve re ignty over the 
Auto no mo us Pro vin ce Ko so vo and Me to hi ja. The “First agre e ment of 
prin ci ples go ver ning the nor ma li za tion of re la ti ons”, i.e. the Brus sels 
agre e ment sho uld al so be un der stood and in ter pre ted ac cor ding to the 
Re so lu tion 1244.

The first qu e sti on ra i sed in this pa per is the qu e sti on of ac cu racy 
of the tran sla tion of the Brus sels agre e ment, which is con si de red as of-
fi cial by the sta te aut ho ri ti es of the Re pu blic of Ser bia. It is par ti cu larly 
sig ni fi cant that the tran sla tion omit ted men tion of „con sti tu ti o nal law“, 
an act from the le gal system of the Re pu blic of Ser bia, which is sup po-
sed to go vern the „sub stan tial auto nomy“ of the Auto no mo us Pro vin ce 
of Ko so vo and Me to hi ja. Be a ring in mind that the term „con sti tu ti o nal 
law“ do esn't exist in the le gal system so-cal led Ko so vo sta te, the aut hor 
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ar gu ments that the im pli ca tion of the usa ge of this term in the Brus sels 
agre e ment is the sub sump tion of the Com mu nity/As so ci a tion of Ser-
bian mu ni ci pa li ti es un der the le gal system of the Re pu blic of Ser bia. 
The pro of of such an ar gu ment can al so be fo und in the fact that the 
Com mu nity/As so ci a tion of Ser bian mu ni ci pa li ti es is to be go ver ned by 
the Euro pean Char ter of Lo cal Self Go vern ment. Re pu blic of Ser bia, as 
a mem ber of the Co un cil of Euro pe, is a sig na tory of this Char ter, which 
the so-cal led Ko so vo is not. 
Key words: con sti tu tion, agre e ment, re so lu tion, con sti tu ti o nal law, pro vi si o-

nal in sti tu ti ons, self-go vern ment, sub stan tial auto nomy.

* Овај рад је примљен 06. новембра 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 27. новембра 2014. године.
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 (НЕ)ПРАВ НА ПРИ РО ДА  
БРИ СЕЛ СКОГ СПО РА ЗУ МА*

Са же так
Рад је по све ћен ана ли зи прав не при ро де Бри сел ског спо ра-

зу ма. Усме рен је ка опре де ље њу прав не при ро де овог ак та, те по-
сле ди ца ко је мо же про из ве сти у прав ном по рет ку Ср би је. Ана ли зи 
се при сту пи ло на два ко ло се ка – ме ђу на род но прав ном и устав но-
прав ном. У јав но сти ни је по стиг ну то је дин ство у по гле ду ње го ве 
прав не при ро де у ка те го ри ја ма ме ђу на род но јав но прав них ин сти-
ту та. Сто га је у овом ра ду, у ње го вом пр вом де лу, раз ма тра но да ли 
је Бри сел ски спо ра зум ме ђу на род ни уго вор или прав ни акт на стао 
као про дукт по сре до ва ња. За кљу чак до ко га се до шло је да Бри сел-
ски спо ра зум не ис пу ња ва еле мен те за ста тус ме ђу на род ног уго во-
ра, али да сва ка ко је сте прав ни, а не по ли тич ки акт.

Бу ду ћи да је по ста вље но пи та ње устав но сти овог прав ног 
ак та, на ста ла је ди ле ма на ко ји на чин би Устав ни суд Ср би је тре-
ба ло да по сту пи. Има ју ћи у ви ду да Устав ни суд Ср би је још увек 
не ма ја сно из гра ђе ну док три нар ну осно ву при од лу чи ва њу, дат је 
кра так те о риј ски и ком па ра тив ни осврт на два ди ја ме трал но су-
прот на при сту па при ту ма че њу уста ва: док три на ори ги на ли зма и 
док три на уста ва као „раз ви ја ју ћег ста бла“. Ана ли за ком па ра тив-
не ју ри спру ден ци је на во ди на за кљу чак да по сто ји све ве ћи тренд 
при бли жа ва ња ове две док три не у прак си, али да (устав но)суд ска 

* Овај рад је ре зул тат ре а ли зо ва ња на уч но и стра жи вач ког про јек та ко је фи нан си ра Ми ни-
стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је (бр. 179045).
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кон тро ла устав но сти ни ка да не под ра зу ме ва до но ше ње од лу ка ко-
је ди рект но про тив ре че ја сној и из ри чи тој устав ној нор ми. Да кле, 
због очи глед не не у став но сти Бри сел ског спо ра зу ма, без об зи ра 
на ко јој док три нар ној осно ви ће за сно ва ти сво ју од лу ку, Устав ни 
суд не ма дру ги из бор не го да до не се од лу ку о ње го вој не у став но-
сти. 
Кључ не ре чи: Бри сел ски спо ра зум, ме ђу на род ни уго вор, акт по сре до ва-

ња, Устав Ср би је, Устав ни суд , Ко со во.

1. БРИ СЕЛ СКИ СПО РА ЗУМ У СВЕ ТЛУ 
КАРАКТЕРИСТИ КА МЕ ЂУ НА РОД НОГ УГО ВО РА

Бри сел ски спо ра зум, тј. „Пр ви спо ра зум о прин ци пи ма ко ји 
ре гу ли шу нор ма ли за ци ју од но са“ (FirstAgreementofPrinciplesGo-
verningtheNormalizationofRelations), за кљу чен 19. апри ла 2013. 
го ди не, при па да оној рет кој ка те го ри ји прав них ака та у ко ји ма су 
го то во сви еле мен ти под ло жни раз ли чи том раз у ме ва њу. Те шко је 
на пр ви по глед од ре ћи му ста тус ме ђу на род ног уго во ра, али сва ки 
иоле кон цен три са ни ји по глед уоча ва да је мо гу ће за сту па ти и став 
да Бри сел ски спо ра зум ни је ме ђу на род ни уго вор, већ са мо спо ра-
зум про ис те као из про це са по сре до ва ња Европ ске Уни је у од но си-
ма из ме ђу Ср би је и Ко со ва. 

По ђи мо пр во ло ги ком ме ђу на род ног уго вор ног пра ва.1) 
Стан дард ни еле мен ти ко ји усме ра ва ју ре зо но ва ње да ли је из ве сни 
прав ни акт ме ђу на род но јав но прав ни уго вор су: (1) ствар на са гла-
сност уго вор них стра на, (2) фор ма, (3) су бјек ти и (4) ме ђу на род но 
јав но прав ни пред мет уго ва ра ња.2)

Пр ви ути сак је, а ти че се са гла сно сти и фор ме, да је текст 
Бри сел ског спо ра зу ма ати пич но, ма да прав но до зво ље но, са ста-
вљен у два одво је на, а при том иден тич на до ку мен та. Сва ки до ку-
мент пот пи са ла је Ке трин Ештон, као Ви со ка пред став ни ца ЕУ. У 
јед ном до ку мен ту парт нер јој је пре ми јер Ср би је, док је у дру гом 
то пре ми јер Ко со ва. Пр во пи та ње ко је се на ме ће је да ли се ов де 
ра ди о би ла те рал ном или о мул ти ла те рал ном спо ра зу му? Да ли је 
пот пис Ке трин Ештон у функ ци ји уго вор не стра не или не? Јер, уко-
ли ко је сте, та да би се при ме њи ва ло оби чај но ме ђу на род но пра во 

1) Бо рис Кри во ка пић, „Ме ђу на род но пра во на по чет ку XXI ве ка“, Српскаполитичками-
сао, 3-4/2005, стр. 147-202.

2) Ми лен ко Кре ћа, Међународнојавноправо, Бе о град, 2010, стр. 83-84; Ро до љуб Етин ски, 
Међународнојавноправо, Бе о град, 2010, стр. 53; Mal colm N. Shaw, InternationalLaw, 
2003, pp. 88-92; Ant hony Aust, ModernTreatyLawandPractice, 2013, pp. 14-20.
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ме ро дав но за ме ђу на род не уго во ре у ко ји ма се као уго вор на стра на 
по ја вљу је ме ђу на род на ор га ни за ци ја, с об зи ром на то да кон вен ци-
ја о уго во ри ма из ме ђу ме ђу на род них ор га ни за ци ја ме ђу со бом или 
са др жа ва ма ни је сту пи ла на сна гу.3) Уко ли ко пак ни је, он да би се 
уго вор имао тре ти ра ти по од ред ба ма оби чај ног пра ва ко је ре гу ли-
ше ма те ри ју ме ђу на род ног уго вор ног пра ва из ме ђу ори ги нер них 
су бје ка та ме ђу на род ног пра ва (др жа ва) и/или оних ен ти те та ко ји 
има ју кр њи, аб нор мал ни или при вре ме ни ме ђу на род но прав ни су-
бјек ти ви тет. При ме на пра ви ла Беч ке кон вен ци је о уго вор ном пра ву 
из 1969. го ди не, уни вер зал ног ме ђу на род ног уго во ра чи ји је Ср би-
ја уго вор на стра на, не би ни у јед ној ва ри јан ти би ла мо гу ћа по што 
Ко со во то ни је. Да кле, без об зи ра на ста тус уго вор них стра на мо ра 
се при ме њи ва ти ме ђу на род но оби чај но пра во. Оста је пи та ње ипак, 
уко ли ко пот пис Ви со ке пред став ни це ЕУ ни је у функ ци ји уго вор не 
стра не, от куд он да он ту?

Ме ђу на род но оби чај но пра во вр ло је флек си бил но у по гле ду 
фор ме, те та ко по зна је и пи сме не и усме не уго во ре, уго во ре за кљу-
че не у јед ном или ви ше до ку ме на та, уго во ре у ко ји ма је ра спон 
пот пи сни ка од ше фа др жа ве, пре ко пре ми је ра, ми ни ста ра, ам ба са-
до ра до овла шће них ли ца, раз ли чи тих ни воа у др жав ној струк ту-
ри.4) Са мим тим, чи ње ни ца да је Бри сел ски спо ра зум пот пи сан на 
два одво је на до ку мен та, од стра не раз ли чи тих пот пи сни ка не раз-
ре ша ва ди ле му да ли је реч о ме ђу на род ном уго во ру или не. 

Ка рак те ри сти ке пот пи сни ка ипак зах те ва ју ма ло ви ше па-
жње. Пра во на за кљу чи ва ње ме ђу на род них уго во ра, lege artis, 
има ју др жа ве у пу ном ка па ци те ту и ме ђу на род не ор га ни за ци је, у 
оном ка па ци те ту у ко ме су им др жа ве чла ни це то по ве ри ле.5) Та ко-
ђе, огра ни че ни уго вор ни ка па ци тет мо гу по се до ва ти и при вре ме-
ни, кр њи су бјек ти ме ђу на род ног пра ва.

 У овом до ку мен ту са мо је за Ср би ју као су ве ре ну др жа ву 
ја сно да мо же по сту па ти у пу ном ка па ци те ту уго вор ног су бјек ти-
ви те та, док би се iustractatus оста лих уче сни ка у овој тран сак ци ји 
мо рао до дат но ту ма чи ти. Уко ли ко би смо пот пис Ви со ке пред став-
ни це ЕУ по сма тра ли као пот пис уго вор не стра не, би ло би нео п ход-
но раз мо три ти да ли је у над ле жно сти тог ран га функ ци о не ра да 
за кљу чу је ме ђу на род не уго во ре. 
3) Ant hony Aust, op.cit., pp. 9-11; Oli vi er Cor ten, Pi er re Klein, “Are Agre e ments bet we en Sta-

tes and Non-Sta te En ti ti es Ro o ted in In ter na ti o nal Le gal Or der?”, u: The Law of Treaties
beyondtheViennaConvention (ed. En zo Can niz za ro), 2011, pp. 3-6.

4) Mal colm N. Shaw, op.cit., pp. 811-812.

5) Cat he ri ne Brol mann, “In ter na ti o nal or ga ni za ti ons and tre a ti es: con trac tual fre e dom and in-
sti tu ti o nal con stra int”, u: ResearchHandbookontheLawoftheInternationalOrganizations, 
(ed. Jan Klab bers, Asa Wal lend hall), 2011, pp. 285-312.
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За кљу чак у по гле ду iustractatus Ко со ва, мо же се за сни ва ти 
са мо на де таљ ној ана ли зи кон сти ту тив них еле ме на та.6) Да ли, по 
ме ђу на род ном пра ву, кр њи тј. при вре ме ни су бјек ти мо гу по се до-
ва ти из ве стан, огра ни че ни уго вор ни ка па ци тет?7) Са да шњи ста тус 
Ко со ва по сле ди ца је уну тра шњег ору жа ног су ко ба, у то ку ко га је 
ова ју жна срп ска по кра ји на за до би ла ста тус при вре ме ног ме ђу на-
род но прав ног су бјек ти ви те та. Овај ста тус обез бе ђен је при ме ном 
пра ви ла о во ђе њу уну тра шњих ору жа них су ко ба, те оби чај ним ме-
ђу на род ним пра ви ли ма о ста ту су уста ни ка као за ра ће не стра не. Са 
ста но ви шта Ср би је мо гу ће је бра ни ти став да је Ко со во још увек 
при вре ме ни су бјект ме ђу на род ног пра ва; ње гов ко нач ни ста тус тек 
тре ба да бу де ре шен. Прав ни осло нац за ова кав став Ср би је је Ре зо-
лу ци ја УН 1244. Да кле – да ли ста тус при вре ме ног су бјек ти ви те та 
обез бе ђу је iustractatus, те уко ли ко је од го вор афир ма ти ван, да ли је 
реч о ап со лут ном или огра ни че ном пра ву уго ва ра ња?

За од го вор на ово пи та ње нео п ход но је раз мо три ти ствар ни 
ста тус Ко со ва.8) По ред из ри чи тог од ри ца ња ста ту са др жа ве Ко со ву 
од стра не Ср би је, 108 др жа ва, је сте при зна ло Ко со во.9) Ко со во је 
и чла ни ца не ко ли ци не ме ђу на род них ор га ни за ци ја – Ме ђу на род-
ног мо не тар ног фон да, Свет ске бан ке, Европ ске бан ке за об но ву и 
раз вој. С дру ге стра не, Ко со во ни је при мље но у УН, Са вет Евро пе 
и ОЕБС. Од нос из ме ђу Ко со ва и спо ме ну тих европ ских ор га ни за-
ци ја ипак по сто ји. Ко со во, и по ред то га што ни је чла ни ца Са ве та 
Евро пе, је сте чла ни ца Ве не ци јан ске ко ми си је, екс перт ског са ве то-
дав ног те ла Са ве та Евро пе. ОЕБС, и по ред то га што му Ко со во 
ни је у члан ству, на Ко со ву има сво ју ми си ју.

За ана ли зу ста ту са Ко со ва ипак је нај ва жни ја ње го ва по зи ци-
ја у од но су на УН. Очи глед но је да се члан ство Ко со ва у ме ђу на-
род ним ор га ни за ци ја ма сво ди на еко ном ске ме ђу на род не ор га ни-
за ци је, али не и на по ли тич ке, од но сно оне ор га ни за ци је у ко ји ма 
је нео п хо дан ја сан ста тус чла на. У по гле ду УН је ди ни до ку мент на 
осно ву ко га се мо же ту ма чи ти став УН-а у од но су на Ко со во је Ре-
зо лу ци ја УН 1244. По ку ша ји за ме не ове ре зо лу ци је и про ме не ста-
ту са Ко со ва са ста но ви шта УН, ни су би ли успе шни. На и ме но ва ње 

6) Ant hony Aust, op.cit., p. 64.

7) Oli vi er Cor ten, Pi er re Klein, op.cit.

8) Ju re Vid mar, “In ter na ti o nal Le gal Re spon ses to Ko so vo`s Dec la ra tion of In de pen den ce”, Van-
derbiltJournalofTransnationalLaw, Vol. 42, 2009, pp. 779-851.

9) Chri stian To muschat, “Re cog ni tion of New Sta tes – The Ca se of Pre ma tu re Re cog ni tion”, u: 
KosovoandInternationalLaw:TheICJAdvisoryOpinionof22July2010, (ed. by Pe ter Hil-
pold), 2012, pp. 31-46.
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Мар ти ја Ах ти са ри ја за Спе ци јал ног УН пред став ни ка, са за дат ком 
пре го ва ра ња о ста ту су Ко со ва, ни је до не ло ре зул та те. По ла зи ште 
Ах ти са ри ја за сни ва ло се на над гле да ном су ве ре ни те ту, а не на пу-
ном су ве ре ни те ту Ко со ва. Да кле, ни та да УН ни је би ла спрем на на 
пот пу но оса мо ста ље ње Ко со ва. 

Тре нут ни ста тус Ко со ва, чак и за оне др жа ве ко је га је су при-
зна ле, не сум њи во ан ти ци пи ра чи ње ни цу да Ко со во ни је др жа ва 
у пу ном ка па ци те ту су ве ре не др жа ве, по уоби ча је ном схва та њу 
овог пој ма.10) Ко со во је у спе ци фич ном не са мо стал ном ре жи му, 
сво је вр сном об ли ку са вре ме ног про тек то ра та. Ова кав ста тус Ко-
со ва опре де љен је Ре зо лу ци јом 1244, а по ку шај про ме не ста ту са 
у си сте му УН, ман да том Спе ци јал ног УН иза сла ни ка, ни је ус пео. 
Про ме на ко ја се у ме ђу вре ме ну до го ди ла - про гла ше ње не за ви сно-
сти Ко со ва 2008., ни је до ве ла до ану ли ра ња ове ре зо лу ци је, ни de
iure, ни ти de facto. Ман дат ко ји су до 2008. у ци љу спро во ђе ња 
Ре зо лу ци је 1244 и над зо ра над Ко со вом вр ши ли УН МИК и КФОР, 
по чев од 2008. по ве рен је де лом и ЕУ, осни ва њем још јед не ми си-
је - ЕУЛЕКС-а.

Да нас на Ко со ву деј ству ју че ти ри ми си је, све че ти ри под 
окри љем Ре зо лу ци је 1244 – ми си је УН, НА ТО, ЕУ и ОЕБС. По сто-
ја ње ових ми си ја озна ча ва не са мо стал ни ста тус Ко со ва, тј. ње гов 
ста тус са вре ме ног об ли ка про тек то ра та у од но су на ме ђу на род не 
ор га ни за ци је. У ре дов ном то ку ства ри, ми си ја ме ђу на род не ор-
га ни за ци је, не кон сти ту и ше ста тус про тек то ра та. Тај ре дов ни ток 
ства ри прет по ста вља да ме ђу на род не ор га ни за ци је осни ва ју ми-
си је у др жа ва ма ко је су њи хо ве чла ни це. У том слу ча ју ми си ја је 
по сле ди ца члан ства и про ис ти че из члан ских пра ва и оба ве за др-
жа ве у од но су на ме ђу на род ну ор га ни за ци ју. Ме ђу тим, ка да је реч 
о Ко со ву, овај ен ти тет се не на ла зи у ста ту су чла ни це ни у јед ној 
од ових ор га ни за ци ја. Са мим тим ин ге рен ци је ми си ја ни су у оства-
ре њу члан ских пра ва, већ у над зи ра њу и кон тро ли, на на чин ко ји 
ни је при хва тљив за су ве ре не др жа ве. Чи ње ни ца да су све ми си је 
и да ље на Ко со ву ука зу је на то да је став ме ђу на род не за јед ни це 
да Ко со во још увек ни је зре ло за пот пу ну са мо стал ност. Ни јед на 
су ве ре на др жа ва не би до зво ли ла та ко ду бо ки уплив у све гра не 
вла сти од стра не ме ђу на род них ор га ни за ци ја са ко ји ма ни је у фор-
мал но прав ној спре зи. Но, с дру ге стра не, све оне су усме ре не ка 
оја ча ва њу Ко со ва за бу ду ћи ста тус пот пу но са мо стал не, су ве ре не 
др жа ве.

10) En ri co Mi la no, op.cit.; Wil li am Tho mas Wor ster, “Law, Po li tics and the Con cep tion of the 
Sta te in Sta te Re cog ni tion The ory”, BostonUniversity InternationalLawJournal, Vol. 27, 
No. 1, pp. 115-171.
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Став Ср би је о не при зна ва њу Ко со ва као др жа ве, рав но прав-
ног чла на ме ђу на род не за јед ни це је сте под у прт и ствар ним ста ту-
сом Ко со ва.11) Су штин ска раз ли ка је у пер цеп ци ји бу ду ћег ста ту са 
Ко со ва – Ср би ја не же ли ње го во пот пу но оса мо ста ље ње, док др-
жа ве ко је су му да ле при зна ње и ме ђу на род не ор га ни за ци је ко је га 
над зи ру све ко ра ке пред у зи ма ју упра во у прав цу пот пу ног оса мо-
ста ље ња Ко со ва. Бри сел ски спо ра зум, сто га, тре ба раз у ме ва ти као 
је дан део про це са раз ре ше ња бу ду ћег ста ту са Ко со ва. 

С об зи ром на ова ко пред ста вље ни ста тус Ко со ва по треб но 
је вра ти ти се на те му Бри сел ског спо ра зу ма, од но сно раз ма тра ња 
да ли Ко со во мо же да бу де стра на уго вор ни ца ме ђу на род ног уго-
во ра. При вре ме ни ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет уста ни ка као 
ра ту ју ће стра не, од но сно ло кал них вла сти у гра ђан ском ра ту ан-
ти ци пи ра у се би iustractatus огра ни чен rationaemateriae са мо на 
оне те ме ко је су у функ ци ји ста ту са при вре ме ног су бјек ти ви те та. 
Сход но то ме, Ко со во би се мо гло по ја ви ти као уго вор на стра на ме-
ђу на род ног уго во ра чи ји је пред мет раз ма тра ње оних пи та ња ко ја 
су у функ ци ји ре гу ли са ња ста ту са би ло ме ђу на род но јав но прав ног 
ста ту са Ко со ва, би ло ме ђу на род но при ват но прав них пи та ња ста-
нов ни ка Ко со ва. Са ма чи ње ни ца за кљу че ња ме ђу на род ног уго во ра 
из ме ђу Ср би је и Ко со ва не зна чи ipsofacto и при зна ње Ко со ва као 
са мо стал не, су ве ре не др жа ве од стра не Ср би је. 

До са да шња ана ли за о ствар ном ста ту су Ко со ва не ис цр пљу-
је се са мо у за кључ ку да и не при зна то Ко со во мо же би ти уго вор на 
стра на ме ђу на род ног уго во ра, по сред ством ста ту са при вре ме ног 
ме ђу на род но прав ног су бјек ти ви те та. Ста тус при вре ме ног ме ђу на-
род но прав ног су бјек ти ви те та Ко со ва су штин ски опре де љу је ма те-
ри ју о ко јој та кав ен ти тет уоп ште мо же пре го ва ра ти, од но сно сам 
пред мет прав ног ак та. И упра во у раз ма тра њу по след њег еле мен та 
кроз ко ји је по треб но про пу сти ти ар гу мен та ци ју пој ма ме ђу на род-
ног уго во ра – ме ђу на род но јав но прав ни пред мет уго во ра, до ла зи-
мо до фи нал ног ста ва pro или contra за кључ ка да ли је Бри сел ски 
спо ра зум ме ђу на род ни уго вор. Да кле, да ли је ма те ри ја ко ја се тре-
ти ра у овом до ку мен ту ма те ри ја ме ђу на род ног јав ног пра ва? Од го-
вор је јед но знач но – не.

Пред мет Бри сел ског спо ра зу ма ни је из ра жен ни у фор ми 
сти пу ли са ња ре ци проч них пра ва и оба ве за уго вор них стра на, ни ти 
је у до ме ну ме ђу на род ног јав ног пра ва. Пред мет овог уго во ра ни је 
при зна ње Ко со ва, те као по сле ди ца то га раз ра да уну тра шњег уре-
ђе ња но во фор ми ра не др жа ве.

11) He nry H. Per ritt Jr., “Fi nal Sta tus for Ko so vo”, Chicago-KentLawReview, Vol. 80, Iss. 1, 
2005, pp. 3-27.



ДаркоСимовић,ТијанаШурлан (Не)ПравнаприродаБриселског...

147

 Од ред бе овог прав ног ак та не сум њи во при па да ју ма те ри ји 
устав ног пра ва и је ди но се мо гу ту ма чи ти у ка те го ри ја ма устав ног 
пра ва. Си ту а ци ја би би ла пот пу но ја сна да је Ср би ја при зна ла Ко-
со во, те по том при сту пи ла ре гу ли са њу по ло жа ја Ср ба у но во фор-
ми ра ној др жа ви. У том слу ча ју мо гли би смо го во ри ти о Бри сел ском 
спо ра зу му као ме ђу на род ном уго во ру и ефек ти ма ко је про из во ди 
на ме ђу на род ној сце ни. Ка ко Ср би ја, ме ђу тим, из ри чи то од ри че 
при зна ње Ко со ву, а пред мет Бри сел ског спо ра зу ма об у хва та и не ке 
од ти пич них пре ро га ти ва др жа ве, оста је ди ле ма да ли се уоп ште 
мо гло ући у сти пу ли са ње од ре да ба о по ли ци ји и суд ству у ен ти те ту 
ко ме се из ри чи то од ри че ста тус др жа ве.

2. БРИ СЕЛ СКИ СПО РА ЗУМ ПО СМА ТРАН  
КАО ПРАВ НИ АКТ НА СТАО  

ИЗ ПРО ЦЕ СА ПО СРЕ ДО ВА ЊА

Бу ду ћи да ни је ме ђу на род ни уго вор, по ста је ја сно да је Бри-
сел ски спо ра зум прав ни акт на стао из про це са по сре до ва ња, ко ји 
је во ди ла ЕУ из ме ђу Ср би је и Ко со ва. По сре до ва ње Ви со ког пред-
став ни ка ЕУ је сте у осно ви би ло усме ре но ка то ме да до ве де од-
но се до ни воа ко ји ће омо гу ћи ти од ле ђа ва ње за ле ђе них од но са, са 
тен ден ци јом да љег ото пља ва ња.

ЕУ је пре у зе ла од УН функ ци ју по сре до ва ња. Не у спех пред-
став ни ка УН Мар ти ја Ах ти са ри ја, с јед не стра не, и тен ден ци ја Ср-
би је да се при бли жа ва ЕУ, до ве ле су до то га да те шку те му од но са 
Ср би је и Ко со ва пре у зме ЕУ. Ти ме се Ср би ја ли ши ла окви ра ко ји 
је за Ко со во кре и ра ла уни вер зал на ор га ни за ци ја УН Ре зо лу ци јом 
1244. 

Ка да се Бри сел ски спо ра зум по сма тра као про дукт про це са 
по сре до ва ња, он да по ста је ја сно и за што је фор ма не у о би ча је на и 
ко ја је функ ци ја и прав на сна га пот пи са Ке трин Ештон на овом до-
ку мен ту. Чи ње ни ца по сто ја ња два одво је на до ку мен та исте са др-
жи не, ука зу је на ствар ну за тег ну тост од но са из ме ђу глав них пре-
го ва ра ча, а по но вље ни пот пис пред став ни це ЕУ ње ну по сред нич ку 
уло гу. 

Про дукт по сре до ва ња - спо ра зум, у прав но тех нич ком сми-
слу ко рект но је тер ми но ло шки од ре ђен. Тер мин спо ра зум мо же би-
ти у функ ци ји си но ни ма уго во ра, али и не мо ра. У овом слу ча ју не 
би би ло при хва тљи во упо тре би ти тер мин Бри сел ски уго вор, док 
спо ра зум аде кват но ука зу је на из во ри ште овог до ку мен та – са гла-
сност во ља, али и на ње го ву прав ну сна гу, те по сле ди це ко је мо же 
про из ве сти.



СПМброј4/2014,годинаXXI,свеска46. стр.141-157.

148

Чи ње ни ца је да спо ра зум као про дукт по сре до ва ња ни је 
прав но оба ве зу ју ћи акт. Он не под ле же ни ти прав но ства ра ју ћој 
про це ду ри ме ђу на род но прав них нор ми, ни ти се ту ма чи при ме ном 
пра ви ла о ту ма че њу ме ђу на род них уго во ра, те се ни пра ви ла о од-
го вор но сти и санк ци о ни са њу у слу ча ју кр ше ња не при ме њу ју на 
њих. Сто га, спо ра зум је сте фор ма ко ја је у свим сво јим ка рак те ри-
сти ка ма на ни жем ни воу прав не сна ге. Ње го ва сна га су штин ски 
по чи ва на ствар ној опре де ље но сти стра на у пре го во ри ма, а не на 
ње го вој прав ној при ро ди.

Ова ко при ка за не ка рак те ри сти ке спо ра зу ма као про дук та 
по сре до ва ња, мо ра ју би ти ускла ђе не и са пред ме том око ко га се 
по сре до ва ње во ди ло. Чи ње ни ца да кре и ра ње спо ра зу ма не про ла-
зи кроз ду го трај ну и зах тев ну про це ду ру кре и ра ња ме ђу на род ног 
уго во ра мо ра да бу де упа ре на и са пред ме том ко ји ре гу ли ше. Да-
кле, те ме ко је су у до ме ну устав ног пра ва и ко је мо гу ути ца ти на 
при ме ну уста ва као нај ви шег прав ног ак та др жа ве не би мо гле да 
бу ду сти пу ли са не у до ме ну ме ђу на род ног пра ва, дру га чи јом прав-
ном фор мом сем ме ђу на род ним уго во ром. Ов де до дат но вре ди 
под се ти ти на члан 16 Уста ва Ср би је и од ред бу да по твр ђе ни ме ђу-
на род ни уго во ри мо ра ју би ти у скла ду са Уста вом.

Бри сел ски спо ра зум је сте још је дан по ку шај од би ја ња Ср би-
је да уђе у ре гу ли са ње ста ту са Ко со ва на ме ђу на род ној сце ни, као 
рав но прав ног чла на ме ђу на род не за јед ни це. Ин ге рен ци је ко је су 
по ве ре не Ко со ву Бри сел ским спо ра зу мом још увек ни су до вољ не 
за пот пу но при зна ва ње Ко со ва као су ве ре не др жа ве, али је су на 
тра си за цр та ној Ах ти са ри је вим пла ном, као и за да ци ма све че ти ри 
ми си је ко је тре нут но де лу ју на Ко со ву – а то је по сте пе ни пут ка 
пот пу ном оса мо ста ље њу.

Бри сел ски спо ра зум акт је у до ме ну уну тра шњег пра ва. Та-
кав за кљу чак не ми нов но отва ра пи та ња да ли је Ср би ја у фор ми 
спо ра зу ма на ста лог у про це су по сре до ва ња сме ла да до го во ри то 
што је до го во ри ла, од но сно да ли Бри сел ски спо ра зум под ло же 
устав но суд ској кон тро ли. 

3. ДОК ТРИ НАР НЕ ОСНО ВЕ ТУ МА ЧЕ ЊА УСТАВА 
– ТЕ О РИЈ СКИ И КОМ ПА РА ТИВ НИ ОСВРТ

При од лу чи ва њу о устав но сти Бри сел ског спо ра зу ма, Устав-
ни суд Ср би је сво ју од лу ку мо же да за сну је на јед ној од две док-
три не. С јед не стра не, док три на ори ги на ли зма (OriginalismDoctri-
ne) под ра зу ме ва да се при од лу чи ва њу о устав но сти спор ног ак та 
Устав ни суд ру ко во ди до слов ним ту ма че њем устав ног тек ста и из-
вор ним на ме ра ма ње го вих кре а то ра. Реч је о док три ни на ста лој у 
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САД ко ја је и да ље до ми нант на у прак си ње ног Вр хов ног су да. С 
дру ге стра не, док три на уста ва као „раз ви ја ју ћег ста бла“ (TheLiving
TreeDoctrine) под ра зу ме ва кре а тив но и ево лу тив но чи та ње устав-
ног тек ста ко је сво је упо ри ште за сни ва на ана ли зи устав не ствар-
но сти. Реч је о док три ни на ста лој у Ка на ди од лу ком Edwardsv.At-
torneyGeneralforCanadaиз 1929. го ди не, по зна ти јој каоPersons
case. Овај слу чај је тре ба ло да от кло ни ди ле му да ли је и же на ма 
при зна то пра во да бу ду име но ва не у Се нат. На и ме, пре ма устав ном 
тек сту из 1867. го ди не, у од ре ђе њу Се на та је нео д ре ђе но ста ја ло 
да је „осо ба ма“ (persons) до зво ље но да бу ду ње го ви чла но ви, што 
је отва ра ло ди ле му да ли се и же не мо гу под ве сти под по јам „осо-
бе“. Пре ма Суд ском Од бо ру Тај ног са ве та (JudicialCommitteeofthe
PrivyCouncil) „Акт о Бри тан ској Се вер ној Аме ри ци (BritishNorth
AmericaAct, 1867) је у Ка на ди за са дио жи во др во, ко је је спо соб но 
да ра сте и да се раз ви ја у окви ру сво јих при род них мо гућ но сти. 
Циљ ово га ак та је био да до де ли устав Ка на ди. По пут свих пи са-
них уста ва и он је био пред мет раз во ја пу тем упо тре бе и кон вен-
ци ја“.

Основ ни ар гу мент ко ји се ис ти че у при лог ори ги на ли зма је 
ње го ва за сно ва ност на прин ци пу су ве ре но сти на ро да. Во ља на ро да 
ко ја је из вор но из ра же на у устав ним од ред ба ма оба ве зу је све вре ме 
тра ја ња уста ва. Уко ли ко би су ди је мо гле да иг но ри шу устав не нор-
ме, при пи су ју ћи им не ко сло бод ни је зна че ње, до ве де но до ап сурд-
но сти, та ква прак са би оправ да ва ла и иг но ри са ње суд ске вла сти, 
бу ду ћи да су и ње на овла шће ња за сно ва на на том уста ву.12) Има ју-
ћи у ви ду да су ре ви зи о не про це ду ре уста ва, по пра ви лу, ра зум но 
по ста вље не, са вре ме не ге не ра ци је ни су оба ве за не „мр твом ру ком 
про шло сти“, јер, у слу ча ју за ста ре ло сти устав ног тек ста, ње га је 
мо гу ће при ла го ди ти ствар но сти по сред ством уста вом пред ви ђе ног 
по ступ ка ње го ве ре ви зи је.13)

У аме рич кој те о ри ји се на гла ша ва ју три вр ли не док три не 
ори ги на ли зма.14) Пр во, ју ри спру ден ци ја из вор них на ме ра „оче ва 
осни ва ча“ не до пу шта по ли ти за ци ју устав ног пра ва. Дру го, ова 
док три на до при но си очу ва њу де мо крат ског ле ги ти ми те та, јер је 
са мо из вор но зна че ње уста ва до би ло са гла сност гра ђа на. Тре ће, 
прак са ори ги на ли зма до при но си очу ва њу уста ва као „до ку мен та 
фик си ра ног и прав но оба ве зу ју ћег зна че ња“, и спре ча ва „фи ло зоф-

12)  Jef frey Gol dsworthy, “Con sti tu ti o nal In ter pre ta tion: Ori gi na lism”, PhilosophyCompass, 4/4, 
2009, p. 687.

13)  Ibidem.

14)  Ro bert Post, Re va Si e gel, “Ori gi na lism as a Po li ti cal Prac ti ce: The Right`s Li ving Con sti tu-
tion”, FordhamLawReview, Vol. 75, Iss. 2, 2006, pp. 552-554.
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ски аван ту ри зам“ као мо гућ ност не пре ста не про ме не „ко ло ри та“ 
уста ва.15)

Озбиљ ни ар гу мен ти се из но се и у при лог док три не тра га-
ња за „жи вим“ уста вом. Жи ви устав је ко ва ни ца ко ја основ ни за-
кон др жа ве до жи вља ва по пут ор га ни зма ко ји се раз ви ја и по ста је 
пред мет ту ма че ња на до ла зе ћих ге не ра ци ја. Устав се мо ра флек си-
бил но ту ма чи ти да би се при ла го ђа вао про ме њи вим дру штве ним 
окол но сти ма. Уз гред, кре а тив но ту ма че ње је не ми нов ност на по љу 
устав ног пра ва, јер су устав не од ред бе до брим де лом нео д ре ђе не, 
ви ше сми сле не и не ја сне.16)

Пред ност овог ста но ви шта је у то ме што омо гу ћа ва не пре-
ста ну ак ту ел ност устав ног тек ста, јер га раз вој но ту ма че ње чи ни 
при ме њи вим и у про ме њи вим дру штве ним окол но сти ма. За го вор-
ни ци док три не ево лу и ра ју ћег уста ва ис ти чу да се од ред бе уста ва 
не сме ју чи та ти „као по след ња во ља и те ста мент да он то за и ста 
не би и по стао“17). Устав тре ба ту ма чи ти на на чин да се од ње го-
вог тек ста не пре ста но са чи ња ва нај бо љи мо гу ћи акт у по сто је ћим 
окол но сти ма.18) С дру ге стра не, ори ги на ли сти по ла зе од те зе да би 
та кав при ступ дао пре ви ше мо ћи су ди ја ма ко ји би мо гли да ме ња-
ју устав у скла ду са соп стве ним по ли тич ким иде о ло ги ја ма, ми мо 
ре ви зи о не про це ду ре. Бу ду ћи да ни је фор мал но про ме њен, устав 
и да ље има оно зна че ње као у тре нут ку свог до но ше ња. У при лог 
од бра не док три не „раз ви ја ју ћег ста бла“ ис ти че се још и то да тре ба 
пра ви ти раз ли ку из ме ђу зна че ња уста ва и ње го ве при ме не. Ле ги-
тим но је ме ња ти при ме ну устав них нор ми, јер се ме ња ју и окол но-
сти у ко ји ма се устав при ме њу је.19)

У до са да шњој устав ној прак си рет ки су чи сти мо де ли при-
ме не јед не од ове две док три не у ту ма че њу уста ва. Нај до след ни ја 
при ме на док три не ори ги на ли зма од ли ку је САД. У Аустра ли ји до-
ми ни ра „уме ре ни ори ги на ли зам“ или „ле га ли зам“ пре ма ко ме се 
ре чи уста ва ту ма че са исто вет ним зна че њем ко је су оне има ле у 
тре нут ку до но ше ња овог ак та. Ова кав при ступ ни је пот пу но до-
сле дан, јер се ипак пра ви раз ли ка из ме ђу зна че ња тер ми на ко ја су 
не про ме њи ва, и њи хо ве при ме не ко ја се ме ња у скла ду са про ме-
ње ним окол но сти ма. Не мач ки Са ве зни устав ни суд сво је од лу ке 
за сни ва на не пи са ним прин ци пи ма, устав ном тек сту, прак си не-

15)  Ibidem, 554.

16)  Jef frey Gol dsworthy, op.cit., p. 689.

17)  Hun ter v. So ut ham (1984).

18)  Ja mes Fle ming, “Li ving Ori gi na lism and Li ving Con sti tu ti o na lism as Mo ral Re a dings of the 
Ame ri can Con sti tu tion”, BostonUniversityLawReview, Vol. 92, 2012, pp. 1176-1177.

19)  Ibidem, p. 690.
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мач ког кон сти ту ци о на ли зма, исто ри ји уста ва, суд ским пре це ден-
ти ма, те о риј ским ста во ви ма, као и ма те ри ја ли ма ком па ра тив ног и 
ме ђу на род ног ка рак те ра. Из вор не на ме ре уста во пи са ца у прак си 
са ве зног Устав ног су да су од се кун дар ног зна ча ја.

На су прот ном по лу је ју ри спру ден ци ја ка над ског Вр хов ног 
су да ко ји оста је при вр жен док три ни „раз ви ја ју ћег ста бла“. Ипак, 
ова док три на се не при ме њу је пот пу но до след но ни у са мој Ка на-
ди. По сто је два из у зет ка, је дан оп штег ка рак те ра, а дру ги кон крет-
ног. Пр во, „те о ри ја `развијајућег стабла` ни ка да ни је ко ри шће на да 
би у пот пу но сти тран сфор ми са ла до ку мент или до пи са ла од ред бу 
ко ја из вор но ни је би ла при хва ће на. Би ло би не при ме ре но и опа сно, 
ка да би суд на тај на чин мо гао да ме ња устав др жа ве“.20) Дру го, 
кон кре тан из у зе так од ове док три не од но си се на пра ва до мо ро да-
ца, јер се по ла зи од ста но ви шта да је исто ри ја де тер ми ни шу ћа на 
том по љу.21) На и ме, устав на ре ла ци ја ко ја је уста но вље на из ме ђу 
до мо ро да ца и Кру не у јед ном исто риј ском тре нут ку сма тра се не-
про ме њи вом.

Као уоста лом и у суд ској прак си, и у те о ри ји је све ви ше оних 
ко ји за го ва ра ју по ми ре ње ове две су прот ста вље не док три не. По-
сто је број не ва ри јан те ори ги на ли зма, али сви ма њи ма је за јед нич-
ко од ба ци ва ње кре а тив ног и мо рал ног чи та ња устав ног тек ста.22) 
Ту ма че ње уста ва се све ви ше до жи вља ва као про цес ис тра жи ва ња 
и оства ри ва ња нај бо љег раз у ме ва ња по сто је ћих устав них зах те ва. 
Да кле, уме ре ни ори ги на ли зам је кон цепт ко ји мо же оправ да ти све, 
због че га се ова док три на зна чај но при бли жа ва рас те гљи вом ево-
лу тив ном ту ма че њу уста ва.23)

4. БРИ СЕЛ СКИ СПО РА ЗУМ – ПО ЛИ ТИЧКИ 
ИЛИ (НЕ)УСТАВ НИ ПРАВ НИ АКТ?

Бу ду ћи да Бри сел ски спо ра зум не ма обе леж ја ме ђу на род ног 
уго во ра по ста вља се пи та ње да ли је реч о ак ту ко ји под ле же оце ни 
устав но сти од стра не Устав ног су да. Пре ма зва нич ни ци ма Ре пу-
бли ке Ср би је, Бри сел ски спо ра зум је по ли тич ки акт ко јим је Вла да 
оства ри ла сво је устав но овла шће ње на во ђе ње уну тра шње по ли-
ти ке у ци љу ре ша ва ња ко сов ског про бле ма. Бри сел ски спо ра зум 
је, пре ма ре чи ма Ми ни стра прав де Ни ко ле Се ла ко ви ћа, са мо јед на 

20) R. v. Pro sper (1994).

21) John Bor rows, “(Ab)Ori gi na lism and Ca na da`s Con sti tu tion, SupremeCourt LawReview, 
Vol. 58, 2012, p. 358.

22) Ja mes Fle ming, op.cit., p. 1174.

23) Ja mes Fle ming, op.cit., p. 1179.
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од фа за ду го трај ног про це са кон сти ту и са ња су штин ске ауто но ми је 
на Ко сме ту, а од лу чи ва њем о ње го вој устав но сти Устав ни суд би 
на се бе пре у зео уло гу Вла де Ср би је за утвр ђи ва ње и во ђе ње по ли-
ти ке.24) Ипак, нај зна чај ни ја име на на ше устав но прав не на у ке су се 
сло жи ла о то ме да је Бри сел ски спо ра зум прав ни акт и да Устав ни 
суд тре ба да од лу чу је о ње го вој устав но сти.25) На и ме, спо ра зум је 
на стао као не фор мал ни пи са ни по ли тич ки до го вор „а он да је ње-
го ва са др жи на до би ла спо ља шњу фор му оп штег ак та Вла де, под 
име ном `закључак`, и оп штег ак та На род не скуп шт ине`, под име-
ном `одлука`. Та ко је Спо ра зум по стао са став ни део ова два оп шта 
ак та из но мен кла ту ре оп штих ака та по зи тив ног пра ва, а то зна чи 
да је спо ра зум по стао оп шти акт по зи тив ног пра ва Ре пу бли ке Ср-
би је ко ји има оп ште деј ство“.26) Да ни је та ко, овај спо ра зум не би 
про из во дио прав но деј ство. Но, на осно ву ње га је до нет чи тав низ 
по је ди нач них прав них ака та ко ји ма се у ре ал ност пре та чу ре ше-
ња до го во ре на у Бри се лу.27) Сто га, Бри сел ски спо ра зум је не спор но 
оп шти прав ни акт и под ле же кон тро ли устав но сти.

Ле ти ми чан и по вр шан осврт на Бри сел ски спо ра зум је до-
во љан да се уочи да је ње го ва са др жи на не дво сми сле но у су прот-
но сти са Уста вом Ср би је. Пр во, Бри сел ски спо ра зум пред ви ђа 
обра зо ва ње За јед ни це ве ћин ских срп ских оп шти на на Ко со ву чи ји 
ће ста тус би ти за јем чен ме ро дав ним пра вом и устав ним пра вом. 
Са рад ња оп шти на ко је кон сти ту и шу За јед ни цу на ко лек тив ној 
при ме ни овла шће ња оства ри ва ће се у скла ду са над ле жно сти ма у 
Европ ској по ве љи о ло кал ној са мо у пра ви и ко сов ским за ко ном. За-
јед ни ца оп шти на ће оства ри ва ти и дру ге над ле жно сти ко је јој до-
де ле цен трал не вла сти. По сма тра ју ћи у це ли ни по ме ну та ре ше ња 
ја сно је да је реч о цен трал ној вла сти и устав ном пра ву Ко со ва, а 
не о Уста ву Ре пу бли ке Ср би је. Бри сел ски спо ра зум ус по ста вља га-
ран ти је за шти те Ср ба као на ци о нал не ма њи не у окви ру ко сов ског 
устав ног си сте ма.

Дру го, Бри сел ски спо ра зум уста но вља ва је дин стве ну по ли-
ци ју, под на зи вом Ко сов ска по ли ци ја, уз пред ви ђа ње ин сти ту ци-
о нал ног јем ства да ће че ти ри ве ћин ске срп ске оп шти не на се ве ру 
има ти ре ги о нал ног ко ман дан та по ли ци је из ре да ко сов ских Ср ба 

24) Ни ко ла Се ла ко вић, „Устав ни суд да се про гла си не на дле жним за Бри сел ски спо ра зум“, 
Политика, 25. 06. 2014. го ди не.

25)  Рат ко Мар ко вић, „За што је Бри сел ски спо ра зум не у ста ван?“, Печат бр. 324, 27. 06. 
2014, стр. 60-63; Вла дан Пе тров, „Шет ња по Бри се лу са Уста вом Ср би је ̀ под миш ком`“, 
Печат бр. 325, 04. 07. 2014, стр. 63-65; Ко ста Ча во шки, „Ве ли ко ве ће до ви тљи вих љу-
ди“, Печат бр. 324, 27. 06. 2014, стр. 64-67.

26)  Рат ко Мар ко вић, op.cit., стр. 60-61.

27) Ви де ти: Ко ста Ча во шки, op.cit., стр. 66.
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ко га име ну је Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва Ко со ва. При 
то ме, са став Ко сов ске по ли ци је на се ве ру Ко со ва од го ва ра ће ет-
нич ком са ста ву че ти ри ве ћин ски срп ске оп шти не. Реч је о „за о-
кру жи ва њу мо но по ла си ле као су штин ског еле мен та су ве ре но сти 
Ко со ва“28), што је у ди рект ној су прот но сти са Уста вом Ср би је ко ји 
пред ви ђа да су од бра на и без бед ност у ис кљу чи вој над ле жно сти 
Ре пу бли ке Ср би је (чл. 97, т. 4).

Тре ће, пред ви ђе но је ин те гри са ње суд ске вла сти ко ја ће 
функ ци о ни са ти у окви ру је дин стве ног прав ног си сте ма Ко со ва. 
Га ран ти је ко је тре ба да обез бе де уче шће Ср ба у ко сов ском пра во-
суд ном си сте му пред ста вља ју уоби ча је не ме ха ни зме за шти те на-
ци о нал не ма њи не у упо ред ном пра ву. Реч је о пре пу шта њу суд ске 
вла сти Ре пу бли ци Ко со во чи ме се ди рект но кр ши ви ше од ре да ба 
Уста ва Ср би је. По ме ни мо да је та кво ре ше ње у су прот но сти са на-
че лом је дин ства прав ног по рет ка (чл. 4, ст. 1), је дин ства и не де љи-
во сти те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је (чл. 8, ст. 1), је дин стве но сти 
суд ске вла сти на це лој те ри то ри ји Ср би је (чл. 142, ст. 1).

Че твр то, утвр ђе но је да се у оп шти на ма на се ве ру 2013. го ди-
не ор га ни зу ју ло кал ни из бо ри у скла ду са ко сов ским за ко ном и ме-
ђу на род ним стан дар ди ма. Ни јед ном реч ју не по ми њу се про пи си 
Ре пу бли ке Ср би је, иако је Устав пред ви део је дин стве ност прав ног 
по рет ка у ко ме по сто ји ис кљу чи во је дан но си лац за ко но дав не вла-
сти, На род на скуп шти на. Ор га ни зо ва ње ло кал них из бо ра у скла ду 
са прав ним про пи си ма ко је не по зна је устав ни си стем Ср би је још 
јед на је по твр да о пре пу шта њу свих пре ро га ти ва вла сти Ре пу бли ци 
Ко со во.

5. ЗА КЉУ ЧАК

 Два су прав ца ко ја би Устав ни суд мо гао да сле ди при ли-
ком од лу чи ва ња о устав но сти Бри сел ског спо ра зу ма. Уко ли ко се 
при кло ни док три ни ори ги на ли зма и до слов ном ту ма че њу устав-
ног тек ста, за да так Устав ног су да је јед но ста ван, јер је Бри сел ски 
спо ра зум очи глед но не у ста ван прав ни акт. Но, уко ли ко бу де сле дио 
док три ну уста ва као „раз ви ја ју ћег ста бла“, тра га ју ћи за ре ал ним 
уста вом, за да так Устав ног су да ће би ти уне ко ли ко ком пли ко ва ни-
ји. У до но ше њу ко нач не од лу ке, пре ма овој док три ни, Устав ни суд 
би се мо гао ру ко во ди ти чи ње ни цом да Ср би ја, већ ви ше од јед не 
де це ни је, не оства ру је сво ја су ве ре на пра ва на Ко сме ту и да је за-
кљу чи ва ње Бри сел ског спо ра зу ма са мо упо до бља ва ње прав ног са 

28)  Вла дан Пе тров, op.cit., 62-63.
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фак тич ким ста њем. Ипак, ка ко је ком па ра тив на ана ли за по ка за ла, 
док три на уста ва као „раз ви ја ју ћег ста бла“ има сво ја огра ни че ња. 
Без об зи ра на то што ова док три на под ра зу ме ва при ла го ђа ва ње 
уста ва про ме њи вим дру штве ним окол но сти ма, ње на при ме на у 
по ступ ку (устав но)суд ске кон тро ле устав но сти ни ка да не зна чи и 
до но ше ње од лу ке ко ја би про тив ре чи ла из ри чи том сло ву устав ног 
тек ста. Да кле, до не та од лу ка не сме би ти contraconstitutionem, и у 
том сми слу кре а тив но чи та ње устав них нор ми у ци љу при ла го ђа-
ва ња дру штве ној ствар но сти мо же да по при ми са мо об лик раз ви-
ја ња и мо дер ни зо ва ња устав ног тек ста, али не и ње го вог пре пра-
вља ња.

Бу ду ћи да је Устав Ср би је ре ла тив но нов акт и да се су-
штин ски ни су про ме ни ле дру штве не окол но сти, јер и у тре нут ку 
до но ше ња овог ак та Ср би ја ни је вр ши ла сво ја су ве ре на пра ва на 
Ко сме ту, не по сто ји оправ да ње да се Устав ни суд оглу ши о из ри-
чи то устав но ре ше ње и при ме ни ево лу тив но ту ма че ње. Уоста лом, 
не мо же се оче ки ва ти од Устав ног су да, да до но си од лу ке constra
constitutionem и пре кра ја те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је. Та ква од-
лу ка тре ба да бу де на по ли тич ким ор га ни ма, ко ји би, у слу ча ју да 
за сту па ју та кво гле ди ште, мо ра ли отво ре но да се упу сте у крај ње 
не из ве сну аван ту ру про ме не уста ва.

Прем да је реч о две ди ја ме трал но су прот не док три не ко је би 
Устав ни суд мо гао да сле ди у до но ше њу од лу ке о не у став но сти 
Бри сел ског спо ра зу ма, ко нач ни епи лог би мо рао би ти исто ве тан 
без об зи ра на ње го во док три нар но опре де ље ње. Бу ду ћи да је реч о 
од ри ца њу од свих пре ро га ти ва вла сти на Ко сме ту, Устав ни суд Ср-
би је не ма дру ги из бор не го да утвр ди не у став ност Бри сел ског спо-
ра зу ма. Ар гу мент у при лог те зи да је Бри сел ски спо ра зум са мо јед-
на фа за у пост пуп ку кон сти ту и са ња су штин ске ауто но ми је у овој 
ју жној срп ској по кра ји ни не при хва тљив је. На и ме, уста но вља ва ње 
су штин ске ауто но ми је на Ко сме ту би тре ба ло да сле ди по уста вом 
пред ви ђе ном по ступ ку. Но, бу ду ћи да Бри сел ски спо ра зум пред-
ви ђа пре но ше ње свих др жав них функ ци ја на Ко со во, ап сурд но је 
и по ми ња ти су штин ску ауто но ми ју, јер је она обе сми шље на на кон 
ова ко кон ци пи ра ног ре ше ња ко сов ског про бле ма. Ме ђу тим, ако је 
већ ак ту ел на по ли тич ка власт опре де ље на на та кав на чин, она би 
то са свим отво ре но и тре ба ло да при зна, а у то ме ће је под ста ћи и 
Устав ни суд уко ли ко бу де на ви си ни свог за дат ка и до не се је ди но 
мо гу ћу од лу ку, од лу ку о не у став но сти Бри сел ског спо ра зу ма.
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Dar ko Si mo vic, Ti ja na Sur lan

(NON)LE GAL NA TU RE  
OF THE BRUS SELS AGRE E MENT

Resume
In this ar tic le, the aut hors di scuss the le gal na tu re of the Brus sels 

Agre e ment. The main pur po se was to de fi ne its le gal na tu re and thus its 
im pli ca ti ons on the le gal system of the Re pu blic of Ser bia. The analysis 
com ple ted is two fold – from the aspect of In ter na ti o nal Pu blic Law and 
ac cor ding to Con sti tu ti o nal Law. Cur rently, the re is no pre va i ling po-
int of vi ew re gar ding its le gal na tu re in the light of In ter na ti o nal Pu blic 
Law. The re fo re, the first part of this pa per de als with the is sue of whet-
her the Brus sels Agre e ment is an in ter na ti o nal tre aty or just a le gal act 
re sul ted from in ter na ti o nally-led me di a tion. The con clu sion is that the 
Brus sels Agre e ment do es not me et the cri te ria to be de e med an in ter-
na ti o nal tre aty. Ho we ver, it is a le gal act but not a pu rely po li ti cal act. 

Whi le analyzing whet her the Agre e ment do form an in ter na ti o nal 
tre aty, all con sti tu ti ve in ter na ti o nal tre aty ele ments we re ela bo ra ted. As 
for the con clu sion main po ints sho uld be un der li ned: form of the Agre-
e ment, as well as the le gal stan ding of sig na to ri es sho uld be in ter pre ted 
in ac cor dan ce with the cu sto mary in ter na ti o nal law. Ko so vo, whet her 
tre a ted as an in de pen dent co un try or tem po rary, non-de fi ned su bject 
of in ter na ti o nal law co uld be mem ber-party of the in ter na ti o nal tre aty. 
Ne vert he less, Brus sels Agre e ment do es not pre sent an in ter na ti o nal tre-
aty sin ce its su bject mat ter is not in the fi eld of the In ter na ti o nal Pu blic 
Law, but rat her in the fi eld of Con sti tu ti o nal Law. Thus, as for the con-
clu sion, it is cla ri fied that the Agre e ment is pro duct of the me di a tion. 
Es sen tial is sue on be half of Re pu blic of Ser bia that has emer ged from 
this pro cess is whet her Ser bian po li ti cal re pre sen ta ti ves we re aut ho ri-
zed to sign such a do cu ment or it has been com ple ted ultravires and
op po sing to the Ser bian Con sti tu tion.

As to the con sti tu ti o na lity of the Brus sels Agre e ment, a di lem-
ma aro se abo ut how the Con sti tu ti o nal Co urt of Ser bia sho uld ap pro-
ach this mat ter. Ta king in to con si de ra tion that the Con sti tu ti o nal Co urt 
of Ser bia has no cle arly de fi ned doc tri nal ba sis in its de ci sion-ma king 
yet, a short the o re ti cal and com pa ra ti ve re vi ew of two di a me tri cally op-
po sed ap pro ac hes in con sti tu ti o nal in ter pre ta tion is gi ven (Originalism
Doctrinev.„TheLivingTree“Doctrine).

The ori gi na lism doc tri ne in vol ves li te ral in ter pre ta tion of the 
con sti tu ti o nal text and ori gi nal in tents of its cre a tors by the Con sti tu ti-
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o nal Co urt in the pro cess of de ci ding on the con sti tu ti o na lity of a dis-
pu ta ble act. The doc tri ne ori gi na ted in the USA and it is to da te a do mi-
nant prac ti ce in its Su pre me Co urt. The fun da men tal ar gu ment which 
is emp ha si zed in fa vor of ori gi na lism is its de pen den ce on the prin ci ple 
of po pu lar so ve re ignty. On the ot her hand, The Li ving Tree Doc tri ne 
in vol ves cre a ti ve and evo lu ti o nary in ter pre ta tion of the con sti tu ti o nal 
text who se ma in stay is ba sed on the analysis of con sti tu ti o nal re a lity. 
This doc tri ne, was co i ned in Ca na da; by the de ci sion of Ed wards v. 
At tor ney Ge ne ral of Ca na da from 1929, wi dely known as the Per sons 
ca se. The advan ta ge of this po int of vi ew is the fact that it al lows for 
the con sti tu ti o nal text to re tain its up-to-da te sta tus con ti nu o usly; be ca-
u se de ve lop men tal in ter pre ta tion ma kes it ap pli ca ble in di ver se so cial 
cir cum stan ces. 

The analysis of com pa ra ti ve ju ri spru den ce le ads to the con clu-
sion that the re is a gro wing trend to ward re ap pro ac hment of the se two 
doc tri nes in prac ti ce, but that (con sti tu ti o nal) ju di cial re vi ew of con-
sti tu ti o na lity ne ver in vol ves the adop tion of de ci si ons which di rectly 
con tra dict a cle ar and ex pli cit con sti tu ti o nal norm. The re fo re, due to the 
ob vi o us un con sti tu ti o na lity of the Brus sels Agre e ment, but re gar dless 
on which of the doc tri nes the Con sti tu ti o nal Co urt will ba se its de ci-
sion, the Con sti tu ti o nal Co urt has no ot her cho i ce then to de ci de on its 
un con sti tu ti o na lity.
Key words: The Brus sels Agre e ment, in ter na ti o nal tre aty, me di a tion act, The 

Con sti tu tion of Ser bia, Con sti tu ti o nal Co urt, Ko so vo.

* Овај рад је примљен 23. новембра 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 27. новембра 2014. године.
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ВладимирБ.Ђурић
Институтзаупоредноправо,Београд

БРИСЕЛСКИСПОРАЗУМ-ПОНОВО
СМИШЉЕНЕСМУТЊЕ

Сажетак
Овај рад ба ви се пи та њем устав но сти тзв. Бри сел ског спо-

ра зу ма (да ље БС) и отво ре ним пи та њи ма ње го ве устав но суд ске 
кон тро ле. На кон те о риј ске ана ли зе пој ма ме ђу на род ног уго во ра, у 
ра ду је упо тре бом дог мат ско-прав ног ме то да утвр ђе но да БС има 
еле ме на та ме ђу на род ног уго во ра и да, као та кав, ни је ра ти фи ко ван 
у скла ду са устав ним од ред ба ма, јер је, уме сто у фор ми устав ног 
за ко на, ра ти фи ко ван у фор ми за кључ ка Вла де. Шта ви ше, бу ду ћи 
дапри зна је уго вор ни ка па ци те та “Ко со ва” и пре пу шта том ен ти те-
ту вр ше ња др жав них функ ци ја и над ле жност уре ђи ва ња по је ди них 
обла сти дру штве ног жи во та ко је су у ис кљу чи вој над ле жно сти др-
жа ве, БС је и са др жин ски не у ста ван.
Кључ не ре чи: Бри сле ски спо ра зум, ме ђу на род ни уго вор, ра ти фи ка ци ја, 

кон тро ла устав но сти
«Свештобихимаодакажемосамомтекстусводилобисе

натодајеоннедовољанинеприкладанзастварниразговорооно
мештојеуовомтренуткујединонужно....Свакокоумедаполи
тичкигледаимисли,лакоможеоткритидапроменауставакоја
сесадахоћедаспроведенеманикакавдубљидруштвенисмисао,
данеманичегзаједничкогснекаквимтобоженагомиланимдру
штвенимтешкоћама...,данемазациљразрешавањенекихпри
родних,неизбежних,незаобилазнихтешкоћа....Усадашњојситу
ацији,изгледадајенајбољеникогнесумњичитииникоменишта
неподметати,већсамотрезвеноиразложнопоказатиочемусе
овде,заправо,ради.»

Ми ха и ло Ђу рић
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За по тре бе јав не рас пра ве у устав но суд ском по ступ ку оце-
не устав но сти БС, из мно гих раз ло га нај у ти цај ни јој рас пра ви и 
нај а ва жни јем устав но суд ском по ступ ку од ка да је у на шој др жа ви 
уве ден тај вид кон тро ле устав но сти, аутор овог при ло га био је по-
зван да из ло жи сво је ми шље ње о устав но сти тог спо ра зу ма. Свој 
при лог, аутор је за по чео на во ди ма из јед ног чу ве ног тек ста ко ји је 
сна гом сво јих ар гу ме на та и да ле ко се жно шћу на ла за ко ји су по чи-
ва ли на исти но љу би вом при сту пу на дах њи вао ге не ра ци је сту де-
на та бе о град ског, али и дру гих прав них фа кул те та у ко је аутор и 
сам спа да. Тај глас, да нас мо жда већ и за бо ра вљен иако до ла зи из 
не та ко да ле ке про шло сти, из ре чен је под на сло вом ко ји, чи ни се, 
вер но осли ка ва све што се у ве зи са БС де ша ва ло и што мо же да 
нам се до го ди. Реч је, да ка ко, о смишљенимсмутњама. Упра во се 
за кљу чи ва ње и при ме на БС мо гу ока рак те ри са ти је ди но, и ни ка ко 
дру га чи је, као сми шље не смут ње ко је са вла да ви ном пра ва, устав-
но шћу, а са мим тим и за шти том др жа ве и прав ног по рет ка, не ма ју 
ни ка кве ве зе и ко је их, шта ви ше, ра за ра ју. Но, по слу шај мо са вет 
проф. Ђу ри ћа и по ку шај мо да тре зве но и ра зло жно по ка же мо о 
че му се за пра во ов де ра ди. По ла зе ћи од по тре ба јав не рас пра ве и 
сле де ћи пи та ња по ста вље на у ре фе ре ту су ди је из ве сти о ца1), нај-
пре тре ба са гле да ти при ро ду и ка рак тер БС.

1.ПРИРОДАИКАРАКТЕРБС

Ана ли за при ро де и ка рак те ра БС тре ба да пру жи од го вор на 
прет ход но пи та ње од ко јег за ви си мо гућ ност устав но суд ске кон-
тро ле тог ак та. Реч је о то ме да ли је БС ме ђу на род ни уго вор, или 
по ли тич ки и сто га прав но нео ба ве зу ју ћи акт. Пр ви ко рак је од ре ђе-
ње са мог пој ма ме ђу на род ног уго во ра. 

1.1.Појаммеђународногуговора

У по зи тив ном ме ђу на род ном пра ву, по јам ме ђу на род ног 
уго во ра од ре ђен је Беч ком кон вен ци јом о уго вор ном пра ву из 1969. 
(да ље БК) и Кон вен ци јом о пра ву уго во ра из ме ђу др жа ва и ме ђу-
на род них ор га ни за ци ја или из ме ђу ме ђу на род них ор га ни за ци ја из 
1986. БК де фи ни ше уго вор у чла ну 2.став1.тач ка а. као «међуна
родниспоразум закљученписменоизмеђудржаваикоји јерегу
лисанмеђународнимправом,билодајесадржануједноминстру
ментуилиудваиливишеинструменатамеђусобноповезаних,без

1)  IУо-247/2013
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обзиранањеговпосебанназив».2) Пре ма из ри чи тој од ред би БК ко-
ја је са др жа на у чла ну 3, чи ње ни ца да се БК не при ме њу је на спо-
ра зу ме за кљу че не из ме ђу др жа ва и дру гих су бје ка та ме ђу на род ног 
пра ва или из ме ђу дру гих су бје ка та ме ђу на род ног пра ва, као и на 
ме ђу на род не спо ра зу ме ко ји ни су за кљу че ни пи сме ним пу тем, не 
иде на уштрб прав не вред но сти та квих спо ра зу ма. Ме ђу на род ни 
уго во ри на ко је се не при ме њу ју од ред бе БК ре гу ли са ни су Кон-
вен ци јом из 1986 ко ја у чла ну 2. де фи ни ше уго вор исто вет но као 
и Кон вен ци ја из 1969.осим што, има ју ћи у ви ду пред мет ко ји ре-
гу ли ше, пред ви ђа да се уго во ри за кљу чу ју из ме ђу јед не или ви ше 
др жа ва и јед не или ви ше ме ђу на род них ор га ни за ци ја, или из ме ђу 
са мих ме ђу на род них ор га ни за ци ја.3)

У те о ри ји ме ђу на род ног јав ног пра ва ис ти чу се два еле мен та 
као основ ни кри те ри ју ми, од но сно усло ви ко ји ма сва ки спо ра зум 
мо ра да удо во љи да би се мо гао сма тра ти ме ђу на род ним уго во-
ром – да бу де за кљу чен из ме ђу су бје ка та ме ђу на род ног пра ва (ме-
ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет) и да је ре гу ли сан ме ђу на род ним 
пра вом.

У по гле ду пр вог усло ва тре ба ис та ћи да се уго вор ни ка па ци-
тет у ме ђу на род ном пра ву не по ду да ра увек са др жав ним су ве ре-
ни те том, али и да из о ста нак свој ства су бјек та ме ђу на род ног пра ва 
на стра ни јед ног од уго ва ра ча од у зи ма скло пље ном уго во ру ме ђу-
на род ни ка рак тер, та ко да се спо ра зу ми ко је ме ђу на род ни су бјек ти 
за кљу чу ју са по је дин ци ма, при ват ним ли ци ма уну тра шњег пра ва, 
или не вла ди ним (при ват ним) ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма не 
мо гу сма тра ти уго во ри ма у сми слу ме ђу на род ног јав ног пра ва.4) 

2) Пре вод ко ји је у ра ду ко ри шћен пре ма «Слу жбе ни лист СФРЈ – Ме ђу на род ни уго во ри» 
бр. 30/1972

3) Ви ше о та квим уго во ри ма у Зо ран Ра ди во је вић, Кодификацијаправа уговораизмеђу
држава и међународних организација или између међународних организација, СКЦ, 
Ниш,1998

4) Зо ран.Ра ди во је вић, Уговори међународних организација у савременом међународном
јавномправу, СКЦ,Ниш, 1996.стр.380; Бра ни мир Јан ко вић, Зо ран Ра ди во је вић, Међуна
роднојавноправо,Свен, Ниш,2005.стр.22;У слу ча ју Ан гло-иран ске нафт не ком па ни је, 
Стал ни суд ме ђу на род не прав де стао је на становиштe да се уго вор из ме ђу јед не др жа ве 
и при ват не ком па ни је ко ја је у ве ћин ском вла сни штву дру ге вла де не мо же сма тра ти 
ме ђу на род ним уго во ром.- ICJ Re ports 1952.p.112. У ко мен та ри ма се на во ди да је Суд 
им пли ци рао да уго вор зах те ва да две или ви ше др жа ва бу ду оба ве за не vis-à-vis јед на 
дру ге.- Edu ar do J. de Arécha ga, „In ter na ti o nal Law in the Past Third of a Cen tury”, Recueil
desCours, The Ha gue Aca demy of In ter na ti o nal Law, 1978, p.36; Ако текст уго во ра ко ји 
др жа ва за кљу чи са прав ним ли цем из дру ге др жа ве не упу ћу је на уну тра шње пра во 
јед не од уго вор ни ца или тре ће др жа ве као ме ро дав но, реч је о «транснационалномкон
тракту» на ко ји се ди рект но при ме њу ју оп шта на че ла пра ва – Вла ди мир Ђу ро Де ган, 
Међународноправо, Прав ни фа кул тет, Ри је ка, 2000.стр.121 



СПМброј4/2014,годинаXXI,свеска46. стр.159180.

162

По себ но пи та ње је на ко ји на чин се у упо ред ном уну тра шњем 
пра ву утвр ђу је да ли је су прот на стра на(е) но си лац уго вор ног ка-
па ци те та. У окви ру те рав ни по сма тра ња, нај пре тре ба раз мо три ти 
да ли се за кљу чи ва ње уго во ра са те ри то ри јал ним ен ти те ти ма ко ји 
ни су др жа ве, у уну тра шњем пра ву, за по тре бе спро во ђе ња устав-
ног по ступ ка за кљу чи ва ња и из вр ша ва ња ме ђу на род них уго во ра, 
сма тра за кљу чи ва њем ме ђу на род ног уго во ра. Од го вор на из ло же-
но пи та ње ни је јед но зна чан. Раз ли ке не по сто је са мо из ме ђу др жа-
ва, већ се по ја вљу ју и у окви ру јед не др жа ве, та ко да је очи глед но 
да је по ли тич ки ин те рес др жа ва од лу чу ју ћи чи ни лац.5) У окви ру 
раз ма тра ња да ли се спо ра зум за кљу чу је са су бјек том ме ђу на-
род ног пра ва и/или но си о цем уго вор ног ка па ци те та мо же се 
ука за ти и на прак су по је ди них др жа ва ко је су сво је спо ра зу ме 
са др жа ва ма ко је су под њи хо вим про тек то ра том сма тра ле за 
ме ђу на род не уго во ре.6) Утвр ђи ва ње ме ђу на род но прав ног су бјек-
ти ви те та и уго вор ног ка па ци те та дру ге или дру гих уго вор них стра-
на је удоба за кљу чи ва ња ме ђу на род ног уго во ра по ли тич ко пи та ње 
ко је је пре те жно у над ле жно сти из вр шне вла сти. Ме ђу тим, прак са 
др жа ва у ве ли ком бро ју по зна је слу ча је ве за кљу чи ва ња спо ра зу ма 
на ко је су при ме ње на пра ви ла уну тра шњег пра ва о за кљу чи ва њу 
ме ђу на род них уго во ра, са ен ти те ти ма чи ја се др жав ност оспо ра ва-
ла и на кон за кљу че ног спо ра зу ма7) 
5) При ме ра ра ди, Фран цу ска је са Кве бе ком за кљу чи ла ви ше спо ра зу ма ко ји у уну тра-

шњем пра ву Фран цу ске има ју ста тус ме ђу на род них спо ра зу ма на ко је су при ме њи ва ни 
чла но ви 52.-55. Уста ва. ко ји се од но се на ме ђу на род не уго во ре, а спо ра зу ми су об ја-
вље ни у Слу жбе ним но ви на ма те др жа ве. Са дру ге стра не, САД су од би ле да за кљу че 
спе ци јал ни би ла те рал ни тр го вин ски спо ра зум са Кве бе ком.

6) Та ко, иако су фран цу ски су до ви у не ким слу ча је ви ма из ри чи то ста ли на ста но ви ште да 
је Ан до ра «до бро без ме ђу на род ног су бјек ти ви те та», Фран цу ска је са Ан до ром, чи ји је 
је дан од про тек то ра, за кљу чи ва ла спо ра зу ме ко ји су са ста но ви шта уну тра шњег пра ва, у 
по гле ду по ступ ка за кљу чи ва ња и об ја вљи ва ња, сма тра ни за ме ђу на род не уго во ре (нпр. 
Кон вен ци ја о со ци јал ном оси гу ра њу из ме ђу Фран цу ске и Ан до ре ко ја је пот пи са на 12. 
де цем бра 2000.) 

7) По себ но је ва жан при мер Основ ног уго во ра из ме ђу СР Не мач ке и ДДР-а из 1971. Има-
ју ћи у ви ду да СР Не мач ка ни је при зна ва ла др жав ност ДДР-а, по ста ви ло се пи та ње да 
ли је Основ ни уго вор ме ђу на род ни уго вор на ко ји тре ба при ме ни ти устав на пра ви ла о 
за кљу чи ва њу ме ђу на род них спо ра зу ма. На уго вор је при ме њен по сту пак ко ји Основ ни 
за кон СР Не мач ке пред ви ђа за ме ђу на род не уго во ре, та ко да је Бун де стаг 1973. за ко ном 
по твр дио Основ ни уго вор. Ба вар ска вла да је тим по во дом по кре ну ла по сту пак пред Са-
ве зним устав ним су дом. У сво јој од лу ци из 1973. Са ве зни устав ни суд СР Не мач ке је 
ипак био гле ди шта да је ДДР др жа ва у сми слу ме ђу на род ног пра ва и да је као та ква ме-
ђу на род но прав ни су бјект не за ви сно од ње го вог при зна ва ња.Пре ма од лу ци, СР Не мач ка 
ни је ме ђу на род но прав но при зна ла ДДР, али је за кљу чи ва ње уго во ра, на по се бан на чин, 
им пли ци ра ло фак тич ко при зна ње. Суд је за кљу чио да од нос из ме ђу ДДР-а и СР Не мач-
ке под ле же ме ђу на род ном пра ву, али да је са др жин ски реч о од но су «interse». 
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Дру ги услов ко ји уго вор мо ра да ис пу ни да би се сма трао 
ме ђу на род ним уго во ром је да је ре гу ли сан ме ђу на род ним пра вом.8) 
Кон вен ци је не са др же ја сно из ра жен кри те ри јум за од ре ђи ва ње 
шта тре ба сма тра ти спо ра зу мом ко ји је ре гу ли сан ме ђу на род ним 
пра вом. Пре ма схва та њи ма те о ри је, од су штин ске ва жно сти је на-
ме ра уго вор ни ца да се ство ре пра ва и оба ве зе по ме ђу на род ном 
пра ву.9)Уко ли ко та кве на ме ре не ма, спо ра зум се сма тра нео ба ве зу-
ју ћим (nonbindinginternationalagreement), или је под врг нут не ком 
дру гом прав ном си сте му. По сто ја ње на ме ре уго вор ни ца тре ба да 
се са гле да у све тлу чи ње ни ца сва ког слу ча ја, а не пре ма на кнад ном 
ту ма че њу на ме ре ко је по ти че од стра не са мих уго вор ни ца.10)Са 
дру ге стра не, из travauxpreparatoies Кон вен ци је из 1986. из во ди 
се за кљу чак да се, при ли ком уно ше ња из ра за «ре гу ли сан ме ђу на-
род ним пра вом» у де фи ни ци ју ме ђу на род ног уго во ра, осим на ме-
ре уго вор ни ца, у ви ду имао и пред мет уго во ра, та ко да ће спо ра зум 
би ти под врг нут ме ђу на род ном пра ву и би ти ме ђу на род ни уго вор, 
ако ње го ву са др жи ну чи не пи та ња и од но си ко је обич но ре гу ли ше 
ме ђу на род но пра во, ко ји ула зе у сфе ру ре гу ли са ња ме ђу на род ним 
пра вом.11) Због то га је од су штин ског зна ча ја да се раз мо три од-
нос из ме ђу на ме ре уго вор них стра на и пред ме та уго во ра. Уго вор не 
стра не мо гу не ка пи та ња ко ја спа да ју у до мен уну тра шњег пра ва 
ре гу ли са ти ме ђу на род ним уго во ром и та ко их под врг ну ти ме ђу-
на род ном пра ву,12)баш као што мо гу да по сту пе и су прот но и да у 
спо ра зу му пред ви де при ме ну уну тра шњег пра ва, чи ме је дан спо-
ра зум из у зи ма ју из ре гу ли са ња ме ђу на род ним пра вом.13) У те о ри ји 
ме ђу на род ног пра ва по сто је ауто ри ко ји за па жа ју објек тив не кри-
те ри ју ме и ис ти чу да има слу ча је ва у ко ји ма при ро да и циљ спо ра-

8) З. Ра ди во је вић, Уго во ри ме ђу на род них ор га ни за ци ја у са вре ме ном ме ђу на род ном јав-
ном пра ву, 1996.стр.371; Б.Јан ко вић, З.Ра ди во је вић, Ме ђу на род но јав но пра во,2005.
стр.22

9) A.Aust, Mo dern Tre aty Law and Prac ti ce, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2000,p17; Ro-
bert Y.Jen nings, Art hur Watts (ed.), Oppenheim’s International Law I, parts 2-4, Long-
man,1992.p.1202; J. de Arécha ga, н.д. 1978, p.36;Oscar.Schac hter, „The Twi light Exi-
sten ce of Non bin ding In ter na ti o nal Agre e ments“, American Journal of International Law 
2/1977,p.296 

10) A..Aust, нав.де ло,p17; Op pen he im’s In ter na ti o nal Law I, parts 2-4,1992.p.1202; J. de 
Arécha ga, н..д., p.36;O, Schac hter,н..д.,p.296 

11) З.Ра ди во је вић, Уго во ри ме ђу на род них ор га ни за ци ја у са вре ме ном ме ђу на род ном јав-
ном пра ву, 1996.стр.373,374; Б.Јан ко вић, З.Ра ди во је вић, Ме ђу на род но јав но пра во,2005.
стр.22

12) Та ко да тре ба при хва ти ти схва та ње пре ма ко ме ка рак тер уго вор ног од но са ни је од лу-
чу ју ћи мо ме нат уко ли ко су уго вор ни це су бјек ти ме ђу на род ног пра ва – З.Ра ди во је вић, 
н.д.стр.392

13) З.Ра ди во је вић, н.д.стр.374; Б.Јан кво вић, З.Ра ди во је вић,н.д.стр.22
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зу ма, за пра во ње го ва са др жи на, оне мо гу ћа ва ју да бу де под врг нут 
уну тра шњем пра ву, без об зи ра на на ме ру стра на ка.14)Уко ли ко на-
ме ра уго вор них стра на ни је ја сно из ра же на, тре ба прет по ста ви ти 
да су у пи та њу ме ђу на род ни уго во ри ко ји су ре гу ли са ни ме ђу на-
род ним пра вом.15)

 У ве зи са пи та њем да ли је уго вор ре гу ли сан ме ђу на род-
ним пра вом у упо ред ном пра ву за кљу чи ва ња ме ђу на род них уго-
во ра по себ но се мо же раз мо три ти раз ли ко ва ње из ме ђу ме ђу на род-
них уго во ра и тзв. нео ба ве зу ју ћих ме ђу на род них спо ра зу ма. Та кви 
спо ра зу ми на зи ва ју се ме ко пра во (soft law) и по сто је као ме мо-
ран ду ми о раз у ме ва њу, за јед нич ке де кла ра ци је о на ме ра ма, не фор-
мал ни спо ра зу ми, џентлмен ски спо ра зу ми, за јед нич ки ко ми ни кеи, 
итд. За јед нич ка ка рак те ри сти ка им је да, на чел но, ни су прав но оба-
ве зу ју ћи, али је мо гу ће да се под не ким од тих на зи ва скри ва пра ви 
ме ђу на род ни спо ра зум. На осно ву че га се нео ба ве зу ју ћи ме ђу на-
род ни спо ра зу ми раз ли ку ју од ме ђу на род них уго во ра? Не сум њи во 
је да је ја сно из ра же на во ља уго вор них стра на по у зда ни по ка за-
тељ ка рак те ра не ког спо ра зу ма. Ка да је Се кре та ри јат Са ве та ми-
ни ста ра ЕУ 1996. упу тио упит ник зе мља ма чла ни ца ма о ин тер ној 
про це ду ри за кљу чи ва ња нео ба ве зу ју ћих спо ра зу ма, ве ћи на чла ни-
ца од го во ри ла је да је на ме ра стра на кључ ни чи ни лац у раз ли ко-
ва њу нео ба ве зу ју ћих ме ђу на род них спо ра зу ма од ме ђу на род них 
уго во ра.16)У ме ђу на род ним од но си ма зна ча јан број ака та из ри чи то 
од ре ђу је да са др жи по ли тич ке оба ве зе. Иако из о ста нак ре ги стро-
ва ња ме ђу на род ног уго во ра у скла ду са чла ном 102. По ве ље УН 
не зна чи да та кав уго вор не ма оба ве зу ју ћи ка рак тер, сма тра се да 
од ре ђе ње ко јим се пред ви ђа да акт ни је по до бан за ре ги стро ва ње 
у УН, пред ста вља из ри чи то ис ка за ну на ме ру стра на ка да са чи не 
нео ба ве зу ју ћи ме ђу на род ни спо ра зум.17) У од го во ри ма др жа ва чла-
ни ца ЕУ на упит ник из 1996. на ве де ни су и оста ли кри те ри ју ми 
раз ли ко ва ња – из о ста нак пар ла ме не тар не про це ду ре, на слов ак та 
и из о ста вља ње пре ла зних и за вр шних од ред би ко је су уоби чај но 
свој стве не ме ђу на род ним уго во ри ма. По је ди не др жа ве су на ве ле 

14) Као што је то слу чај нпр. са це си јом ма лог де ла те ри то ри је Фран цу ске Швај цар ској за 
из град њу Же нев ског аеро дро ма - ис ти че се да без об зи ра на три ви јал ну ва жност спо ра-
зу ма, чи ње ни ца да је реч о пре но су су ве ре ни те та над др жав ном те ри то ри јом свр ста ва 
тај спо ра зум у ме ђу на род не уго во ре – O. Schac hter,н..д.,p.296 

15) То је био и став Ко ми си је за ме ђу на род но пра во пре усва ја ња Кон вен ци је из 1986. – ви-
де ти З.Ра ди во је вић, Уго во ри ме ђу на род них ор га ни за ци ја у са вре ме ном ме ђу на род ном 
јав ном пра ву, 1996.стр.373 и В.Ђ.Де ган, н.д., 2000.стр.121

16) EU Doc.PESC/SEC 899/9.08.1996.

17) A.Aust, н.д..p.28 -29



ВладимирБ.Ђурић Бриселскиспоразумпоновосмишљенесмутње

165

да је «из бе га ва ње оба ве зу ју ћег из ра жа ва ња» (avoidanceofmanda
torylanguage) је дан од кри те ри ју ма за раз ли ко ва ње нео ба ве зу ју ћих 
од оба ве зу ју ћих ме ђу на род них спо ра зу ма.

1.2.СадржинаинорамтивникарактерБС

БС са др жи „прин ци пе ко ји ре гу ли шу нор ма ли за ци ју од но-
са“. Ови „прин ци пи“ пред ста вља ју из ја ве во ља ко ји ма се пред ви-
ђа, од но сно уре ђу је бу ду ће по на ша ње и има ју, или из ра жа ва ју на-
ме ру да има ју, не по сред не прав не учин ке по стра не. У том сми слу, 
БС је нор ма тив ни акт. Бу ду ћи да је сро чен та ко да ње го ве од ред бе 
има ју ефе кат ergaomnes, ја сно је да БС сво јом са др жи ном пред ста-
вља општиправниакт.

Од ред ба ма БС уре ђу ју се пи та ња по сто ја ња за јед ни це оп-
шти на са ве ћин ским срп ским ста нов ни штвом, струк ту ре вла сти те 
за јед ни це, над ле жно сти за јед ни це, прав не га ран ти је по сто ја ња за-
јед ни це ко је ће би ти обез бе ђе не и устав но прав ним нор ма ма, функ-
ци о ни са ња по ли циј ских сна га на се ве ру Ко со ва, де ло ва ња суд ске 
вла сти, ор га ни за ци је и спро во ђе ња ло кал них из бо ра, оба ве за стра-
на у про це су евро ин те гра ци ја, итд. Да кле, БС ре гу ли ше materiae
constitutionis,па се осно ва но по ста вља пи та ње да ли он мо же да 
бу де ре гу ли сан уну тра шњим пра вом.

БС, ка ко то већ из са мог на зи ва сле ди, ни је јед но стра на из-
ја ва во ље, већ дво стра ни прав ни по сао.Бу ду ћи да пред ста вља са-
гла сност во ља, по ста вља се и пи та ње да ли се БС мо же сма тра ти 
ме ђу на род ним уго во ром? Пр ви ко рак у од го во ру на то пи та ње је 
да се утвр ди да ли БС ис пу ња ва усло ве ко ји се зах те ва ју за по сто-
ја ње ме ђу на род ног уго во ра, да кле да се по дроб но раз мо три ка рак-
тер стра на ко је су га за кљу чи ле и прав ни си стем ко јим је ње го во 
за кљу чи ва ње и из вр ша ва ње ре гу ли са но. 

1.3.УговорнестранеБС

У тек сту БС prima facie ни је ја сно ко су стра не спо ра зу ма. 
Па жљи ви јим са гле да ва њем, ка ко са др жи не, та ко и фор ме, ја сно се 
уоча ва да се у спо ра зу му, ко ри сти по јам »двестране» ко јим се за-
пра во озна ча ва ју Ср би ја (РС) и Ко со во (КС), иако оне ни су из ри-
чи то на ве де не као та кве. 

БС су пред ви ђе на пра ва и оба ве зе стра на, Иако КС ни је су-
бјект ме ђу на род ног пра ва, ни ти по Устав ном окви ру за при вре ме ну 
са мо у пра ву ин сти ту ци је при вре ме не са мо у пра ве има ју овла шће ња 
у обла сти за кљу чи ва ња ме ђу на род них уго во ра, а след стве но то ме 
ни КС уго вор ни ка па ци тет (iustractatum), са мим спо ра зу мом у тач-
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ки 14. про пи са но је да «ни јед на стра на не ће бло ки ра ти, или под-
сти ца ти дру ге да бло ки ра ју на пре дак дру ге стра не на ње ном пу ту 
ка ЕУ». Бу ду ћи да је «пут ка ЕУ», као за јед ни це др жа ва, ис кљу чи во 
ре зер ви сан за др жа ве и да се ин сти ту ци о нал но од ви ја за ку чи ва-
њем од го ва ра ју ћих ме ђу на род них уго во ра, ја сно је да је КС, као 
стра на спо ра зу ма, иако без ме ђу на род но прав ног су бјек ти ви те та и 
уго вор ног ка па ци те та, овим спо ра зу мом, ако не из ри чи то, а он да 
сва ка ко им пли цит но или inpotentiа, при зна то као но си лац та квог 
су бјек ти ви те та, или уго вор ног ка па ци те та. То је на ро чи то ви дљи-
во на осно ву тач ке 1. Спо ра зу ма о енер ге ти ци ко ји је по стиг нут на 
осно ву тач ке 13. БС (па се и мо ра до ве сти у си стем ску и ло гич ку 
ве зу са њим) на осно ву ко је је пред ви ђе но да «стра не по твр ђу ју 
сво ју по све ће ност ис пу ња ва њу оба ве за сход но По ве љи о енер гет-
ској за јед ни ци». Реч је о Уго во ру о осни ва њу енер гет ске за јед ни це 
ко ји је 25.10.2005. пот пи сан из ме ђу Европ ске за јед ни це и Ал ба ни-
је, Бу гар ске, БиХ, Хр ват ске, БЈР Ма ке до ни је, Цр не Го ре, Ру му ни је, 
Ср би је и При вре ме не ми си је УН на КС у скла ду са Ре зо лу ци јом 
1244СБ УН и ко ји је, бу ду ћи да је устав но прав но ра ти фи ко ван, 
са став ни део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је. Има ју ћи у ви ду 
да су по сти за њем Спо ра зу ма о енер ге ти ци, а на осно ву БС, стра-
не ја сно и не дво сми сле но из ра зи ле сво ју при вр же ност оба ве за ма 
из Уго во ра о осни ва њу енер гет ске за јед ни це, ја сно је да су има ле 
на ме ру да се у том Уго во ру, а на осно ву БС, из вр ши сво је вр сна 
суп сти ту ци ја јед не уго вор не стра не, то јест да уме сто При вре ме-
не ми си је УН на КС, као но си о ца оба ве за по осно ву тог Уго во ра 
озна че КС.

БС је по стиг нут уз по сре до ва ње ЕУ. Спо ра зум су, у јед ном 
при мер ку, па ра фи ра ли Иви ца Да чић, пред сед ник Вла де РС у вре ме 
ње го вог за кљу чи ва ња, и Ке трин Ештон, Ви со ка пред став ни ца ЕУ 
за спољ ну по ли ти ку и без бед ност, а у дру гом, Ха шим Та чи, пред-
сед ник вла де КС и Ке трин Ештон. Оба при мер ка Спо ра зу ма су у 
исто вет ном тек сту. У са мом тек сту БС, ЕУ ни је из ри чи то озна че на 
као стра на спо ра зу ма. Ме ђу тим, бу ду ћи да је њен Ви со ки пред став-
ник па ра фи рао спо ра зум, ја сно је да се мо же ста ти на ста но ви ште 
да је и ЕУ стра на БС. За пра во, ве ћи на од ред би спо ра зу ма пред ста-
вља па ра лел но, на пр ви по глед уни ла те рал но, али исто вет но оба ве-
зи ва ње две стра не пре ма ЕУ ко ја се по ја вљу је у уло зи но си о ца пра-
ва пре ма стра на ма спо ра зу ма, на ро чи то у кон тек сту од ред бе пре ма 
ко јој «стра не не ће бло ки ра ти, или под сти ца ти дру ге да бло ки ра ју 
на пре дак дру ге стра не на ње ном пу ту ка ЕУ». Шта ви ше, ЕУ пре ма 
тач ки 15. БС има и јед ну оба ве зу. Она тре ба да по мог не стра на ма 
у осни ва њу Од бо ра за им пле мен та ци ју. Бу ду ћи да је пред став ник 
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ЕУ па ра фи рао спо ра зум, да су се стра не оба ве за ле пре ма ЕУ да ће 
га спро ве сти, као и да ЕУ има уло гу у про це су спро во ђе ња спо-
ра зу ма, ја сно је да се ЕУ мо же сма тра ти стра ном овог спо ра зу ма. 
За пра во, ЕУ, као не сум њи ви но си лац ме ђу на род но прав ног су бјек-
ти ви те та и уго вор ног ка па ци те та, по ја вљу је се у БС као сво је вр сни 
тран сфор ма тор ме ђу на род ног су бјек ти ви те та и уго вор ног ка па ци-
те та Ко со ва и су штин ски, што се ти че уго вор них стра на, обез бе ђу-
је ме ђу на род но прав ни ка рак тер овог спо ра зу ма. Да кле, стра не БС, 
ка да је реч о РС и ЕУ, не сум њи во су су бјек ти ме ђу на род ног пра ва 
и но си о ци уго вор ног ка па ци те та, док се за КСо мо же ис та ћи да му 
је та кав су бјек ти ви тет и/или ка па ци тет им пли цит но, или inpotentiа 
при знат овим спо ра зу мом.

1.4.БС–правниодноскојијерегулисан
међународнимправом

Ана ли за са др жа ја БС упу ћу је на за кљу чак да је реч о оп ште-
нор ма тив ном ак ту ко ји је сро чен оба ве зу ју ћим из ра жа ва њем и ко ји 
ре гу ли ше устав но прав ну ма те ри ју. Већ са ме те чи ње ни це до вољ не 
су за за кљу чак да се БС не мо же сма тра ти нео ба ве зу ју ћим ме ђу на-
род ним спо ра зу мом, ни ти да је реч о спо ра зу му ко ји је ре гу ли сан 
уну тра шњим пра вом.. На и ме, ако са др жи од ре ђе на пра ва и оба ве-
зе и ства ра прав ни од нос, БС је оба ве зу ју ћег ка рак те ра, а бу ду ћи 
да ре гу ли ше устав но прав ну ма те ри ју, БС, као нор ма тив ни акт, не 
мо же да бу де под врг нут уну тра шњем пра ву и њим ре гу ли сан. Ме-
ђу тим, ако ни је и не мо же да бу де ре гу ли сан уну тра шњим пра вом, 
да ли је БС ре гу ли сан ме ђу на род ним пра вом?

У са мом тек сту БС на ме ра стра на ка да са чи не нео ба ве зу-
ју ћи прав ни спо ра зум ни је из ри чи то ис ка за на, баш као што ни је 
из ри чи то ис ка за на ни на ме ра да спо ра зум сма тра ју ре гу ли са ним 
ме ђу на род ним пра вом. Чи ни се ме ђу тим да је на ме ра стра на ка БС 
ви ше ишла за тим да овај акт сма тра ју ре гу ли са ним ме ђу на род ним 
пра вом. Та кав за кљу чак се те ме љи на ве ћем бро ју прав них ар гу-
ме на та, ка ко ма те ри јал но прав не, та ко и фор мал но прав не при ро де.

Нај пре, сам на зив спо ра зу ма и ма те ри ја ко ја је њим уре ђе-
на (нор ма ли за ци ја од но са) су ге ри шу да је реч о пред ме ту ко ји је 
пре вас ход но по до бан да бу де ре гу ли сан ме ђу на род ним пра вом, од-
но сно да ње го ву са др жи ну чи не пи та ња и од но си ко је обич но ре гу-
ли ше ме ђу на род но пра во. Дру гим ре чи ма, пред мет, при ро да и циљ 
спо ра зу ма упу ћу ју на ме ђу на род но прав но ре гу ли са ње.

По је ди не од ред бе спо ра зу ма не сум њи во упу ћу ју на на ме ру 
стра на ка да се за кљу чи спо ра зум ко ји је ре гу ли сан ме ђу на род ним 
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пра вом. Нај пре, БС је пред ви ђен ме ха ни зам им пле мен та ци је, а са-
мим тим и на чин ње ног над гле да ња ко ји је свој ствен ме ђу на род-
ним уго во ри ма. Тач ком 15. про пи са но је да ће две стра не, уз по моћ 
ЕУ, обра зо ва ти Од бор за им пле мен та ци ју. Да кле, две стра не, уз 
са деј ство ЕУ, на рав но прав ној осно ви, уче ству ју у им пле мен та ци-
ји спо ра зу ма и ње ном над гле да њу. Шта ви ше, стра не су усво ји ле 
План за им пле мен та ци ју ко ји ни је ни шта дру го до тзв. им пле мен-
ти ра ју ћи спо ра зум чи ји је сми сао из вр ша ва ње основ ног спо ра зу ма, 
а че га не ма при ли ком за кљу чи ва ња по ли тич ких нео ба ве зу ју ћих 
спо ра зу ма.

По сту пак за кљу чи ва ња БС и ње го ве пре ла зне од ред бе та ко-
ђе упу ћу је на на ме ру уго вор них стра на да спо ра зум бу де ре гу ли сан 
ме ђу на род ним пра вом. На и ме, пре ла зне и за вр шне од ред бе спо ра-
зу ма ко је мо гу да бу ду по ка за тељ на ме ре уго вор них стра на, сро че-
не су, бар од стра не срп ског пред став ни ка, на на чин ко ји је свој-
ствен ме ђу на род ним уго во ри ма. Ис под тек ста спо ра зу ма, ру ком је 
до пи са но да ће стра не «до ста ви ти сво је од лу ке о при хва та њу или 
од би ја њу», што за пра во зна чи да су стра не при хва ти ле да на кнад-
но до не су од лу ку и ис ка жу во љу да бу ду ко нач но оба ве за не спо-
ра зу мом. Да БС ко јим слу ча јем ни је ме ђу на род ни спо ра зум ко ји 
ства ра пра ва и оба ве зе и ко ји је ре гу ли сан ме ђу на род ним пра вом, 
за што би стра не уоп ште до но си ле од лу ку о ње го вом при хва та њу? 
Да кле, упра во је на ме ра стра на ка да на кнад но при хва те или од би-
ју спо ра зум је дан од кључ них ар гу ме на та у при лог те зе да је БС 
ме ђу на род ни уго вор. Шта ви ше, текст о ко јем је стра не тре ба ло да 
до не су од лу ке о «при хва та њу или од би ја њу»прет ход но је аутен ти-
фи ко ван и то на на чин и у скла ду са БК што не сум њи во пред ста-
вља на ме ру стра на да њи хов спо ра зум бу де ре гу ли сан ме ђу на род-
ним пра вом. Аутен ти фи ка ци ја у ме ђу на род ном пра ву пред ста вља 
по сту пак уста но вља ва ња де фи ни тив ног тек ста уго во ра,18)а пре ма 
БК, ако са мим тек стом уго во ра ни је пред ви ђе но дру га чи је, 
вр ши се пот пи сом, пот пи сом ad referendum,илипарафира
њемкојесесастојиутомештопредставниципреговарача
стављајунакрајутекстаиницијалесвојихименаипрезиме
на.Упра во се у слу ча ју за кљу чи ва ња БС при сту пи ло па ра-
фи ра њу тек ста, јер је ис под тек ста на зна че но «Овим потвр
ђујемдајеовотекстпредлога на ко ји ће обе стра не до ста ви ти 
сво је од лу ке о при хва та њу или од би ја њу: И.Д.»Да кле, ко ри сте ћи 
ин сти тут па ра фа за аутен ти фи ка ци ју тек ста спо ра зу ма ко ји је свој-
ствен по ступ ку за кљу чи ва ња ме ђу на род них уго во ра и ко ји је јед на 

18)  Ми лен ко Кре ћа, Ме ђу на род но јав но пра во, Прав ни фа кул тет, Бе о град 2012, стр. 448
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од мо гу ћих фа за у по ступ ку за кљу чи ва ња ме ђу на род них уго во ра, 
стра не су ис ка за ле на ме ру да њи хов спо ра зум бу де ре гу ли сан ме-
ђу на род ним пра вом.

На осно ву из ло же не ана ли зе сле ди да БС, ма кар и де ли мич-
но, пред ста вља ме ђу на род ни уго вор ко ји у устав но прав ном сми слу 
под ле же по твр ђи ва њу, од но сно устав но прав ном ра ти фи ко ва њу од 
стра не над ле жних ор га на Ср би је.

2.ОТВОРЕНАПИТАЊАУПОСТУПКУ
ОЦЕНЕУСТАВНОСТИБС

Од ре ђе на прав на пи та ња на ве де на у ре фе ра ту за јав ну рас-
пра ву у по ступ ку оце не устав но сти БС ни су ни од ка квог прав ног 
зна ча ја за утвр ђи ва ње прав не при ро де БС и оце ну ње го ве устав но-
сти. На и ме, да ли вр ше ње овла шће ња Вла де на осно ву Ре зо лу ци-
је На род не скуп шти не (да ље НС) о основ ним прин ци пи ма за по-
ли тич ке раз го во ре са при вре ме ним ин сти ту ци ја ма са мо у пра ве на 
КиМ мо же има ти зна че ње пре го во ра за за кљу чи ва ње ме ђу на род-
ног уго во ра у сми слу За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу-
на род них уго во ра (да ље ЗЗИ МУ) ни је ни ма ло ре ле вант но за утвр-
ђи ва ње прав не при ро де БС. Упра во су прот но, на чин за кљу чи ва ња 
БС, као и на чин ње го вог уво ђе ња у прав ни по ре дак РС тре ба ло је 
да бу ду опре де ље ни ње го вом прав ном при ро дом ко ја је од ре ђе на 
са др жи ном, ка рак те ром стра на ко је су га за кљу чи ле, као и вр стом 
прав ног си сте ма ко јем је под врг нут, од но сно ко јим је ре гу ли сан.

За утвр ђи ва ње прав не при ро де БС ни је од зна ча ја ни пи та-
ње да ли си стем ско ту ма че ње БК упу ћу је на за кљу чак да уго вор ни 
ка па ци тет у ме ђу на род ном пра ву има ју др жа ве чла ни це УН, а не 
и су бјек ти ви те ти ко ји су евен ту ал но би ла те рал но при зна ти, те да 
ли би се до ку мент у ко ме би са мо зва на «Ре пу бли ка Ко со во» чак и 
би ла на ве де на као уго вор на стра на мо гао сма тра ти ме ђу на род ним 
уго во ром у сми слу БК. То пи та ње ни је ре ле вант но из ви ше раз ло-
га. Нај пре, упо ред но прав на ре ше ња ука зу ју да се ме ђу на род ним 
уго во ри ма сма тра ју и они ко ји су за кљу че ни са ен ти те ти ма ко ји 
ни су чла ни це УН, а ко ји има ју уго вор ни ка па ци тет. Ре ги стра ци-
ја уго во ра у окви ру УН не под ра зу ме ва за бра ну ре ги стро ва ња од 
стра не неч ла ни ца, а из о ста нак ре ги стро ва ња и не мо гућ ност да се 
уго вор ни це по зо ву на не ре ги стро ва ни уго вор у слу ча ју спо ра пред 
ор га ни ма УН, не зна чи да се на та кав уго вор не мо гу по зва ти пред 
те лом или су дом ко ји је ван струк ту ре УН (нпр. Стал ни ар би тра-
жни суд). На по слет ку, пи та ње ни је од зна ча ја и због то га што би 



СПМброј4/2014,годинаXXI,свеска46. стр.159180.

170

за кљу чи ва ње спо ра зу ма из ме ђу Ср би је и КСа ко јим би се при зна-
вао ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет тој тво ре ви ни, а што у из ве-
сном сми слу и је сте БС, мо гао сма тра ти ме ђу на род ним уго во ром, 
иако јед на стра на у то ку за кљу чи ва ња та квог спо ра зу ма не би има-
ла ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет и уго вор ни ка па ци тет.

По себ но тре ба ис та ћи да се пи та ње «да ли оспо ре ни акт има 
не по сред но прав но деј ство, ... или се ра ди о по ли тич ком до ку мен-
ту... при че му... по ли тич ка са гла сност прав ну оба ве зност до би ја 
до но ше њем од го ва ра ју ћих за ко на...» не за сни ва на основ ним те-
о риј ским зна њи ма у ве зи са ме ђу на род ним уго во ри ма. Сви ме ђу-
на род ни уго во ри не по сред но ства ра ју пра ва и оба ве зе за уго вор не 
стра не на ме ђу на род ном пла ну, али не ства ра ју не по сред но пра ва 
и оба ве зе за по је дин це и прав на ли ца у окви ру уну тра шњег прав-
ног по рет ка. По не кад је за при ме ну по је ди них уго во ра по треб но 
до не ти по себ не за ко не ко ји ма се из вр ша ва ју и та кви се ме ђу на-
род ни уго во ри на зи ва ју пре но сно и звр шни (nonselfexecuting),али 
се та квим уго во ри ма не од ри че ка рак тер прав но о ба ве зних. Уоста-
лом, и ЗЗИ МУ по зна је спо ра зу ме по ли тич ке при ро де ко ји оба ве-
зно под ле жу пар ла мен тар ном устав но прав ном ра ти фи ко ва њу. БС 
не сум њи во не по сред но ства ра оба ве зе и пра ва за Ср би ју на ме ђу-
на род ном пла ну, док је за ње го ву им пле мен та ци ју у уну тра шњем 
прав ном по рет ку по треб но до не ти од го ва ра ју ће за ко не, што га свр-
ста ва у ред пре но сно и звр шних спо ра зу ма. Да је та ко, ја сно су од-
ре ди ле и са ме стра не спо ра зу ма ко је су у тач ки 1. Пла на за им пле-
мен та ци ју пред ви де ле да ће про пи са ти (учи ни ти) све нео п ход не 
прав не про ме не за им пле мен та ци ју БС. 

Уко ли ко се има у ви ду све што је из ло же но, ја сно је да је за 
оце ну устав но сти БС пр во ре ле вант но устав но прав но пи та ње за-
пра во на ко ји на чин је БС уве ден у прав ни пре дак Ре пу бли ке Ср би-
је, јер се, да се по слу жи мо реч ни ком не мач ке прав не на у ке и прак се 
не мач ког Устав ног су да, по сред ством тог ака та оства ру је „улаз у 
по сту пак устав но прав ног ис пи ти ва ња ме ђу на род них уго во ра“. 

3.НЕУСТАВНОСТБС

3.1.Неуставнопотврђивање(ратификација)БС

 Устав но прав на ра ти фи ка ци ја је при ста нак, по твр ђи ва ње, 
одо бре ње са др жа ја и фор ме ме ђу на род ног уго во ра ко је да је ор-
ган, или ви ше њих, од ре ђен устав ним по рет ком у ци љу оба ве зи-
ва ња др жа ве на по што ва ње и из вр ша ва ње ме ђу на род ног уго во ра. 
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Устав но прав на ра ти фи ка цја ни је ко нач но оба ве зи ва ње др жа ве на 
ме ђу на род ном пла ну – она је пред ви ђе на устав ним уре ђе њем за-
кљу чи ва ња и из вр ша ва ња ме ђу на род них уго во ра и мо же да се вр-
ши у је дин стве ном по ступ ку за све ме ђу на род не уго во ре, или да 
се за по је ди не ме ђу на род не уго во ре пред ви де по себ ни по ступ ци 
у ко ји ма уче ству ју раз ли чи ти др жав ни ор га ни. Устав но прав на ра-
ти фи ка ци ја мо же да бу де у над ле жно сти за ко но дав не и/или из вр-
шне вла сти, а мо гу ће је да се вр ши и не по сред ним из ја шња ва њем 
гра ђа на. Основ ни кри те ри јум ко ји у уну тра шњем прав ном по рет ку 
опре де љу је ко ји ће ор ган би ти над ле жан за устав но прав ну ра ти фи-
ка ци ју је са др жи на ме ђу на род ног уго во ра. 

Устав Ре пу бли ке Ср би је (да ље УРС) свр ста ва ме ђу на род не 
уго во ре у из во ре уну тра шњег пра ва. Пре ма чла ну 16. ст.2, по твр-
ђе ни ме ђу на род ни уго во ри, са став ни су део прав ног по рет ка Ре пу-
бли ке Ср би је и не по сред но се при ме њу ју. По твр ђе ни ме ђу на род ни 
уго во ри, пре ма ис тој од ред би, мо ра ју би ти у скла ду с УРС. Члан 
18. став 2. пред ви ђа да се УРС јем че и као та ква, не по сред но при-
ме њу ју људ ска и ма њин ска пра ва за јам че на и по твр ђе ним ме ђу на-
род ним уго во ри ма.

Члан 99. УРС од ре ђу је да НС РС по твр ђу је ме ђу на род не уго-
во ре кадјезакономпредвиђенаобавезањиховогпотврђивања. 

УРС је у чла ну 167. ст.1. т.1. пред ви део да Устав ни суд од лу-
чу је о са гла сно сти за ко на и дру гих оп штих ака та не са мо са УРС, 
већ и са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма, док је т. 2. про пи-
сао да Суд од лу чу је о са гла сно сти по твр ђе них ме ђу на род них уго-
во ра с УРС. Од ред бом чла на 194.ст.4.про пи са но је да су по твр ђе ни 
ме ђу на род ни уго во ри део прав ног по рет ка Ре пу бли ке и да не сме ју 
би ти у су прот но сти са УРС. Пре ма ст.5 истог чла на, за ко ни и дру ги 
оп шти ак ти до не ти у РС не сме ју да бу ду у су прот но сти са по твр-
ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма. 

Из ло же не устав не од ред бе зна че да су по твр ђе ни ме ђу на род-
ни уго во ри на хи је ра хиј ској ле стви ци из над за ко на и дру гих оп-
штих ака та, али ис под УРС. Ме ђу тим, ме ђу на род ни уго во ри ни су, 
са ста но ви шта сво је прав не сна ге, је дин стве на ка те го ри ја оп штих 
ака та. Од ред ба УРС пре ма ко јој се јем че људ ска и ма њин ска пра ва 
за јам че на ме ђу на род ним уго во ри ма, зна чи да су од ред бе та квих 
уго во ра исте прав не сна ге као и од ред бе УРС. Та ко ђе, мо гло би 
се ста ти на ста но ви ште и да оста ли ме ђу на род ни уго во ри ко ји ре-
гу ли шу устав ну ма те ри ју, има ју исту прав ну сна гу као и од ред бе 
уста ва. То је ва жно, јер са др жи на уго во ра опре де љу је на чин и по-
сту пак ње го вог устав но прав ног ра ти фи ко ва ња.
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УРС ипак оста вља из ве сне не до у ми це у по гле ду ме ђу на-
род них уго во ра, на чи на њи хо вог устав но прав ног ра ти фи ко ва ња и 
њи хо ве прав не сна ге, а след стве но то ме и кон тро ле њи хо ве устав-
но сти. Та кве не до у ми це про ис ти чу из не до вољ но ја сно опре де ље-
ног пој ма „по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри“. На и ме, члан 99. УРС 
пре ма ко ме НС РС по твр ђу је ме ђу на род не уго во ре кадјезаконом
предвиђенаобавезањиховогпотврђивања,си стем ски од у да ра од 
оста лих ре ше ња. Из ло же на од ред ба зна чи да не ма оба ве зе пар ла-
мен тар не устав но прав не ра ти фи ка ци је свих ме ђу на род них уго во-
ра, од но сно оста вља сло бо ду за ко но дав цу да за ко ном од ре ди ко је 
ме ђу на род не уго во ре по твр ђу је за ко но дав на власт. Уко ли ко се на 
осно ву из ло же не од ред бе чла на 99. УРС ста не на ста но ви ште да 
су по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри са мо они ко је по твр ди НС РС, 
уто ли ко се пре ма чла ну 16. УРС до ла зи до за кључ ка да ме ђу на род-
ни уго во ри ко ји ни су про шли кроз про цес пар ла мен тар не устав но-
прав не ра ти фи ка ци је, већ су ра ти фи ко ва ни на дру га чи ји на чин, или 
уоп ште ни су ра ти фи ко ва ни, ни су са став ни део уну тра шњег прав-
ног по рет ка РС!! И обр ну то: уко ли ко се на осно ву од ред бе чла на 
99. УРС ста не на ста но ви ште да се под по твр ђе ним ме ђу на род ним 
уго во ри ма мо гу сма тра ти ка ко ме ђу на род ни уго во ри ко је по твр ди 
НС, та ко и ме ђу на род ни уго во ри ко ји се устав но прав но ра ти фи ку-
ју на дру га чи ји на чин, од но сно уко ли ко се из ра зом «потврђивање» 
не озна ча ва са мо пар ла мен тар но по твр ђи ва ње, уто ли ко се пре ма 
чла ну 194. став 5. УРС до ла зи до за кључ ка да ја чу прав ну сна гу 
у од но су на за ко не и дру ге оп ште ак те у РС има ју и ме ђу на род ни 
уго во ри ко ји су устав но прав но ра ти фи ко ва ни на дру га чи ји на чин 
(нпр. уред бом Вла де РС), или ко ји чак уоп ште ни су ни по твр ђе ни!!

Уме сто да из ло же ну ди ле му раз ре ши, но ви ЗЗИ МУ19) до дат-
но је усло жио пи та ње шта се мо же сма тра ти „потврђеним“ме ђу-
на род ним уго во ри ма. На и ме, ЗЗИ МУ је у чла ну 14. ст.1. пред ви део 
да НС по твр ђу је ме ђу на род не уго во ре вој не, по ли тич ке и еко ном-
ске при ро де, уго во ре ко ји ма се ства ра ју фи нан сиј ске оба ве зе за РС, 
уго во ре ко ји зах те ва ју до но ше ње но вих или из ме ну ва же ћих за ко-
на и уго во ре ко ји ма се од сту па од по сто је ћих за кон ских ре ше ња, 
док је у ста ву 2. про пи сао да ме ђу на род ни уго во ри ко ји не спа да ју 
у на ве де не не под ле жу поступкупотврђивања!!! За кон не са мо 
да ни је пред ви део да од ре ђе ни уго во ри не под ле жу пар ла мен тар-
ном по твр ђи ва њу, већ ни је пред ви део ни ка ко по твр ђи ва ње, да кле 
ни оно ко је би би ло у фор ми под за кон ског ак та. На про тив, пре ма 
ста ву 2. тог чла на, о тим уго во ри ма Вла да достављаинформацију 

19)  „Слу жбе ни гла сник РС“ бр.32/13
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над ле жном од бо ру НС. Да кле, за ко но да вац је из прав ног по рет ка 
изузео ве ли ки број ака та закоје јеизричитопрописаодапред
стављајумеђународнеуговореи за ко је оста је отво ре но пи та ње на 
ко ји на чин ће се при ме њи ва ти и из вр ша ва ти. Чи ни се да су из ло же-
на ре ше ња ЗЗИ МУ „зре ла“ за устав но суд ско укла ња ње из прав ног 
пре тка РС јер ства ра ју кор пус прав них ака та чи ја при ро да, евен ту-
ал но сту па ње на сна гу и на чин из вр ша ва ња пред ста вља ју ве ли ку 
не по зна ни цу и мо гућ ност зна чај ног из и гра ва ња основ них на че ла и 
вред но сти устав ног по рет ка РС. 

БС сво јом са др жи ном пред ста вља акт ко ји је јед ним де лом 
пред ви ђа пра ва и оба ве зе по ли тич ке при ро де (ре гу ли ше нр ма ли-
за ци ју од но са, ства ра оба ве зе ин тен зи ви ра ња раз го во ра о енер ге-
ти ци и те ле ко му ни ка ци ја ма, ства ра оба ве зе да се „не бло ки ра на-
пре дак на пу ту ка ЕУ“,итд) док је дру гим де лом акт ко ји зах те ва 
до но ше ње но вих или из ме ну ва же ћих за ко на и од сту па од по сто је-
ћих за кон ских ре ше ња (у де лу ко јим је ре гу ли са но да ће оп шти не у 
са ста ву За јед ни це срп ских оп шти на има ти над ле жно сти до де ље не 
ко сов ским за ко ном, да ће на КС по сто ја ти је дин стве не по ли циј ске 
сна ге, да ће суд ске вла сти би ти ин те гри са не и да ће функ ци о ни-
са ти у окви ру прав ног си сте ма КС, да ће оп штин ски из бо ри би ти 
ор га ни зо ва ни у скла ду са ко сов ским за ко ном, итд). У том сми слу, 
а има ју ћи у ви ду да БС у зна чај ној ме ри има еле мен те ме ђу на род-
ног уго во ра, ја сно је да је он, пре ма УРС и ЗЗИ МУ, мо рао би ти 
устав но прав но ра ти фи ко ван од стра не НС и то у фор ми за ко на. 
Шта ви ше, бу ду ћи да је њим ре гу ли са на устав но прав на ма те ри ја, 
ја сно је да је ње го ву устав но прав ну ра ти фи ка ци ју тре ба ло из вр-
ши ти по по ступ ку пред ви ђе ном за про ме ну УРС. На и ме, има ју ћи 
у ви ду да УРС у по је ди ним чла но ви ма из ри чи то пред ви ђа да се 
по је ди ни за ко ни до но се по по ступ ку пред ви ђе ном за про ме ну УРС 
и да са др жи на тих за ко на мо гу да бу ду по је ди на од пи та ња за ко је 
УРС у ре ви зи о ном по ступ ку зах те ва ре фе рен дум ско из ја шња ва ње 
гра ђа на, ја сно је да би та кви за ко ни мо ра ли би ти из не ти на ре фе-
рен дум, што се,тим пре, мо же и мо ра при ме ни ти на за ко не ко ји ма 
би се вр ши ло по твр ђи ва ње ме ђу на род них уго во ра ко ји ма се уре-
ђу ју по је ди на пи та ња за ко ја се зах те ва оба ве зни ре фе рен дум, као 
што је то слу чај са су штин ском ауто но ми јом КиМ ко ја је де лом 
опре де ље на и ре ше њи ма БС. 

Уме сто да БС бу де по твр ђен од стра не НС у фор ми (устав-
ног)за ко на ко ји би био усво јен по по ступ ку про ме не УРС, а што би 
из и ски ва ло и ње го во по твр ђи ва ње на ре фе рен ду му, НС се о ње му 
по сред но из ја шња ва ла у фор ми Од лу ке. НС је на Дру гој по себ ној 
сед ни ци 26.апри ла 2013. усво ји ла Од лу ку о при хва та њу Из ве шта ја 
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о до са да шњем про це су по ли тич ког и тех нич ког ди ја ло га са при-
вре ме ним ин сти ту ци ја ма са мо у пра ве у При шти ни уз по сре до ва ње 
ЕУ, укљу чу ју ћи про цес им пле мен та ци је по стиг ну тих до го во ра.20) 
Бу ду ћи да је текст БС био са став ни део Из ве шта ја ко ји је НС сво-
јом Од лу ком при хва ти ла, по ста вља се пи та ње да ли је на тај на чин, 
су прот но ду ху и сло ву УРС и су прот но из ри чи тим од ред ба ма ЗЗИ-
МУ, НС, уме сто за ко ном, је дан ме ђу на род ни уго вор по твр ди ла у 
фор ми од лу ке? Пре од го во ра на то пи та ње, по треб но је раз мо три ти 
да ли се ова Од лу ка НС РС мо же сма тра ти прав ним ак том, или, 
ка ко се то у ре фе ра ту су ди је из ве сти о ца на во ди, „ак том о да ва њу 
по ли тич ке са гла сно сти На род не скуп шти не Вла ди за пред у зи ма ње 
...ак тив но сти ко је спа да ју у до мен во ђе ња по ли ти ке“?

УРС у чла ну 99. ст.1. т.7. про пи су је да НС до но си за ко не и
другеопштеакте. Уста во тво рац је очи глед но имао у ви ду не са мо 
по ли тич ке, већ и оп ште прав не ак те, што сле ди ка ко из је зич ког, 
та ко и из ло гич ког ту ма че ња из ло же не устав не од ред бе за сно ва ног 
на argumentumamaioriadminus.Пре ма чл.8.ст.1. За ко на о НС, 
НС до но си за кон, бу џет, за вр шни ра чун, план раз во ја, про стор ни 
план, по слов ник, стра те ги ју, де кла ра ци ју, ре зо лу ци ју, пре по ру ку, 
од лу ку, за кљу чак и аутен тич но ту ма че ње и ти се ак ти, пре ма ст.3. 
истог чла на За ко на, об ја вљу ју у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је“. По слов ни ком НС РС по себ но је уре ђен „по сту пак за до-
но ше ње по слов ни ка и дру гих оп штих ака та“ у ко је члан 192. По-
слов ни ка, свр ста ва још и од лу ке и за кључ ке. Да кле и По слов ни ком 
је опре де ље но да од лу ка мо же да пред ста вља оп шти (прав ни) акт.

Има ју ћи у ви ду из ло же но, мо же се ста ти на ста но ви ште да 
је пред мет на Од лу ка јед ним сво јим де лом за пра во оп шти акт, на-
ро чи то има ју ћи у ви ду да је при хва та ју ћи Из ве штај Вла де НС при-
хва ти ла и текст БС ко ји је са став ни део тог Из ве шта ја. На овом 
ме сту тре ба по но ви ти да ка рак тер и прав на при ро да БС ни су од-
ре ђе ни Од лу ком ко јом је НС тај спо ра зум при хва ти ла, при хва та ју-
ћи Из ве штај Вла де, већ упра во су прот но да је ка рак тер (фор ма и 
прав на сна га) ак та ко јим се вр ши ла устав но прав на ра ти фи ка ци ја 
БС тре ба ло да бу де опре де љен прав ном при ро дом БС. Уоста лом, 
има ју ћи у ви ду из ло же ну од ред бу чла на 14. ст.2. ЗЗИ МУ ко ји је, 
гле чу да, сту пио на сна гу са мо не ко ли ко да на пре па ра фи ра ња БС, 
а пре ма ко јој Вла да до ста вља ин фор ма ци ју над ле жном од бо ру НС 
о по је ди ним ме ђу на род ним уго во ри ма, не дво смил се но се мо же 
ста ти на ста но ви ште да је БС ме ђу на род ни уго вор. На и ме, упра во 
је Из ве штај Вла де ко ји са др жи текст спо ра зу ма та ква ин фор ма ци ја 

20)  „Слу жбе ни гла сник РС“ бр.38/13
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ко ју је Вла да, по зи ва ју ћи се на Ре зо лу ци ју НС о основ ним прин-
ци пи ма за по ли тич ке раз го во ре са при вре ме ним ин сти ту ци ја ма са-
мо у пра ве на КиМ21), уме сто над ле жном од бо ру, до ста ви ла чи та вој 
НС, што зна чи да је, у сми слу ЗЗИ МУ, БС ме ђу на род ни уго вор. На 
осно ву то га се мо же за кљу чи ти и да је НС пре кр ши ла УРС и ЗЗИ-
МУ по твр ђу ју ћи БС у фор ми Од лу ке, иако је реч о спо ра зу му ко ји 
спа да у ка те го ри ју ме ђу на род но прав них ака та ко је НС РС по твр-
ђу је за ко ном. 

Ка да би се и ста ло на ста но ви ште да пред мет на Од лу ка ни-
је оп шти прав ни акт ко ји је по до бан за устав но суд ско оце њи ва ње, 
већ акт о да ва њу по ли тич ке са гла сно сти НС Вла ди, чак и та да би 
се мо гло ја сно уочи ти да је БС, раз у ме се на не у ста ван и про тив за-
ко нит на чин, устав но прав но ра ти фи ко ван и као прав но о ба ве зу ју ћи 
акт уве ден у уну тра шњи прав ни по ре дак РС. На и ме, За кључ ком 
бр. 02-3570/2013 Вла да је прихватилаБС и наложилами ни стар-
стви ма, по себ ним ор га ни за ци ја ма и слу жба ма Вла де да предузму
потребнемереиактивностирадиимплементирањатогспора
зума.Закључакпредставља(још)једанвидуставноправногра
тификовањаБС,штојејаснонесамонаосновутекстаукоме
јенедвосмисленоназначенодаВладаприхватаспоразумина
лажемереиактивностизањеговупримену,већинаосновучи
њеницедаје,наконусвајањаЗакључка,ВладаобавестилаЕУи
њеногВисокогпредставниказаспољнуполитикуибезбедност
дајеприхватиласпоразум,штојеформалноиудухумеђуна
родногправаизвршеноуручивањемписма,заправодипломатске
ноте,шефуКанцеларијеЕУуБеоградукојимјеЕУобавешета
отојчињеници.

Чи ње ни ца да на ве де ни За кљу чак пред ста вља устав но прав-
но ра ти фи ко ва ње БС, сва ка ко у фор ми оп штег прав ног ак та ко ји 
не од го ва ра са др жи ни и ка рак те ру БС не мо же би ти по рек ну та 
на осно ву уво да тог ак та у ко јем је на ве де но да се он до но си на 
осно ву чл. 123. т.1. Уста ва ко јим је пред ви ђе но да Вла да утвр ђу је 
и во ди по ли ти ку, ни ти на осно ву по мањ ка ња ње го вог об ја вљи ва-
ња у „Слу жбе ном гла сни ку РС“. На и ме, на осно ву УРС и За ко на 
о Вла ди и то упра во чл.43. ст.3. на ко ји се Вла да у уво ду на ве-
де ног За кључ ка та ко ђе по зва ла (Кад не до но си дру ге ак те, Вла да 
до но си за кључ ке), ја сно је да за кљу чак пред ста вља оп шти, а не 
не ка кав по ли тич ки акт, а на осно ву чи ње ни це да је њим на ло же но 
др жав ној упра ви и слу жа ма Вла де да пре ду зму по треб не ме ре и 
ак тив но сти ра ди им пле мен ти ра ња БС, ја сно је да је тај спо ра зум, 

21)  „Слу жбе ни гла сник РС”, број 4/13
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као оба ве зу ју ћи прав ни акт, устав но прав но ра ти фи ко ван и уве ден 
у уну тра шњи прав ни по ре дак, иако ни је чак ни об ја вљен у „Слу
жбе ном гла сни ку“. У су прот ном, ако би се ста ло на ста но ви ште да 
За кљу чак о при хва та њу БС не пред ста вља ње го ву устав но прав ну 
ра ти фи ка ци ју и да, след стве но то ме, БС ни је са став ни део прав ног 
по рет ка, до шло би се до за кључ ка да је Вла да сво јим за кључ ком 
на ло жи ла др жав ној упра ви да пред у зи ма ме ре и ак тив но сти ра ди 
им пле мен ти ра ња не че га што не са мо да ни је об ја вље но, већ и што 
не ма оба ве зу ју ћи ка рак тер и што ни је са став ни део прав ног по
рет ка Ре пу бли ке Ср би је. То би пред ста вља ло гру бо на ру ша ва ње 
од ред бе чл. 136. ст.1. УРС пре ма ко јој је др жав на упра ва ве за на 
Уста вом и за ко ном, као и од ред бе чл. 7. За ко на о др жав ној упра ви 
пре ма ко ме ор га ни др жав не упра ве ра де у окви ру и на осно ву УРС, 
за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та. Већ је и са мо ово до вољ но 
да се За кљу чак ко јим је БС устав но прав но ра ти фи ко ва на ка си ра 
као не у ста ван.Та ко ђе, устав но прав но ра ти фи ко ва ње БС, ма кар и у 
фор ми за кључ ка Вла де, отва ра пут за устав но суд ско од лу чи ва ње о 
устав но сти и ускла ђе но сти БС са оп штим ак ти ма ја че прав не сна
ге. 

3.2. Ма те ри јал на не у став ност БС

БС је у це ли ни не у ста ван акт. Њим се ре гу ли шу пи та ња уну
тра шњег прав ног по рет ка су прот но ре ше њи ма са др жа ним у Уста
ву Ре пу бли ке Ср би је.

БС ни је у скла ду с УРС нај пре због то га што ре гу ли ше пи та
ња ко ја спа да ју у оквир су штин ске ауто но ми је КиМ, а ко ја, пре ма 
чла ну 182. ст.2. УРС мо гу да бу ду ре гу ли са на ис кљу чи во посеб
нимзакономкојиседоносипопоступкупредвиђеномзапромену
Устава. Бу ду ћи да та кав за кон још увек ни је до не сен, не у став но је 
ре гу ли са ти би ло ко јим дру гим прав ним ак том пи та ња у ко ја спа да
ју устав но са мо ор га ни зо ва ње и вр ше ње др жав них функ ци ја  за ко
но дав не и суд ске функ ци је ко је су УРС у ис кљу чи вој над ле жно сти 
РС и ње них др жав них ора га на. У том сми слу, не у став на је од ред ба 
пре ма ко јој се га ран ти је за по сто ја ње и де ло ва ње За јед ни це оп шти
на у ко ји ма Ср би чи не ве ћин ско ста нов ни штво пру жа ју устав ним 
пра вом и ва же ћим за ко но дав ством, при че му се очи глед но ми сли 
на ак те ко сов ског прав ног по рет ка (т.2. спо ра зу ма).Та ко ђе, у ни зу 
од ред би БС ја сно се упу ћу је на ко сов ско за ко но дав ство (т.4.над
ле жно сти оп шти на пред ви ђе не ко сов ским за ко ном, т.10. – прав ни 
си стем КС у окви ру ко га функ ци о ни шу суд ске вла сти, т. 11. ор га
ни зо ва ње оп штин ских из бо ра у скла ду са ко сов ским за ко ном).
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БС ни је у скла ду с УРС и због то га што се њим при зна је 
уго вор ни ка па ци тет ју жне срп ске по кра ји не. За кљу чи ва ње спо ра-
зу ма са ју жном срп ском по кра ји ном у ди рект ној је су прот но сти са 
чл. 181. УРС пре ма ко ме ауто ном не по кра ји не мо гу са ра ђи ва ти са 
од го ва ра ју ћим те ри то ри јал ним за јед ни ца ма и је ди ни ца ма ло кал не 
са мо у пра ве других држава и зо само у оквиру спољне политике
РепубликеСрбије и уз поштовањењеногтериторијалног једин
стваиправногпоретка.Шта ви ше, у са мом спо ра зу му ни је ја сно 
ни озна че на дру га стра на, али се из од ред би спо ра зу ма мо же за-
кљу чи ти да је реч о КС, што про тив ре чи устав но прав ном на зи ву 
ју жне срп ске по кра ји не – Ко со во и Ме то хи ја. При зна ва ње уго вор-
ног ка па ци те та у су прот но сти је и са Ре зо лу ци јом 1244 СБ УН и 
Устав ним окви ром за при вре ме ну са мо у пра ву ко јим је, у гру пи 
овла шће ња спе ци јал ног пред став ни ка Ге не рал ног се кре та ра ОУН, 
из ри чи то пред ви ђе но и закључивањеспоразумасадржавамаиме
ђународниморганизацијамаусвимпитањимаобухваћенимРезо
луцијом1244,штозначидадауговорникапацитетнемаКиМ,већ
гаимасамоУНМИК,односноОУН.

Не у став ност БС огле да се и у то ме што се њим по је ди не 
обла сти дру штве ног жи во та ко је су пре ма чл.97. УРС у ис кљу чи вој 
над ле жно сти Ре пу бли ке, од но сно ко је Ре пу бли ка уре ђу је и обез бе-
ђу је, пре да ју у над ле жност «Ко со ва». Реч је о уре ђе њу и обез бе ђе-
њу си сте ма ло кал не са мо у пра ве (чл.97.т. 3. Уста ва) ко је је на осно-
ву т. 4. БС, а у по гле ду ло кал них из бо ра на осно ву т.11. пре пу ште но 
«ко сов ском за ко ну», уре ђе њу и обез бе ђе њу без бед но сти (чл.97.т.4. 
Уста ва) ко је је на ру ше но при зна ва њем по сто ја ња «ко сов ске по ли-
ци је» и пре у зе том оба ве зом да се сва по ли ци ја «ин те гри ше у оквир 
Ко сов ске по ли ци је», као и о енер ге ти ци и те ле ко му ни ка ци ја ма за 
ко је је тач ком 13. спо ра зу ма пред ви ђе но да ће стра не «ин тен зи ви-
ра ти раз го во ре», а што је ре зул ти ра ло за кљу чи ва њем спо ра зу ма и 
у овим обла сти ма.

***

Има ју ћи у ви ду све што је из ло же но, ја сно је да БС има еле-
ме на та ме ђу на род ног уго во ра. Бу ду ћи да су прот но УРС ре гу ли ше 
низ пи та ња он је про тив у став но по твр ђен и, као та кав, је фор мал но 
и ме те ри јал но про тив у ста ван. Ако и не зна чи екс пли цит но при-
зна ва ње не за ви сно сти «Ко со ва», БС, по сред ством при зна ва ња уго-
вор ног ка па ци те та «Ко со ва» и пре пу шта ња том ен ти те ту вр ше ња 
др жав них (за ко но дав не и суд ске) функ ци ја и над ле жно сти уре ђи-
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ва ња по је ди них обла сти дру штве ног жи во та ко је су у ис кљу чи вој 
над ле жно сти Ре пу бли ке, не сум њи во пред ста вља акт ко јим се, уз 
по сре до ва ње ЕУ и под ње ним па тро на том, ме ња др жав но уре ђе-
ње РС и др жа ва из уни тар не пре тва ра у фе де рал но уре ђе ну зе мљу. 
Због то га, ка си ра ње не у став ног БС и свих ака та ко ји су би ли у 
функ ци ји ње го вог про тив у став ног за кљу чи ва ња и из вр ша ва ња, а 
са мим тим и омо гу ћа ва ње евен ту ал ног по твр ђи ва ња тог спо ра зу ма 
на уста ван на чин кроз про ме ну Уста ва, пред ста вља conditionsine
quanonобезбеђивањаосновнихначеланакојимајезаснованаРе
публикаСрбија,упрвомредувладавинеправаивршењасуверено
стиодстранеграђана.
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VladimirB.Djuric

BRISELAGREEMENT:DEVISEDINTRIGUESAGAIN

Resume
This pa per de als with the is sue of the con sti tu ti o na lity of the so-

cal led. Brus sels Agre e ment (ВА), and with the open is su es of its con-
sti tu ti o nal re vi ew. Af ter the the o re ti cal analysis of the con cept of the 
in ter na ti o nal tre aty, by the use of le gal dog ma tic met hod it is sho wed 
that the BА has ele ments of an in ter na ti o nal agre e ment. The the ory of 
in ter na ti o nal pu blic law and the com ments of the re le vant pro vi si ons of 
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the in ter na ti o nal con ven ti ons on tre aty law, hig hlight two ele ments as 
the ba sic cri te ria or con di ti ons that any agre e ment must me et in or der 
to be con si de red an in ter na ti o nal agre e ment - to be con clu ded bet we en 
su bjects of in ter na ti o nal law (in ter na ti o nal le gal per so na lity) and that is 
re gu la ted by in ter na ti o nal law. The BА con ta ins “prin ci ples go ver ning 
the nor ma li za tion of re la ti ons.” The se “prin ci ples” are dec la ra ti ons of 
will which fo re see, or re gu la te fu tu re be ha vi or and ha ve, or ex press the 
in ten tion to ha ve, di rect le gal ef fects on the agre e ment par ti es. In this 
re gard, the BА is the nor ma ti ve act. Sin ce it is wor ded in such a way 
that its pro vi si ons ha ve ef fect er ga om nes, the BА re pre sents the ge ne-
ral le gal act. The rights and obli ga ti ons of the si des are pro vi ded by the 
Agre e ment. Alt ho ugh Ko so vo is not the su bject of the in ter na ti o nal law, 
nor, un der the Con sti tu ti o nal Fra me work for Pro vi si o nal Self-Go vern-
ment, In sti tu ti ons of Pro vi si o nal Self-Go vern ment ha ve the aut ho rity in 
the fi eld of the tre aty ma king po wer, and con se qu ently ne it her Ko so vo 
has con trac tual ca pa city (ius trac ta tum), the ВA in item 14. sti pu la tes 
that “ne it her si de will block, or en co u ra ge ot hers to block, the ot her 
si de’s pro gress in the ir re spec ti ve EU paths.” Sin ce the “path to wards 
the EU” as the union of sta tes, is re ser ved to the sta tes and that in sti-
tu ti o nal is car ried thro ugh the con clu sion of the re le vant in ter na ti o nal 
agre e ments, it is cle ar that the Ko so vo is, if not ex pli citly, then cer ta inly 
im pli citly or in po ten tia, re cog ni zed as the hol der of such su bjec ti vity, 
or con trac tual ca pa city. In the text of the ВA the EU is not ex pli citly 
mar ked as the si de of the Agre e ment. Ho we ver, sin ce its High Re pre-
sen ta ti ve ini ti a led the agre e ment, it is cle ar that the vi ew can be adop ted 
that the EU is the si de of the ВA. In fact, most of the pro vi si ons of the 
agre e ment re pre sent a pa ral lel, at first glan ce, uni la te rally, but equ i va-
lent com mit ment of the two si des to the EU, which, in this sen se, ap pe-
ars as the hol der of the rights to wards the si des of the ВA. Mo re o ver, 
the EU ac cor ding to item 15 of the ВA has the obli ga tion to fa ci li ta te 
the esta blis hing of the Im ple men ta tion com mit tee by the si des. In this 
re gard, the EU, as the un de ni a ble su bject of in ter na ti o nal law and the 
hol der of the con trac ting ca pa city, ap pe ars in the BА as a tran sfor mer 
of the Ko so vo in ter na ti o nal per so na lity and con trac tual ca pa city and 
es sen ti ally en su res the in ter na ti o nal le gal cha rac ter of this ВA. The su-
bject, the na tu re, the pur po se and the fi nal pro vi si ons of this Agre e ment 
re fer to the ВA is re gu la ted by the in ter na ti o nal law.

Sin ce it has the ele ments of the in ter na ti o nal agre e ment, the BА 
is not ra ti fied in ac cor dan ce with the con sti tu ti o nal pro vi si ons, be ca u se, 
in stead in the form of the con sti tu ti o nal law, it is ra ti fied by the Go-
vern men tal Re gu la tion. Mo re o ver, sin ce it re cog ni zes the con trac tual 
ca pa city of “Ko so vo” and le a ves to this en tity the exer ci sing of the sta te 
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(le gi sla ti ve and ju di cial) fun cti ons and the ju ris dic tion of the re gu la ting 
of the cer tain are as of the so cial li fe which are, ac cor ding to the Con sti-
tu tion, un der the ex clu si ve ju ris dic tion of the sta te, the BА is ma te ri ally 
un con sti tu ti o nal.
Key words:  the Brus sels Agre e ment, in ter na ti o nal tre aty, ra ti fi ca tion, con sti tu-

ti o nal re vi ew

* Овај рад је примљен 20. новембра 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 27. новембра 2014. године.
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АВГУСТОВАВЕРСКАПОЛИТИКА

Сажетак
За вре ме вла да ви не Ок та ви ја на Ав гу ста Рим је пре тр пео нај-

ве ћу про ме ну у сво јој исто ри ји – по сле 500 го ди на, ре пу бли ку ја 
за ме нио прин ци пат (при кри ве на мо нар хи ја). Ова про ме на и све о-
бу хват не ре фор ме ко је су је пра ти ле ство ри ле су од Ри ма нај ве ћу 
ан тич ку им пе ри ју. Али, оне ни су мо гле би ти спро ве де не без исто-
вре ме ног про це са вер ског пре по ро да. Као што је, кроз по што ва-
ње по ли тич ке тра ди ци је и ин сти ту ци ја ре пу бли ке, по сте пе но увео 
мо нар хи ју, Ав густ је на сли чан на чин из вр шио и вер ску ре фор му – 
по шту ју ћи ве ру пра де до ва и њи хо вих оби ча ја, увео је цар ску ве ру. 
Ко ри сте ћи исто риј ско – прав ни ме тод, у ра ду ће би ти ука за но на 
то ка ко је овај вла дар об но вио ста ру рим ску ре ли ги ју и у њу увео 
но ви еле мент – цар ски култ чи је ће се по сле ди це осе ћа ти ве ко ви ма 
ка сни је. 
Кључ не ре чи: ста ри Рим, Ав густ, ста ра рим ска ре ли ги ја, цар ски култ
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***

На кон по бе де код Ак ци ју ма (31. го ди не п.н.е.) Ок та ви јан 
окон ча ва ду го го ди шње рим ске гра ђан ске ра то ве и прак тич но по-
ста је је ди ни вла дар Ри ма. Тре ба ло је по но во ус по ста ви ти мир и за-
кон у др жа ви. Смрт ње го вог по о чи ма, Це за ра (44. год. п.н.е.),  би ла 
му је опо ме на да су кон зер ва тив ни еле мен ти и ре пу бли кан ска тра-
ди ци ја још увек то ли ко ја ки да не ће мо ћи од јед ном рас ки ну ти са 
ре пу бли ком и од Ри ма ство ри ти на след ну мо нар хи ју. За то је бу ду-
ћи об лик вла да ви не пред ста вљао ком про мис ста рог и но вог, тра ди-
ци о нал них те жњи и же ље за ефи ка сно шћу. Оста вље ни су ор га ни 
из пе ри о да ре пу бли ке – се нат, скуп шти не и ма ги стра ту ре, ко је вре-
ме ном гу бе зна чај. Али, су шти на вла да ви не би ла је мо нар хиј ска. 
На че лу др жа ве на ла зи се вла дар са све ве ћим чи нов нич ким апа-
ра том. Ре ђа ју се Ок та ви ја но ве ти ту ле и овла шће ња као по ка за те љи 
ње го вог ауто ри те та и вла сти:  до би ја ти ту лу imperator, три бун ска 
овла шће ња (potestastribunica, као прав ни основ ци вил не вла сти), 
ти ту лу princepssenatus (пр вак се на та), ти ту лу Augustus (уз ви ше ни, 
бо жан ски), imperiumproconsulare (из ме ђу оста лог, да вао му је нај-
зна чај ни је овла шће ње, да ко ман ду је вој ском у Ри му и про вин ци ја-
ма) и по ча сну ти ту лу paterpatriae (отац до мо ви не)1). 

Кроз цео ток ње го ве вла да ви не те шко је про на ћи област дру-
штве ног жи во та у ко јој он ни је по ку шао да ин тер ве ни ше, а по сле-
ди це ре фор ми ко је је спро вео би ле су очи глед не. Уну тар гра ни ца 
цар ства „ућут кан је бес оруж ја, вра ће на сна га за ко ни ма, углед су-
до ви ма, до сто јан ство се на ту, а власт ма ги стра та све де на на ста-
рин ску ме ру”2), др жа ва у те ри то ри јал ном сми слу до сти же вр ху нац, 
град Рим до би ја ве ли чан ствен из глед, раз ви ја се тр го ви на и ин ду-
стри ја, вра ћа по ве ре ње у но вац, гра де се лу ке и пу те ви осло бо ђе ни 
од раз бој ни ка 3). Под стак нут по што ва њем пре ма вред но сти ма пре-
да ка по ку шао је, као рет ко ко ји вла дар, да ин тер ве ни ше и у обла сти 
мо ра ла, до но се ћи за ко не4) ко ји су, без мно го успе ха, би ли усме ре ни 

1) ДелаБожанскогАвгуста, пре вод и ко мен тар: Сне жа на Фер јан чић, Бе о град, 2000, 5, 6, 
10, 21, 34 и 35; Pe ter kul, Rimskapovijest (pre vod Mi klić, J.), Iz da nja An ti bar ba rus, Za greb, 
2006, II, 89; Sve to ni je, Dvanaestrimskihcareva(pri je vod Stje pan Ho su), Na pri jed, Za greb, 
1978, Av gust, 27, 28, 58; Dio’sRomanHistory (with an En glish tran sla tion by Cary, E.), W. 
He i ne mann LTD – Har vard Uni ver sity Press, Lon don – Cam brid ge, Mas sac hu setts, 1955, LI-
II, 1, 16, 19, 32; The Ge o graphy of Stra bo (with an En glish tran sla tion by Jon ce, H. L.), Har-
vard Uni ver sity Press - W. He i ne mann, Cam brid ge, Mas sac hu setts – Lon don,  1967, XVII, 
840.

2) Пе тер кул, II, 89.

3) Све то ни је, Август, 28;  ДелаБожанскогАвгуста, 25.

4) Lex Iulia de adul te ris и lex Iulia et Pa pia Pop pa ea.
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на по ве ћа ње на та ли те та, као и очу ва ње по ро дич ног мо ра ла и бра-
ка.

Ав густ је био убе ђен да, не са мо мо рал на об но ва, већ и ње-
го ва ком плет на по ли тич ка плат фор ма пра ће на ре фор ма ма у свим 
дру гим обла сти ма жи во та, не мо же до би ти по др шку на ро да и ус-
пе ти без па ра лел ног про це са вер ског пре по ро да.

1.ЦИЉЕВИВЕРСКЕРЕФОРМЕ

Без об зи ра на по пу лар ност у на ро ду и по др шку се на та, Ав-
гу сту је био по знат осе ћај жа ље ња за ре пу бли ком и ње ним вред но-
сти ма, ко ји је на ро чи то био из ра жен код ви ших кла са. Схва тио је 
да, ако он умре, прин ци пат ве ро ват но не ће оп ста ти5). Та ко ђе, био 
је све стан да те ме љи рим ске др жа ве по чи ва ју на рим ској ре пу бли-
кан ској вр ли ни ко ја је, по ред оста лог, и про из вод по што ва ња ста-
рих рим ских бо го ва.

Пре ма то ме, пр ви за да так са сто јао се у вра ћа њу ста рој рим-
ској ре ли ги ји, као глав ној спо ни са про шло шћу и те ме љом гра ђан-
ског до сто јан ства. Им пе ри ја ни је сме ла би ти схва ће на као ве штач-
ка но ви на, већ као при род ни на ста вак ре пу бли кан ске тра ди ци је са 
свим санк ци ја ма ста ре ве ре6). Да кле, пра де дов ска ве ра би ла је глав-
но оруж је у очу ва њу прин ци па та.

По ред то га, по што је Рим, на осно ву Ав гу сто ве по ли тич ке 
плат фор ме, са мо фор мал но био ре пу бли ка, а фак тич ки мо нар хи ја 
ко ја је об у хва та ла ско ро 5.000.000 км² са мно штвом ра са, на ци о-
нал но сти и ве ра, тре ба ло је про на ћи јед ну но ву, оп шту ве ру ко ја ће 
се по што ва ти у це лом цар ству. Био је то култ ца ра ко ји се са сто јао 
у обо жа ва њу жи вог ца ра и апо те о зи мр твих ца ре ва7), као из раз ода-
но сти рим ској др жа ви.

Пре не го што бу де при ка за но ка ко је те кла об но ва ста ре рим-
ске ре ли ги је, тре ба ло би ви де ти у ка квом ста њу је она би ла на по-
чет ку Ав гу сто ве по ли тич ке ка ри је ре

5) Bury, A., HistoryoftheRomanEmpirefromitsFoundationtothedeathofMarcusAurelius
(28B.C.-180A.D.), Ame ri can Bo ok Com pany, New York-Cin cin na ti-Chi ca go, 1900, стр. 60.

6) Ба кен, Џ., ИмператорАвгуст, Ми нер ва, Су бо ти ца-Бе о град, 1969, стр. 262. 

7)  Ђа не ли, Ђ., Свештеници,вераиобреди,АнтичкиРим–панорамаједнецивилизације 
(пре вод Бру не ти, Е., Бру не ти, М., Са вић, М.), Вук Ка ра џић-Про све та-Мла дин ска књи га, 
Бе о град-Љу бља на, 1967, стр. 190.
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2.ПРОПАДАЊЕСТАРЕРИМСКЕРЕЛИГИЈЕ

Основ но обе леж је ра не рим ске ре ли ги је био је ани ми зам – 
ве ро ва ње да све, па чак и не жи ве ства ри има ју ду шу. Рим ски ани-
ми зам ка рак те ри ше ап стракт ност и без лич ност. Њи хо ви бо го ви су 
пер со ни фи ка ци ја си ле од чи је до бре во ље за ви си оп ста нак рим-
ске по ро ди це, и ко ја упра вља свим људ ским по ступ ци ма8). Да ле ко 
по зна та праг ма тич ност Ри мља на очи та ва се и у њи хо вом од но су 
пре ма бо го ви ма. То је од нос вр ло  сли чан уго во ру где по сто ји ко-
ре ла тив ност пра ва и оба ве за  стра на ка ко је га за кљу чу ју – по шту ју-
ћи стро го про пи са ну фор му ре ли гиј ског об ре да, Ри мља нин оче ку је 
бож ју за шти ту и оства ре ње свог, ово зе маљ ског ци ља. 

Епи цен тар ста ре ре ли ги је пред ста вља ла је рим ска по ро ди-
ца. У сре ди шту по ро дич ног кул та на ла зи се ог њи ште ко је шти ти 
бо ги ња Ве ста. О рим ској ку ћи ста ра ли су се Ја нус и Пе на ти, а о 
њи ва ма Ла ри. Сва ка по ро ди ца обо жа ва ла је свог по ро дич ног за-
штит ни ка, осни ва ча по ро ди це (Larfamiliaris). Та ко ђе, сва ки члан 
по ро ди це имао је свог Ге ни ја (Genius). Ге ниј га чу ва и пра ти од ро-
ђе ња до смр ти, и од ре ђу је ње гов ка рак тер и суд би ну. Вре ме ном су 
вој не је ди ни це, гра до ви и др жа ва има ле свог за јед нич ког Ге ни ја, а 
од Ав гу ста по шту је се и Ге ниј ца ра. Уз ове, сва ка по ро ди ца има ла 
jе још мно го дру гих бо жан ста ва ко ји ма су се уку ћа ни мо ли ли и 
при но си ли жр тве из же ље за до бром же твом и здра вљем, убе ђе ни 
да ће одо бро во љи ти бо го ве је ди но уз по што ва ње тач но од ре ђе ног 
ри ту а ла ко ји је био свој ствен за сва ку по ро ди цу и на ко ји ни ко ни је 
мо гао да ути че9). Би ла је то ве ра про стих и бо го бо ја жљи вих зе мљо-
рад ни ка не ис ква ре ног ду ха, ко ји ма је дом био све ти ња, а жи вот и 
ка рак тер јед но ста ван и скру пу ло зан.

Вре ме ном, др жа ва је узе ла уче шћа у ре ли гиј ским пи та њи-
ма. Уста но вљен је јав ни култ на осно ву ста рог по ро дич ног кул та, 
ство ре ни су di in di ge tes - др жав ни бо го ви  (Ју пи тер, Марс, Кви рин, 
Ве ста, Ла ри итд.), за тим је Ну ма Пом пи ли је уре дио и све ште нич-
ке по ло жа је на че лу са вр хов ним пр во све ште ни ком (pontifexmaxi-
mus) и пр ви ка лен дар рим ског ре ли гиј ског ри ту а ла. По ред то га, по 
пре да њу, Ну ма Пом пи ли је на ло жио је све ште ни ку Ну ми Мар си ју 
да си сте ма ти зу је од но сно, „да за бе ле жи и од ре ди сва ре ли гиј ска 
пра ви ла – са ко јим жр тва ма, у ко је да не и у ко јим хра мо ви ма ће би-

8) Дју рант, В., Историја цивилизације,Цезар иХрист (пре вод Ве лич ков, Љ.), Бе о град, 
1996, стр. 75; Ди ме зил, Ж., Древнаримскарелигија (пре вод Но ва ко вић, J.), Бу дућ ност. 
Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, 1997, стр. 40. 

9) Var ro, OntheLatinLanguage - De lin gua la ti na (with an En glish tran sla tion by Kent, R. G.), 
Vol. I, Har vard Uni ver sity Press, Lon don, 1938, VII, 88.
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ти одр жа ва не вер ске све ча но сти и ода кле ће за њих тра жи ти сред-
ства”10).

С дру ге стра не, сва ки де лић јав ног жи во та био је про жет ре-
ли ги јом. По што у ста ра вре ме на још ни је би ла уста но вље на раз-
ли ка из ме ђу бо жан ског (iusdivinum)  и људ ског пра ва (iushuma-
num),  он да су и ту ма че ње пра ва (interpretatio) и про це сне фор му ле 
(ту жбе) би ли у ру ка ма све ште ни ка11). Та ко је стро ги фор ма ли зам 
са крал них фор му ла пре нет и на ту жбе, те се, пре ма све до чан ству 
Га ја, мо гла из гу би ти пар ни ца због јед не по гре шно из го во ре не ре-
чи12).  Ка лен дар је са др жао да не ка да ни је по вољ но вр ши ти пра во-
су ђе (diesnecfasti)  и да не ка да то је сте  (diesfasti)13), а и скуп шти не 
су се одр жа ва ле са мо у да не ка да је то би ло по вољ но (diescomiti-
ales).14) Ни је дан рат ни је по чи њао без из го ва ра ња стро го про пи са-
них ре чи и по сту па ка ре ли гиј ског ка рак те ра15), ства ра ју ћи код рат-
ни ка осе ћај да су бо го ви на њи хо вој стра ни и раз ви ја ју ћи чу ве ни 
рим ски па три о ти зам.

Рим ска ве ра, ли ше на би ло ка квих ви ших ду хов них ци ље ва, 
етич ких пра ви ла и кон тро ли са на од стра не др жа ве, је у су шти ни 
би ла јед на це ре мо ни ја са ста вље на од стро го про пи са них по сту па-
ка и ду жно сти, а све ште ни ци су пред ста вља ли др жав не слу жбе ни-
ке ко ји су на вер ске функ ци је до ла зи ли ко оп та ци јом или из бо ром 
од стра не на ро да на од ре ђе но вре ме. Мо же се ре ћи да је рим ска ре-
ли ги ја би ла део др жав не упра ве. Као та ква, рим ска ве ра је пред ста-
вља ла ад ми ни стар тив но-по ли тич ку, др жав ну ве ру16). Од нос рим ске 
др жа ве и ре ли ги је мо жда нај бо ље опи су је По ли би је ко ји ка же да 
се нај ве ћа пред ност рим ске др жа ве на ла зи у рим ским пред ста ва ма 
о бо го ви ма  на ко је је др жа ва ути ца ла у прав цу ства ра ња ко хе зи је 
на ро да и вла сти17). Уоста лом, да је ве ра пре ваг ну ла над др жа вом 
Ри мља ни ве ро ват но не би ни усва ја ли бо го ве сво јих су се да и осво-
је них на ро да и ис по љи ли ви сок сте пен вер ске то ле ран ци је. Сва ка-

10) ТheHistoryofRomebyTitusLivius (Tran sla ted from the Ori gi nal, with no tes and il lu stra ti ons 
by Ba ker, G. A. M.), Vol. I-VI, Brad ford, S. F., Phi la delp hia, 1823, I, 20; Ви ди и Tацит, Ана-
ли (пре вод Цре па јац, Љ.), БМГ, Бе о град, 2000, III, 26.

11) Wat son, A., TheDigestofJustinian, Vol. I, Uni ver sity of Pennsylva nia Press, Phi la delp hia, 
1998, D. I, 2, 2, 6.

12) Гај, Институције (пре вод Ста но је вић, О.), За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2000, IV, 11.

13) Ли ви је, I, 19

14) Ва рон, VI, 29..

15) Ли ви је, I, 32.

16) Ђа не ли, Ђ., нав.дело, стр. 176.

17) По ли би је, Историје (пре вод Рицл, М.), I и II, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1988, VI, 56.



СПМброј4/2014,годинаXXI,свеска46. стр.181-198.

186

ко, то је и по сле ди ца праг ма тич ног, ути ли тар ног од но са пре ма бо-
го ви ма – бо ље да су уз Рим, не го про тив ње га. Али, ова ква вер ска 
по ли ти ка кул ми ни ра ла је пред крај пе ри о да ре пу бли ке, ка да до ла зи 
до за не ма ри ва ња и про па да ња до ма ће, рим ске ре ли ги је.

Још за вре ме вла да ви не Тар кви ни ја Охо лог (VI век п.н.е.) по-
ја вљу ју се тзв. Си би лин ске књи ге (LibriSybillini) од но сно, књи ге 
грч ких про ро чан ста ва по све ће них бо гу Апо ло ну ко је је са ста ви ла 
про ро чи ца Си би ла из Ку ме18). Као чу ва ре и ту ма че ових књи га Тар-
кви ни је је осно вао по себ ну ко ле ги ју чи ји је број кра јем ре пу бли ке 
на ра стао на 15 (quindecemvirisacrisfaciundis – ко ле ги ја пет на е сто-
ри це)19) ко ја је, из ме ђу оста лог, кон сул то ва ла књи ге и по пи та њи ма 
уво ђе ња стра них кул то ва 20).

Већ на кра ју пе ри о да кра ље ва, ка да се Рим про ши рио и отво-
рио за при лив ра зно ра зног ста нов ни штва, у ње га је по чео да про-
ди ре ве ли ки број кул то ва из оста лих де ло ва Ита ли је, за тим Грч-
ке и Ис то ка. Рим ска ре ли ги ја ни је би ла спо соб на да се при ла го ди 
про ме ње ним дру штве ним окол но сти ма и по ну ди не што ви ше од 
пу ког об ред ног фор ма ли зма. Кад год би Рим за де си ла не ка не во ља, 
Ри мља ни су по се за ли за ту ђим бо жан стви ма. Ка да је ку га опу сто-
ши ла Рим и око ли ну (293. го ди не п.н.е.) про на ђе но је у Си би лин-
ским књи га ма да би Еску лап – Aesculapius (бог здра вља и ме ди ци-
не) тре ба ло да пре ђе из Епи да у ра (Грч ка) у Рим21). Пред крај дру гог 
пун ског ра та, у Рим ула зе и не ки ор ги ја стич ки кул то ви ко ји још 
ви ше ру и ни ра ју ста ру рим ску ре ли ги ју. Рат на де ша ва ња (пун ски 
ра то ви) на те ра ла су де цем ви ре да про ту ма че Си би лин ске књи ге, 
где су на шли да ће не при ја тељ на пу сти ти Ита ли ју тек ако из Фри-
ги је у Рим бу де до не та  бо ги ња Ки бе ла (Кybele, зо ву је још и Magna
Mater – Ве ли ка Мај ка, бо го ва, љу ди и свог жи вог све та). Око 204. 
год. п.н.е. ова бо ги ња до би ла је свој храм на Па ла ти ну, а о свет ко-
ви ни у част Ки бе ле ста ра ли су се ка стри ра ни све ште ни ци (ев ну си) 
ко ји су то ком све ча но сти бе со муч но ју ри ли и у ег зал ти ра ном бе-
су ра ња ва ли и са ка ти ли са ми се бе22). Око 200 год. п.н.е. про дро је 
из Грч ке и култ бо га Бак ху са - Bacchus(по знат још и као Ди о нис, 

18) Dionysi us of Ha li car nas sus, RomanAntiquities(Tran sla ted by Ear nest Cary), Vol. II, Bo oks 
3-4, Har vard Uni ver sity Press, 1939, IV, 62; Ли ви је, X, 8.

19) Ди о ни си је Ха ли кар на шки, IV, 62; Ли ви је, VI, 42; X, 8; X, 31; Ci ce ro, TheLetterstohis
Friends – Epi stu lae ad Fa mi li a res  (with an En glish tran sla tion by Wil li ams, G.), vol. II, Cam-
brid ge Uni ver sity Press, Lon don, 1952, VI II, 4. Ка да је осно ва на, ко ле ги ја је бро ја ла два 
чла на. Го ди не 367. п.н.е. број се по пео на де сет, а пред крај ре пу бли ке на 15.

20) Ли ви је, III, 10; IV, 25; V, 13; VII, 27; XXII, 9.

21) Ли ви је, X, 47.

22) Ди ме зил, нав.дело, стр. 374.
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Ли бер - бог ви но гра дар ства, ви на и ве се ља). Ње му у част одр жа ва-
не су при ват не све ча но сти под  на зи вом Ба ха на ли је (Bacchanalia), 
ко је је се нат за бра нио 186. год. п.н.е. (SenatusauctoritasdeBaccha-
nalibus)23) због ма сов них ор ги ја и мно гих зло чи на. За тим, у Су ли но 
до ба из Егип та сти же култ Изи де24) (за штит ни це мо ре плов ства). 

За не ма ри ва ње ста ре ре ли ги је на ро чи то је из ра же но пред 
крај ре пу бли ке, у стра хо та ма гра ђан ских ра то ва, ка да се на род, у 
оча ју, још ви ше окре ће „спа се њу” ко је ну де бо го ви Грч ке и Ис то ка. 
До ла зи до про па да ња хра мо ва, ста рог све штен ства, и све оп штег 
па да мо ра ла. Ли ви је пи ше да љу ди ви ше не ве ру ју у зна ке по сла-
те од бо го ва, а Про пер ци је ка же „дасепаучинаухватиланахра-
мове,азанемаренибоговиустукнулипредзлом”25). У овом пе ри о-
ду мно ги уче ни љу ди, као што је Ва рон, ни су зна ли уло гу мно гих 
ста рих рим ских бо жан ста ва, ни ти зна че ње њи хо вих кул то ва, као 
ни уло гу по је ди них фе сти ва ла. Го то во је пре ста ло са ра дом ста ро 
све штен ство, као што су Ар вал ска бра ћа (fratrеsArvales), ко ле ги ја 
Ти ци је вих дру жбе ни ка (sodalesTitii), фе ци ја ли (Fetiales) и фла ми-
ни (Flamines) 26). У функ ци ји су оста ли је ди но пон ти фи ци (pontifi-
ces), ко ле ги ја пет на е сто ри це и аугу ри (augures)27) чи је су ду жно сти 
по ве за не са јав ном упра вом од но сно, реч је по ли тич ком све штен-
ству28). Ве ра ста рих зе мљо рад ни ка по че ла је да иш че за ва, а са њом 
и чи сто та до ма ћег жи во та и ста ри рим ски иде а ли.   

23) Ли ви је, XXXIX, 8, 13,14.

24) Хе ро дот,Историја (пре вод Ар се нић, М.), Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1959, II, 42, 144-
146.

25) Ли ви је, XLI II, 13;  Pro per ti us (with an En glish tran sla tion by Bu tler, H. E.), Put nam G.P., 
New York, 1916, II, 6.

26) Ко ле ги ја Ар вал ске бра ће по што ва ла је Деу Диу, бо ги њу по ља, те су ње ни све ште ни ци 
вр ши ли об ре де ве за не за плод ност зе мље (Ва рон, V, 85). Ко ле ги ја Ти ци је вих дру жбе ни-
ка ба ви ла се про ри ца њем, а осно вао је Тит Та ци је (Та цит, Анали, I, 54; Упо ре ди са Тacit,  
Historije (pre vod Mi klić, J.), VPA, Za greb, 1987, II, 95). Фе ци ја ли су би ли све ште ни ци, 
ко је је осно вао Ну ма Пом пи ли је, ко ји су у пе ри о ду ре пу бли ке вр ши ли об ре де по во дом 
об ја ве ра та и за кљу чи ва ња ме ђу на род них уго во ра (Ли ви је, I, 32, 12). Сва ки од бо го ва 
гра да Ри ма (Ју пи тер, Марс, Кви рин) имао је по јед ног све ште ни ка – flamen. Ју пи те ров 
се ште ник – flamenDialis, Мар сов – flamenMartialis и Кви ри на лов – flamenQuirinalis. 
За јед но су чи ни ли фла ми не. 

27) Пон ти фи ци су би ли ко ле ги ја ви со ких све ште ни ка ко ја се ста ра ла о уре ђе њу и оба вља њу 
свих све тих ства ри, а до би ли су име по то ме што су уче ство ва ли у гра ђе њу и одр жа ва њу 
Су бли циј ског мо ста (pontemfacere). На њи хо вом че лу на ла зио се вр хов ни пр во све ше-
те ник, вр хов ни мо сто гра ди тељ  (pontifexmaximus) Аугу ри су би ли ко ле ги ја све ште ни ка 
ко ја је пу тем зна ме ња (на при мер, пре ко ле та пти ца), ис пи ти ва ла во љу бо го ва (Ли ви је I, 
18; VI, 41) .

28) Fow ler, W., The RomanFestivalsof thePeriodof theRepublic,Gor gi as Press LLC, New 
Jer sey, 2004, стр. 341-345; Sandys, A., ACompaniontoLatinStudies, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Lon don, 1910,  стр. 159.
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3.ОБНОВАСТАРЕВЕРЕ

Опи су ју ћи стра хо те гра ђан ских ра то ва, сто ле ће пу но по ро ка, 
у ко јем су у за бо рав па ли ста ре рим ске вред но сти, оби ча ји и ве ра, 
Хо ра ци је пи ше: „Испаштаћешневин, грехе предакаРимљанине,
докнеоправишхрамове,капелебоговакојесерушеикиповеча-
ђавеодцрногдима.Затовладашштосибоговимапотчињен.Ту
лежисвакитвојуспехипочетак”29). 

Хо ра ци је и Ав густ би ли су са вре ме ни ци. Иако су ра то ва ли 
на су прот ста вље ним стра на ма, то ни је мо гло да по му ти њи хо ву 
сли ку о ужа си ма гра ђан ских ра то ва и по ср ну лом мо ра лу. Ав густ 
је ви ше па жње при да вао ра зно ра зним су је вер ји ма, не го рим ским 
бо го ви ма30), али су је вер је и по бо жност има ју за јед нич ку ка рак те-
ри сти ку, а то је страх од не по зна те си ле. Без об зи ра на ње го ву про-
ра чу на тост и свест о ве ри као моћ ном по ли тич ком оруж ју, Ав густ, 
као Ри мља нин, ни је мо гао, а да не по ми сли да су сва ова де ша ва ња 
по сле ди ца бе са за не ма ре них бо го ва. За то је од по чет ка сво је вла-
да ви не ра дио на об но ви ста рих и из град њи но вих хра мо ва, об но ви 
кул то ва, ри ту а ла, све ште нич ких до сто јан ста ва и фе сти ва ла. 

Из гра дио је трг са хра мом Мар са Освет ни ка, Апо ло нов храм 
и храм Ју пи те ра Гро мов ни ка. Уз ове, ни кли су и мно ги дру ги хра-
мо ви ко је је он по ди гао или по др жао њи хо во по ди за ње (укуп но 
82)31).

Об ре де ко ји су иза шли из оби ча ја по но во је вра тио. Од 87. 
го ди не п.н.е. ме сто Ју пи те ро вог све ште ни ка (flamenDialis) оста ло 
је упра жње но јер је Ме ру ла (та да шњи све ште ник) из вр шио са мо-
у би ство због су ко ба са Ци ном (при ста ли цом Ма ри је ва ца). Ав густ 
је ову све ште нич ку слу жбу об но вио 11. го ди не п.н.е., ка да је, као 
вр хов ни пр во све ште ник, по ста вио Сер ви ја Ма лу ги нен за за Ју пи-
те ро вог све ште ни ка32). 

Пред крај ре пу бли ке мно ге ста ре рим ске ко ле ги је све ште ни-
ка па ле су у забoрав. Ав густ им је вра тио до сто јан ство та ко што 
их је ре ор га ни зо вао и по стао њи хов члан. Ме ђу њи ма су ко ле ги ја 
Ар вал ске бра ће и ко ле ги ја Ти ци је вих дру жбе ни ка. Био је и члан 
ко ле ги ја пет на е сто ри це и ко ле ги ја сед мо ри це (VII viri epulonum) 
ко ја се ба ви ла ор га ни зо ва њем све тих го зби за бо го ве Ка пи тол ске 

29) Хо ра ци је, Целокупнадела (пре вод Ата на си је вић, М.), I и II, На род на би бли о те ка „Вук 
Ка ра џић”, Кра гу је вац, 2005, Оде, III, 6.

30) Све то ни је, Август, 90-92.

31) Про пер ци је, II, 31; Све то ни је, Август, 29; ДелаБожанскогАвгуста, 19-21; Be ard, M., - 
North, J., - Pri ce, S., ReligionsofRome, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2004, стр. 196.

32) Ли ви је, I, 20; XXVII, 8; Плу тарх, Нума, 7; Та цит, Анали, IV, 16; Пе тер кул, II, 20-22.
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три ја де (Ју пи тер, Ми нер ва и Ју но на). Та ко ђе, он је био и је дан од 
аугу ра и фе ци ја ла33). Све ште ни ци ма је Ав густ по ве ћао не са мо број 
и до сто јан ство, већ и по вла сти це, а на ро чи то ве стал ка ма. Та ко се 
за клео да ће све сво је уну ке, ка да бу ду на пу ни ле про пи сан број го-
ди на, да ти у ве стал ке34).

Што се ти че од но са пре ма стра ним кул то ви ма, мо же се ре-
ћи да је по што вао са мо оне ста ре и при хва ће не, као што су култ 
атич ке Це ре ре (Де ме тре)35) и култ Ве ли ке Мај ке ко јој је по ди гао 
храм на Па ла ти ну36). С дру ге стра не, ве ли ку од бој ност имао је пре-
ма еги пат ској и је вреј ској ре ли ги ји, те је за бра нио њи хо ве вер ске 
об ре де уну тар гра да Ри ма. Та ко је за бра нио култ еги пат ске бо ги ње 
Изи де37), а ка да су га на пу то ва њу кроз Еги пат на го ва ра ли да по-
се ти бо га Апи са, од го во рио је: „Ја по шту јем бо го ве, а не сто ку”38). 
Чим је по стао pontifeksmaximus на ре дио је да се спа ли 2000 књи га 
про ро чан ста ва не по зна тих пи са ца, јер су мно га бе зна чај на про ро-
чан ста ва кру жи ла под слав ним Си би ли ним име ном39). 

Уз вра ћа ње пра де дов ској ве ри, Ав густ је по ку шао да оства ри 
још је дан свој иде ал – љу бав пре ма отаџ би ни и на ци о нал ни по нос. 
Ка да је же лео да упу ти пре кор не ком чи нов ни ку, вој ном за по вед-
ни ку или управ ни ку про вин ци је, у пи сма је уме тао по у ке из књи га 
ста рих рим ских пи са ца. Чак је и чи та ве књи ге про гла сом пре по ру-
чи вао на ро ду, као на при мер го во ре Квин та Ме те ла „Оунапређењу
наталитета”. По сле бо го ва нај ве ћу је по част ука зи вао успо ме ни 
ве ли ких вој них за по вед ни ка ко ји су сла ву и власт рим ског на ро да 
по ди гли на нај ви ши ни во. Об но вио је њи хо ве гра ђе ви не, а он да, у 
три јум фал ном ли ку, по ста вио њи хо ве ки по ве у оба тре ма свог тр га 
с на ме ром да те слав не вој ско во ђе бу ду узор гра ђа ни ма при ли ком 
оце не ње го ве вла да ви не и вла да ра бу ду ћих по ко ље ња40). 

За и ста, све је ука зи ва ло да Ав густ же ли да об но ви ре пу бли-
ку. Због то га га Ови ди је и на зи ва repostor (об но ви тељ)41). Чак је 
про гла сом „пре нео др жа ву из сво је вла сти у над ле жност Се на та 

33) ДелаБожанскогАвгуста, 7; Ли ви је, XXXI, 4; I, 18; Све то ни је, Август, 31.

34) Све то ни је, Август, 31

35) Исто, 93.

36) Ста ри је из го рео 3. год. п.н.е. ДелаБожанскогАвгуста, 19.

37) Ди он Ка си је, LI II, 2. Be ard, M., - North, J., - Pri ce, S., нав.дело, 186.

38) Ди он Ка си је, LI, 16. Све то ни је, Август, 93.

39) Та цит, Анали, VI, 12.

40) Све то ни је, Август, 31и 89; Плу тарх, Цицерон, 49

41) Ovid’sFasti (with an En glish tran sla tion by Fra zer, J. G.), He i ne mann, W.- Put nam G.P., Lon-
don-New York, 1959, II, 63.
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и Рим ског на ро да”42) и об ја вио ус по ста вља ње ре пу бли ке 27 год. 
п.н.е. Али, све је ово би ла пред ста ва за на род, а се нат му вра ћа 
сва овла шће ња и уз то му, као на гра ду, до де љу је ти ту лу Ав гу ста43). 
Ста ра ве ра, па три о ти зам и оби ча ји слав них пре да ка нео дво ји ви су 
од лич но сти Ав гу ста ко ја се кри ла ис под ре пу бли кан ске фа са де. 
Али, Рим је фак тич ки по стао мо нар хи ја уз ко ју иде и но ва ве ра у 
ко јој до ми ни ра култ ца ра.

4.ЦAРСКИКУЛТ

Иде је о бли ским ве за ма из ме ђу по је дин ца и бо га не по ти че 
од Ав гу ста. У ње го во до ба она је кон кре ти зо ва на и до би ла свој 
пу ни за мах. Још је Сци пи он Афри ка нац, по пут Алек сан дра Ве ли-
ког, ис ти цао сво је бо жан ско по ре кло про гла сив ши Ју пи те ра за свог 
оца44). Су ла је још пре 88 год. п.н.е. до био зва ње аугу ра, а не ко-
ли ко го ди на ка сни је по ста је је ди ни и не при ко сно ве ни ту мач во ље 
бо го ва (вр хов ни аугур). Ан то ни је је се бе по ре клом по ве зи вао са 
Хер ку лом, а по на чи ну жи во та са Ди о ни сом, те је узео на зив „но ви 
Ди о нис”45).  Ме ђу тим, Це зар је до био по ча сти о ко ји ма су Сци пи-
он, Ан то ни је и Су ла мо гли са мо да са ња ју, а ко је ће ис ко ри сти ти 
Ав густ, као ње гов за ко ни ти на след ник.

Це зар је ве ро вао да је бо ги ња Ве не ра ње го ва пра ро ди тељ ка 
(genetrix). Ве не рин син био је Ене ја, а овај је имао си на Аска ни-
ја ко ји осно вао Ал ба Лон гу, чи ји су ста нов ни ци уте ме љи ли Рим. 
Аска ни је ће ка сни је до би ти име Јул и сма тра се да је он осни вач 
ро да Ју ли је ва ца ко ме је Це зар и при па дао. По што је про на шао сво-
је по ре кло у осни ва чи ма Ри ма и окон чао све ра то ве, Це зар кре ну у 
Рим, где је 46 год. п.н.е. све ча но по све тио трг (ForumIulii) са хра-
мом сво јој пра ро ди тељ ки Ве не ри, у ко ме се њен кип ру ку је са Це-
за ро вим ки пом46). Број ним по ча сти ма као што су до жи вот ни дик та-
тор, отац до мо ви не, им пе ра тор, при дру жу ју се и не ке ко је „чо век 
од кр ви и ме са” те шко мо же по сти ћи. Ње гов кип од сло но ва че уз 
ки по ве бо го ва на игра ма у цир ку су, по себ но ме сто за сто лом бо го-
ва и је дан ме сец у го ди ни са ње го вим име ном по ка за тељ су да је 

42) Пе тер кул, II, 89, Све то ни је, Август, 28.

43) ДелаБожанскогАвгуста, 34.

44) Ли ви је XXVI, 19

45) Плу тарх, Антоније, 4 и 60.

46) Упо ре ди Апи јан, Римскиграђанскиратови (пре вод Сте ва но вић, Б.), Кул ту ра, Бе о град, 
1967, II, 106 и III, 28; Плу тарх,Цезар, 57 и ДелаБожанскогАвгуста, 19.
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обо жа ва ње Це за ра по че ло пре ње го вог уби ства47). По сле по ги би је 
се нат га је и зва нич но увр стио ме ђу бо го ве48).

Ав густ је ову апо те о зу зду шно по др жа вао, не са мо из осе ћа ја 
љу ба ви и по што ва ња пре ма свом оцу, већ и из ре ли гиј ско по ли тич-
ких раз ло га. За то је и са гра дио храм бо жан ског Ју ли ја (AedesDivi
Juli или TemplumDiviIuli) и по све тио га 29 год. п.н.е., и ти ме фак-
тич ки при знао Це за ро ву апо те о зу.

Што се ти че Ав гу ста и обо жа ва ња ње го ве лич но сти, ства-
ри су ишле дру га чи је. Ни је дан вла дар, ни пре, ни по сле Ав гу ста, 
ни је ужи вао та кво по ве ре ње и по пу лар ност у на ро ду. Иако је сво-
јим уче шћем до при нео ужа си ма гра ђан ских ра то ва, на род је са мо 
пам тио да их је он окон чао49), јер је ус по ста вио дав но же ље ни мир, 
про спе ри тет и са мо по што ва ње рим ском на ро ду. Сви сло је ви рим-
ског дру штва ви де ли су сво је ме сто у ви зи ји Ав гу сто ве др жа ве и 
би ли уве ре ни да ће са мо под ње го вом вла шћу бра ти „слат ке пло-
до ве ми ра”50). Ова уве ре ња пра ће на су и при пи си ва њем бо жан ских 
осо би на Ав гу сту, на ро чи то од стра не пе сни ка. Та ко Хо ра ци је на 
јед ном ме сту пи ше: „ЈупитерГромовникбогнанебу,аАвгустна
земљи”, а на дру гом за  Ав гу ста ка же: „Свакигаримљаниннапо-
сластицезовеиобраћамусемолитвамамногим,лијевиноизча-
шаимешаАвгустовоимесЛарима”51).

Упр кос огром ној по пу лар но сти у на ро ду и ве ли ча ња ње го ве 
лич но сти од стра не пе сни ка, он ни је до зво лио да се ње го во име 
ди рект но обо жа ва у Ри му и Ита ли ји. У том сми слу, чак се и хва-
ли ка ко је на ре дио да се пре то пе сви сре бр ни ки по ви ко ји су му 
по диг ну ти, и да је од тог нов ца по ло жио злат не да ро ве у Апо ло-
нов храм52). Из опре зно сти, да не би до био епи тет бо жан ски, се бе 
је на зи вао ImperatorCaesarAugustusDivi filius, да кле син Бож ји 
(Це за ров)53). Ипак, го ре по ме ну ти Хо ра ци је ви сти хо ви ука зу ју да 
је по сто јао култ жи вог Ав гу ста. Та цит пи ше да „бо го ви ма ни је ви-
ше ука зи ва но ни ка кво по што ва ње, јер је Ав густ хтео да се ње му 
по ди жу хра мо ви и ста туе, као бо гу, и да ње га сла ве све ште ни ци 

47) Ди он Ка си је, XLI II, 45; Апи јан, II, 106; Све то ни је, Цезар, 76.

48) Све то ни је, Цезар, 88. Be ard, M., - North, J., - Pri ce, S., нав.дело, стр. 140.

49) Shuc kburgh, E. S., Augustus:theLifeandTimesoftheFounderoftheRomanEmpire, T. Fis-
her Un win, Lon don, 1908, стр. 194.

50) Та цит, Анали, I, 2.

51) Хо ра ци је, Оде, III, 5, 2 и IV, 5, 32. Ви ди Ови ди је, IV, 949.

52) Све то ни је, Август, 52; ДелаБожанскогАвгуста, 24

53) Rushfort, G. M., LatinHistoricalInscriptions, The Cla ren don Press, Ox ford, 1893, стр. 3-10.
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и фла ми ни”54). Апи јан ка же да Ок та ви ја на, од ње го ве 28. го ди не 
(од по бе де над Пом пе јом), гра до ви увр шта ва ју ме ђу сво је бо го ве 
– за штит ни ке55). Без об зи ра на кон тра дик тор но сти у из во ри ма, са 
си гур но шћу се мо же ре ћи да Ав гу сто во име, до ње го ве смр ти, ни-
ка да ни је зва нич но ста вље но ме ђу бо го ве ко је је по што вао рим ски 
на род.

Ав густ је био све стан да од обо жа ва ња од стра не ши ро ких 
на род них ма са мо же има ти ве ли ке по ли тич ке ко ри сти. С дру ге 
стра не, он је по то мак де и фи ко ва ног вла да ра ко ји је сво је по ре кло 
про на шао у осни ва чи ма Ри ма. За пра во, ов де до ла зе до из ра жа ја 
нај сна жни је осо би не Ав гу сто ве лич но сти: опре зност, про ра чу на-
тост и стр пље ње.

Об но ва ста ре ве ре, но ва по ли тич ка плат фор ма и обо жа ва ње 
лич но сти ца ра као сту ба те плат фор ме мо ра ју ићи ра ме уз ра ме. 
Ин си сти ра ње на ди рект ном обо жа ва њу ње го ве лич но сти и на пра-
сно уво ђе ње мо нар хи је мо гло га је, као и Це за ра, од ве сти у смрт. 
Ства ра ње но ве др жав не ве ре на чи јем је вр ху је цар, ду го тра јан је 
про цес ко ји се мо ра од ви ја ти на те ме љи ма ста ре рим ске ре ли ги је, 
баш као што и мо нар хи ја мо ра би ти из гра ђе на на те ме љи ма ре-
пу бли ке. За то је Ав густ култ ње го ве лич но сти, од но сно лич но сти 
ца ра, уво дио по сте пе но. У ту свр ху, ор га ни зо ва не су ludiAugustales 
– игре у Ав гу сто ву част, об но вље не Сто лет не игре и пра зник Com-
pitalia и пре ме ште но се ди ште вр хов ног пр во све ште ни ка. Из у зе так 
пред ста вља је ди но ње гов од нос пре ма про вин ци ји, где је на ре дио 
да се по ред обо жа ва ња Ри ма уве де и обо жа ва ња ца ра.

За че так обо жа ва ња ње го ве лич но сти би ла је по бе да код Ак-
ци ју ма ко јом Ав густ до но си Ри му ду го оче ки ва ни мир. Од та да се 
одр жа ва ју све ча но сти у Ав гу сто ву част сва ке че твр те го ди не и обе-
ле жа ва ње гов ро ђен дан. Уз то, рим ски ви те зо ви до бро вољ но сла ве 
ње гов ро ђен дан у тра ја њу од два да на, а сви ста ле жи, сва ке го ди не, 
мо ле се за ње гов жи вот  ба ца ју ћи нов чић у Кур ци јев бу нар.56) Од 
11. год. п.н.е., од лу ком се на та, и фор мал но се одр жа ва ју све ча но-
сти на ње гов ро ђен дан под на зи вом ludiAugustales57). 

На рас кр шћи ма ме ђа, где се „до ди ру ју” има ња раз ли чи тих 
вла сни ка, тзв. com pi tum, на ла зи ла се ка пе ла по све ће на Ла ри ма. Ту 

54) Та цит, Анали, I, 10.

55) Апи јан, V, 132.

56) Све то ни је, Август, 57 и 59; Ди он Ка си је, LI, 19; Ли ви је, VII, 6. На ме сту Кур ци је вог бу-
на ра пр во бит но је би ла про ва ли ја са во дом на фо ру му. У њу је ско чио Мар ко Кур ци је, 
рим ски ви тез, да би одо бро во љио бо го ве да за тво ре про ва ли ју. Ка сни је, ту је на пра вљен 
бу нар ко ји је про гла шен све тим ме стом.

57) Ди он Ка си је, LIV, 34.
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је ма сов но свет ко ван ста ри на род ни пра зник, пра зник Compitalia у 
част LaresCompitales. Вре ме ном, овај пра зник при ла го ђен је град-
ским усло ви ма, где су Ла ри игра ли уло гу за штит ни ка по је ди них 
че твр ти, а о одр жа ва њу ове свет ко ви не ста ра ла се ло кал на collegia
compitalica. По ли ти ча ри су ко ри сти ли ло кал не ко ле ги је све ште ни-
ка за сво је ци ље ве, те су ови ску по ви би ли из вор ве ли ких не ре да. 
За то је пред крај ре пу бли ке ово пра зно ва ње уки ну то. Ав густ га је 
об но вио, али уз но ву ад ми ни стра тив ну по де лу ко јом је тре ба ло да 
се обез бе ди мир на ули ца ма. По де лио је Рим на 14 ре јо на (regiones) 
и 265 улич них че твр ти (vici). Ре јо ни ма су упра вља ли чи нов ни ци, а 
улич ним че твр ти ма че ти ри упра ви те ља са уло гом све ште ни ка ко је 
је би рао на род сва ке го ди не из ре да пле бе ја ца58). Али, и ов де Ав-
густ по сред но уво ди но ви еле мент (култ ца ра) у ста ру ре ли ги ју . 
Са да у сва кој ка пе ли ци по сто ји три ки па – два Ла ра, и је дан ко ји 
пред ста вља Ав гу сто вог Ге ни ја. Чак је и се нат до нео од лу ку да се 
ње гов Ге ниј мо ра по што ва ти као бо жан ство59). По што је тре ћи кип 
имао нај ве ћу сна гу, ова три ки па – Ла ра до би ја ју на зив LaresAugu-
sti. Та ко је Ав густ по стао Лар и за у зео ње го во ме сто у сва кој рим-
ској ку ћи, а за тим и осно вао но ву ко ле ги ју све ште ни ка – Augusta-
les, ко ја се ста ра ла о ре ли гиј ским об ре ди ма по све ће ним Ла ри ма60).

У ду ху но ве вер ске по ли ти ке 17. год. п.н.е. об но вио је Сто-
лет не игре - LudiSaeculares. Ове игре пр ви пут су про сла вље не у 
Ри му 249 год. п.н.е. да би се озна чио крај ста рог и по че так но вог 
пе ри о да од 100 го ди на (тра ја ње људ ског ве ка)61). У по чет ку циљ 
им је био ока ја ње гре хо ва из про шло сти, а од Ав гу ста циљ им је 
да оси гу ра ју бла го ста ње у др жа ви у на ред ном сто ле ћу. Ра ди одр-
жа ва ња ових ига ра Хо ра ци је је на пи сао хим ну „Carmen saecula-
re” („Пе сма у сла ву сто го ди шњи це”) ко ја на ја вљу је но во до ба ко је 
ка рак те ри ше „бла го ста ње, мно го број но по том ство и сва ки углед”. 
До ба у ко ме ће се вра ти ти „Вер ност, Част, на ка да шњи Стид и пре-
зре на Вр ли на”. Га рант ове ма те ри јал не и мо рал не об но ве био је 
Ав густ са сво јим моћ ним за штит ни ком, Апо ло ном. О Ав гу сту се 
са да го во ри као слав ном по том ку Ве не ре и Ан хи за, по том ку осни-
ва ча Ри ма, Бо гу на зе мљи62).

Зва нич но се ди ште вр хов ног пр во све ште ни ка билo je сме-
ште но на фо ру му и зва ло се Regia – ме сто на ме ње но ис кљу чи во 

58) Све то ни је, Август, 30.

59) Ди он Ка си је, LI, 19

60) Хо ра ци је, Сатире, II, 3.

61) У Car men sa e cu la re Хо ра ци је по ми ње пе ри од од 110 го ди на (Хо ра ци је, Оде, 4 ).

62)  Хо ра ци је, Оде, 4 (Car men sa e cu la re).
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вер ским свр ха ма, а вр хов ни пр во све ште ник при ват но је жи вео у 
згра ди по ред Ре ги је ко ја се на зи ва Domuspublica. Ову згра ду де-
лио је са мо зид од ку ће Ве стал ки (Atriumvestae)63), ме ста где су 
све ште ни це ста но ва ле. Ка да је Ав густ по стао вр хов ни пр во све-
ште ник из вео је вр ло лу кав по ли тич ки по тез. Пре се лио је се ди ште 
ове слу жбе у свој двор на Па ла ти ну, а Domuspublica је пре пу стио 
ве стал ка ма да би им то бож при дао још ве ћи зна чај. Ка ко је  над ле-
жност вр хов ног пр во све ште ни ка  об у хва та ла и над зор над ве стал-
ка ма, по све тио је но ви Ве стин храм на свом дво ру на Па ла ти ну64). 
Ве сти на све та ва тра са да је го ре ла на дво ру им пе ра то ра и исто вре-
ме но пред ста вља ла све ту ва тру др жа ве. На те ме љи ма ста ре рим ске 
ре ли ги је фор ми ра на је но ва др жав на ве ра у чи јем цен тру јед на ко 
сто је „три веч на бо га” - Апо лон, Ве ста и Ав густ65) . 

Што се ти че обо жа ва ња ње го ве лич но сти у про вин ци ји, став 
му је био пот пу но дру га чи ји. У про вин ци ја ма, на ро чи то ис точ ним, 
обо жа ва ње жи ве осо бе као бо га ни је би ло стра но, те се ве ро ва-
ло  да је Ав густ ин кар на ци ја бо жан ства. За то је Ав густ до зво лио 
ди рект но уво ђе ње кул та ње го ве лич но сти. Још од бит ке код Ак-
ци ју ма, у рим ским про вин ци ја ма сла ве се игре у Ав гу сто ву част 
сва ке че твр те го ди не. Та ко ђе, од та да ни чу хра мо ви и жр тве ни ци 
по све ће ни Ав гу сту, али увек уз култ бо ги ње Ро ме ко јој су одав но 
ис ка зи ва не бо жан ске по ча сти66). Обо жа ва ње им пе ра то ра и бо ги ње 
Ро ме, у су шти ни, пред ста вља ло је из раз ода но сти Ри му и ује ди њу-
ју ћи фак тор ње го вих про вин ци ја.

Ав густ је оства рио свој циљ. У ста ру ве ру стр пљи во је увео 
не што но во – цар ски култ, чи јим ће се по што ва њем, др жа ви, у ко јој 
је су штин ски об лик вла да ви не би ла мо нар хи ја, обез бе ди ти је дин-
ство свих ње них де ло ва, а с дру ге стра не ство ри ти ути сак да њо ме, 
во ђен бо жан ском си лом, ру ко во ди Ав густ. 

На кон Ав гу сто ве смр ти, 14. год. п.н.е., по диг нут му је храм 
ис под Па ла ти на и до де ље не бо жан ске по ча сти67). Исте го ди не 
осно ва на је ко ле ги ја Ав гу сто вих све ште ни ка – sacerdotes Augu-
stales (по не где се сре ће и на зив Augustales), и ти ме зва нич но култ 

63) Ди он Ка си је, LIV, 27. Упо ре ди са Свет, Цезар, 46; Ви ди и Бу ју клић, Ж., ForumRoma-
num, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду – До си је, Бе о град, 2005, стр. 453.

64) Све то ни је, Август, 57 и 59; Ди он Ка си је, LI, 19.  

65) Ови ди је, IV, 950.

66) По ли би је, XXXI, 15; Та цит, Анали, IV, 56; Плу тарх, Фламин., 16; Ди он Ка си је, LI, 10; 
Ро стов цев, М., Историјастарогсвета (Ми хај ло вић, М., Про да но вић-Ћур чи ја, Н.), Фа-
ми лет, Бе о град, 2004, стр. 389-390.

67) Та цит, Анали, I, 10
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Ав гу ста68). За тим су игре у Ав гу сто ву част до би ле још све ча ни ји и 
фор мал ни ји ка рак тер. Зва нич но су уне те у ка лен дар, три бу ни су се 
по ја вљи ва ли у три јум фал ној одо ри у цир ку су, а за ор га ни зо ва ње 
ове про сла ве за ду жен је пе ре грин ски пре тор69). На тај на чин зва-
нич но је ушао у прак су мо дел пре ма ко ме се рим ски ца ре ви по сле 
смр ти про гла ша ва ју за бо жан ства. 

5.ПОСЛЕДИЦЕАВГУСТОВЕВЕРСКЕПОЛИТИКЕ

Ав густ је ус пео да об но ви ста ру рим ску ве ру и у њу уве де 
не што но во – обо жа ва ње ца ре вог Ге ни ја. Али, овом но вом, ста ром 
зва нич ном ве ром по стиг нут је са мо по ли тич ки циљ. Она је под-
у пр ла но ви об лик вла да ви не (при кри ве на мо нар хи ја) и би ла тач-
ка ве зи ва ња по ко ре них на ро да у про вин ци ји, на ро чи то на ис то ку 
где је иде ја вла дар – бог би ла до бро по зна та. У су шти ни, но ва др-
жав на ве ра би ла је та ко ђе јед на це ре мо ни ја, пу на фор мал но сти, и 
ути ли тар них и уго вор них од но са пре ма бо го ви ма. Ли ше на ви ших 
вер ских ци ље ва, у жи во ту је одр жа ва ла је ди но Ав гу сто ва лич ност 
за ко ју се ве ро ва ло да је во ђе на бо жан ском ру ком. Ка да је Ав густ 
умро, не стао је и ре ли гиј ски за нос по што ва ла ца ове ве ре. У Рим 
про ди ру ре ли ги је Ис то ка ко је ну де не што ви ше од пу ке це ре мо ни-
је, као што је ве ро ва ње у жи вот по сле жи во та. 

Мо дел пре ма ко ме се рим ски ца ре ви по сле смр ти про гла ша-
ва ју за бо жан ства и цар ски култ ег зи сти ра ју и да ље, али ис кљу чи во 
као ору ђе по ли ти ке ко јим се обез бе ђу је по слу шност свих рим ских 
по да ни ка, а кул ми на ци ја на ста је у вре ме Ди о кле ци ја на ка да се вла-
дар за жи во та про гла ша ва бо гом. Ме ђу тим, цар ски култ ко ји је за-
чео Ав густ имао је још јед ну по ли тич ку по сле ди цу. Цар ска ве ра 
ни је има ла за циљ да од стра ни ни је дан од до зво ље них кул то ва у 
Ри му. На про тив, сви бо го ви су на рас по ла га њу да би слу жи ли цар-
ском кул ту, а ре ли ги је ко је ни су хте ле да га при хва те сма тра не су  
не при ја те љи ма рим ске др жа ве. Кључ ни раз лог за про го не хри шћа-
на упра во је то што ни су хте ли да обо жа ва ју ца ра од но сно, по шту ју 
цар ски култ, чи ме су от ка за ли и по слу шност рим ској др жа ви. Иако 
то ле рант на у ре ли гиј ском сми слу, рим ска др жа ва ни је мо гла да до-
пу сти ова кав став хри шћа на јер он угро жа ва ње но је дин ство70). Та-

68) Та цит, Анали, I, 54; II, 83 и Историје, II, 95. 

69) Ди он Ка си је, LVI, 46; Та цит, Анали, I, 15.

70) Бек, Х. Г., Византијскимиленијум, CLIO – Глас срп ски, Бе о град – Ба ња Лу ка, 1998.стр. 
109-110; Вла де тић, С., „Два на чи на за ре гу ли са ње од но са из ме ђу цр кве и др жа ве у Ви-
зан ти ји”, СлободеиправачовекаиграђанинауконцептуновогзаконодавстваРепубли-
кеСрбије(при ре дио: Стан ко Бе ја то вић) књи га I, Кра гу је вац, 2002, стр. 447; Стан ко вић, 
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ко је цар ска ве ра, ко ју је за чео Ав густ, би ла узрок ка сни јег су ко ба 
са хри шћа ни ма и њи хо вих про го на.
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EmilijaStankovic,SrdjanVladetic

AUGUSTUS’RELIGIOUSPOLICY

Resume
Augu stus re forms of re li gion ha ve been mo ving in to two di rec-

ti ons – to wards the re sto ra tion of an ci ent ro man re li gion, and to wards 
gra dual esta blis hing of Em pe ror’s cult. Ne glec ted old ro man va lu es, 
co stu mes and re li gion we re, with any do ubt, main mo ti va tion for Augu-
stus to start with re sto ra tion of ro man re li gion. As a pro of of this sta te-
ment we co uld use num ber of new tem ples and re ne wed cults, dig nity 
and pri vi le ges re tur ned to the pri ests of the old re li gion. Ho we ver, the 
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old re pu bli can fa ith was one of the key fac tors in the Augu stus po li ti cal 
vi sion. It’s esta blis hing was sup po sed to be used as a pro of of Augu stus 
in ten ti ons for re ne wal of re pu blic, which sho uld bring pe a ce among the 
con ser va ti ves, and al so to cre a te the ge ne ral im pres sion that mo narchy 
is the lo gi cal se qu el of re pu blic. In re a lity, the Ro me was al ready fun-
cti o ning as mo narchy. Mo narchy which in cor po ra tes many dif fe rent na-
ti ons, ra ces and fa iths. so it was ne ces sary to bring so met hing new in to 
the re ne wed ro man re li gion. Furt her mo re it was ne ces sary to de ve lop 
new sta tes re li gion that wo uld be re spec ted ac ross the em pi re. Em pe-
ror’s cult was that new fac tor and it was en for ced in the pro vin ces im-
me di a tely, and has been gra du ally pre sen ted in Ro me and Italy, be ca u se 
of the fe ar from tho se that still ha ve been re spec ting old ro man va lu es.

From the sa me re a sons, as in the last two cen tu ri es of re pu blic, 
re ne wed ro man re li gion, par ti cu larly af ter the Augu stus de ath, star ted 
to wit hdraw un der the pres su re of the new re li gi ons that we re co ming 
from East. It hasn’t been ca pa ble to adopt it self on a chan ged so cial and 
po li ti cal cir cum stan ce. Apot he o sis of ro man em pe rors, af ter the ir li fes, 
and em pe ror’s cult, has been prac ti ced for a long pe riod of ti me. Ho-
we ver that prac ti ce co uldn’t be con si de red as re li gion, ac tu ally it was 
po wer ful po li ti cal tool, for ke e ping obe di en ce, and la ter on it wo uld be 
most im por tant re a son for con flicts among ro man sta te and Chri sti ans. 
Key words: An ci ent Ro me, Augu stus, The Old Ro man Re li gion, The Im pe rial 

Cult

* Овај рад је примљен 05. октобра 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 27. новем бра 2014. године.
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1. PHE NO ME NO LOGY OF JU VE NI LE DE LIN QU ENCY

Crime,notonlyasanillegalbutalsoasadangeroushumanacti-
vityandphenomenonprobablydatesbacktothebeginningsofhuman
society.Eversincetheprehistoriccommunitiesallthewaytothemo-
derndaysociety,therewerealwaysindividualsorgroupswhostrived
toachievetheirgoalsinsociallyorlegallyunacceptableways.Inad-
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ditiontothosewhoconsciouslybreaksocialandlegalnorms,criminal
actswere also and still areperpetratedby those individualswhoare
unawareof theexistingnormsofconduct i.e.whose intellectualand
mentalcapacitiespreventthemfromcomprehendingtheirenvironment
andaccepting the rules thatwere laiddown inorder to facilitate the
developmentandsurvivalofthatparticularcommunity.Thismakesa
criminal act either an intentional and conscious or unintentional and
unconscious,butinbothcasesadetrimentalactperpetratedbyanin-
dividual. Inappropriate, inadequate anddangerousbehaviorhasbeen
anintegralpartofhumansocietysincetimeimmemorialwhilecertain
aggressiveactswere survivalmotivatedandaimedatprovidingpro-
tectionagainstunfamiliaranddisturbingeventsandcreaturesfromthe
nature1).Criminality,asasetofdifferentsociallyundesirablebehaviors
whichwereoutlawedprimarilybycriminalcodesandlaws, takes its
formalshapewiththeestablishmentofthestateandtheruleoflaw.In
majorityofcasesviolenceaccompaniescrimeandistheresultofinter-
actionbetweenalargenumberofexogenousandendogenousfactors
whoseinterconnectednessatdifferentlevelsisconducivetosomeone
beingviolentorsomeonesufferingviolence2). 

Therearemanycausesofcriminalbehaviorand theycome in
differentshapesandsizes.Theirtriggers,aswellastheirdisplay,de-
velopedtogetherwiththesocietyasdidtheproblemswithwhichgro-
ups and individualswere faced. In that respect, juvenile crime is of
particularimportancewhenconsideringthestabilityandprospectsof
acommunityoracountry.Studyingthecauses,motivesandformsof
juveniledelinquencyisaimednotonlyatuncoveringandsanctioning
thesecriminalacts,butalsoatpreventingsuchactsfromoccurringin
thefuture,developingsocialpreemptivemeasuresandfindingthebest
formsandmethodsofsocialaction3).

Juvenilecrimeispartofoverallcrimeinasociety,butduetothe
characteristicsassociatedwithitsperpetrators,itisalsoaphenomenon
whichrequiresmeticuloussecurity,social,psychologicalandpedago-
gical attention and scrutiny.Traits, number and diversity of juvenile
crimearenotonlyareflectionofthecurrentsecurityandsocio-patho-
logicalstatethesocietyisin,butitcanalsoserveasanindicatorofim-
mediateandmoredistantfutureofthatparticularsociety.Althoughitis
unpleasanttoexpressthetermschildandcrimetogether,juveniledelin-

1) Видети:Đorđević,Ivica,Se cu rity Ar chi tec tu re in the Glo ba li za tion En vi ron ment.Facultyfor
SecurityStudiesandPEOfficialGazzette,Belgrade,2007.

2) Видети:ĐurdjevicZoranandRadovicNenad,‘’DeterminantsandTrendsinJuvenileViolen-
ce’’,Kul tu ra po li sa 1, NoviSad,2012.

3) Видети:LjubičićStanko,‘’JuvenileCrime’’,Kul tu ra po li sa 8-9-10,NoviSad,2008
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quencyisstilloneofthemajorproblemsinmanycountries4).Thefact
thatintheUSAalone27,000murderswerecommittedbyjuveniles5)in
theperiodbetween1980and1997,speaksvolumesofhowseriousand
widespreadthisphenomenonisnotonlyglobally,butwithinonesingle
country.JuvenilecrimeisconstantlyontheriseintheRepublicofSer-
biaandthistrendstartedtoemergein19736).

There are different theoretical, scientifically proven and insuf-
ficientlysubstantiatedviewsas to thecausesandmotivesof juvenile
delinquency.Almostallrelevanttheoriesonthecausesofjuvenilede-
linquencycanbegroupedintothreecategories:a)theoriesofsociety,
b)theoriesoffamily,andc)theoriesofpersonality.Severalstudiesin-
cludedifferentaspectsofallofthesetheorieswhichareunderstandable
asthecrime,includingjuvenilecrime,isbothacauseandconsequence
ofdifferentfactors:socio-economicandpoliticalsituationinasociety,
valuesheldinhighregardinsuchsociety,immediateenvironmentand
family,whilepersonalitytraitsalsoplayanimportantpartinexhibiting
criminalbehavior.Thisisthereasonwhyacomprehensiveknowledge
onandunderstandingofdifferentaspectsofasocietyandmicro-envi-
ronmentcombinedwith interpersonal factors, is thebestway topre-
emptjuvenilecrime.

Someauthorsseethecausefortheincreaseincriminalbehavi-
or, including juvenile crime, in significant socio-political events and
changeswhichoftentimesspilloveracrossthebordersofonecountry
and intoothercountries.Following theendof theColdWar,Europe
wasfacedwithconsiderablegeo-politicalandeconomicchangesand
challengeswhile thepaceofmodernizationwasrapidlyaccelerating,
resultinginintensifiedfeelingofpublicinsecurity7).Manyauthorssee
theshiftsineconomicandpoliticalsystemsaswellasprivatizationand
transitionprocessesasthemaincausesofdecreaseinthequalityoflife
whichfurtherleadstodissatisfaction,frustrationandviolence8).Oneof
thecausesforthediscontentofyoungpeopleandconsequentlyjuvenile
crime,canbefoundindistortedsocial,familyandpersonalvaluesand
warpedperceptionof lifequality.Oneof the approaches adoptedby

4) OzenSakiretal,‘’JuvenileDeliquencyinaDevelopingCountry:AProvinceExampleinTur-
key’’,In ter na ti o nal Jo ur nal of Law and Psychi a try, 28,2005.стр.431

5) LoeberRalfandFarringtonDavidP,2000,‘’YoungChildrenWhoCommitCrime:Epidemi-
ology,DevelopmentalOrigins,RiskFactors,EarlyInterventions,andPolicyImplications’’,
De ve lop ment and Psycho pat ho logy 12,2002.стр.739

6) Ширевидети:NikolovskiMarjan,‘’CrimesCommittedbyJuvenileOffendersinGroups’’,
Col lec tion of Pa pers – Pe er Vi o len ce,Laktaši,2013.

7) BoehnkeKlausandBergs-WinkelsDagmar,‘’JuvenileDeliquencyunderConditionsofRapid
SocialChange’’,So ci o lo gi cal Fo rum, Vol. 17, No. 1,2002.стр.60

8) Шире видети: Campbell,Angus andConverse, Philip E,The Hu man Me a ning of So cial 
Chan ge,NewYork:RussellSage,1972.
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thegroupofauthorsadvocatingtheoriesofsocietyisthatadolescents
actoutofsubterraneanvaluesorimpulsesthatareanacceptedpartof
aculture,butnonethelesstendtobeobscuredandtoagreaterorlesser
extentcontrolledinthemainstreamsociety9).Thecreatorofthisway
of thinkingwasSutherland(1949)withhisstudies.Violenceismore
commonamonggroupswhosesubculturalattitudes,norms,andvalues
favor aggressive solutions to problems10). Some authors propose that
economic inequality, not subcultural values,was themajor cause of
violence11). 

Anotherapproach,associatedwith the theoriesofsociety,asa
causeofdelinquencyassumestheexistenceofoppositionalgroupsin
societyandgeneralconflictsbetweenadultsandadolescents12).

Regardlessofthecharacterofsocio-economicandculturalcir-
cumstancesinasociety,thereisnodoubtthatthemostimportantand
influentialoneamonganumberoffactors(e.g.norms,behavioralpat-
terns,schools,themedia),isthefamilyitself.Thestructureofthefa-
mily is important for both understanding and prevention of juvenile
delinquency.Inadditiontothenumberoffamilymembers,theirgen-
der,educationandagestructure,familyvalues,possibleviolentbeha-
vior, theoccurrenceof juvenilecrimemightbe triggeredby the low
socio-economicstatus,unemployment,poorparentalsupervision,weak
regulatoryroleofthefamilyduetotheweaknessofthepublicregula-
torysystem13)andthisisanexampleoftheinterpretationofcausesin
whichfindingsandviewpointsoftwodifferentgroupsoftheoriesare
intertwined, in this case– theoriesof familyand theoriesof society.
Themodelofgrowingupwhichinvolvesinadequateparentalguidan-
ce,domesticviolence,abuseandneglectasriskfactorsconduciveto
criminalbehavior,wasdevelopedbyPatterson,DeBarysheandRem-
sey(1989)amongothers.Childhoodneglectandabuseareindeedrisk
factorswhichincreasetheprobabilityofviolentbehaviorinlaterlife.
Thesynergyofriskfactorsthatoriginateinthefamilysettingandim-
mediateenvironmentaswellastheindividual’spersonalitystructure,

9) BoehnkeKlausandBergs-WinkelsDagmar,‘’JuvenileDeliquencyunderConditionsofRapid
SocialChange’’,So ci o lo gi cal Fo rum, Vol. 17, No. 1,2002.стр.64

10) Видети:WolfgangMarvinEetal,The Sub cul tu re of Vi o len ce,Tavistock,1967.

11) BlauJRandBlauPeterM,‘’TheCostofInequality:MetropolitanStructureandViolentCri-
me’’,Ame ri can So ci o lo gi cal Re vi ew, 47,1982.стр.120

12) Ширевидети:MeadMargaret,Cul tu re and Com mit ment: A Study of Ge ne ra tion Gap.Gar-
denCity,NY:NaturalHistoryPress,1970.

13) LynamDonaldetal,‘’TheInteractionBetweenImpulsivityandNeighborhoodContextOn
Offending:TheEffectsof ImpulsivityAreStronger inPoorerNeighborhoods’’,Jo ur nal of 
Ab nor mal Psycho logy, 109,2000.стр.569.
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highlighttheimportanceinterpersonalfactorshave(personalitytraits)
inadditiontothepreviouslymentioneddifferentexternalfactors(soci-
ety,family,culture).Thepersonalitystructureaswellasthepsycholo-
gicalorbiologicalpropensityforcrimearethesubjectmatterofstudies
dealingwiththeoriesofpersonality.

Certainauthorsstressthatindividualdifferences,whichareesta-
blishedearlyinlife,willmakesomechildrenmorelikelythanothersto
commitdelinquentactsastheygrowolder14).Yarvis(1991)developed
atableofrelevantintrinsicfactorswhichcanbeusefulfortheanalysis
ofallcriminalactswiththeelementofviolence.Someofthosefactors
areasfollows:

a)theabilitytofindone’splaceinasocietyinaccordancewith
theprevailingsystemofvalues;

b)theskilltoexertself-controlindangeroussituations;
c)thecapacitytodifferentiatebetweentheimaginaryandthe

reality;
d)theabilitytocomprehendtheconsequencesassociatedwith

aparticulardecisionatthetimewhenthatdecisionismade;
e)thecapacitytopreservepersonalintegrityandstability15).

Theanalysisofpersonalityrelatedcauseofjuveniledelinquency
isasensitiveandcomplexarea.Themotivesforcommittingcrimevary
amongyoungpeople.Somechildrenengageinminordelinquentacts
forexcitement,adventure,orotheremotionscommonamongchildren.
Forthesechildrenminordelinquencyincidentsarepartoftheirgames
and itneverevolves further intomoresignificantor severeviolence,
namelyastheyage,childrengrowoutofthiskindofbehavior.Onthe
otherhand,forsomechildoffenders,earlystatusoffencesanddelinqu-
encyaresteppingstonesinapathwaytoserious,violent,andchronic
offending,particularlywhenthestatusoffencesfirstappearatayoung
age.

1.1 Mi nors in Cri mi nal and Le gal De fi ni ti ons
In theoryand inpractical researchof juvenilecrime, thereare

different definitions of this phenomenon, but also there are different
legaldefinitionsof theage limitdetermining theageofaminor.Le-
gal framework andpractice, dependingon the agegroupperpetrator

14) LacourseEric,etal.,‘’DevelopmentalTrajectoriesofBoys’DelinquentGroupMembership
andFacilitationofViolentBehaviorDuringAdolescence’’,De ve lop ment and Psycho pat ho-
logy, 15,2003.стр.190

15) Видети:YarvisRichardM,Ho mi ci de: Ca u sa ti ve Fac tors and Ro ots, NewYork,Lexington
Books,1991.
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belongstoandtypeofcriminalactcommitted,recognizeandclearly
differentiatebetweendifferenttypesandintensityofpunishment.

Asfordifferentdefinitionsofperpetrators’age,childdelinquents
arenotnecessarilylegallydefinedinthesamewayacrossstatesinthe
UnitedStates16).Forexample,ageofcriminalresponsibilityforchild
delinquency(atyear1997)showsthatthiswasis6yearsinNorthCa-
rolina,age7yearsinMarylandorage10yearsinthestateofArkanzas..
InCanada,aminimumisageof12yearsandinEnglandtheminimum
age is10years. InGermanyand in Japan it is14years,15years in
Scandinaviancountries,16yearsinSpainand18yearsinBelgium17). 
InSerbiathelaw18)definesseveralagelimits,namely:a)aminor/ju-
venileshallbeapersonwhowas14yearsofageatthetimewhenthe
crimewascommittedandhasnotturned18yearsofage;b)younger
minor/juvenileshallbeapersonwhowas14yearsofageatthetime
whenthecrimewascommittedandhasnotturned16yearsofage;and
c)olderminor/juvenileshallbeapersonwhowas16yearsofageat
thetimewhenthecrimewascommittedandhasnotturned18yearsof
age.Subjecttothisageclassificationofminors,adequatepunishments
havebeendefined.Minorsandyoungerminorscanbesentencedtocor-
rectionalordersandcorrectionalsentences,whileolderminorsmaybe
sentencedtojuveniledetentionbutonlyinspecialcases.Correctional
measures,amongother includecourtwarning,measuresof increased
supervision(bythefamily,caretaker)and/ordetentionatanadequate
correctional institution.Thismakes it impossible topunishany juve-
nilewithaprisonsentencewhileanolderminormaybesentencedto
juveniledetentionfacilityforcommittingmoreseriouscrimes.These
legalprovisionsdonotapplytoapersonwhohasnotturned14years
of ageat the timewhen thecrimewascommitted.Suchpersonsare
called“children”andtheyarenotactiveentitiesofthecriminaljustice.
Thesepersonsarenotsubjecttocriminaljusticelaw,butaresubjectto
provisionsinotherlegalareas(forexample,FamilyLaw,TheLawon
SocialWelfare).

Thewaythelawseesjuveniledelinquencyisasourceofnume-
roustheoreticalandpracticaldebates.Themajorissueinthedebatesis
whetherlegalinterventionasadministeredbythejuvenilejusticesys-
temisaneffectivewaytocontroljuveniledelinquencyandtopromote

16) Видети:SnyderHowardN andSickmundMelissa,Ju ve ni le Of fen ders and Vic tims: 1999 
Na ti o nal Re port,Washington,DC:U.S.DepartmentofJustice,OfficeofJuvenileandJustice
andDelinquencyPrevention,1999.

17) Видети:RutterMichaeletal ,An ti so cial Be ha vi or by young pe o ple,Chap.3.Cambridge:
CUP,1998.

18) TheLawonUnderageOffendersandLegalProtectionofMinors.OfficialGazetteoftheRe-
publicofSerbia,No.85/2005
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legitimatesocialopportunitiesforreform.Incertainstateswithinthe
courtsystemtherearejuvenilecourtsandcourtsforadults.Inthecrimi-
naljusticesystemoftheRepublicofSerbiatherearespecialunitsofju-
venilecriminaljusticesystem:specialpublicprosecutorforminorsand
specialjudgeforminorsorchambersforminorswiththeDistrictCourt.

2. OB JEC TI VES AND MET HO DO LOGY

Overthepastyearsmanypapersonjuvenilecrimeandpeervio-
lencehavebeenpublishedintheRepublicofSerbia.Stevanović(2012),
Kovačević(2012a),Kovačević(2012b),BanovićandJoksić(2011)re-
searchedthelegalaspect,inparticularthecharacterandtheimportance
ofpunishmentsjuveniledelinquentsweresentencedto.Peerviolence
isontherisenotonlyinSerbiaandintheBalkans,butinEuropeand
beyond(RadnovićandRadović,2013).Inthemodernworld,characte-
rizedbyawideandpermanentuseofandaddictiontonewinformation
technologies,peerviolenceoccursinthesocalledvirtualsphere.Inthis
casewearespeakingabouttheelectronicviolencephenomenon–aspe-
cificformofpeerviolencebroughtonbythedevelopmentofinforma-
tiontechnologies.Theresearchintotheproblemofpeerviolencewhich
isimportantfortheanalysisandthemonitoringofthedevelopmentof
juvenile delinquency,was the subjectmatter of papers published by
GojkovićandVukičević(2011),Popović(2010).Atarecentconference
onpeerviolence,heldinLaktaši,inBosniaandHerzegovina,apaper
bythreeauthors,namelyĐurđević,BoškovićandSenićwaspresented.
Thispaperanalysesthecharacter,numberandvarietyofdifferentcri-
minaloffencescommittedbyminorsintheperiodbetween2006and
2009intheRepublicofSerbia.

Theaimofthispaperistoofferanupdatedandmorecomprehen-
siveinsightofthisprobleminourcountrybetween2010and2012,by
analyzingthedataonthenumberandtypeofcriminaloffencescom-
mittedbyminors.TheofficialdataoftheMinistryofInternalAffairs
oftheRepublicofSerbia(MoI)concerningrecordedcriminaloffences
committedbyjuvenileswillbeusedfortheanalysisofjuveniledelin-
quency.Thepurposeofthispaperistoofferananalysisofthedataon
criminaloffencescommittedbyjuveniledelinquentsintheRepublicof
Serbiaintheperiodbetween2010and2012andtocomparethisdata
withthedatapertainingtothenumberofcriminaloffencescommitted
byadultperpetrators.Inaddition,thispaperwillgiveabriefoverview
ofjuveniledelinquencysituationindifferentcitiesandtownsthroug-
houttheRepublicofSerbia,soastoanalyzethissecurityissuebydif-
ferentregionsinourcountry.Thepresenteddatawillbeelaboratedand
themainobjectiveistoexplainwhatisthecurrentsituationregarding
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juveniledelinquencyandtoprovideareferencepointforfuturetheore-
ticalandpracticalresearchesanddiscussions.

3. JU VE NI LE DE LIN QU ENCY IN THE RE PU BLIC OF 
SER BIA IN THE PE RIOD BET WE EN 2010 AND 2012

IntheirpaperdealingwithjuveniledelinquencyintheRepublic
ofSerbia,authorsĐurđević,BoškovićandSenić(2013),analyzeddata
onthenumberofcriminaloffencescommittedbyjuvenilesandadults
intheperiodbetween2006and2009.Theresultsoftheirstudyindica-
tedthefollowing:

(1)Thenumberofcrimescommittedbychildrenintheperiod
between2006and2009didnotvarymuchandwasbetween
9.87%and9.14%ofthetotalnumberofcriminaloffences
committed.

(2)Regardingthetypeofcriminaloffencescommittedbychil-
drentheymostlyconcernoffencesagainstpro perty, pu blic 
or der, li fe and ca u sing bo dily harm;

(3)As for the criminal offences concerning offences against
life andcausingbodilyharm,childrenhavemostlycom-
mittedoffencessuchasoc ca si o ning light bo dily harm or 
gri e vo us bo dily harm and par ti ci pa tion in a brawl19).

Asthepurposeofthispaperistoanalyzethenumberandstruc-
tureaswellastheregionalcharacterofjuveniledelinquencyintheRe-
publicofSerbiaintheperiodbetween2010and2012,whileatthesame
timetakingintoconsiderationtheabovestatedstudyanditsanalysis,in
thispartofthepaperstatisticaldatareceivedfromtheMoIwillbepre-
sentedfollowedbytheresultingobservationsandconclusions.

Asthefirststep,weanalyzedthetotalnumberofcommittedcri-
minaloffencesofgeneralcriminalnatureandthenumberofjuveniles
whocommittedcriminaloffencesofgeneralcriminalnatureforthepe-
riodbetween2010and2012totheentireterritoryoftheRepublicof
Serbiaaswellasforcertaincitiesbelongingtodifferentregionswithin
ourcountry.Thedataon the totalnumberofcommittedcriminalof-
fencesandjuveniledelinquentsaswellasthedataoncertaintypesof
criminal offences committedby juveniles, hasbeen analyzed for the
followingcities:Belgrade(capitalcityoftheRepublicofSerbia),No-
viSadandZrenjanin(citieslocatedintheNorthpartofthecountry),

19) Ширевидети:ĐurđevićZoran,BoškovićGoranandSenić,D,‘’CharacteristicsofCriminal
OffencesCommittedbyChildrenandJuvenilesInvolvingElementsofViolence’’,Col lec tion 
of Pa pers – Pe er Vi o len ce,Laktaši,2013.
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Kragujevac(centralpartofSerbia),Zaječar(EastpartofSerbia),Niš
(SouthpartofSerbia)andUžice(WestpartofSerbia).Criminaloffen-
cesofgeneralcriminalnatureincludeamongother,manslaughter,mur-
der,offencesoccasioning lightbodilyharmorgrievousbodilyharm,
robbery,rape,domesticviolence,drugoffences.Thosedatainindicate
that the shareof juveniles expressed inpercentages is as follows: a)
5.12%in2010;b)4.99%in2011;andc)4.61in2012,oftotalnumber
ofcommittedcriminaloffencesofgeneralcriminalnature,making it
4.9%on the average.Thispercentageof juveniles asperpetratorsof
the total number of criminal offences of general criminal nature has
droppedalmostbyhalfwhencomparedtotheperiodbetween2006and
2009whenitwasbetween9.87%and9.14%20).Forthepastthreeyears
theshareofjuveniledelinquentsasperpetratorsinthetotalnumberof
criminaloffenceshasbeendecreasingsteadily.Thistrendreflectsthe
situationnotonlyonthewholeterritoryofourcountrybutalsoincities
andtownswhichhavebeenselectedforanalysis(withminorvariations
ineachcityortown,thenumberofjuveniledelinquentsiscertainlylo-
werin2012thanitwasin2010and2011).

Thestructureofjuvenileswhohavecommittedcriminaloffences
ofgeneralcriminalnatureinourcountryfortheperiodbetween2010
and2012wasdoneaccordingtolegalclassificationwhichgroupsjuve-
niledelinquentsintoolderminors/juveniles,youngerminors/juveniles
andchildren.Thedownturn in thenumberof juveniledelinquents is
most certainly reflectedwhen juveniledelinquents are classified into
thepreviouslymentionedthreeagegroups.Thedataindicatesthatolder
juvenilesconstitutethehighestpercentageinthestructureofjuvenile
delinquents(55%-59.76%),whilethenumberofchildreni.e.persons
youngerthan14yearsofageisconsiderablylower,butisnotnegligible
intermsofsociological,psychologicalandsecurityanalysis(thisper-
centageisbetween12%and8.97%).Thepercentageofolderjuveni-
leswhohavecommittedcriminaloffenceswhencomparedtothetotal
numberof criminaloffencescommittedby juvenileswason the rise
overtheperiodbetween2010and2012,whilethepercentageofcrimes
committedbyyoungerjuvenilesandchildren,variedslightly.Itshould
alsobenotedthatthenumberofchildrenwhohavecommittedcriminal
offencesin2011and2012islowerthanin2010.

Regardingconcretecriminaloffences,juveniledelinquentshave
a tendencytocommit thefollowingcriminaloffences: theftandrob-
bery;causinggrievousbodilyharm;causingminorbodyinjury;drug
relatedoffences.Theaveragenumberofpreviouslymentionedcriminal
actsforperiodyear2010-2012atSerbiaare:theftandrobbery4.461;

20) Juveniledelinquencyintheperiodbetween2006and2009wasanalyzedinapaperpresented
byĐurđević,BoškovićandSenić,2013.
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causinggrievousbodilyharm346;drugrelatedoffences305;murder
andmanslaughter20anddomesticviolence61.

Criminaloffencesmostfrequentlycommittedbyjuvenileswere
theftandrobbery,followedbyoffencessuchascausinggrievousbodily
harmorcausingminorbodyinjury.Thenumberofjuvenileperpetra-
torswhocommitteddrugrelatedoffencesislowerwhencomparedto
twopreviouscriminaloffences,butinviewofthefacthowseriousand
gravedrugrelatedoffencesare,thisdatashouldnotbeneglected,par-
ticularlyinBelgradeandinNoviSadwhicharetwocitieswherethe
incidenceofdrugrelatedcriminaloffencesishigherthanelsewhere.

Thenumberof juveniledelinquents, in termsof all three ana-
lyzed criminal offences (theft and robbery; causing grievous bodily
harm;drugrelatedoffences)ishighestinBelgrade(thelargestcityin
theRepublicofSerbia),followedbyNoviSad.Accordingtothenum-
berofjuveniledelinquents,townsofZrenjaninandNišaremoreorless
thesame,whiletownsinCentral,EastandWestSerbiahavethelowest
numberofjuveniledelinquents.Thisdatadoesnotautomaticallymean
thatthenumberofjuveniledelinquentsinthesepartsofSerbiaisneces-
sarilylower,butratherthatthesearethetownswithsmallerpopulation
whichdoesimpacttheoverallpictureofjuveniledelinquency.

Whencomparedtothepreviouslymentionedcriminaloffences,
thenumberofjuvenileperpetratorsofcriminaloffencessuchasdome-
sticviolenceandmurderisconsiderablylower,butduetotheserious
natureofthesetwotypesofcriminaloffencesaswellasthefactthat
juvenilestendtocommittdomesticviolencerelatedcrimes,wethinkit
wouldbeimportanttoincludethisdatainthepresentpaper.

We have alreadymentioned that the number of juvenileswho
havecommittedcriminaloffencesofmurderanddomesticviolenceis
far lowerwhencompared toother typesofcriminaloffencesprevio-
uslyanalyzed.However,theveryfactthatacertainnumberofjuvenile
delinquentshavedecidedtocommitmurderordomesticviolenceaga-
inst their familymembers, speaksvolumesofhow important this is.
Violenceperpetratedagainstclosefamilymembersmayinmanycases
beasteppingstonetocommittingothercrimesandexibitingagression
againstotherpeople.

Incomparisontothetotalnumberofcriminaloffencesaswell
as certain criminal offences thatwere committedmainlyby juvenile
offenders, the number ofmurders andmanslaughters is significantly
lower.However,wewillcomparedataonthenumberofmurdersand
manslaughters committed by juvenileswith the total number of the-
secriminaloffencesthatwerecommitted,whichwillenableustosee
whatisthepercentageofjuveniledelinquentswhocommittheseserio-
ustypesofcriminaloffences.
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Theanalysisofthesedataindicatesthatthenumberofcriminal
offences committedby juveniledelinquents as compared to the total
numberofcommittedcriminaloffencessuchasmurderandmanslaug-
htercanbeexpressedinfollowingpercentages:

a)Outofthetotalnumberofmurdersandmanslaughterscom-
mittedin2010,20%werecommittedbyjuvenileoffenders.

b)Outofthetotalnumberofmurdersandmanslaughterscom-
mittedin2011,14%werecommittedbyjuvenileoffenders.

c)Outofthetotalnumberofmurdersandmanslaughtercom-
mittedin2012,11%werecommittedbyjuvenileoffenders.

Thenumberofjuveniledelinquentswhohavecommittedserious
criminaloffencessuchasmurderandmanslaughterisdecreasingbut
thefigurethathoversaround15%givescauseforconcern.Theseob-
servationsindicatethatcertainphenomenaanddatacannotbeviewed
inavacuum,withouttakingintoconsiderationothersecurityissuesand
withoutmakingamorecomprehensiveanalysisofthedata.

Violenceatsportingevents,particularlyatsoccergames,conti-
nuestoplagueallEuropeancountries.Thistypeofviolencecomesin
manyshapesand there isan increasing tendency for thisviolence to
haveaspillovereffectandtospreadbeyondthesoccerstadiumand
intourbanareas.Ourcountrytoohasnotbeensparedfromthisugly
phenomenon.RepublicofSerbiahaseveryreasonnotonlytobecon-
cernedbutalsoterrifiedbytheamountofviolenceatsportingeventsor
sportingeventsrelatedviolenceinthepasttenyearsthathasclaimed
nineyounglives,thusrankingSerbiathefirstcountryinEurope.Be-
aringinmindthefactthatviolenceatsportingeventsisapermanent
andserioussecurityrisktoSerbia,wehaveanalyzedthedataonyoung
personswhohaveengagedinviolentbehavioratsportingeventsand
committingothercriminaloffenceslinkedtosportingevents.

Sports related criminal offences (at sporting events, including
differentsportscompetitions)havebeendefinedbytheCriminalCode
oftheRepublicofSerbia(Article344/a)andbytheLawonthePreven-
tionofViolenceandInappropriateBehavioratSportingEvents(Article
20). Some of the criminal offences defined by the abovementioned
CodeandLawincludeunauthorizedentryintothesportsstadiumand
instigationofviolence,physicallyassaultingtheparticipantsofaspor-
tingevent,bringingpyrotechnics tosportingevents,causingdamage
tosports facilitiesorequipment(hereinafter referred toasacriminal
offence:sports re la ted vi o len ce).Intheperiodbetween2010and2012
atotalof1,117criminaloffencesdefinedbytheCriminalCodeandthe
LawonthePreventionofViolenceandInappropriateBehavioratSpor-
tingEventshavebeencommittedintheRepublicofSerbia.Thetotal
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numberofperpetratorsofthesecriminaloffencesis1,840outofwhich
211arejuveniles.Thisdataindicatesthatthepercentageofjuveniles
whohavecommittedcriminaloffenceofsportsrelatedviolenceisas
follows:9.93%in2010,16,05%in2011,and10,25%in2012.Unlike
thedecreaseinthenumberofjuvenilesandcriminaloffencescommit-
tedwhichwasshownpreviouslyinthispaper,theincidenceofsports
relatedviolenceandassociatedcrimeshasbeensteadilyontherisein
thepastthreeyears.

Theshareofjuvenileoffendersinthetotalnumberofoffenders
wasat6.02%in2010,6.89%in2011and12.84%in2012.

4. CON CLU SION FOR FURT HER 
RESEARCH AND DI SCUS SION 

Regardlessofthenumberoragestructureofjuvenileswhoha-
vecommittedcriminaloffences,juveniledelinquencyisnotonlyase-
curitybutalsoasocial,psychologicalandeducationalproblemanda
challengeeachcountryanditssocietyfaces.Bearinginmindthefact
that juvenilesandchildrenperpetratedifferentcriminaloffences, this
phenomenonisasolidindicatorofthestructure,dynamicsandvalues
sharedinthefamily,localcommunityandasocietyasawholeinone
particularcountry.Therepressionorsanctioningof juveniledelinqu-
entsisanecessarymeasure,butitseducationalpotentialandpreven-
tionareequallyimportant.Bypromotingsociallyandlegallyaccepted
values andhuman rights, by strengthening local communities, social
servicesandeducation institutionsaswellasbyextending increased
assistanceandsupporttofamilies,itispossibletomakeadifferenceas
theseelementsconstitutethebasicstepsinpreemptingbadhabitsfrom
takingroot,preventingtheadoptionofflawedvaluesandthedestruc-
tionofjuvenile’spersonalityaswellascounteractingtheirviolentand
criminalbehavior.

Thispaperanalyzesdifferentdatapertainingtojuveniledelinqu-
encyintheRepublicofSerbiaintheperiodbetween2010and2012.
Ouranalysisandcomparisonspartiallyrelyonthestudybythegroup
ofauthors,namelyĐurđević,BoškovićandSenić(2013)whoanalyzed
juvenile delinquency inour country in theperiodbetween2006 and
2009.

Followingtheanalysisofthepresenteddatawehavecometothe
followingconclusionsandresults:

a)When compared to the period between 2006 and 2009, the
percentageof juveniledelinquentsperpetratingcriminaloffenceshas



Mi li ca S. Bo sko vic, Bran ki ca B. Jan ko vic Ju ve ni le de lin qu ency in the ...

211

droppedalmostbyhalfintheperiodbetween2010and2012,whilein
2012thenumberofjuveniledelinquentsdecreased.

b)Similarlytotheperiodbetween2006and2009,intheperiod
between2010and2012(theperiodwhichwasthesubjectofouranaly-
sis) juvenile delinquentsmostly committed offences such as causing
grievousbodilyharm,inflictingminorbodyinjury,theftandrobbery.

c)Whenanalyzedfromtheaspectofagestructureofjuveniles
(asdefinedbythelaw),itwouldbesafetosaythatthehighestpercent
ofdelinquentsareolderminors/juveniles(55%-59.76%);

d)Inthepastthreeyearsjuveniledelinquentsperpetrateddrug
related criminal offences, but alsomurders,manslaughters, domestic
violenceandsportsrelatedviolence;

e)Asfortheanalysisbyregionsofourcountry,thehighestnum-
berofjuveniledelinquentshasbeenregisteredinBelgrade,ourcapital
city,followedbyothercitiesintheNorthandSouthofourcountry;

f)Whenviewedasanindividualtypeofcriminalbehavior,the
numberofmurderscommittedbyjuvenilesisbyfarlowerthanother
criminal offences committed by delinquents; however,when compa-
ringthenumberofmurderscommittedbyjuvenileswiththetotalnum-
berof committedmurders,wecan say that in theoverallnumberof
committedmurders,thosecommittedbyjuvenilearenotinsignificant;

g)The juveniledelinquency ison therise in respectofcrimes
suchassportsrelatedviolence.Inviewofthefactthatthistypeofcri-
minaloffenceisontheriseinourcountryingeneral,specialattention
shouldbeattachedtothis.

Inlightofthefactthatjuvenileoffendersaresentencedtoprison
sentencesinjuvenilecorrectionalfacilitiesonlyiftheyhavecommitted
seriouscrimessuchasmurderormanslaughter,wemustaskourselves
whether the existing criminal and legal sanctionshavebeen adequa-
telydefined,dotheyhavesufficientpreemptivecapacity,correctional
andeducationaleffect.Allofthesequestionsrequirefurtherstudyand
analysis,butat thesametimewehope that thepresenteddatamight
serveasabasisandencouragementforfurtherengagementanddiscus-
sionsofexperts.
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МАЛОЛЕТНИЧКАДЕЛИКВЕНЦИЈА 
УРЕПУБЛИЦИСРБИЈИ: 

ТРЕНДОВИИИНДИКАТОРИ

Резиме
Разновсрностибројпочињенихделаизобластималолетнич-

кеделиквенцијенисуодразсамотренутногбезбедносногисоцио-
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патолошкогстањаудруштву,већмогупослужитиикаоиндикатор
ближе или даље будућности овог (млађег) дела једне заједнице.
Маданепријатно, стављањепојмовадецаикриминалуистуре-
ченицу,малолетничкаделиквенцијаипакјеједаноднајвећихпро-
блемаумногимземљама.Утеоријиипрактичномистраживању
малолетничке деликвенције, постоје различите дефиниције како
овогфеномена,такоиправногоквирастаросноглимитакојимсе
детерминишумлади.УСрбији,законскисепрепознају4групема-
лолетнихлица,узависностиодстароснедобиита,условноречено
подела,поштованајеиуовомРаду,усмислуанализепочињених
криминалнихакатамалолетникаразличитогузраста.ЦиљовогРа-
дабиоједапружиразновсрнеподаткеобројуиврстипочињених
делаизобластималолетничкеделиквенције,аимајућиувидудаје
сличноистраживањеспроведеноодстранегрупедомаћихаутораи
тозапериод2006-2006.година;утомсмислу,овајРадпружаиана-
лизираподаткезапериод2010-2012.година.Свиподациоврстии
бројупочињенихделамалолетничкеделиквенциједобијенисуод
странеМинистарстваунутрашњихпословаРепубликеСрбије.У
Радујеизвршенаанализанаведеневрстеподатакаињиховопоре-
ђењесаподацимаобјављенимунаучномрадугрупеаутора,акоји
сеодносезапериод2009-2012.година.Анализаипоређењепода-
такадовелисудонеколикозакључака,измеђуосталихидајеброј
почињенихкриминалнихакатаодстранемалолетниказначајније
опаоуанализираномпериодууодносунапериод2006-2009.годи-
на,каоидасуактикојемалолетницичинеунајвећембројунано-
шењетелеснихповреда,пљачкеиделаизобластипоседовањаили
продајенаркотика.Анализеподатака,поређењаиизнетизакључци
ималисузациљнесамодапружеувидустањеитрендовеуобла-
стималолетничкеделиквенције,већидабудуреферентнаоснова
забудућаистраживањаидискусијеоовојпроблематици.
Кључнеречи:малолетници;деликвенција;криминал;трендови;Србија

* Овајрад јепримљен27.септембра2014.годинеаприхваћензаштампунасастанку
Редакције27.новембра2014.године.
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ПОЛИТИЧКО-ПРАВНЕДИЛЕМЕ
ОЗЛОЧИНУАГРЕСИЈЕ

Сажетак
Mеђународно кри вич но пра во као си стем прав них про пи са 

са др жа них у ак ти ма ме ђу на род не за јед ни це, али и у на ци о нал ном 
(ин тер ном) кри вич ном за ко но дав ству по је ди них др жа ва пред ви-
ђа кри вич ну од го вор ност и ка жњи вост за ве ћи број ме ђу на род-
них кри вич них де ла (ме ђу ко ји ма се из два ја зло чин агре си је). То 
су де ла ко ји ма се кр ше рат ни за ко ни и оби ча ји ра та (ме ђу на род но 
ху ма ни тар но пра во) и ко ји ма се по вре ђу је или угро жа ва мир ме-
ђу на ро ди ма и без бед ност чо ве чан ства. За ова кри вич на де ла су у 
ме ђу на род ном, али и у на ци о нал ном кри вич ном пра ву про пи са не 
нај те же вр сте и ме ре ка зни ко је уоп ште по зна је кри вич но за ко но-
дав ство да нас. За учи ни о це кри вич ног де ла агре си је у од ре ђе ним 
слу ча је ви ма је при мар на над ле жност ме ђу на род них суд ских (над-
на ци о нал них) ор га на као што je Ме ђу на род ни суд у Ха гу. У овом 
ра ду се ана ли зи ра ју по јам и ка рак те ри сти ке зло чи на агре си је у по-
ли тич ком и прав ном сми слу као ме ђу на род ног кри вич ног де ла. 
Кључ не ре чи: ме ђу на род но кри вич но пра во, агре си ја, од го вор ност, др-

жа ва, Ме ђу на род ни суд, ка зна

Mеђународни зло чи ни (или ме ђу на род на кри вич на де ла) 
пред ста вља ју де лат но сти ко јим се кр ше ме ђу на род ни уго во ри, спо-
ра зу ми и кон вен ци је и на ру ша ва или угро жа ва мир ме ђу на ро ди ма, 
без бед ност чо ве чан ства, од но сно дру ге ме ђу на род ним пра вом за-
шти ће не вред но сти, или ко јим се кр ше рат на пра ви ла о по на ша њу 
за ра ће них стра на пре ма рат ним за ро бље ни ци ма, ра ње ни ци ма, бо-
ле сни ци ма и ци вил ном ста нов ни штву. На ста нак ових кри вич них 
де ла ве зан је за по сто ја ње ме ђу на род них пра ви ла ко ји ма се ре гу ли-
шу од но си из ме ђу др жа ва у до ба ра та, тј. од но си из ме ђу за ра ће них 
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стра на у по гле ду за по чи ња ња и во ђе ња ра та.1) Ме ђу на род но рат но 
пра во на ста ло је као по сле ди ца су ро вог и не чо веч ног по сту па ња 
у то ку ду ге исто ри је ра то ва и ору жа них су ко ба из ме ђу на ро да и 
др жа ва са ци љем да ху ма ни зу је ово нај не ху ма ни је сред ство за ре-
ша ва ње ме ђу др жав них и ме ђу на род них спо ро ва.2) 

У слу ча ју ка да др жа ве не мо гу да раз ре ше тре нут не или од 
ра ни је на ста ле ме ђу соб не по ли тич ке не су гла си це (нпр. ко је се од-
но се гра нич не спо ро ве, спо ро ве о по ло жа ју сво је на ци о нал не ма-
њи не у дру гој др жа ви, исто риј ске ''не прав де'' итд.), у крај њој ли-
ни ји при бе га ва ју ван прав ним сред стви ма – ра ту, од но сно агре си ји 
ко ја се ја вља као про ду же но и крај ње сред ство по ли ти ке. Ово се 
по себ но од но си на схва та ње агре си је као по след њег сред ства за 
оства ре ње спољ не по ли ти ке од ре ђе не др жа ве или ње них по је ди-
них ци ље ва. 

Са по ја вом ме ђу на род ног рат ног пра ва от по чео је про цес 
по сте пе ног огра ни ча ва ња пра ва за ра ће них стра на и кон тро ли са-
ња њи хо вих по сту па ка, не са мо пре ма не бо рач ком ста нов ни штву, 
већ и у по гле ду за по чи ња ња и во ђе ња ра то ва. По ли тич ко пра во др-
жа ве на ап со лут ну сло бо ду у по гле ду за по чи ња ња и во ђе ња ра та 
би ће по сте пе но огра ни че но та ко што ће по је ди ни по ступ ци ко ји 
пред ста вља ју не по треб на ра за ра ња, уби ја ња и му че ња би ти за бра-
ње ни. Кр ше њем рат них пра ви ла и оби ча ја на ста ју рат на кри вич на 
де ла. При хва та ју ћи ме ђу на род не оба ве зе на осно ву пот пи си ва ња и 
ра ти фи ко ва ња број них ме ђу на род них кон вен ци ја, у за ко но дав ству 
Ре пу бли ке Ср би је је пред ви ђе но ви ше кри вич них де ла про тив чо-
веч но сти и дру гих до ба ра за шти ће них ме ђу на род ним пра вом. Ова 
кри вич на де ла, да кле, на ста ју кр ше њем пра ви ла са др жа них у ме-
ђу на род ним кон вен ци ја ма. Њи хов је из вор у по сто ја њу за бра на у 
ак ти ма ме ђу на род ног пра ва. А ти ак ти пред ста вља ју нај ви ши из раз 
по ли тич ке во ље ме ђу на род не за јед ни це оли че не у ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма (ОУН). Да кле, по ли тич ки раз ло зи де фи ни шу по јам 
и са др жи ну нај те жих ме ђу на род них зло чи на, у ко је спа да и зло чин 
агре си је. 

Зло чин агре си је као ме ђу на род но кри вич но де ло је у са вре-
ме ном све ту све ак ту ел ни је с об зи ром на чи ње ни цу да да нас на 
ви ше кон ти не на та (Евро па, Ази ја, Афри ка...) бе сне раз ли чи ти ору-
жа ни су ко би ве ћег или ма њег ин тен зи те та са уче шћем две или ви-
ше др жа ва. Сто га ће мо у на ред ним из ла га њи ма ука за ти на по јам, 

1) Д. Јо ва ше вић, Ме ђу на род но кри вич но пра во, Ниш, 2010. го ди не, стр. 145. 

2) В. Ка за зић, Им пле мен та ци ја спо ра зу ма ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва у Бо сни и 
Хер це го ви ни, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Мо ста ру, Мо стар, број 16/2003. го-
ди не, стр. 163-175. 
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еле мен те и ка рак те ри сти ке зло чи на агре си је у пра ву Ре пу бли ке Ср-
би је и у ре ле вант ним ме ђу на род ним до ку мен ти ма.

ЗЛОЧИНАГРЕСИЈЕУЗАКОНОДАВСТВУСРБИЈЕ

Зло чин агре си је је у прав ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је 
пред ви ђе но у Кри вич ном за ко ни ку, у гла ви три де сет че твр тој, под 
на зи вом: „Кри вич на де ла про тив чо веч но сти и дру гих до ба ра за-
шти ће них ме ђу на род ним пра вом“.3) Ово кри вич но де ло, за пра во, 
пред ста вља де лат но сти ко јим се кр ше ме ђу на род ни уго во ри, спо-
ра зу ми и кон вен ци је4) и на ру ша ва или угро жа ва мир ме ђу на ро ди-
ма и без бед ност чо ве чан ства. На ста нак ових кри вич них де ла ве зан 
је за по сто ја ње ме ђу на род них пра ви ла ко ји ма се ре гу ли шу од но-
си из ме ђу др жа ва у до ба ра та, тј. од но си из ме ђу за ра ће них стра на 
у по гле ду за по чи ња ња и во ђе ња ра та.5) Ме ђу на род но рат но пра во 
на ста ло је као по сле ди ца су ро вог и не чо веч ног по сту па ња у то ку 
ду ге исто ри је ра то ва и ору жа них су ко ба из ме ђу на ро да и др жа ва са 
ци љем да ху ма ни зу је ово нај не ху ма ни је сред ство за ре ша ва ње ме-
ђу др жав них и ме ђу на род них спо ро ва. 

Са по ја вом ме ђу на род ног рат ног пра ва от по чео је про цес 
по сте пе ног огра ни ча ва ња пра ва за ра ће них стра на и кон тро ли са ња 
њи хо вих по сту па ка, не са мо пре ма не бо рач ком ста нов ни штву, већ 
и у по гле ду за по чи ња ња и во ђе ња ра то ва. Пра во др жа ве на ап со-
лут ну сло бо ду у по гле ду за по чи ња ња и во ђе ња ра та би ће по сте пе но 
огра ни че но та ко што ће по је ди ни по ступ ци ко ји пред ста вља ју не-
по треб на ра за ра ња, уби ја ња и му че ња би ти за бра ње ни. Кр ше њем 
рат них пра ви ла и оби ча ја на ста ју рат на кри вич на де ла.6) При хва-
та ју ћи ме ђу на род не оба ве зе на осно ву пот пи си ва ња и ра ти фи ко ва-
ња број них ме ђу на род них кон вен ци ја, у кри вич ном за ко но дав ству 
Ре пу бли ке Ср би је је пред ви ђе но из ме ђу оста лих и кри вич но де ло 
агре си је ко је но си на зив: агре сив ни рат. Ово кри вич но де ло је про-
пи са но у од ред би чла на 386. Кри вич ног за ко ни ка Ср би је.

3) С. Зад ник, Ка зне на дје ла про тив ври јед но сти за шти ће них ме ђу на род ним пра вом и 
но ви не у за ко но дав ству у све зи са тим дје ли ма, Хр ват ска прав на ре ви ја, За греб, број 
12/2003. го ди не, стр. 83-86. 

4) З. То мић, Осврт на на ста нак и раз вој ме ђу на род ног кри вич ног пра ва, Го ди шњак Прав-
ног фа кул те та у Са ра је ву, Са ра је во, 1999. го ди не, стр. 337-360.

5) Д. Јо ва ше вић, Лек си кон кри вич ног пра ва, Бе о град, 2011. го ди не, стр. 345.

6) З. Ше па ро вић, За шти та жр та ва ра та у ме ђу на род ном ху ма ни тар ном пра ву, Хр ват ски 
ље то пис за ка зне но пра во и прак су, За греб, број 2/1997. го ди не, стр. 359-379.
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Основ но кри вич но де ло про тив ми ра се са сто ји у по зи ва њу, 
под сти ца њу или на ре ђи ва њу во ђе ња агре сив ног ра та.7) Објект за-
шти те је ме ђу на род ни мир и без бед ност чо ве чан ства. Рат је за бра-
њен ни зом ме ђу на род них прав них ака та: Же нев ским про то ко лом о 
мир ном ре ша ва њу спо ро ва из 1924. го ди не (ко јим је агре сив ни рат 
про гла шен зло чи ном), Бри јан-Ке ло го вим или Па ри ским пак том из 
1928. го ди не (ко јим су се др жа ве од ре кле ра та као сред ства за ре-
ша ва ње ме ђу соб них спо ро ва) и Ре зо лу ци јом Ге не рал не скуп шти не 
ОУН од 14. де цем бра 1974. го ди не. Пре ма овој Ре зо лу ци ји агре си ја 
је упо тре ба ору жа не си ле јед не др жа ве про тив су ве ре ни те та, те-
ри то ри јал не це ло ви то сти и по ли тич ке не за ви сно сти дру ге др жа ве 
или упо тре ба ору жа не си ле на би ло ко ји на чин ко ји је не спо јив са 
По ве љом ОУН.

Рад ња из вр ше ња овог де ла је по зи ва ње или под сти ца ње на 
агре сив ни, тј. на па дач ки рат. То су рад ње под стре ка ва ња ко је су ов-
де до би ле ка рак тер са мо стал не рад ње из вр ше ња. Рад ња се са сто ји 
у ства ра њу или учвр шћи ва њу од лу ке код дру гог ли ца да пре ду зме 
агре сив ни рат. Де ло је свр ше но са мим по зи ва њем, под сти ца њем 
или на ре ђи ва њем као пси хо ло шким де лат но сти ма ко је су упу ће-
не дру гом ли цу без об зи ра да ли је оно под ути ца јем та кве рад ње 
до не ло од лу ку, од но сно при сту пи ло рад њи за по чи ња ња ра та. Из-
вр ши лац де ла мо же да бу де сва ко ли це, а у по гле ду кри ви це по тре-
бан је уми шљај. За ово је де ло про пи са на ка зна за тво ра од две до 
два на ест го ди на.

Те жи об лик де ла по сто ји ка да се на ре ди во ђе ње агре сив ног 
ра та. Ов де је рад ња из вр ше ња од ре ђе на као из да ва ње на ре ђе ња. 
На ре ђи ва ње да се во ди агре сив ни рат пред ста вља по се бан об лик 
под стре ка ва ња ко је је ов де до би ло ка рак тер са мо стал не рад ње из-
вр ше ња. Де ло је свр ше но са мим из да ва њем та квог на ре ђе ња. За 
ово је де ло про пи са на ка зна за тво ра нај ма ње де сет го ди на или ка-
зна за тво ра од три де сет до че тр де сет го ди на.

ЗЛОЧИНАГРЕСИЈЕУНИРНБЕРШКОЈ
ИТОКИЈСКОЈПРЕСУДИ

Не за пам ће ни зло чи ни из вр ше ни од стра не на ци ста и фа-
ши ста ши ром све та за вре ме Дру гог свет ског ра та до ве ли су до 
ор га ни зо ва ња над на ци о нал них суд ских ор га на ко ји су у спро ве де-
ном кри вич ном по ступ ку из ре кли пре су де нај ви шим не мач ким и 

7) Д. Јо ва ше вић, Ко мен тар Кри вич ног за ко на СР Ју го сла ви је, Бе о град, 2002. го ди не, стр. 
292-293.
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ја пан ским по ли тич ким и вој ним ру ко во ди о ци ма, а ко је су по том 
и из вр ше не. На и ме, са ве знич ке си ле су још 1942. го ди не пот пи са-
ле спо ра зум у па ла ти Сент Џејмс у Лон до ну ко јим су уста но ви ле 
Ко ми си ју УН за рат не зло чи не са ста вље ну од се дам на ест пред-
став ни ка сво јих др жа ва. Ова је Ко ми си ја са чи ни ла 8.178 пред ме-
та (до си јеа) о ли ци ма ко ја су осум њи че на за нај те же ме ђу на род не 
зло чи не из вр ше не у овом ра ту, али и ли сту од 750 ита ли јан ских 
рат них зло чи на ца ко ји су осум њи че ни за из вр ше не зло чи не упо-
тре бом за бра ње них га со ва, уби ства ци ви ла и за ро бље ни ка у Ети о-
пи ји за вре ме крат ко трај ног ра та по чев 1935. го ди не. 

По том су са ве знич ке си ле до не ле од лу ку у ви ду „Де кла ра ци-
је“ на Мо сков ској кон фе рен ци ји ко ја је одр жа на 30. ок то бра 1943. 
го ди не да по сле окон ча ња ра та пред суд из ве ду не мач ке рат не зло-
чин це чи ји зло чи ни не ма ју по себ ну ге о граф ску опре де ље ност, док 
је за оста ле зло чин це до го во ре но да им се су ди у др жа ва ма где 
су та де ла и из вр ше на. Ка сни је, на кон фе рен ци ја ма „ве ли ке тро ји-
це“ (пред сед ни ка САД, пре ми је ра Ве ли ке Бри та ни је и пред сед ни-
ка вла де СССР) у Те хе ра ну од 28. но вем бра до 1. де цем бра 1943. 
го ди не, на Јал ти од 4. до 11. фе бру а ра 1945. го ди не и у Потстда му 
од 17. ју ла до 2. ав гу ста 1945. го ди не уса гла ше ни су ста во ви о по-
тре би су ђе ња глав ним не мач ким рат ним зло чин ци ма.8) Сле де ћи те 
иде је са ве знич ке си ле су Лон дон ским спо ра зу мом о го ње њу и ка-
жња ва њу глав них рат них зло чи на ца Европ ске осо ви не од 8. ав гу-
ста 1945. го ди не усво ји ле Ста тут Ме ђу на род ног вој ног су да.9) Овај 
суд су са чи ња ва ле че ти ри су ди је и че ти ри за ме ни ка ко је су име но-
ва ле вла де: САД, СССР, Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске. Пред сед-
ник су да је би ран на из ме нич но по др жа ва ма. Пре су де су до но ше не 
ве ћи ном гла со ва, а у слу ча ју јед на ког бро ја гла со ва од лу чи вао је 
глас пред сед ни ка су да. Сва ка од ових др жа ва је та ко ђе име но ва ла и 
по јед ног јав ног ту жи о ца.10)

8) Е. Smit, The Ame ri can Road to Nu rem berg – the Do cu men tary Re cord 1944-1945., Stan ford, 
1982. go di ne, str. 118-155.

9) У ли те ра ту ри се оправ да но ис ти че да Нир нбер шки суд и ни је био ме ђу на род ни суд, већ 
ви ше „ме ђу са ве знич ки“ суд јер су га чи ни ле су ди је ко је су би ли пред став ни ци по бед-
нич ких др жа ва: САД, СССР, Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске. Та ко ђе, то ни је био „вој ни“ 
суд јер су све су ди је и њи хо ви за ме ни ци, осим со вјет ских пред став ни ка, би ли ци вил на 
ли ца. Вој ни ка рак тер ових су до ва је до ве ден у сум њу и са аспек та окри вље них ли ца 
ко ји ма је су ђе но пред овим су дом. На и ме, број на окри вље на ли ца ни су има ла свој ство 
вој ног ли ца. Та ко ђе ни кри вич на де ла за ко ја је утвр ђи ва на кри вич на од го вор ност пред 
овим су дом, ни су би ла пре те жно вој ног ка рак те ра, од но сно вој не при ро де. (В. Ђ. Де ган, 
Б. Па ви шић, Ме ђу на род но ка зне но пра во, За греб, 2005. го ди не, стр. 10-11). 

10) P. Cal vo ca res si, Nu rem berg – the facts and the con se qu en ces, Lon don, 1947. go di ne, str. 78-96.
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Пред Ме ђу на род ни вој ни суд ко ји је за се дао у Нир нбер гу су 
из ве де на 22 оп ту же на не мач ка рат на зло чин ца.11) На суд ском про-
це су ко ји је тра јао ду же од де вет ме се ци 1. ок то бра 1946. го ди не од 
22 оп ту же на ли ца, пре су дом је њих два на ест осу ђе но на смрт ве-
ша њем, три ли ца на до жи вот ни за твор, а че ти ри рат на зло чин ца су 
осу ђе на на вре мен ске ка зне за тво ра у тра ја њу од 10 до 20 го ди на. 
Тро ји ца оп ту же них (Шахт – ми ни стар фи нан си ја, Па пен – ди пло-
ма та и Фри че – но ви нар) су осло бо ђе на од оп ту жбе. Осу ђе ни су 
ка зне за тво ра из др жа ва ли у за тво ру Шпан дау над ко јим су за јед-
нич ку упра ву има ле све че ти ри си ле по бед ни це.

Овај суд је у до не тој пре су ди осу дио не са мо нај ви ше по ли-
тич ке и вој не ру ко во ди о це Тре ћег Рај ха,12) већ је као зло чи нач ке 
осу дио и сле де ће ор га ни за ци је (прав на ли ца) и то: а) вод ство На ци-
о нал со ци ја ли стич ке пар ти је, б) Ге ста по – Тај ну др жав ну по ли ци ју, 
в) СС је ди ни це – не за ви сне је ди ни це на ци стич ке пар ти је и г) СД – 
оба ве штај ну ор га ни за ци ју Тре ћег рај ха. Иако је би ло упор них зах-
те ва, Нир нбер шки суд ни је про гла сио зло чи нач ким сле де ћа прав на 
ли ца и то: а) СА од ре де – удар не од ре де на ци стич ке пар ти је, б) 
Вла ду Тре ћег Рај ха и в) Ге не рал штаб и Вр хов ну ко ман ду не мач ке 
ар ми је.13)

Ста тут ме ђу на род ног вој ног су да у Нир нбер гу, усво јен на 
осно ву Лон дон ског спо ра зу ма са ве знич ких си ла 8. ав гу ста 1945. 
го ди не,14) у чла ну 6. од ре ђу је ме ђу на род на кри вич на де ла чи ји ће 
учи ни о ци као по је дин ци или као чла но ви ор га ни за ци је би ти су-
ђе ни од стра не овог су да. То су: 1) зло чин про тив ми ра, 2) рат ни 
зло чи ни и 3) зло чин про тив чо веч но сти. По ред не по сред них из вр-
ши ла ца ових ме ђу на род них кри вич них де ла (зло чи на), кри вич но 
су од го вор на и ли ца ко ја се ја вља ју у свој ству во ђе, ор га ни за то-
ра, под стре ка ча или дру гог са у че сни ка, а којa су учествовалa у са-
ста вља њу или из вр ше њу не ког за јед нич ког пла на или за ве ре ра ди 
из вр ше ња не ког од на пред на ве де них зло чи на. Ов де се, за пра во, 
ра ди о од го вор но сти и ка жња ва њу са у че сни ка за из вр ше на де ла по 

11) Ин те ре сант но је да из по ли тич ких раз ло га већ у то вре ме ни је би ло ини ци ја ти ве по бед-
нич ких си ла да на исти на чин су де нај од го вор ни јим ли ци ма у фа ши стич кој Ита ли ји, 
би ло пред ме ђу на род ним, би ло пред на ци о нал ним су до ви ма и по ред ис так ну тих зах те ва 
Ети о пи је, Грч ке и Ју го сла ви је.

12) В. Ва си ли је вић, Су ђе ње пред ме ђу на род ним вој ним су дом у Нир нбер гу и раз вој ме ђу-
на род ног кри вич ног пра ва, Ју го сло вен ска ре ви ја за ме ђу на род но пра во, Бе о град, број 
3/1971. го ди не, стр. 305-334.

13) Љ. Пр ље та, Зло чи ни про тив чо веч но сти и ме ђу на род ног пра ва, Бе о град, 1992. го ди не, 
стр. 14-19.

14) Нир нбер шка пре су да, Бе о град, 1948. го ди не, стр. 13-19.
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прин ци пу су бјек тив не ак це сор не кри вич не од го вор но сти. Учи ни-
о цу ових кри вич них де ла у сми слу од ред бе чл. 27. и 28. Ста ту та, 
мо гу се из ре ћи сле де ће вр сте ка зни: 1) смрт на ка зна, 2) дру га вр ста 
ка зне (за тво ра) ко ју суд на ђе за пра вед ну и 3) кон фи ска ци ја (од у зи-
ма ње сва ке укра де не) имо ви не.

Зло чин про тив ми ра (члан 6. став 2. тач ка а. Ста ту та) пред-
ста вља ме ђу на род но кри вич но де ло ко је се са сто ји у пла ни ра њу, 
при пре ма њу, за по чи ња њу или во ђе њу агре сор ског ра та или ра та 
ко јим се кр ше ме ђу на род ни уго во ри, спо ра зу ми или га ран ци је, као 
и у уче ство ва њу у не ком за јед нич ком пла ну или за ве ри за из вр-
ше ње не ког од ових де ла.15) Ов де се ра ди о кри вич ном де лу ко је је 
упра вље но про тив ме ђу на род ног ми ра, а ко јим се иза зи ва, пла ни-
ра, за по чи ње или во ди на па дач ки или агре сив ни рат (ко ји је ина че 
за бра њен од ред ба ма ме ђу на род ног рат ног пра ва – Бри јан-Ке ло го-
вим пак том или Па ри ским пак том из 1928. го ди не).16) Пре ма овој 
од ред би са мо стал но кри вич но де ло пред ста вља ју и при прем не 
рад ње, као и са мо за по чи ња ње (по ку шај) овог де ла.

На дру гом кра ју све та, на Да ле ком ис то ку је од лу ка о ка жња-
ва њу17) нај ви ших ја пан ских вој них и по ли тич ких ру ко во ди ла ца за 
во ђе ње агре сив ног ра та и из вр ше не број не зло чи не до не та још 1. 
де цем бра 1943. го ди не на кон фе рен ци ји у Ка и ру ко јој су при су-
ство ва ли пред став ни ци САД, Ве ли ке Бри та ни је и Ки не. Све по је-
ди но сти о то киј ском су ду, би ле су пре ци зи ра не и у ак ту о ка пи ту ла-
ци ји ко ји је Ја пан пот пи сао 2. сеп тем бра 1945. го ди не. Не што пре 
то га, 26. ју ла 1945. го ди не са ве знич ке си ле су до не ле Потс дам ску 
де кла ра ци ју на осно ву ко је је по том осно ван То киј ски три бу нал. 
Овај суд је на про це су ко ји је во ђен од 3. ма ја 1946. го ди не до 14. 
но вем бра 1948. го ди не (ка да је из ре че на пре су да) од оп ту же них 25 
ли ца, се дам ли ца осу дио на ка зну смр ти, ше сна ест ли ца на ка зну 
до жи вот ног за тво ра, а два ли ца су осу ђе на на ка зну за тво ра у тра-
ја њу од 7 од 20 го ди на. Ни је дан од оп ту же них ни је осло бо ђен оп-
ту жбе.

15) М. Су ки ја со вић, Ме ђу на род на кри вич на од го вор ност за агре си ју, Ју го сло вен ска ре ви ја 
за ме ђу на род но пра во, Бе о град, број 3/1957. го ди не, стр. 380-392.

16) М. Ра дој ко вић, Рат и ме ђу на род но пра во, Бе о град, 1947. го ди не, стр. 41-49.

17) Од лу ка о ка жња ва њу ја пан ске агре си је до не та је 1. де цем бра 1943. го ди не на кон фе рен-
ци ји у Ка и ру на ко јој су уче ство ва ли аме рич ки пред сед ник Ру звелт, ки не ски пред сед-
ник Чанг Кај Шек и бри тан ски пре ми јер Чер чил, а по је ди но сти су пре ци зи ра не у ак ту о 
ка пи ту ла ци ји Ја па на од 2. сеп тем бра 1945. го ди не.
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То киј ски суд је фор ми ран на осно ву Ста ту та Ме ђу на род ног 
вој ног су да за Да ле ки ис ток.18) Овај Ста тут у чла ну 5. од ре ђу је ме-
ђу на род на кри вич на де ла чи ји ће учи ни о ци као по је дин ци или као 
чла но ви ор га ни за ци је би ти су ђе ни од стра не овог су да. То су:19) 1) 
зло чин про тив ми ра, 2) кон вен ци о нал ни рат ни зло чи ни и 3) зло чин 
про тив чо веч но сти. Суд је овла шћен у сми слу чла на 5. да су ди и 
ка жња ва рат не зло чин це са Да ле ког ис то ка ко ји се као по је дин ци 
или чла но ви ор га ни за ци је те ре те за на ве де на ме ђу на род на кри вич-
на де ла. Учи ни о цу ових кри вич них де ла у сми слу од ред бе чла на 
16. Ста ту та, мо гу се из ре ћи сле де ће вр сте ка зни: 1) смрт на ка зна и 
2) дру га вр ста ка зне (за тво ра) ко ју суд на ђе за пра вед ну.

Зло чин про тив ми ра (члан 5. став 2. тач ка а. Ста ту та) пред-
ста вља пла ни ра ње, при пре ма ње, ини ци ра ње или во ђе ње об ја вље-
не или нео бја вље не рат не агре си је или ра та чи ме се кр ши ме ђу на-
род но пра во, по ве ље, спо ра зу ми или га ран ци је или уче ство ва ње 
у за јед нич ком пла ну или за ве ри у свр ху оства ри ва ња би ло ког од 
на ве де них де ла.

ЗЛОЧИНАГРЕСИЈЕПРЕМАЗАКОНУБРОЈ
10.КОНТРОЛНОГСАВЕТАЗАНЕМАЧКУ

Иста ме ђу на род на кри вич на де ла по зна је и За кон број 10. 
Кон трол ног са ве та за ка жња ва ње ли ца од го вор них за рат не зло чи-
не, зло чи не про тив ми ра и зло чи не про тив чо веч но сти у чла ну 2. с 
тим што по ред на ве де не три вр сте зло чи на по зна је и по себ но де ло 
ко је се са сто ји у са мом члан ству у зло чи нач кој гру пи или ор га-
ни за ци ји ко је су од стра не Ме ђу на род ног вој ног су да про гла ше не 
зло чи нач ким. Учи ни о цу не ког од ових кри вич них де ла се пре ма 
од ред би ста ва 3. овог чла на мо гу из ре ћи сле де ће ка зне: 1) смрт на 
ка зна, 2) до жи вот ни за твор или за твор на од ре ђе ни број го ди на са 
при нуд ним ра дом или без при нуд ног ра да, 3) нов ча на ка зна и за-
твор са или без при нуд ног ра да у слу ча ју не пла ћа ња нов ча не ка зне, 
4) кон фи ска ци ја имо ви не, 5) по вра ћај не пра вил но сте че не имо ви не 
и 6) од у зи ма ње по је ди них или свих гра ђан ских пра ва. 

Зло чин про тив ми ра је од ре ђен у чла ну 2. став 1. овог За-
ко на. Ово де ло чи ни по кре та ње ин ва зи је на дру гу зе мљу и ра то ва 
ко ји су у су прот но сти са ме ђу на род ним за ко ни ма и спо ра зу ми ма 

18) Б. Пе тро вић, М. Би сић, В. Пе рић, Ме ђу на род но ка зне но су до ва ње, Са ра је во, 2011. го ди-
не, стр. 306-308.

19) М. Меrle, Le pro ces de Nu rem berg et le cha ti ment des cri mi nels de gur re, Pa ris, 1949. go di ne, 
str. 56.
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укљу чу ју ћи, али не огра ни ча ва ју ћи се на пла ни ра ње, при пре ма-
ње, по кре та ње или во ђе ње рат не агре си је или ра та чи ме се кр ше 
ме ђу на род не по ве ље, спо ра зу ми или га ран ци је или уче ство ва ње у 
за јед нич ком пла ну или за ве ри у свр ху оства ри ва ња не ког од на ве-
де них де ла.

ЗЛОЧИНАГРЕСИЈЕПРЕМАСТАТУТИМА
ADHOCТРИБУНАЛА

Ре зо лу ци јом Са ве та без бед но сти Ор га ни за ци је ује ди ње них 
на ци ја број 827 од 25. ма ја 1993. го ди не усво јен је Ста тут Ме ђу на-
род ног три бу на ла за го ње ње ли ца од го вор них за озбиљ не по вре де 
ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва из вр ше не на те ри то ри ји бив ше 
СФР Ју го сла ви је по чев од 1991. го ди не. Овај Ста тут (по знат као 
Ста тут „Ха шког три бу на ла“)20) по зна је че ти ри вр сте ме ђу на род них 
кри вич них де ла.21) То су: 1) те шке по вре де Же нев ских кон вен ци ја 
од 1949. го ди не, 2) кр ше ње за ко на и оби ча ја ра то ва ња, 3) ге но цид 
и 4) зло чи ни про тив чо веч но сти.22) Учи ни о цу ових кри вич них де ла 
од стра не Три бу на ла се мо же пре ма чла ну 24. из ре ћи са мо јед на 
вр ста ка зне и то ка зна за тво ра у тра ја њу пре ма оп штој прак си су до-
ва у Ју го сла ви ји при че му је суд ско ве ће оба ве зно да узме у об зир 
те жи ну из вр ше ног кри вич ног де ла (објек тив не окол но сти) и лич на 
свој ства оп ту же ног (су бјек тив не окол но сти). Уз ка зну се учи ни о цу 
ме ђу на род ног кри вич ног де ла мо гу из ре ћи и сле де ће санк ци је: 1) 
по вра ћај имо ви не њи хо вим пра вим вла сни ци ма (ре сти ту ци ја) и 2) 
од у зи ма ње до би ти ко ја је при ба вље на кри ми нал ном де лат но шћу.

Ин те ре сант но је да Ста тут Ха шког три бу на ла не по зна је 
кри вич но де ло агре си је. У осно ви овог ре ше ња се на ла зи по ли тич-
ки став др жа ва ко је су за го ва ра ле до но ше ње овог ме ђу на род ног 
до ку мен та пре ма ко ме се у рат ним зби ва њи ма на те ри то ри ји бив ше 
СФР Ју го сла ви је ни је де си ла агре си ја, па сто га не ма ни по тре бе за 
ин кри ми на ци јом ко ја је упра вље на про тив ми ра. Слич но ре ше ње 
за сту па и Ста тут три бу на ла за Ру ан ду. На и ме, иста ме ђу на род на 

20) Б.Пе тро вић, Д.Јо ва ше вић, Ме ђу на род но кри вич но пра во, Са ра је во, 2011. го ди не, стр. 
87-98.

21) И. Јо си по вић, Прав ни и по ли тич ки аспек ти на стан ка Ме ђу на род ног ка зне ног су да за 
бив шу Ју го сла ви ју, Збор ник ра до ва, Хр ват ска и Ујед ње ни на ро ди, За греб, 1996. го ди не, 
стр. 183-196.

22) Д. Јо ва ше вић, Кри вич но пра во, По себ ни део, Бе о град, 2014. го ди не, стр. 248. 
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кри вич на де ла,23) као и Ста тут Ха шког три бу на ла, са иден тич ним 
обе леж ји ма и ка рак те ри сти ка ма по зна је и Ста тут Ме ђу на род ног 
кри вич ног три бу на ла за Ру ан ду. 

Ре зо лу ци јом Са ве та без бед но сти Ор га ни за ци је ује ди ње них 
на ци ја број 955 од 8. но вем бра 1994. го ди не усво јен је Ста тут Ме-
ђу на род ног кри вич ног три бу на ла за Ру ан ду. Овај Три бу нал је над-
ле жан за ка жња ва ње ли ца ко ја су од го вор на за ге но цид и дру га 
те шка кр ше ња ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва ко ја су из вр ше на 
на под руч ју Ру ан де, као и ње них гра ђа на ко ја су из вр ши ла та ква 
де ла на под руч ју су сед них др жа ва у то ку 1994. го ди не.24) С об зи-
ром да се пре ма прав ној ква ли фи ка ци ји Са ве та без бед но сти ОУН 
ов де ни је ра ди ло о ме ђу на род ном ору жа ном су ко бу, то овај Три бу-
нал и ни је над ле жан за кри вич но де ло ко је се са сто ји у „те шком кр-
ше њу Же нев ских кон вен ци ја из 1949. го ди не“, као ни за „кр ше ње 
за ко на и оби ча ја ра та“, ни ти за кри вич но де ло агре си је.

На и ме, овај Ста тут (по знат и као Ста тут три бу на ла за Ру ан-
ду) по зна је три вр сте ме ђу на род них кри вич них де ла. То су: 1) ге-
но цид (члан 2.), 2) зло чин про тив чо веч но сти (члан 3.) и 3) зло чин 
ко ји се са сто ји у те шком кр ше њу чла на 3. Же нев ских кон вен ци ја 
и Дру гог до пун ског про то ко ла из 1977. го ди не (члан 4.). Учи ни о-
цу ових кри вич них де ла од стра не Три бу на ла се мо же из ре ћи са мо 
јед на вр ста кри вич не санк ци је, и то ка зна за тво ра ко ја се мо же ја-
ви ти у два об ли ка и то као: 1) ка зна до жи вот ног за тво ра и 2) ка зна 
за тво ра у вре мен ски од ре ђе ном тра ја њу. При од ме ра ва њу ка зне 
учи ни о цу ме ђу на род ног кри вич ног де ла суд ско ве ће Три бу на ла за 
Ру ан ду је оба ве зно да узме у об зир те жи ну из вр ше ног кри вич ног 
де ла (објек тив не окол но сти) и лич на свој ства оп ту же ног (су бјек-
тив не окол но сти). Уз ка зну се учи ни о цу де ла мо гу из ре ћи и две 
ме ре и то: а) по вра ћај имо ви не њи хо вим пра вим вла сни ци ма (ре-
сти ту ци ја) и б) од у зи ма ње до би ти ко ја је при ба вље на кри ми нал-
ном де лат но шћу.

23) Ј. Е. Аlvarez, Cri mes of Sta tes /Cri mes of Ha te, Les sons from Rwan da, The Yale Jo ur nal of 
In ter na ti o nal Law, broj 24/1999. go di ne, str. 365-392.

24) С. Фа би ја нић Га гро, За шти та осо ба у не ме ђу на род ном ору жа ном су ко бу, Прав ни вје-
сник, Оси јек, број 2/2008. го ди не, стр. 115-135. 



ДраганЈовашевић Политичко-правнедилемеозлочинуагресије

225

ЗЛОЧИНАГРЕСИЈЕ
ПРЕМАРИМСКОМСТАТУТУ

Рим ски Ста тут стал ног Ме ђу на род ног кри вич ног су да25) 
усво јен на Ди пло мат ској кон фе рен ци ји ОУН у Ри му 17. ју ла 1998. 
го ди не про пи су је да ће се пред овим су дом во ди ти кри вич ни по сту-
пак, утвр ђи ва ти кри вич на од го вор ност и из ри ца ти кри вич на санк-
ци ја ли ци ма ко ја су учи ни ла нај о збиљ ни је зло чи не при зна те од 
стра не ме ђу на род не за јед ни це као це ли не. У чла ну 5. овог Ста ту та 
про гла ше на је над ле жност су да за сле де ћа ме ђу на род на кри вич на 
де ла:26) 1) зло чин ге но ци да, 2) зло чин про тив чо веч но сти, 3) рат-
не зло чи не и 4) зло чин агре си је. Пре ма чла ну 77. учи ни о цу не ког 
од ових ме ђу на род них кри вич них де ла суд мо же из ре ћи сле де ће 
ка зне: 1) за твор у од ре ђе ном тра ја њу ко ји не мо же да пре ђе мак си-
мум од 30 го ди на, 2) до жи вот ни за твор ка да је та ка зна оправ да на 
екс трем ном те жи ном зло чи на и ин ди ви ду ал ним окол но сти ма ве за-
ним за учи ни о ца де ла, 3) нов ча ну ка зну пре ма кри те ри ју му ко ји је 
од ре ђен у Пра ви ли ма до ка зи ва ња и про це ду ре и 4) кон фи ска ци ју 
при хо да, вла сни штва и до ба ра ко ји су ди рект но или ин ди рект но 
при ба вље ни из вр ше ним зло чи ном.

У ме ђу на род ном кри вич ном пра ву, зло чин агре си је је пр ви 
пут де фи ни сан као зло чин про тив ми ра у Лон дон ском спо ра зу му 
ко јим је осно ван Ме ђу на род ни вој ни суд у Нир нбер гу. У чла ну 6. 
Ста ту та Ме ђу на род ног вој ног су да ко ји је до дат уз Лон дон ски спо-
ра зум су од ре ђе ни по јам и еле мен ти агре си је.27) По том је Ко ми си ја 
за ме ђу на род но пра во ОУН 1996. го ди не у На цр ту Ко дек са зло чи на 
про тив ми ра и без бед но сти чо ве чан ства у чла ну 16. од ре ди ла де ло 
агре си је. Оно по сто ји ка да „по је ди нац као во ђа или ор га ни за тор 
ак тив но су де лу је или на ре ди пла ни ра ње, при пре ма ње, от по чи ња-
ње или во ђе ње агре сив ног ра та ко ји пре ду зме не ка др жа ва“. Ме ђу-
на род но кри вич но де ло агре си је ко је је ина че на ве де но у чла ну 5. 
Рим ског ста ту та из 1998. го ди не ни је бли же опи са но по са др жи ни, 
ка рак те ри сти ка ма и обе леж ји ма би ћа.28) Но, у по гле ду ква ли фи ка-

25) М. Сје ка ви ца, Стал ни ме ђу на род ни ка зне ни суд, Прав ник, За греб, број 1/2002. го ди не, 
стр. 73-87.

26) М. Стар че вић, Из во ри ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва, Бе о град, 2002. го ди не, стр. 
590-608.

27) Д. Јо ва ше вић, Си стем ме ђу на род них кри вич них де ла, По ли тич ка ре ви ја, Бе о град, број 
2/2010. го ди не, стр. 123-146.

28) По себ на рад на гру па за зло чин агре си је ко ја је осно ва на при Скуп шти ни др жа ва чла ни-
ца Рим ског ста ту та сва ке го ди не за се да на Уни вер зи те ту Прин стон у САД у по ку ша ју да 
од ре ди по јам, еле мен те и ка рак те ри сти ке овог ме ђу на род ног кри вич ног де ла. Нај ве ћи 
про блем у ње го вом де фи ни са њу пред ста вља од нос ме ђу на род ног ту жи о ца при Ме ђу-
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ци је овог де ла Ста тут Ме ђу на род ног кри вич ног су да је упу ћи вао 
на од го ва ра ју ћу при ме ну Ре зо лу ци је Ге не рал не скуп шти не ОУН 
број 3314 из 1974. го ди не. На и ме, у чла ну 3. ове Ре зо лу ци је је пре-
ци зи ра но шта пред ста вља акт агре си је без об зи ра да ли је рат об-
ја вљен или не.29) 

Пре ма овој од ред би де ло агре си је пред ста вља ју сле де ћи ак-
ти:30) 1) ин ва зи ја или на пад ору жа них сна га јед не др жа ве на те-
ри то ри ју дру ге др жа ве, као и сва ка вој на оку па ци ја, ма кар и при-
вре ме на ко ја про и за ђе из та кве ин ва зи је или на па да или анек си ја 
те ри то ри је или де ла те ри то ри је дру ге др жа ве упо тре бом си ле, 2) 
бом бар до ва ње те ри то ри је не ке др жа ве од стра не ору жа них сна га 
дру ге др жа ве или упо тре ба би ло ког оруж ја од стра не јед не др жа ве 
про тив те ри то ри је дру ге др жа ве, 3) бло ка да лу ка или оба ла јед не 
др жа ве од стра не ору жа них сна га дру ге др жа ве, 4) на пад ору жа них 
сна га јед не др жа ве на коп не не, по мор ске или ва зду хо плов не сна ге, 
по мор ску или ва зду шну фло ту дру ге др жа ве, 5) упо тре ба ору жа-
них сна га јед не др жа ве ко је се с при стан ком др жа ве при је ма на ла зе 
на ње ној те ри то ри ји про тив но усло ви ма пред ви ђе ним у спо ра зу му, 
од но сно оста ја ње тих сна га на те ри то ри ји др жа ве при је ма и по-
сле ис те ка спо ра зу ма, 6) рад ња јед не др жа ве ко ја сво ју те ри то ри ју 
ста ви на рас по ла га ње дру гој др жа ви да би је ова ис ко ри сти ла за 
из вр ше ње ак та агре си је про тив не ке тре ће др жа ве и 7) упу ћи ва ње 
од стра не, од но сно у име јед не др жа ве ору жа них бан ди, гру па, не-
ре гу лар них вој ни ка или на јам ни ка ко ји про тив дру ге др жа ве вр ше 
ак те ору жа не си ле то ли ко озбиљ но да се они из јед на чу ју са на пред 
на ве де ним ак ти ма, од но сно пред ста вља ју зна чај но уче шће јед не 
др жа ве у то ме. Из на ве де не де фи ни ци је про из и ла зи да по јам и са-
др жи на зло чи на агре си је за ви се од по ли тич ке оце не ме ђу на род не 
за јед ни це, од но сно ње них ор га на.

Но, ин те ре сант но је ре ше ње пре ма ко ме је у Ре зо лу ци ји из-
ри чи то на ве де но да по ред на ве де них ака та ко ји су од ре ђе ни као 

на род ном кри вич ном су ду и Са ве та без бед но сти у по гле ду оце не да ли је у кон крет ном 
слу ча ју из вр ше на агре си ја јед не др жа ве на дру гу др жа ву. На и ме, ме ђу на род ни ту жи лац 
не би тре ба ло да бу де ве зан за од лу ку ни јед ног по ли тич ког ор га на, па чак ни та квог 
ор га на као што је Са вет без бед но сти, јер то мо же да бу де про тив но ин те ре си ма прав де. 
С дру ге стра не, нај ве ће свет ске си ле, као стал не чла ни це Са ве та без бед но сти не же ле 
да се од рек ну до но ше ња та ко ва жне од лу ке од зна ча ја за пи та ња ме ђу на род ног ми ра и 
без бед но сти – да ли је из вр ше на агре си ја и да та кву од лу ку пре пу сте ино ко сном ор га ну 
– ме ђу на род ном ту жи о цу. (В. Ди ми три је вић, О. Ра чић, В. Ђе рић, Т. Па пић, В. Пе тро вић, 
С. Об ра до вић, Осно ви ме ђу на род ног јав ног пра ва, Бе о град, 2007. го ди не, стр. 243).

29) К. А. Ба ги њан, Агре си ја – тјаг чај шее ме жду на род ное пре сту пле ние к во про су об опре-
де ле нии агре сии, Мо сква, 1955. го ди не, стр. 75-92.

30) Љ. Ла за ре вић, Кри вич но пра во, По себ ни део, Бе о град, 1995. го ди не, стр. 80-82.
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де ло агре си је, Са вет без бед но сти ОУН у скла ду са По ве љом Ор-
га ни за ци је ује ди ње них на ци ја мо же од лу чи ти да се под овај по јам 
под ве ду и не ки дру ги ак ти не оста вља ју ћи кри те ри јум за ово од ре-
ђи ва ње.31) При то ме је у чла ну 5. Ре зо лу ци је из ри чи то на ве де но да 
ни ка кав раз лог би ло ко је при ро де, по ли тич ке, еко ном ске, вој не или 
дру ге вр сте не мо же оправ да ти агре си ју. Агре сив ни рат је зло чин 
про тив ме ђу на род ног ми ра и сва ка агре си ја по вла чи не са мо по ли-
тич ку и прав ну, већ и ме ђу на род ну од го вор ност.

На Пр вој ре ви зи о ној кон фе рен ци ји Рим ског ста ту та ко ја је 
одр жа на у Кам па ли ју на 2010. го ди не кон сен зу сом свих др жа ва 
чла ни ца усво је на је ре зо лу ци ја32) ко јом се Рим ски ста тут у фор ми 
аманд ма на до пу њу је де фи ни ци јом зло чи на про тив чо веч но сти (чи-
ме се из бе га ва основ ни при го вор ко ји се од но си на кр ше ње прин-
ци па за ко ни то сти – да се ка жња ва за кри вич но де ло чи ја обе леж ја 
би ћа ни су про пи са на у од го ва ра ју ћем прав ном ак ту пре не го што је 
учи ње но). Ме ђу тим, као сла бост овог ре ше ња, у прав ној те о ри ји се 
ис ти че, да се над ле жност стал ног Ме ђу на род ног кри вич ног су да за 
зло чин агре си је ус по ста вља тек од 2017. го ди не, те да за ово де ло 
не мо гу и да ље да од го ва ра ју гра ђа ни др жа ва ко је ни су чла ни це – 
да кле пот пи сни це Рим ског ста ту та (као што је то слу чај са САД, 
Ру ском фе де ра ци јом и Ки ном). Пре ма од ред ба ма ове ре зо лу ци је, 
у Рим ском ста ту ту је до дат члан 8. бис ко ји као зло чин агре си је 
сма тра: пла ни ра ње, при пре ма ње, от по чи ња ње или вр ше ње не ког 
ак та агре си је ко ји по сво јој при ро ди, те жи ни и оби му пред ста вља 
очи глед но кр ше ње По ве ље ОУН од стра не ли ца ко је је у по зи ци ји 
да на ре ђу је (усме ра ва) по ли тич ке или вој не опе ра ци је не ке др жа-
ве или да вр ши ствар ну кон тро лу над њи ма. А де фи ни ци ја са мог 
чи на агре си је сво ди се на упо тре бу ору жа не си ле од стра не јед не 
др жа ве пре ма не кој дру гој др жа ви ко јом се по вре ђу је су ве ре ни тет, 
те ри то ри јал ни ин те гри тет или по ли тич ка не за ви сност те дру ге др-
жа ве или се то чи ни на би ло ко ји дру ги на чин ко ји ни је у са гла сно-
сти са По ве љом ОУН. Но, да би се ра ди ло о ак ту агре си је (да кле 
о ме ђу на род ном кри вич ном де лу) не сме да се ра ди о ак ту ко ји је 
пред у зет на осно ву пра ва на са мо од бра ну или по одо бре њу Са ве та 
без бед но сти.33) И ова де фи ни ци ја пред ста вља по ли тич ки ком про-
мис во ље нај зна чај ни јих др жа ва да нас.

31) О. Тriffterer, Acts of vi o len ce and in ter na ti o nal cri mi nal law, Хр ват ски ље то пис за ка зне но 
пра во и прак сум, За греб, број 2/1997. го ди не, стр. 811-881.

32) Re so lu tion RC/Res 6 from Ju ne, 11.2010. 

33) В. Ђ. Де ган Б. Па ви шић, В. Бе ши ре вић, Ме ђу на род но и тран сна ци о нал но кри вич но 
пра во, Бе о град, 2012. го ди не, стр. 203-204.
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Та ко пре ма од ред би чла на 8. бис Рим ског Ста ту та из 2010. 
го ди не де ло агре си је пред ста вља ју сле де ћи ак ти без об зи ра да ли 
им је прет хо ди ла об ја ва ра та или не: 1) ин ва зи ја или на пад ору жа-
них сна га јед не др жа ве на те ри то ри ју дру ге др жа ве, као и сва ка 
вој на оку па ци ја, ма кар и при вре ме на ко ја про и за ђе из та кве ин ва-
зи је или на па да или анек си ја те ри то ри је или де ла те ри то ри је дру ге 
др жа ве упо тре бом си ле, 2) бом бар до ва ње те ри то ри је не ке др жа-
ве од стра не ору жа них сна га дру ге др жа ве или упо тре ба би ло ког 
оруж ја од стра не јед не др жа ве про тив те ри то ри је дру ге др жа ве, 
3) бло ка да лу ка или оба ла јед не др жа ве од стра не ору жа них сна га 
дру ге др жа ве, 4) на пад ору жа них сна га јед не др жа ве на коп не не, 
по мор ске или ва зду хо плов не сна ге, по мор ску или ва зду шну фло ту 
дру ге др жа ве, 5) упо тре ба ору жа них сна га јед не др жа ве ко је се с 
при стан ком др жа ве при је ма на ла зе на ње ној те ри то ри ји про тив но 
усло ви ма пред ви ђе ним у спо ра зу му, од но сно оста ја ње тих сна га на 
те ри то ри ји др жа ве при је ма и по сле ис те ка спо ра зу ма, 6) рад ња јед-
не др жа ве ко ја сво ју те ри то ри ју ста ви на рас по ла га ње дру гој др жа-
ви да би је ова ис ко ри сти ла за из вр ше ње ак та агре си је про тив не ке 
тре ће др жа ве и 7) упу ћи ва ње од стра не, од но сно у име јед не др-
жа ве ору жа них бан ди, гру па, не ре гу лар них вој ни ка или на јам ни ка 
ко ји про тив дру ге др жа ве вр ше ак те ору жа не си ле то ли ко озбиљ но 
да се они из јед на чу ју са на пред на ве де ним ак ти ма, од но сно пред-
ста вља ју зна чај но уче шће јед не др жа ве у то ме. 

Иако је би ло и та квих пред ло га на ску пу у Кам па ли, ипак у 
по јам зло чи на агре си је сем на пред из ри чи то на ве де них по сту па ка 
ни је при хва ће но да се од лу ком Са ве та без бед но сти мо гу оква ли-
фи ко ва ти као ово кри вич но де ло и дру ги ак ти у скла ду са од ред-
ба ма По ве ље ОУН. То је ло гич но јер би овај нај ви ши ор ган ОУН 
мо гао сам по во љи сво јих стал них чла ни ца ру ко во ђен по ли тич ким 
раз ло зи ма или „сим па ти ја ма“ да ак те по је ди них др жа ва ква ли фи-
ку је као агре си ју, а у дру гим слич ним слу ча је ви ма не. 

ЗАКЉУЧАК

Ме ђу на род но кри вич но пра во као си стем прав них про пи са 
са др жа них у ак ти ма ме ђу на род не за јед ни це, али и у на ци о нал ном 
(ин тер ном) кри вич ном за ко но дав ству по је ди них др жа ва пред ви-
ђа кри вич ну од го вор ност и ка жњи вост за ве ћи број ме ђу на род них 
кри вич них де ла. То су де ла ко ји ма се кр ше рат ни за ко ни и оби ча ји 
ра та (ме ђу на род но рат но пра во или пра во ору жа них су ко ба) и ко-
ји ма се по вре ђу је или угро жа ва мир ме ђу на ро ди ма и без бед ност 
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чо ве чан ства. За ова де ла про пи са не су нај те же вр сте и ме ре ка зни 
ко је уоп ште по зна је кри вич но за ко но дав ство да нас. 

За учи ни о це ових де ла у од ре ђе ним слу ча је ви ма при мар на је 
над ле жност ме ђу на род них суд ских (над на ци о нал них) ор га на као 
што су нпр. то киј ски и нир нбер шки суд, Ха шки три бу нал, Рим ски 
суд итд. Код ових кри вич них де ла су у при ме ни два из у зет ка од 
ина че стан дард них ин сти ту та оп штег де ла кри вич ног де ла. То су: 
1) кри вич на од го вор ност и ка жњи вост учи ни ла ца ових кри вич них 
де ла уоп ште не мо же да за ста ри и 2) код ових кри вич них де ла на 
учи ни о це се под од ре ђе ним усло ви ма при ме њу ју од сту па ња од су-
бјек тив не од го вор но сти за сно ва не на кри ви ци – ко манд на од го вор-
ност по ли тич ки и вој но над ре ђе них ли ца и за јед нич ки зло чи нач ки 
по ду хват. 

Ме ђу ме ђу на род ним кри вич ним де ли ма се по свом зна ча ју, 
при ро ди и ка рак те ру из два ја зло чин про тив ми ра или агре си ја. То 
је де ло ко јим се кр ше рат ни за ко ни и оби ча ји ра та (ме ђу на род но 
рат но пра во или пра во ору жа них су ко ба) ико ји ма се по вре ђу је или 
угро жа ва мир ме ђу на ро ди ма и без бед ност чо ве чан ства. Oво кри-
вич но де ло по зна је и пра во Ре пу бли ке Ср би је, али и ме ђу на род но 
кри вич но пра во о чи јим прав ним и по ли тич ким ди мен зи ја ма го во-
ри овај рад.
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THEDEFINITIONOFAGGRESSION:
POLITICALANDLEGALCONCERNS

Resume
In ter na ti o nal cri mi nal law as a system of le gal ru les con ta i ned 

in the do cu ments of in ter na ti o nal com mu nity and in the do cu ments of 
na ti o nal (in ter nal) cri mi nal law pro vi des for cri mi nal li a bi lity and pu-
nis hment for a gre at num ber of in ter na ti o nal cri mes (as a аggression 
cri me). The se cri mes are acts of bre a king war laws and ru les of war fa re 
(in ter na ti o nal hu ma ni ta rian law) and al so they are the acts of har ming 
or im pe ri ling the pe a ce among na ti ons and the se cu rity of man kind. 
For the se acts the re are pro vi ded most se ve re pe nal ti es and me a su res of 
pu nis hment known in the cri mi nal law to day. Pe nal ti es pre scri bed for 
the se cri mi nal of fen ces stand for the most se ve re pe nal ti es in con tem-
po rary cri mi nal le gi sla tion. 

For per pe tra tors of the se ag gres sion cri mes in cer tain ca ses the 
pri mary ju ris dic tion is the one of in ter na ti o nal cri mi nal co urt (su pra-
na ti o nal) aut ho ri ti es, such as In ter na ti o nal co urts in Nu rem berg, Tokyo, 
Ha gue, Ro ma. Due to its sig ni fi can ce, na tu re and cha rac ter, the cri me 
abo ve all cri mes stands out among all the cri mes aga inst in ter na ti o nal 
law. It is the cri me og ag gres sion. This cri me is act of bre a king war laws 
and ru les of war fa re (in ter na ti o nal hu ma ni ta rian law or in ter na ti o nal 
war law) and al so they are the acts of har ming or im pe ri ling the pe a ce 
among na ti ons and the se cu rity of man kind. This cri mi nal of fen ce has 
pro vi ded cri mi nal law of the Re pu blic of Ser bia and in ter na ti o nal cri-
mi nal law. In this pa per the aut hor has analysed the o re ti cal and prac ti cal 
aspects abo ut this cri mi nal of fen ce in do me stic and in ter na ti o nal law.
Key words:in ter na ti o nal cri mi nal law, ag gres sion, re spon si bi lity, sta te, In ter-

na ti o nal co urt, pe nalty
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Сажетак
Пред мет ис тра жи ва ња у овом ра ду је оби чај на прав на пра-

ви ла, про це ду ра до ка зи ва ња оби ча ја, ин стру мен ти за њи хо во до ка-
зи ва ње, ана ли за на ста ја ња оби ча ја. У том прав цу је по себ но ана-
ли зи ра на прак са др жа ва, али и рад Ко ми си је за ме ђу на род но пра во 
Ује ди ње них на ци ја. Као не за о би ла зни ма те ри јал за ис тра жи ва ње 
ко ри шће не су пре су де Ме ђу на род ног су да прав де ко је су прак тич-
ни по ка за тељ ва жне уло ге ко ју оби ча ји има ју у мо дер ном ме ђу на-
род ном пра ву. Је дан од основ них ци ље ва ра да је сте до ка зи ва ње да 
оби ча ји да нас има ју ве о ма зна чај но ме сто и игра ју ве ли ку уло гу у 
при ме ни прав них пра ви ла ме ђу на род ног пра ва. По себ на па жња је 
усме ре на на утвр ђи ва њу објек ти ви зи ра них пра ви ла у ве зи иден-
ти фи ка ци је оби ча ја чи ја је свр ха да се сви ак те ри ко ји при ме њу ју 
оби ча је упо зна ју са де тек то ва ним пра ви ли ма. На ро чи та ко рист од 
пра ви ла ко је је утвр ди ла Ко ми си ја за ме ђу на род но пра во мо гла би 
би ти за рад уну тра шњих др жав них ор га на свих др жа ва, а по себ но 
Ре пу бли ке Ср би је. По што ва ње оп ште при хва ће них пра ви ла је нео-
п ход ни услов за ме ђу на род не ин те гра ци је на ше др жа ве, а рад свих 
ор га на мо ра пра ти ти по зи тив на пра ви ла ме ђу на род ног пра ва.
Кључ не ре чи: оби чај на прав на пра ви ла, иден ти фи ка ци ја ме ђу на род них 

оби ча ја, Ко ми си ја за ме ђу на род но пра во, Ме ђу на род ни 
суд прав де, ме ђу на род не ин те гра ци је Ре пу бли ке Ср би је;

Оби чај на прав на пра ви ла су suigeneris прав ни из во ри ме ђу-
на род ног пра ва. Још од кла сич ног по рет ка оби ча ји су се на мет ну ли 
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као је ди ни из вор оп штих пра ви ла у ме ђу на род ном пра ву. Вре ме-
ном, ме ђу тим, са раз во јем мо дер не ме ђу на род не за јед ни це, по ја-
вљу ју се и мул ти ла те лар ни уго во ри ко ји пре у зи ма ју при мат у сми-
слу кре и ра ња оп штег прав ног по рет ка.1) То је по го то во при мет но у 
окви ру Ује ди ње них на ци ја где је до шло до оп се жних ко ди фи ка ци-
ја ни за обла сти ко је су за тим сту пи ле на сна гу. Због та квих до га ђа ја 
број ни ауто ри скло ни су да твр де ка ко су оби ча ји са мо ре ликт кла-
сич ног ме ђу на род ног пра ва и ка ко је њи хо ва ера окон ча на.2) Овај 
рад је по ку шај да се ука же на ве ли ки зна чај ко ји оби ча ји има ју и у 
мо дер ном ме ђу на род ном пра ву што се мо же ви де ти кроз рад Ко ми-
си је за ме ђу на род но пра во, али по себ но и кроз прак су Ме ђу на род-
ног су да прав де3) ко ји ве о ма че сто при ме њу је оби чај на пра ви ла за 
ре ша ва ње спо ро ва др жа ва.

Оби чај на пра ви ла су ре гу ли са на чла ном 38. Ста ту та Ме ђу на-
род ног су да прав де као „до каз оп ште прак се при хва ће не као пра-
во“. По што се ра ди о не пи са ним из во ри ма пра ва они сво ју објек-
ти ви за ци ју до би ја ју пре ко од лу ка су да или пу тем ко ди фи ка ци је 
ка да се за пра во пре ли ва ју у уго во ре. Због то га је увек би ло ва жно 
ко ји су ин стру мен ти за до ка зи ва ње оби ча ја. Као пр ви при мер да 
су на је дан це ло ви ти ји на чин на ве де ни ин стру мен ти за до ка зи ва-
ње оби ча ја на во ди се из ве штај ко ји је из нео Спе ци јал ни из ве сти-
лац у Ко ми си ји за ме ђу на род но пра во Ман ли Хад сон.4) Та да је из-
ве сти лац Хад сон на вео да су еле мен ти ко ји кон сти ту и шу до ка зе 
ме ђу на род ног оби чај ног пра ва тек сто ви ме ђу на род них уго во ра, 
од лу ке ме ђу на род них су до ва, од лу ке на ци о нал них су до ва, на ци о-
нал но за ко но дав ство, ди пло мат ска ко ре спо ден ци ја, ми шље ња на-
ци о нал них прав них са вет ни ка, прак са ме ђу на род них ор га ни за ци-

1) Za ta kve sta vo ve vi de ti: Pa trick Kelly, „The twi light of cu sto mary in ter na ti o nal law“, 40 Vir-
giniaJournalofInternationalLaw,1999-2000, str. 450 – 492;

2) Ви де ти со ци о ло шку ана ли зу за сно ва ну на по ре ђе њу оби ча ја из ме ђу на род ног пра ва са 
оби ча ји ма у уну тра шњем пра ву: Euge ne Kon to ro vich, „Inef fi ci ent Cu stoms in In ter na ti o nal 
Law“, Wm&Mary.L.Rev., 2006 – 2007, str. 859;

3) Phosp ha tes in Mo roc co, Jud gment, 1938, P.C.I.J., Se ri es A/B, No. 74, p. 10, at p. 28. Ви де-
ти и S.S. “Wim ble don”, 1923, P.C.I.J., Se ri es A, No. 1, p. 15, at p. 30; Fac tory at Chorzów, 
Ju ris dic tion, Judg- ment No. 8, 1927, P.C.I.J., Se ri es A, No. 9, p. 21; and ibid., Me rits, Jud-
gment No. 13, 1928, P.C.I.J., Se ri es A, No. 17, p. 29, Cor fu Chan nel, Me rits, Jud gment, I.C.J. 
Re ports 1949, p. 4, at p. 23, Mi li tary and Pa ra mi li tary Ac ti vi ti es in and aga inst Ni ca ra gua 
(Ni ca ra gua v. Uni ted Sta tes of Ame ri ca), Me rits, Jud gment, I.C.J. Re ports 1986, p. 14, at p. 
142, pa ra. 283, and p. 149, pa ra. 292, Gabˇcíkovo-Nagyma ros Pro ject, at p. 38, pa ra. 47, Re-
pa ra tion for In ju ri es Suf fe red in the Ser vi ce of the Uni ted Na ti ons, Advi sory Opi nion, I.C.J. 
Re ports 1949, p. 174, at p. 184, In ter pre ta tion of Pe a ce Tre a ti es with Bul ga ria, Hun gary and 
Ro ma nia, Se cond Pha se, Advi sory Opi nion, I.C.J. Re ports 1950, p. 221;

4) Ви де ти: Doc. A/CN 4/16;
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ја.5) По сто је и дру ги ауто ри ко ји на во де ин стру мен те за до ка зи ва ње 
оби ча ја, али из ме ђу њих по сто ји очи глед на слич ност. Као сред ства 
за до ка зи ва ње оп ште прак се код оби ча ја Бак стер на во ди сле де ће: 
„ди пло мат ску ко ре спо ден ци ју, од лу ке уну тра шњих су до ва, ре зо-
лу ци је ме ђу на род них ор га ни за ци ја, од лу ке ар би тра жа, за јед нич ка 
са оп ште ња или ко ми ни ке.“6) Исти аутор на во ди да прак са код фор-
ми ра ња оби ча ја мо же да по тек не и од ре пре зен та тив не гру пе др жа-
ва, на при мер пет или де сет др жа ва. Са дру ге стра не у из дво је ном 
ми шље њу су ди је Ри да у слу ча ју око ри ба ре ња из ме ђу Нор ве шке и 
Ве ли ке Бри та ни је ка же се: „Оби чај но пра во је уоп шта ва ње прак се 
др жа ва. Она се не мо же из ве сти из по је ди нач ног по ступ ка др жа ве, 
то мо же би ти са мо по чет на тач ка у про це ни по сто ја ња оби ча ја.“7)

Ко ли ки је зна чај оби ча ја у ме ђу на род ном пра ву по ка зу је и 
чи ње ни ца да је Ко ми си ја за ме ђу на род но пра во у оп штем та ла су 
ко ди фи ка ци је не по сред но по свом фор ми ра њу на шла вре ме на да 
се ба ви и оби чај ним пра ви ли ма. Та ко је у овом сми слу не за о би ла-
зно ме сто сам по че так ра да Ко ми си је за ме ђу на род но пра во ка да 
је још 1950. го ди не у свој рад увр сти ла те му „До ступ ни на чи ни и 
сред ства на ста ја ња ме ђу на род ног оби чај ног пра ва“.8) Као ре зул тат 
овог по ду хва та Ко ми си је до шло је до пре по ру ка ко је је она упу ти-
ла са мим Ује ди ње ним на ци ја ма, али и дру гим ме ђу на род ним ор-
га ни за ци ја ма и др жа ва ма. Ука за ла је на по тре бу да се об ја вљу ју 
из во ди из прак се др жа ва, њи хо ве ко ре спо ден ци је, прак са.. ка ко би 
се олак ша ло до ка зи ва ње оби ча ја. Та кви по ду хва ти, уко ли ко до ла зе 
од стра не струч них слу жби би ло на уни вер зал ном или ре ги о нал-
ном пла ну, ве о ма су дра го це ни.

1.РАДКОМИСИЈЕЗАМЕЂУНАРОДНОПРАВО

Као је дан од ар гу ме на та да до ла зи до све ве ће уло ге оби ча ја 
у ме ђу на род ном пра ву мо же се на ве сти чи ње ни ца да је Ко ми си ја за 
ме ђу на род но пра во од лу чи ла да увр сти пи та ње ве за но за оби ча је у 
свој днев ни ред. Та ко је до шло до ста вља ња овог пи та ња на днев ни 
ред Ко ми си је за ме ђу на род но пра во 2012. го ди не и то под на зи вом 

5) По гле да ти ко мен тар овог из ве шта ја: Ant hony D’Ama to, “Wan ted: A Com pre hen si ve The-
ory of Cu stom in In ter na ti o nal Law“, TexasInternationalLawForum 4/1968, str. 39-40; 

6) Ric hard R. Bax ter, „Mul ti la te ral Tre a ti es as evi den ce of cu sto mary in ter na ti o nal law“, 41 Bri-
tish Year bo ok of In ter na ti o nal Law, 1965 – 1966, str. 1;

7) Mark Vil la ger, CustomaryInternationallawandtreaties, Mar ti nus Nij holf Pu blis hers, 1985, 
str.5;

8) Year bo ok of the In ter na ti o nal Law Com mis sion 1950, vol. II, Re port of the ILC for 1950, str. 
367-374;
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„Фор ми ра ње и до ка зи ме ђу на род ног оби чај ног пра ва“.9) Та да је за 
спе ци јал ног из ве сти о ца од ре ђен Мајкл Вуд.10) 

Рад на овом пи та њу је по ста вљен на до брим осно ва ма јер се 
ни је по ку ша ло да се из вр ши ко ди фи ка ци ја оби чај них пра ви ла, већ 
да се иден ти фи ку ју ин стру мен ти ко ји слу же за де тек то ва ње оби ча-
ја и да се об ја сни про це ду ра њи хо вог кон сти ту и са ња. Сва ки по ку-
шај да се пи та ње оби ча ја уре ди у пот пу но сти би ло би не при кла дан 
јер се ра ди о ве о ма ши ро ком пи та њу ко је за ди ре у сва ку по ру ме ђу-
на род не за јед ни це. Ко ми си ја за ме ђу на род но пра во се фо ку си ра ла 
на усва ја ње во ди ча по во дом оби ча ја ко ји би био од ко ри сти свим 
ак те ри ма на ме ђу на род ном, а по себ но на уну тра шњем пла ну. Као 
не за о би ла зни пра вац за рад Ко ми си је ко ри шће на је прак са суд ских 
и уго вор них те ла, ка ко на уни вер зал ном та ко и на ре ги о нал ном 
пла ну, али од нај ве ће ко ри сти сва ка ко би ла је прак са Ме ђу на род-
ног су да прав де. Ујед но, Ме ђу на род ни суд прав де је за слу жан у 
нај ве ћој ме ри и за очу ва ње ег зи стен ци је оби ча ја у ме ђу на род ном 
по рет ку јер их је пер ма нент но при ме њи вао. По сто је раз не си ту а-
ци је ка да је овај Суд из прак тич них раз ло га по се зао за оби чај ним 
пра ви ли ма. Као је дан од њих мо же се на ве сти си ту а ци ја по во дом 
при ме не пра ви ла о од го вор но сти др жа ва ко ја су са др жа на у На цр-
ту пра ви ла о ме ђу на род ном про тив прав ном ак ту. По што се ра ди 
о на цр ту пра ви ла ко ји је усво ји ла Ко ми си ја за ме ђу на род но пра-
во ја сно је да прав ну оба ве зност ни је мо гу ће про на ћи у уго вор ној 
осно ви. Због то га Ме ђу на род ни суд прав де за кљу чу је да се ра ди о 
оби чај ним пра ви ли ма о од го вор но сти др жа ва ко је је он да мо гу ће 
при ме ни ти на ре ше ње би ло ког спо ра из ме ђу др жа ва.11)

При ли ком под но ше ња пр вог из ве шта ја Ко ми си ји12) спе ци-
јал ни из ве сти лац је за кљу чио да је пи та ње оби ча ја од фун да мен-

9) First re port on for ma tion and evi den ce of cu sto mary in ter na ti o nal law by Mic hael Wo od, Spe-
cial Rap por te ur, In ter na ti o nal Law Com mis sion Sixty-fifth ses sion Ge ne va, 2013, str. 2; 

10) Мајкл Вуд је био пр ви прав ни са вет ник Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ко мон вел та од 
1999 до 2006. го ди не;

11) Cla u dia An nac ker, „Part Two of the ILC’s Draft Ar tic les on Sta re Re spon si bi lity“, 37 Ger-
manYearbookofInternationalLaw,1994, str.206, H.P. Aust, „Thro ugh the Prism of Di ver-
siry: the Ar tic les on Sta re Re spon si bi lity in the Light of the ILC Frag men ta tion Re port“49, 
GermanYearbookofInternationalLaw,2006, str.165, J Craw ford, ThelLCArticlesonState
Responsibility, Cam brid ge, 2002, Ja mes Craw ford, „RevisingtheDraftArticlesonStareRe-
sponsibility“,10 Euro pean Jo ur nal of In ter na ti o nal Law, 1999, str. 435; Бо јан Ми ли са вље вић, 
„При пи си вост као услов од го вор но сти др жа ве у ме ђу на род ном пра ву“, АналиПравног
факултетаУниверзитетауБеограду, број 2 из 2012, стр. 185 – 207; Alain Pel let,The 
ILC’s Ar tic les on Sta te Re spon si bi lity for In ter na ti o nally Wrong full Acts and Re la ted Texts, 
www.ala in pel let.eu/.../PEL LET%20-%202010%20-%20ILC’s%20Ar tic le, Бо јан Ми ли са-
вље вић „Од го вор ност др жа ва за ме ђу на род не про тив прав не ак те – оп шти осврт“, Har-
mo ni us, Jo ur nal of Le gal and So cial Stu di es in So uth East Euro pe, број 1, 2013, стр. 204–218;

12) First re port on for ma tion and evi den ce of cu sto mary in ter na ti o nal law, by Mic hael Wo od, Spe-
cial Rap por te ur, In ter na ti o nal Law Com mis sion Sixty-fifth ses sion Ge ne va, 2013;
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тал ног зна ча ја за чи та во ме ђу на род но пра во и под се тио на ра не 
ра до ве овог ор га на.13) Пр ви из ве штај кон ци пи ран је на об ра ди не-
ких увод них пи та ња и по ста вља ње оп штих окви ра за раз ра ду те ме. 
Због то га су при сут ни сле де ћи де ло ви: ге не рал ни осврт Ко ми си-
је, утвр ђи ва ње оп штих окви ра прак се, ука зи ва ње на смер ни це у 
ква ли та тив ном еле мен ту оби чај ног пра ви ла, уло га ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја, уло га прак се суд ских те ла и не ки основ ни трен до ви 
у док три ни. Не ка од ових пи та ња ће би ти де таљ ни је об ра ђи ва на 
у да љем ра ду Ко ми си је, а пр ви из ве штај је са мо по ста вио окви ре 
за ис тра жи ва ње пра ви ла. По што је пи та ње оби ча ја ве о ма ши ро ко 
ти ме се отва ра ју и боч на пи та ња ко ја су од зна ча ја за утвр ђи ва ње 
оби ча ја. Не ка од њих су: пра ви ла ergaomnes у ме ђу на род ном пра-
ву, од нос оби ча ја и ко гент них нор ми, од но си уни вер зал них оби ча ја 
и мул ти ла те лар них уго во ра. 

Као јед но од цен трал них пи та ња при ли ком из ра де Пр вог 
из ве шта ја на мет ну ло се пи та ње фраг мен та ци је оби ча ја у ме ђу на-
род ном пра ву. По сто је ре ла тив но за о кру же ни си сте ми пра ви ла као 
што су област људ ских пра ва, ме ђу на род но ху ма ни тар но пра во где 
не ки ауто ри сма тра ју оби ча ји има ју спе ци фич но зна че ње и прав но 
деј ство.14) На тај на чин ови ука зу ју да се ра ди о по себ ним прав ним 
ре жи ми ма ко ји де лу ју по дру га чи јим прин ци пи ма.15) Са дру ге стра-
не су и за го вор ни ци ауто ном них ре жи ма на ре ги о нал ној осно ви 
као што је ко му ни тар ни си стем пра ви ла. Спе ци јал ни из ве сти лац 
је стао на ис прав но ста но ви ште да се сва ко из два ја ње из оп штих 
ре жи ма оби ча ја не укла па у прав ну при ро ду оп штих оби чај них 
пра ви ла и да са мим тим ште ти уни вер зал ном по рет ку. Не ма сум-
ње да је нео п ход но ува жи ти спе ци фич но сти ко је по сто је по во дом 
оби ча ја у по је ди ним обла сти ма, али то ни ка ко не би сме ло да зна чи 
ства ра ње ауто ном них и не за ви сних прав них ре жи ма. 

Дру ги ва жан сег мент рас пра ве по во дом пр вог из ве шта ја био 
је ве зан за од нос оби ча ја и ко ген тих нор ми.16) Ме ђу на род но пра во 
је на ста ја ло пре ко оби чај них пра ви ла и го то во све оп ште при зна те 
ко гент не нор ме да нас има ју сво је по ре кло у оби ча ји ма. Да нас је 
ва жно ка кав је од нос оби ча ја и ко гент них нор ми у по зи тив ном ме-

13) Ов де се ми сли на рад Ко ми си је за ме ђу на род но пра во на те ми под на зи вом „До ступ ни 
на чи ни и сред ства на ста ја ња ме ђу на род ног оби чај ног пра ва“ из 1950. го ди не, Year bo ok 
of the In ter na ti o nal Law Com mis sion 1950, vol. II, 367-374 Re port of the ILC for 1950;

14) Ви де ти: The o dor Me ron, HumanRightsandHumanitarianNormsascustomarylaw, Cla ren-
don Press, Ox ford, 1989; 

15) При каз но вих те о риј ских при сту па: Chri sti a na Oc hoa, „The In di vi dual and Cu sto mary In-
ter na ti o nal Law For ma tion“, Va. J. Int’l L., 2007 – 2008, str. 121 – 145;

16) Члан 53. де фи ни ше ко гент не нор ме на сле де ћи на чин: Уго во ри ко ји су су прот ни им пе-
ра тив ној нор ми оп штег ме ђу на род ног пра ва “ius co gens”;
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ђу на род ном пра ву. Иако не ма сум ње да су ве зе ових пра ви ла ја ке 
и зна чај не, ипак је оправ да но за у зет став да ово пи та ње не ула зи у 
бу ду ћи на црт пра ви ла по во дом оби ча ја јер пре ва зи ла зи окви ре те-
ме ко ја је по ста вље на пред Ко ми си ју за ме ђу на род но пра во „Фор-
ми ра ње и до ка зи оби ча ја у ме ђу на род ном пра ву.“

Дру ги из ве штај спе ци јал ног из ве сти о ца до вео је до про ме не 
на зи ва те ме ко ја је на днев ном ре ду Ко ми си је. Та ко је уме сто „Фор-
ми ра ње и до ка зи оби ча ја у ме ђу на род ном пра ву“, до шло до уво ђе-
ња на зи ва „Иден ти фи ка ци ја оби ча ја у ме ђу на род ном пра ву“.17) То 
је сво ђе ње ра да Ко ми си је са мо да ин стру мен те ко ји ма се иден ти-
фи ку ју оби ча ји, а без пре тен зи ја да се уво де пра ви ла о про це ду ри 
фор ми ра ња оби ча ја. Ова ква од лу ка је до бра јер ра ди на ре ша ва њу 
нај ве ћег про бле ма код оби ча ја, а то је њи хо во уста но вље ње и по-
ку ша ва да ство ри објек тив не кри те ри ју ме за иден ти фи ка ци ју оби-
ча ја. 

Те жи ште ак тив но сти Ко ми си је за ме ђу на род но пра во и спе-
ци јал ног из ве сти о ца по во дом пре зен то ва ња дру гог из ве шта ја би-
ли су на де таљ ној ана ли зи основ них еле ме на та оби ча ја – прак се 
и opinioiuris. Прак са је кван ти та тив ни еле мент оби ча ја и ње го во 
пре по зна тљи во обе леж је. Ипак, прак са мо ра да за до во љи не ке еле-
мен те да би би ла ре ле вант на у сми слу на стан ка оби ча ја. Та ко она 
углав ном по ти че од др жа ва и то је ујед но и за јед нич ки еле мент 
тра ди ци о нал них и мо дер них оби ча ја. У да на шње вре ме че сте су 
си ту а ци је да прак са др жа ва ни је пре зен то ва на ди рект но већ пре-
ко ње них ак тив но сти у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма. То ипак не 
зна чи да су кре а то ри та кве прак се ор га ни за ци је, већ оне са мо пред-
ста вља ју ме сто за ис по ља ва ње во ље др жа ва. Ка да је реч о прак си 
она се мо ра до ве сти у ве зу са од но сном др жа вом па се ов де пре ма 
ана ло ги ји мо гу при ме њи ва ти слич на пра ви ла као код при пи си ва-
ња про тив прав ног ак та код од го вор но сти др жа ва.18) У том сми слу 
ре ле вант ни су ак ти др жав них ор га на, за ко но дав них, суд ских и из-

17) Se cond re port on Iden ti fi ca tion of cu sto mary in ter na ti o nal law, Mic hael Wo od, Spe cial Rap-
por te ur, In ter na ti o nal Law Com mis sion Sixty-sixth ses sion, 2014;

18) Ian Brow nlie, System of the Law ofNations, State Responsibility, Part I. Ox ford: Ox ford 
Uni ver sity Press, 1983, Craw ford, Ja mes, Alain Pel let, and Si mon Ol le son, eds. TheLawof
InternationalResponsibility, Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 2010, René Pro vost, ed. State
ResponsibilityinInternationalLaw, Al der shot, UK: As hga te, 2002, Ra gaz zi, Ma u ri zio, ed. 
InternationalResponsibilityToday:EssaysinMemoryofOscarSchachter, Le i den, The Net-
her lands: Mar ti nus Nij hoff, 2005, Com mis sion’s ArticlesontheResponsibilityofStatesfor
InternationallyWrongfulActs, 2001, Part One, Chap ter II, J. Craw ford, StateResponsibility.
TheGeneralPart (Cam brid ge Uni ver sity Press, 2013), Part II (At tri bu tion to the sta te), espe-
ci ally str. 113-126, Бо јан Ми ли са вље вић, op. cit., Harmonius, Jo ur nal of Le gal and So cial 
Stu di es in So uth East Euro pe, број 1, 2013, стр. 204 – 218, Бо јан Ми ли са вље вић, op. cit., 
АналиПравногфакултетаУниверзитетауБеограду, број 2 из 2012, стр. 185 – 207;
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вр шних. По ред то га при пи су ју се у сми слу прак се код оби ча ја и 
ис ту пи чла но ва ди пло мат ских ми си ја, де ло ва ње овла шће них пред-
став ни ка у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, сви оста ли ис ту пи ли ца 
ко ја су пу но моћ јем овла шће на да де лу ју у име др жа ве, као што су 
др жав ни аген ти пред су до ви ма, овла шће ни пре го ва ра чи на кон фе-
рен ци ја ма и слич но. 

Прак са др жа ве не мо ра би ти ну жно иста, већ је нео п ход но да 
бу де усме ре на у истом сме ру.19) По ред то га при ли ком ту ма че ња и 
иден ти фи ка ци је оби ча ја ре ле вант на је сва ка прак са др жа ве и у том 
по гле ду не по сто је пра ви ла хи је рар хи је из ме ђу раз ли чи тих ака та 
ко ји су пред у зе ти.20) Ме ђу на род ни суд прав де у слу ча ју у ве зи Ази-
ла за кљу чио: „оби чај но пра ви ло мо ра би ти за сно ва но на стал ној 
и уни форм ној прак си.“21) У не ким слу ча је ви ма од сту па ње од исте 
прак се др жа ва не мо ра да зна чи не га ци ју тог оби ча ја већ са мо чи-
ње ни цу да се ра ди о спе ци фич ном слу ча ју. Та ко се ов де мо же узе ти 
при мер за бра не ин тер вен ци је ко ји је не сум њи во оп ште оби чај но 
пра во, и прак са др жа ва и Ује ди ње них на ци ја ко ја је упра во ишла 
на про мо ви са ње ин тер вен ци ја у слу ча је ви ма про це са де ко ло ни за-
ци је. Ме ђу на род ни суд прав де је у слу ча ју Ни ка ра гва за кљу чио да 
иако је то ја сан при мер за прак су су прот ну уз др жа ва њу од ин тер-
вен ци је да се ра ди о пот пу но дру гим окол но сти ма.22) 

По себ но зна чај но пи та ње ве за но за прак су код оби ча ја је сте 
оп шта прак са ко ја се ка рак те ри стич на за овај из вор пра ва. Нај ве-
ћи број оби ча ја упра во је сте оп шти оби чај. Ов де је кон зу ми ра ње 
прак се ре ла тив не при ро де јер је те шко про на ћи ре ле вант ну прак су 
по во дом сва ке др жа ве, у не ким слу ча је ви ма је то по себ но из ра же-
но. Та ко Аке хурст за кљу чу је: „Прак са мо же би ти оп шта чак иако 
ни је уни вер зал но при хва ће на, не по сто ји пре ци зна фор му ла ко ја 
об ја шња ва ка ко се утвр ђу је рас про стра ње ност прак се, али прак са 
мо ра да по ка зу је ши ри ну при хва ће но сти др жа ва ко је су ди рект но 
укљу че не у ре ле вант не ак тив но сти.“23) 

19) Ви де ти: Se cond re port on Iden ti fi ca tion of cu sto mary in ter na ti o nal law, Mic hael Wo od, Spe-
cial Rap por te ur, In ter na ti o nal Law Com mis sion Sixty-sixth ses sion, 2014, стр. 32;

20) Se cond re port on for ma tion and evi den ce of cu sto mary in ter na ti o nal law, by Mic hael Wo od, 
Spe cial Rap por te ur, In ter na ti o nal Law Com mis sion, Sixty-fifth ses sion, Draft Con clu sion 8, 
We ig hing evi den ce of prac ti ce, str. 33;

21) Asylum Ca se, ICJ Re ports, 1950, str. 277;

22) Mi li tary and Pa ra mi li tary Ac ti vi ti es in and aga inst Ni ca ra gua, Me rits, 1986, ICJ Re ports, str. 
108;

23) Ake hursts – Pe ter Ma lan czuk, ModernIntroductiontoInternationalLaw, 7th Re vi sed Edi-
tion, 1997, str. 42;
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Дру ги еле ме нат оби ча ја – opinioiuris - зах те ва по себ ну па-
жњу. Уво ђе ње су бјек тив ног еле мен та у од но се из ме ђу др жа ва ко је 
су прав не лич но сти зах те ва по себ но обра зло же ње. Ква ли та тив ни 
еле ме нат је dif fe ren tia spe ci fi ca из ме ђу про стих оби ча ја и прав них 
оби ча ја у ме ђу на род ном пра ву. Про блем је, ме ђу тим, ка ко утвр ди-
ти да по сто ји су бјек тив ни од нос др жа ве са ак ти ма ко је пред у зи ма. 
Ту се смер ни це мо гу из ву ћи на осно ву прак се, пре свих, Ме ђу на-
род ног су да прав де. Овај суд је то ком сво је ду ге прак се ус по ста-
вио не ке основ не стан дар де у до ка зи ва њу оби ча ја и они се мо гу 
пред ста ви ти кроз три ета пе. Пр во је нео п ход но до ка за ти да оби чај 
по сто ји, за тим је по треб но до ка за ти да он ве зу је др жа ву. У окви ру 
дру гог из ве шта ја спе ци јал ног из ве сти о ца мо же се про на ћи те за да 
овај су бјек тив ни еле мент по чи ва на ин те ре си ма др жа ва да пред у-
зи ма ју од ре ђе не рад ње.24) По твр де за ова кав за кљу чак из ве сти лац 
је про на шао у ста во ви ма док три не где се, из ме ђу оста лог, твр ди да 
је opinioiuris за сва ку др жа ву су бјек тив ни мо ме нат у раз у ме ва њу 
соп стве не рад ње ко ја се пред у зи ма у од ре ђе ном слу ча ју.25) Са дру ге 
стра не, иако је не за о би ла зна за раз у ме ва ње оби ча ја прак са Ме ђу-
на род ног су да прав де, она ни је би ла увек до след на и по не кад је 
пре ва зи ла зи ла окви ре кон крет ног по ступ ка.26) У док три ни по сто је 
ин те ре сант ни за кључ ци по во дом овог еле мен та оби ча ја. Је дан од 
њих је став Да ма та ко ји по во дом кри ти ке од лу ке Ме ђу на род ног 
су да прав де у слу ча ју Ни ка ра гва про тив САД – а27) кон ста ту је да је 
суд пре ви ше па жње по све тио ре зо лу ци ја ма Ге не рал не скуп шти не, 
те да се прак са др жа ва фор ми ра че шће на дру ге на чи не. По во дом 
opinioiuris-a он за кљу чу је да се ра ди о пси хо ло шком еле мен ту ко ји 
је по ве зан са про це сом фор ми ра ња оби чај ног пра ви ла као обе леж-
ја оп ште прак се др жа ва.28) 

24) Ви де ти: Se cond re port on for ma tion and evi den ce of cu sto mary in ter na ti o nal law, by Mic hael 
Wo od, Spe cial Rap por te ur, In ter na ti o nal Law Com mis sion, Sixty-fifth ses sion, Draft Con clu-
sion 8 We ig hing evi den ce of prac ti ce, str. 42 и да ље;

25) Mart ti Ko sken ni e mi, FromApology toUtopia:TheStructureof InternationalLegalArgu-
ment, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2005, str. 386;

26) Ви де ти: La za re Ko pel ma nas, “Cu stom as a Me ans of the Cre a tion of In ter na ti o nal Law”,Bri-
tishYearbookofInternationalLaw,18/1937, str. 129,

27) Ви де ти: Mi li tary and Pa ra mi li tary Ac ti vi ti es in and aga inst Ni ca ra gua, Me rits, 1986, ICJ Re-
ports, str. 98 i da lje;

28) Ant hony D’Ama to, „Tras hing Cu sto mary In ter na ti o nal Law“, AmericanJournalofInternati-
onalLaw, Vol. 81, num. 1, 1987, str. 102;
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2.ОДНОСТРАДИЦИОНАЛНИХ
ИМОДЕРНИХОБИЧАЈА

Да би се об ја сни ла уло га оби ча ја у мо дер ном ме ђу на род ном 
пра ву нео п ход но је ука за ти и на од нос тра ди ци о нал них оби ча ја и 
мо дер них оби ча ја. Код тра ди ци о нал них оби ча ја ис кљу чи ви кре-
а то ри прак се би ле су др жа ве, и то пре ко сво јих по је ди нач них де-
ло ва ња на ме ђу на род ном пла ну. У да на шњим усло ви ма при ли ком 
фор ми ра ња оби ча ја зна чај ну уло гу има ју ме ђу на род не ор га ни за ци-
је. Њи хо ва уло га не огле да се у то ме да оне са мо стал но уче ству ју 
у ства ра њу оби ча ја, већ да се кроз њи хов уну тра шњи жи вот мо же 
ма ни фе сто ва ти ка ко прак са др жа ве у сми слу пр вог еле мен та оби-
ча ја, та ко и opinioiuris, у сми слу су бјек тив ног или ква ли та тив ног 
еле мен та код оби ча ја. Тра ди ци о нал ни оби ча ји су на ста ја ли у ам-
би јен ту чвр стог су ве ре ни те та др жа ва па је би ло нео п ход но да во-
ља др жа ве бу де не спор но из ра же на, док је код мо дер них оби ча ја 
мо гу ће да са мо не ко ли ко др жа ва ство ри оп шти оби чај ко ји ве зу је 
чи та ву ме ђу на род ну за јед ни цу, као што је то слу чај са ко смич ким 
пра вом. Уло га ме ђу на род них ор га ни за ци ја код мо дер них оби ча ја 
огле да се и у то ме што пле нар ни ор га ни ор га ни за ци је мо гу до не ти 
акт ко ји са др жи оби чај на пра ви ла и ти ме по мог не ства ра њу оп-
штег уни вер зал ног ре жи ма, као што је то био слу чај са Ге не рал ном 
скуп шти ном Ује ди ње них на ци ја ви ше пу та, а по го то во на при ме ру 
Де кла ра ци је о при ја тељ ским од но си ма и са рад њи др жа ва из 1970. 
го ди не.29)

Као је дан од очи глед них по ка за те ља раз ли ка тра ди ци о нал-
них оби ча ја и мо дер них оби ча ја на ме ћу се дру га чи ји ин стру мен ти 
ко ји ма се они мо гу до ка зи ва ти. Услед ди на ми за ци је ме ђу на род них 
од но са по ја ви ли су се раз ли чи ти ин стру мен ти за до ка зи ва ње оби-
ча ја, па се та ко на во де не ки пот пу но ре дов ни, али и не ки пот пу-
но ати пич ни: но вин ски члан ци, из ја ве по сла ни ка у на ци о нал ним 
пар ла мен ти ма, из ја ве на ме ђу на род ним кон фе рен ци ја ма, из ја ве 
пред став ни ка др жа ва у окви ру ме ђу на род них ор га ни за ци ја, суд ске 
од лу ке, за ко ни...30) Код тра ди ци о нал них оби ча ја као ак ти ко ји се 
при пи су ју др жа ви у сми слу оби ча ја би ли су фор ма ли зо ва ни са мо 
на ди рект не ак те др жав них ор га на. 

Обе леж је мо дер них ме ђу на род них оби ча ја су сва ка ко и ин-
стант оби ча ји. Њи хо во по сто ја ње је би ло не за ми сли во у кла сич ном 

29) Dec la ra tion on Prin ci ples of In ter na ti o nal Law con cer ning Fri endly Re la ti ons and Co-ope ra-
tion among Sta tes in ac cor dan ce with the Char ter of the Uni ted Na ti ons, Re so lu tion adop ted 
by the Ge ne ral As sembly, A/RES/25/2625;

30) Ake hursts – Pe ter Ma lan czuk, op. cit., str. 40;
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ме ђу на род ном пра ву. Не за о би ла зни фак тор у њи хо вом на ста ја њу 
је су и ме ђу на род не ор га ни за ци је.31) При ме ри за ин стант оби ча је 
углав ном се ве зу ју за ко смич ко пра во, али и фор ми ра ње по себ ног 
прав ног ре жи ма по во дом ме ђу на род не зо не. Ре зо лу ци је Ге не рал-
не скуп шти не, ко је са ме по се би не би са фор мал не стра не мо гле 
би ти оба ве зне, усво је не ве ли ком ве ћи ном др жа ва по ста ју оп шти 
оби чај ко ји мо мен тал но на ста је и ве зу је све др жа ве чла ни це ме-
ђу на род не за јед ни це. Нео п ход ни услов је да та ква ре зо лу ци ја бу де 
опе ра тив на, то јест да но си у се би пре ци зна прав на пра ви ла ко ја 
су при ме њи ва у прак си. Ја сно је да су у овим слу ча је ви ма ме ђу на-
род не ор га ни за ци је по треб ни фо рум за из ра жа ва ње во ље др жа ва, 
али слич на си ту а ци ја би мо гла би ти и на не ким кон фе рен ци ја ма 
др жа ва са ве ли ким уче шћем. Код ин стант оби ча ја opinioiuris је по-
себ но из ра жен јер оби чај на ста је мо мен тал но, да кле без зах те ва за 
по себ ном прет ход ном прак сом. За то се са фор мал но прав не стра не 
они не укла па ју у кла сич ну де фи ни ци ју оби ча ја пре ма чла ну 38. 
Ста ту та су да. Због то га ова вр ста оби ча ја ре де фи ни ше прав но тки-
во де фи ни ци је. 

Као јед на од си стем ских раз ли ка тра ди ци о нал них оби ча ја и 
мо дер них оби ча ја мо же се на ве сти и ак це нат на ње го вим фор мал-
ним еле мен ти ма. Мо же се ре ћи да је код тра ди ци о нал них оби ча ја 
из ра же ни ја прак са др жа ва, док се код мо дер них оби ча ја ин си сти-
ра на opinioiurisu. Код мо дер них оби ча ја по тен ци ра се вред но сни 
мо ме нат и за штит но до бро, на уштрб стро гих зах те ва до ка зи ва ња 
јед но о бра зне прак се др жа ва што је био не за о би ла зни мо ме нат код 
тра ди ци о нал них оби ча ја.32) По го то во је то из ра же но ин стант оби-
ча ја где је у сми слу на стан ка оби ча ја прак са др жа ва у пот пу но сти 
гур ну та у стра ну. Оно што је код ове вр сте оби ча ја бит но је сте 
прак са ко ја сле ди по сле уво ђе ња ин стант оби ча ја, а ко ја га кон сти-
ту и ше у пот пу но сти. Мо же се за то за кљу чи ти да је код ове вр сте 
оби ча ја ре до след фор мал них и кон сти ту тив них еле ме на та пот пу но 
из о кре нут јер код тра ди ци о нал них оби ча ја пр во се ја вља прак са 
ко ју вре ме ном по чи ње да пра ти opinioiuris, док је код ин стант оби-
ча ја то пот пу но у дру гом сме ру по ста вље но. Ова ква ево лу ци ја оби-
ча ја по твр ђу је дав но из ре че ни за кљу чак да оби ча ји ни су ста тич на 
ка те го ри ја33) и да се као та кви вре ме ном ме ња ју и мо гу до би ти и 
дру га чи је по јав не об ли ке. 

31) Ви де ти: Bin Cheng, Uni ted Na ti ons Re so lu ti ons on Outer Spa ce: In stant In ter na ti o nal Cu sto-
mary Law, IndianJIL, 1965, str. 23;

32) Ant hea Eli za beth Ro berts, op. cit., стр. 790;

33) Ant hony D’Ama to, op. cit., str. 104;
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3.ЗНАЧАЈОБИЧАЈНОГПРАВАЗАМЕЂУНАРОДНЕ
ИНТЕГРАЦИЈЕРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

При ли ком из ра де пра ви ла у ве зи иден ти фи ка ци је ме ђу на род-
ног оби чај ног пра ва по себ на па жња је усме ре на на крај ње адре са те 
тих пра ви ла, а то су др жа ве. То зна чи да је нео п ход но да сви др-
жав ни ор га ни, ка ко уну тра шњи, та ко и спо ља шњи бу ду упо зна ти 
са по зи тив ним пра ви ли ма ме ђу на род ног оби чај ног пра ва ка ко би 
мо гли да по сту па ју у скла ду са њи ма. Нео п ход ност по што ва ња тих 
пра ви ла је очи глед на јер би сва ко су прот но по сту па ње мо гло да 
про у зро ку је од го вор ност др жа ве на ме ђу на род ном пла ну. Ово је 
од по себ не ва жно сти за ор га не Ре пу бли ке Ср би је ко ји при ли ком 
сво јих ак тив но сти мо ра ју да има ју у ви ду пра ви ла оби чај ног пра ва 
и да по сту па ју у скла ду са њи ма. По го то во је то ва жно за про цес 
ме ђу на род них ин те гра ци ја Ре пу бли ке Ср би је, јер се од нас зах те ва 
при хва та ње ме ђу на род них стан дар да и уна пре ђе ње у по гле ду при-
ме не пра ви ла ме ђу на род ног пра ва. Спољ ни ор га ни Ре пу бли ке Ср-
би је по себ но мо ра ју по зна ва ти сва пра ви ла оби чај ног пра ва, али и 
уну тра шњи ор га ни. При ме ра ра ди суд ски ор га ни мо ра ју при ме њи-
ва ти и има ти у ви ду оби чај на пра ви ла ме ђу на род ног пра ва ка ко би 
се из бе гла по тен ци јал на од го вор ност Ре пу бли ке Ср би је за по вре-
де та квих пра ви ла. Због то га су пра ви ла ко ја уоб ли ча ва Ко ми си ја 
за ме ђу на род но пра во од ве ли ке ва жно сти за Ре пу бли ку Ср би ју. 
По ред њих сви др жав ни ор га ни би мо ра ли има ти у ви ду и прак су 
Ме ђу на род ног су да прав де бу ду ћи да је он нај ва жни ји ор ган ко ји 
при ме њу је пра ви ла оби чај ног пра ва на ре ша ва ње спо ро ва из ме ђу 
др жа ва.
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Resume
On the ba sis of the re se arch, we can pre sent so me ba sic con clu-

si ons abo ut the sta tus of cu sto mary ru les in the mo dern in ter na ti o nal 
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com mu nity. The ro le and im por tan ce of cu sto mary ru les for the fun cti-
o ning of the in ter na ti o nal system to day is very high. Alt ho ugh the cu-
stoms mar ked the early pe riod of in ter na ti o nal law and, as such, played 
a sig ni fi cant ro le they ha ve not lost the ir im por tan ce. As a te sta ment to 
the ir im por tan ce may be men ti o ned the re cent work of the In ter na ti o nal 
Law Com mis sion, the first on the su bject of the for ma tion and evi den-
ces of cu sto mary ru les, and af ter that on the iden ti fi ca tion of in ter na ti o-
nal cu sto mary ru les. In ad di tion, the prac ti ce of the In ter na ti o nal Co urt 
of Ju sti ce con stantly con firms the im por tant ro le played by the cu sto-
mary ru les of in ter na ti o nal law. 

It can be said that the In ter na ti o nal Co urt of Ju sti ce con tri bu ted 
to the cu sto mary ru les ser ve as a re si li ent me ans for the ap pli ca tion of 
law in si tu a ti ons whe re the le gal obli ga tion can not be pro vi ded thro ugh 
con tracts that are in for ce. Cu stoms in the mo dern in ter na ti o nal com-
mu nity una vo i da ble le gal so ur ce and be ca u se thro ugh them, for med the 
ba sic norms of in ter na ti o nal law jus co gens ru les. Ro le played by cu-
stoms to day can best be seen if the po ints to the dif fe ren ces that exist in 
terms of tra di ti o nal and mo dern cu stoms. Alt ho ugh the for mal si de of 
cu stom as a so ur ce of rights suf fe red by the chan ges, they still re tain the 
ba sic ele ments that we re cha rac te ri zed in the pre vi o us pe riod. 

Par ti cu lar at ten tion to the work of the In ter na ti o nal Law Com-
mis sion De di ca ted to the end-users of the ru les re la ted to cu stoms, such 
as the sta te. To en su re the ap pli ca tion of cu sto mary ru les ne ces sary for 
the in ter nal or gans of each Sta te ac ting in ac cor dan ce with the ap pli ca-
ble cu sto mary law. This is espe ci ally im por tant for Ser bia, whe re all the 
aut ho ri ti es, both in ter nal and ex ter nal, ha ve to know the ru les to iden-
tify prac ti ces and to act in ac cor dan ce with the cu stoms of in ter na ti o nal 
law. This is im por tant in the pro cess of in ter na ti o nal in te gra tion of the 
Re pu blic of Ser bia for the ob ser van ce of cu sto mary ru les con tri bu te to 
the de ve lop ment of our co un try.
Keywords: cu sto mary le gal ru les, iden ti fi ca tion of in ter na ti o nal cu stoms, the 

In ter na ti o nal Law Com mis sion, the In ter na ti o nal Co urt of Ju sti ce, 
in ter na ti o nal in te gra tion of Re pu blic of Ser bia;

* Овај рад је примљен 09. новембра 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 27. новембра 2014. године.
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Сажетак
Рад је за сно ван на ем пи риј ском ис тра жи ва њу ет нич ке дис-

тан це, при ме ном кла сич ног ин стру мен та ме ре ња – Бо гар ду со ве 
ска ле, у че тво ро го ди шњем пе ри о ду у три вре мен ске тач ке: 2009, 
2012. и 2013. го ди не, на квот ном узор ку сту де на та При штин ског 
Уни вер зи те та са се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци. 

На осно ву ових ме ре ња, не сум њи во је утвр ђе но да по ред ре-
ла тив не трај но сти утвр ђе них дис по зи ци ја, ста во ви сту де на та пре ма 
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по жељ но сти са рад ње са по је ди ним на ро ди ма по ка зу ју осци ла ци је 
ко је је мо гу ће до ве сти у ве зу са по ве ћа ва њем по ли тич ких тен зи ја, 
не ста бил но сти и не из ве сно сти да љег жи во та на овом под руч ју. На 
то упу ћу ју ре зул та ти пре ма ко ји ма сту ден ти тра ди ци о нал но ис ка-
зу ју ве ли ку дис тан ци ра ност пре ма ал бан ском на ро ду, као и пре ма 
при пад ни ци ма ви ше ет но са ко ји су не ка да чи ни ли кон сти ту тив не 
на ро де Ју го сла ви је (СФРЈ). Та ко ђе, за бе ле же ни су ви со ки ско ро-
ви ет нич ке уда ље но сти сту де на та пре ма при пад ни ци ма по је ди них 
европ ских на ро да чи је др жа ве има ју кључ ну уло гу у по ку ша ју на-
ме та ња ре ше ња ста ту са Ко со ва и Ме то хи је. 
Кључ не ре чи: ет нич ка дис тан ца, сту ден ти, се вер Ко со ва и Ме то хи је, 

2009-2013.

1.ОЗНАЧАЈУМЕРЕЊАЕТНИЧКЕДИСТАНАЦЕ
КОДСТУДЕНАТА,ПОСЕБНО
НАКОСОВУИМЕТОХИЈИ

Пи та ње ет нич ке дис тан це при пад ни ка јед не дру штве не за-
јед ни це је ви ше не го зна чај но. Кроз од го вор на то пи та ње, мо гу ће 
је утвр ди ти да ли су ње ни при пад ни ци спрем ни на за јед нич ки жи-
вот, су жи вот, па ра ле лан жи вот или су уоп ште не спрем ни на од но се 
са при пад ни ци ма дру ге ет нич ке за јед ни це1). Осим то га, у сре ди на-
ма у ко ји ма су по сле ди це по след њег од ни за кон флик та још увек 
све же, под руч ју ко је да нас има све од ли ке „дру штва за мр зну тог 
кон флик та“ и „по де ље ног дру штва“– што је све слу чај са Ауто-
ном ном по кра ји ном Ко со во и Ме то хи ја2) – тен зи ја у ет нич ким од-
но си ма по сто ји као трај на чи ње ни ца3). При том, ни је реч са мо о 
по зна ва њу чи ње ни ца из дру штве не исто ри је4), већ и о вр ло жи вом 

1) По јам „ет нич ка за јед ни ца“ ов де ко ри сти мо у со ци о ло шком, а не у ме ђу на род но-прав-
ном сми слу. Да кле, под овим пој мом раз у ме мо и оне дру штве не гру пе ко је има ју ста тус 
на ро да и ста тус на ци о нал не ма њи не (на род но сти, што је био тер мин у бив шој Ју го-
сла ви ји) и ет нич ке гру пе (по себ ни ет ни ци тет ко ји не ма ју сво ју ме ђу на род ну при зна ту 
др жа ву, нпр. Ро ми).

2) У да љем тек сту: Ко со во и Ме то хи ја, Ко смет или КиМ.

3) Ја сми на Пе тро вић, „Ме ђу ет нич ки од но си на Ко со ву и Ме то хи ји по сма тра ни кроз при-
зму ет нич ке дис тан це“, у КосовоиМетохијауцивилизацијскимтоковима, књ. 4 Соци-
ологијаидругедруштвененауке (гл. и одг. ур Дра ги Ма ли ко вић, ур. књ. 4 Урош Шу-
ва ко вић, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни, ко сов ска Ми тро ви ца, 2010, 
стр. 707-724); Урош Шу ва ко вић „Век се па ра ти стич ког на си ља ко сов ских Ал ба на ца над 
Ср би ма и дру гим гра ђа ни ма не ал бан ске на ци о нал но сти (1912-2012)“, у Политичкона-
сиље (ур. Дра ги Ма ли ко вић, Урош Шу ва ко вић, Об рад Сте ва но вић, Фи ло зоф ски фа кул-
тет Уни вер зи те та у При шти ни, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2011, стр. 143-166).

4) Ви ди Јо ван Ба зић, „Уло га ко сов ског ми та у об ли ко ва њу срп ског на ци о нал ног иден ти-
те та“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 4/2012, стр. 
253-27.



УрошВ.Шуваковић,ЈасминаС.Петровић Етничкаудаљеност...

249

се ћа њу ста нов ни штва на ве ли ке те го бе ко је су их за де си ле, па чак 
и ко је им се сва ко днев но де ша ва ју5). Ова кво ис ку ство, ко је има све 
од ли ке тра у мат ског, и рат но-тра у мат ског, сва ка ко да об ли ку је ста-
во ве укуп не по пу ла ци је у по гле ду мо гућ но сти за јед нич ког жи во та 
са при пад ни ци ма дру гих ет нич ких за јед ни ца. С то га је ви ше не-
го ко ри сно, с вре ме на на вре ме, про ве ра ва ти ка ко се кре ће ет нич-
ка дис тан ца на ова квим под руч ји ма што је је дан од на чи на да се 
пре ци зни је са зна о ка па ци те ти ма не ке за јед ни це за ин те гра тив не и 
раз вој не про це се6), али и да се на вре ме уоче ма ни фест не и ла тент-
не дру штве не и по ли тич ке ре ла ци је ко је во де у прав цу по ве ћа ва ња 
дис тан це и за о штра ва њу/рас плам са ва њу кон флик та7). При све му 
то ме, тре ба увек има ти у ви ду по сто ја ње ет нич ких и/или вер ских 
пред ра су да, за сно ва них на не га тив ним сте ре о ти пи ма и стиг ма ти-
за ци ји8) не ке од на ци о нал них за јед ни ца. Прем да се, да кле, ра ди о 
ре ла тив но трај ним дис по зи ци ја ма/ста во ви ма ко ји са би ру мно штво 
кул тур них, исто риј ских, по ли тич ких и со ци јал них ути ца ја, на ла-
зи дру гих ис тра жи ва ња све до че да кри те ри ју ми за не/при хва та-
ње при пад ни ка дру гих ет нич ких гру па по ка зу ју од ре ђе ни сте пен 
осци ла ци је сход но сна зи ак ту ел них со ци јал них тур бу лен ци ја.9) 

Опре де љу ју ћи се за ме ре ње ет нич ки дис тан це, прет по ста ви-
ли смо сле де ће: 1) она је до бар ин ди ка тор кон фликт ног по тен ци-
ја ла, од но сно по тен ци ја ла за са рад њу ме ђу ет нич ким за јед ни ца ма 
ко је жи ве на истом про сто ру, по себ но уко ли ко су у ско ри је вре ме 
би ле у ди рект ном су ко бу, б) она је по ка за тељ је раз ви је но сти де-
мо крат ске по ли тич ке кул ту ре, од но сно све сти о Дру го ме и Дру-
го сти, в) да је ет нич ка иден ти фи ка ци ја у Ср би ји и да ље цен трал-
ни еле мент иден ти тет ских струк ту ра ве ћи не по је ди на ца, г) да без 

5) Ви ди Vla di slav B. So ti ro vić, „Ko so vo&Me to hi ja: Ten Years Af ter `March Po grom 2004`“, 
Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1/2014, стр. 267-283.

6) Сло бо дан Ми ла ди но вић, „На ци о нал ни иден ти тет у зо ни нај ве ће дис тан це“, у Иденти-
тетиикултурамираупроцесимаглобализацијеирегионализацијеБалкана (ур. Љу-
би ша Ми тро вић, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу - Цен тар за со ци о ло шка 
ис тра жи ва ња, Ниш, 2007, стр. 117).

7) Uros Su va ko vic, Ob rad Ste va no vic, “Self-Proc la ma tion of So-Cal led In de pen den ce of Re pu-
blic of Ko so vo and Ac ti ons of In ter na ti o nal Com mu nity ih This Re gard - Key Pro blems of 
Re gi o nal Sa fety in So uth-East Euro pe” in Проблеминанационалнатаимеждународната
сигурност, (ред Ви хрен Бу зов, Из да тел ство ИВИС, Ве ли ко Тьр но во, 2012, том 3, с. 53-
69).

8) Ви ди Er ving Gof man, Stigma:zabeleškeoophođenjusanarušenimidentitetom, Me di ter ran 
pu blis hing, No vi Sad, 2009.

9) Ја сми на Ива нов, „Ме ђу ет нич ки од но си на Бал ка ну у све тлу ет нич ке и кон фе си о нал не 
дис тан це“, у КвалитетмеђуетничкиходносаикултурамиранаБалкану (ур. Дра го љуб 
Ђор ђе вић, Дра ган То до ро вић, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу - Цен тар за 
со ци о ло шка ис тра жи ва ња, Ниш, 2008, стр. 59-75
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об зи ра на ре ла тив ну трај ност дис по зи ци је ста во ва, по сто је од ре-
ђе не осци ла ци је у дис тан ци ко је су ве за не за ак ту ел на зби ва ња10), 
д) ода бир сту дент ске по пу ла ци је за ме ре ње ет нич ке дис тан це ни је 
слу ча јан. Они пред ста вља ју нај о бра зо ва ни ји део дру штва (и у бли-
ској бу дућ но сти) ко ји тре ба да бу де но си лац дру штве ног раз во ја, 
ши ре ња де мо крат ског кул тур ног обра сца и иде ја то ле ран ци је, те 
њи хо ва (не)спрем ност на са рад њу са дру гим на ро ди ма пред ста вља 
те мељ бу ду ћег кон флик та или са рад ње на ис пи ти ва ном под руч ју.

2.МЕТОДОЛОГИЈАИРЕЗУЛТАТИИСПИТИВАЊА

При ме ње но је лон ги ту ди нал но ис пи ти ва ње. Раз лог то ме је 
што се ет нич ка дис тан ца мо же успе шно ме ри ти, и на осно ву ме ре-
ња из вла чи ти по у зда ни за кључ ци, са мо уко ли ко се то чи ни об у хва-
том ви ше вре мен ских ин тер ва ла11). Ово сто га што ет нич ка дис тан-
ца пред ста вља жи ву фор му дру штве но сти и да би смо уочи ли ње не 
тен ден ци је ва жно је да об у хва ти мо ве ћи број вре мен ских ин тер-
ва ла. Про у ча ва ју ћи до би је не на ла зе у тим ин тер ва ли ма у од ре ђе-
ном со ци јал ном кон тек сту, у све тлу ва жних дру штве них до га ђа ја 
ре ле вант них и за ме ђу ет нич ке ре ла ци је, мо гу ће је ја сно за кљу чи ти 
ко ји су то фак то ри ко ји су ути ца ли на по ве ћа ње, од но сно сма ње-
ње дис тан це. Исто та ко, то је при ли ка да се уочи (не)ко ле бљи вост, 
чвр сти на те ре ла тив но трај не дис по зи ци је. 

У овом ис тра жи ва њу, сон да жа сту дент ске по пу ла ци је оба-
вље на је у три вре мен ска ин тер ва ла: 2009, 2012. и 2013. го ди не. За 
при ку пља ње по да та ка при ме њен је ме тод ис пи ти ва ња, тех ни ка те-
рен ске ан ке те12), на ре пре зен та тив ном квот ном узор ку13) 5% укуп не 
сту дент ске по пу ла ци је. Узор ком је би ло об у хва ће но свих 10 фа кул-
те та у са ста ву Уни вер зи те та у При шти ни, док су кво те од ре ђи ва не 
у од но су на фа кул те те на ко ји ма ис пи та ни ци сту ди ра ју, пол и го-
ди ну сту ди ја. За ме ре ње са ме ет нич ке дис тан це ко ри шћен је кла-
си чан ин стру мент – Бо гар ду со ва ска ла, кон цеп ту ал но осми шљен 

10)  Ви ше крат но је до ка за но да је нај ве ћа ет нич ка дис тан ца ме ђу оним на ро ди ма ко ји тре-
нут но во де рат, а да се она сма њу је са ус по ста вља њем ми ра, мир но доп ских ве за ме ђу 
љу ди ма, отво ре но шћу за са рад њу итд.

11)  Ви ди Сла во мир Ми ло са вље вић, Иван Ра до са вље вић, Основиметодологијеполитич-
кихнаука, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2000, стр. 61

12)  Џе вад Тер миз, Сла во мир Ми ло са вље вић, Аналитика I.НИК Гра фит, Лу ка вац, 2010, 
стр. 161-192; Урош Шу ва ко вић, Испитивањеполитичкихставова, За вод за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства, Бе о град, 2000, стр. 113-120

13)  Ru di Su pek, Ispitivanjejavnogmnijenja, Na pri jed, Za greb, 1968, str. 210-212
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та ко да „ме ри“ осе ћа ње бли ско сти /уда ље но сти у од но су на ет нич-
ку гру пу пре ма ко јој се ис пи ту је од нос у од ре ђе ном дру штве ном 
ми љеу. Ори ги нал ни ин стру мент14) је за ову при ли ку мо ди фи ко ван 
пре ма спе ци фич но сти ма сту дент ске по пу ла ци је, ко јој су по ну ђе ни 
со ци јал ни од но си о ко ји ма по сто ји ре ал но ис ку ство ис пи та ни ка. У 
ин стру мен ту је би ло пред ви ђе но се дам со ци јал них од но са са при-
пад ни ци ма дру гих на ци ја: да стал но жи ви у мо јој зе мљи, да жи ви 
у мом гра ду, да жи ви у мом су сед ству, да сту ди ра на истом фа кул-
те ту, да ми бу де про фе сор/ аси стент на фа кул те ту, да ми бу де при-
ја тељ и да се за ба вљам/ бу дем у бра ку с њим/њом. Ис пи ти ван је 
од нос пре ма 21 на ци ји, укљу чу ју ћи и све оне ко је су би ле кон сти-
ту тив не у не ка да шњој за јед нич кој др жа ви СФР Ју го сла ви ји. Сва ки 
од пред ло же них од но са би ло је мо гу ће при хва ти ти или од ба ци ти, 
а уку пан скор дис тан це за ис пи ти ва ну по пу ла ци ју је ра чу нат као 
про сеч на вред ност ско ро ва за сва ког ис пи та ни ка на ста лих са би ра-
њем бро ја од би је них ре ла ци ја по ну ђе них у ин стру мен ту.

Прет по став ка на ко јој је те ме ље но ис тра жи ва ње је сте по сто-
ја ње ви со ке ет нич ке дис тан це, на ро чи то у од но су на оне ет нич-
ке ску пи не ко је су не по сред но би ле ин вол ви ра не у кон фликт на 
Ко со ву и Ме то хи ји (пр вен стве но у од но су на Ал бан це, Бо шња ке/
Му сли ма не, Хр ва те, али и стран це, нпр. Аме ри кан це). Та чи ње ни-
ца, на рав но, ин ди ци ра јак кон фликт ни по тен ци јал на ис пи ти ва ном 
про сто ру. Оче ки ва на је и ви со ка дис тан ца пре ма Ро ми ма, ко ја се 
кон стант но ис ка зу је у ис тра жи ва њи ма ет нич ке уда ље но сти у ре ги-
о ну15). 

Ва жно је под ву ћи да је те рен ска ан ке та 2013. окон ча на 15. 
апри ла, зна чи не ко ли ко да на пре по сти за ња тзв. Бри сел ског спо ра-
зу ма, те пре ма то ме ефек ти ње го вог по сти за ња ов де ни су ме ре ни 
ни ти су ис ка за ни. То ће се утвр ди ти у ис тра жи ва њу 2014. го ди не.

14)  Emory. S. Bo gar dus, “Me a su ring So cial Dis tan ces”, JournalofAppliedSociology 9/1925, pp 
216-226.

15)  Ви ди нпр. Алек сан дра Ми тро вић, „По ло жај Ро ма у дру штву – мо гу ћи при ступ ис тра-
жи ва њу ром ске по пу ла ци је“, у ПоложајмањинауСавезнојРепублициЈугославији(ур. 
Ми лош Ма цу ра, Во ји слав Ста нов чић, СА НУ, Бе о град, 1996, стр. 807-818); Жолт Ла зар, 
Дра ган Ко ко вић, Ет нич ка дис тан ца у Вој во ди ни - ре зул та ти ис тра жи ва ња, Социолошки
преглед, Срп ско со ци о ло шко дру штво, Ин сти тут дру штве них на у ка, ин сти тут за со ци о-
ло шка и кри ми ни о ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 3/2005, стр. 251-264; Ја сми на Ива нов, 
op.cit; Сло бо дан Ми ла ди но вић, „Ет нич ка и со ци јал на дис тан ца пре ма Ро ми ма“, Социо-
лошкипреглед,Срп ско со ци о ло шко дру штво, Ин сти тут дру штве них на у ка, ин сти тут за 
со ци о ло шка и кри ми ни о ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 3/2008, стр. 417-437
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Та бе ла 1:  
Упо ред ни при каз сред ње вред но сти ско рова  
етничке дис тан це пре ма ет нич ким гру па ма у 

истраживању 2009, 2012. и 2013. го ди не спро ве де ном на 
популацији сту де на та При штин ског уни вер зи те та

2009.
Народ / етничка 

заједница

Про сеч на 
вред ност 
етничке 

дистанце

2012.
Народ / етничка 

заједница

Про сеч-
на вред-

ност 
ет нич ке 

дис-
тан це

2013.
Народ / 
етничка 

заједница

Про сеч-
на вред-

ност 
ет нич ке 

дис-
тан це

1. Ал бан ци 5.85 1. Ал бан ци 6.09 Ал бан ци 5.53
2. Тур ци 4.91 2. Тур ци 5.48 Хр ва ти 5.07
3. Хр ва ти 4.55 3. Хр ва ти 5.22 Тур ци 4.94
4. Аме ри кан ци 4.50 4. Нем ци 5.19 Аме ри кан ци 4.78
5. Нем ци 4.29 5.  Бо шња ци 

(Му сли ма ни) 5.16 Ро ми 4.70
6. Ки не зи 4.25 6. Аме ри кан ци 4.97 Ма ђа ри 4.53
7. Ро ми 4.04 7. Ма ђа ри 4.86 Нем ци 4.48
8.  Бо шња ци 

(Му сли ма ни) 4.04 8. Бу га ри 4.78 Хо лан ђа ни 4.47

9. Хо лан ђа ни 3.90 9. Хо лан ђа ни 4.78 Ен гле зи 4.37

10. Ен гле зи 3.82 10. По ља ци 4.74 Бо шња ци 
(Му сли ма ни) 4.27

11. Ма ђа ри 3.77 11. Ру му ни 4.65 Бу га ри 4.24
12. Бу га ри 3.69 12. Ки не зи 4.53 Ки не зи 4.21
13. Ру му ни 3.64 13. Ен гле зи 4.46 По ља ци 4.20
14. По ља ци 3.61 14. Ро ми 4.28 Ру му ни 4.11
15. Фран цу зи 3.45 15. Фран цу зи 4.07 Фран цу зи 4.00
16. Сло вен ци 3.16 16. Сло вен ци 3.95 Сло вен ци 3.92
17. Ма ке дон ци 2.32 17. Ма ке дон ци 2.76 Ма ке дон ци 3.03
18. Цр но гор ци 2.00 18. Гр ци 2.68 Гр ци 2.90
19. Гр ци 1.82 19. Цр но гор ци 1.92 Ру си 1.95
20. Ру си 1.76 20. Ру си 1.37 Цр но гор ци 1.94
21. Ср би 0.16 21. Ср би 0.27 Ср би 0.31

 

ДИСКУСИЈАРЕЗУЛТАТАМЕРЕЊА
ЕТНИЧКЕДИСТАНЦЕ

До би је ни ре зул та ти на свим ај те ми ма на осно ву ко јих су сра-
чу на ти про сеч ни ско ро ви на ска ли ет нич ке дис тан це по ка зу ју да 
су сту ден ти Уни вер зи те та у Ко сов ској Ми тро ви ци нај ве ћу дис тан-
ци ра ност по ка за ли пре ма ал бан ском на ро ду (скор је у гра ни ца ма 
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од 5,53 до чак 6.09) – Та бе ла 1. Као што се из Та бе ле 1 мо же уочи-
ти, ет нич ка дис тан ца сту де на та са се ве ра Ко со ва и Mетохије је у 
по сма тра ном че тво ро го ди шњем пе ри о ду осци ли ра ла, при че му, 
ге не рал но гле да ју ћи, нај ви ша про сеч на вред ност из но си ла 2012, 
а нај ни жа про шле, 2013. го ди не, при том су те нај ни же про сеч не 
вред но сти и да ље из ра зи то ви со ке. Ипак, тре ба уочи ти чи ње ни цу 
да је ет нич ка дис тан ца у од но су на Ал бан це – ко ја је и кључ ни по-
ка за тељ ме ђу ет нич ких од но са ка да се ра ди о ме ре њи ма на Ко со ву 
и Ме то хи ји бу ду ћи да је реч о број ча но до ми нант ној на ци ји – сма-
ње на за 0,56. 

У сва три ин тер ва ла у ко ји ма је ме ре ње спро ве де но, три на-
ци је у од но су на ко је је ис ка за на нај ве ћа ет нич ка дис тан ца су Ал-
бан ци, у од но су на ко је је сва ки пут дис тан ца би ла нај ве ћа, Тур ци 
(дру га нај ве ћа дис тан ца 2009. и 2012, а тре ћа 2013) и Хр ва ти (тре ћа 
нај ве ћа дис тан ца 2009. и 2012, а дру га 2013), при че му је код свих 
про сеч на вред ност у 2013. нај ни жа. 

Ка да се, пре ма ско ру, по сма тра ет нич ка дис тан ца у од но су 
на дру ге на ци је, уоч љи во је да је она из ра зи то ви со ка и да ље пре ма 
Аме ри кан ци ма (у од но су на ко је се од би ја пет од се дам по ну ђе-
них со ци јал них кон та ка та), Нем ци ма и Хо лан ђа ни ма (при хва та ју 
се две со ци јал не ре ла ци је, а по ло ви на ис пи та ни ка би при хва ти ла и 
тре ћу). Има ју ћи у ви ду по ли тич ке ути ца је по ме ну тих зе ма ља, као 
и са став ме ђу на род них сна га упле те них у рас плет ко смет ске кри зе, 
ова кви на ла зи ни су нео че ки ва ни. 

Ка да смо ис та кли да је ге не рал но со ци јал на дис тан ца сма-
ње на, он да тај за кљу чак има и сво је из у зет ке. Она је зна чај но по-
ве ћа на у од но су на Ро ме, где је 2013. нај ве ћа из ме ре на у од но су 
на сва три ин тер ва ла (од би ја се пет од се дам со ци јал них од но са). 
У од но су пре ма Бо шња ци ма/Му сли ма ни ма, по сто ји осци ла ци ја: 
нај ни жа дис тан ца је би ла 2009. (ка да су од би ја на че ти ри од се дам 
по ну ђе них од но са), нај ви ша је би ла 2012. (од би ја но пет од се дам 
од но са), док је 2013. она опа ла у од но су на 2012, али је ви ша за 
0,23 у од но су на 2009. 

На лаз ко ји је упа дљив: ет нич ка дис тан ца ра сте у од но су на 
оне на ци је пре ма ко ји ма су сту ден ти ис ка за ли нај ве ћу бли скост: у 
од но су на Ма ке дон це и Гр ке они од би ја ју три од се дам по ну ђе них 
ре ла ци ја, а у од но су на Ру се и Цр но гор це од би ја ју две од се дам 
ре ла ци ја (у оба слу ча ја се вред но сти кре ћу у окви ри ма ма ле дис-
тан це), при че му се ет нич ка дис тан ца сту де на та у од но су пре ма 
Ру си ма и Цр но гор ци ма у 2013. не раз ли ку је (раз ли ка је на тре ћој 
де ци ма ли, што је за не мар љи во). И ово је зна ча јан по да так, с об зи-
ром на то да су при ли ком ме ре ња 2009. и 2012. сту ден ти по ка зи ва-
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ли ве ћу ет нич ку бли скост са Ру си ма, не го са Цр но гор ци ма. Та ко ђе, 
ет нич ка дис тан ца у од но су на Ср бе је у 2013. удво стру че на у од-
но су на 2009, иако ту за пра во по сто ји иден ти фи ка ци ја. Та ко ђе је 
ва жно под ву ћи и сле де ћи на лаз: ка да је реч о на ци ја ма, у од но су на 
ко је по сто ји нај ве ћа бли скост, он ко ре ли ра у сва три ин тер ва ла са 
кон фе си јом: Ру си, Цр но гор ци, Гр ци и Ма ке дон ци су пра во слав ци. 
Ме ђу тим, Бу га ри и Ру му ни су та ко ђе пра во слав ци, али је у од но су 
на њих ис ка за на сред ња ет нич ка дис тан ца, ко ја је у оба слу ча ја по-
ве ћа на у од но су на 2009. и сма ње на у од но су на 2012. 

На до би је не ре зул та те, мо гу ће је да ти не ко ли ко ко мен та ра:
Ме ре ње ет нич ке дис тан це 2012. го ди не од ви ја ло се у усло-

ви ма по ви ше не ет нич ке на пе то сти на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је, 
ко јој су бит но до при не ле и па ра ми ли тар не је ди ни це тзв. „не за ви-
сног Ко со ва“ по ку ша ва ју ћи да из ве ду од ре ђе не ак ци је на овом под-
руч ју, што је био по вод ло кал ним Ср би ма да по ста ве ба ри ка де по 
пу те ви ма, да се са мо ор га ни зу ју и да де мон стри ра ју раз ли чи те об-
ли ке гра ђан ске не по слу шно сти (осим ба ри ка да и бло ка да пу те ва, 
то су би ли ми тин зи, ис пи си ва ње па ро ла, мно га оку пља ња раз ли-
чи тим по во ди ма и сл). Уоп ште на гла ше но ет нич ко дис тан ци ра ње 
ме ђу овим на ро ди ма, ка да је реч о пре зен ти ра ним на ла зи ма у сва 
три та ла са, мо гу ће је про ту ма чи ти чи ње ни цом да су ис тра жи ва ња 
оба вље на то ком крај ње де ли кат ног пе ри о да отва ра ња и ре ша ва ња 
ста ту сног пи та ња Ко со ва и Ме то хи је, те шких пи та ња сло бод ног 
кре та ња љу ди, упра вља ња пре ла зи ма на ад ми ни стра тив ним ли-
ни ја ма итд. До дат ну те жи ну ак ту ел ним по ли тич ким пре ви ра њи ма 
пред ста вља ла је и чи ње ни ца да су ис хо ди на ве де них и мно го број-
них дру гих до га ђа ја ста вља ни у кон текст раз ре ша ва ња „европ ске 
суд би не Ср би је“, од но сно от по чи ња ња пре го во ра о при кљу чи ва њу 
Ср би је Европ ској уни ји.16)

Све ску па је ути ца ло да дис тан ца у 2012. бу де из ра зи то ви-
со ка, по себ но у од но су на оне на ци је ко је се сма тра ју не при ја тељ-
ским. Ако се па жљи ви је по гле да Та бе ла 1, ја сно се уоча ва да се као 
та кве на ци је од стра не сту де на та не до жи вља ва ју са мо Ал бан ци 
– прем да су пре свих озна че ни као не по жељ ни за сва ки вид со-
ци јал них кон та ка та, при че му је у од но су на њих тра ди ци о нал но 
ис ка зи ва на ви со ка ет нич ка дис тан ца и у ра ни јим ис тра жи ва њи ма 

16) Ја сми на, Пе тро вић, Сло бо дан Ми ла ди но вић „Про фил ет нич ког дис тан ци ра ња сту де-
на та Уни вер зи те та у Ни шу“, у тематскизборникрадова[сатрећегМеђународногна-
учногскупаНаукаисавремениуниверзитет.Ниш.2013.].[Том1],Историографијаи
савремениуниверзитет(Бо ја на Ди ми три је вић, ур, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш, 2014, 
стр. 248-264); Og njen Pri bi ce vic, „Ser bian-Al ba nian Ne go ti a ti ons Abo ut Ko so vo and Me-
to hi ja 2011-2013“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
4/2013, pp. 311-326.
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(из ве де них на по пу ла ци ји мла дих као и на оп штој по пу ла ци ји, у 
Ср би ји и у не ка да шњој Ју го сла ви ји и др жа ва ма на ста лим на кон 
ње ног рас ту ра ња), на ро чи то од осам де се тих го ди на и ка сни је.17) То 
је ујед но и нај ве ћи сте пен уза јам ног дис тан ци ра ња ме ђу при пад-
ни ци ма ових на ци о нал них гру па18) од ка да се ме ри ет нич ка уда ље-
ност у Ср би ји и ши ре у ре ги о ну. Као та кве на ци је се пер ци пи ра ју 
и оне на ци је ко је су би ле на су прот ним стра на ма у од но су на ве-
ћин ско, срп ско ста нов ни штво у не по сред ном рат ном кон флик ту, у 
ско ри јој, па и да љој про шло сти (Хр ва ти, Тур ци, Аме ри кан ци, Нем-
ци, Бо шња ци/Му сли ма ни). Са сми ри ва њем си ту а ци је, по сте пе ним 
опа да њем тен зи ја, и вред ност ет нич ке дис тан це је опа да ла. 

Ка да је реч о со ци јал ној уда ље но сти пре ма хр ват ском на ро-
ду, на при мер, тре ба ре ћи да уза јам но дис тан ци ра ње и сте ре о тип но 
озна ча ва ње за бе ле же но и у не ким дру гим ис тра жи ва њи ма19) има 
сво ју исто риј ску по за ди ну у не та ко дав ним до га ђа ји ма на ју го сло-
вен ском про сто ру. Из ра же на ме ђу соб на ет нич ка дис тан ца (Ср ба и 
Хр ва та) ни је би ла свој стве на у ме ђу соб ним ет нич ким ре ла ци ја ма 
то ком жи во та у за јед нич кој др жа ви (Ју го сла ви ји). Шта ви ше, би ла 
је ве о ма ни ска, го то во све до ње ног рас па да у пред ве чер је гра ђан-
ског ра та20). До тог пе ри о да, то ком жи во та у за јед нич кој др жа ви, 
по да ци о ет нич кој уда ље но сти упу ћи ва ли су на чи ње ни цу да, на ро-
чи то ме ђу мла дим љу ди ма, вла да уве ре ње да је на ци о нал ни оквир 

17) Dra go mir Pan tić, „Na ci o nal na dis tan ca gra đa na Ju go sla vi je”, у Jugoslavijanakriznojpre-
kretnici (Lji lja na Ba će vić et al., In sti tut dru štve nih na u ka-Cen tar za po li ti ko lo ška is tra ži va-
nja i jav no mnje nje, Be o grad, 1991,str.187-196); Љи ља на Ба ће вић, „На ци о нал на свест 
омла ди не“, у Децакризе–ОмладинаЈугославијекрајемосамдесетих (Срећ ко Ми ха и-
ло вић и др, Ин сти тут дру штве них на у ка, Цен тар за по ли ти ко ло шка ис тра жи ва ња и јав-
но мње ње, Бе о град, 1990, стр. 147-172); Бо ро Ку зма но вић, „Со ци јал на дис тан ца пре ма 
по је ди ним на ци ја ма“, у Разарањедруштва (Мла ден Ла зић ур, Фи лип Ви шњић, Бе о-
град, 1994); Сло бо дан Ми лад но вић, op.cit(2007); Сло бо дан Ми лад но вић, op.cit(2008); 
Ја сми на Ива нов, op.cit; Ma ja Kan di do-Jak šić, “So cial Dis tan ce and At ti tu des To wards Et-
hni cally Mi xed Mar ri a ges”, Psihologija, Дру штво пси хо ло га Ср би је, Бе о град, 2/2008, pp. 
149-162; Dra gan Po pa dić, „Put iz brat stva i je din stva – et nič ka dis tan ca gra đa na Sr bi je“, u 
KakograđaniSrbijevidetranziciju,istraživanjejavnogmnenjatranzicije (Sreć ko Mi ha i lo-
vić, ur, Fri e drich Ebert Stif tung, Be o grad, 2010, str. 105-121); Ја сми на Пе тро вић, Сло бо дан 
Ми ла ди но вић, op.cit.Ви де ти та ко ђе Pe tre Ge or gi jev ski, „Et nič ka dis tan ca u Ma ke do ni ji“, 
у KulturniietničkiodnosinaBalkanu–mogućnostiregionalneievropskeintegracije(Lj. Mi-
tro vić, D. B. Đor đe vić, D. To do ro vić pr, Fi lo zof ski fa kul tet Uni ver zi te ta u Ni šu, Niš, 2006, 
стр. 177-198).

18) На овом ме сту је по ме нут са мо за не мар љив део ис тра жи ва ња у ко ји ма се кон ста ту је 
на ве де на пра вил ност. 

19) Ви де ти, на при мер, Tur ja ča nin, Vla di mir. „Et nič ki ste re o ti pi mla dih bo šnjač ke i srp ske na-
ci o nal no sti u Bo sni i Her ce go vi ni“. Psihologija, Be o grad, 3/2004, 357-374; Po pa dić, Dra gan, 
Bi ro, Mi kloš. „Auto ste re o ti pi i he te ro ste re o ti pi Sr ba u Sr bi ji“. Novasrpskapolitičkamisao, 
po seb no iz da nje: Etničkistereotipi. Be o grad, 2002, стр. 33-56; Ja smi na Pe tro vic, Uros Su va-
ko vic, „’We’ and ‘ot hers’ – Ste re otype at ti tu des of ser bian stu dent youth”.ВестникРУДН,
серияСоциология, РУДН Уни вер си тет, Мо сква, 4/2013, pp. 52-65.

20) Ma ja Kan di do-Jak šić, op.cit.
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пре у зак за иден ти фи ка ци ју21). Не за ду го по том, на кон из би ја ња ра-
та ет нич ка дис тан ца је из ра зи то по ра сла ме ђу при пад ни ци ма свих 
на ци о нал но сти. То ме су до при не ли не са мо по ли тич ки до га ђа ји, 
не го и њи хо ва ме диј ска сли ка, ко ја је у ду жем вре мен ском пе ри о ду 
би ла у функ ци ји си сте мат ске про па ган де. Ка ко ре зул та ти број них 
сту ди ја по ка зу ју, на кон раз би ја ња Ју го сла ви је, на чи та вој те ри то-
ри ји за јед нич ке др жа ве, по ја вљу ју се из ра зи то не га тив не пред ста ве 
и ет нич ко дис тан ци ра ње пре ма свим ех-ју го сло вен ским на ро ди ма, 
из у зев вла сти тог. Ет нич ке пред ра су де и дис тан ца, ви дљи ве из ме ђу 
оста лог, кроз не га тив ни на ра тив о дру ги ма и из бе га ва ње би ло ка-
квих со ци јал них кон та ка та са дру ги ма су тек пр ви ко рак у јед ном 
ни зу по сле ди ца ко је мо же про из ве сти на ру ша ва ње ет нич ких од-
но са. Оно што сле ди је сте огра ни ча ва ње или ус кра ћи ва ње ра зних 
пра ва, по том фи зич ки на пад или дра стич ни је по сле ди це22). По-
сле ди це не га тив них пред ста ва о дру гом и ет нич ког дис тан ци ра ња 
бив ши ју го сло вен ски на ро ди ис ку си ли су то ком и на кон тра гич ног 
рас ту ра ња за јед нич ке др жа ве ко ји је ре зул ти рао гра ђан ским ра том. 

На лаз ко ји ука зу је на из ра зит по раст ет нич ке дис тан це у од-
но су на Ро ме се не мо же јед но став но об ја сни ти. Ро ми не са мо да 
су у ра то ви ма ве ћин ски би ли на стра ни срп ског на ро да, већ су де-
ли ли (и де ле) ње го ву суд би ну: 1999. су про те ра ни са Ко со ва и Ме-
то хи је, ску па са Ср би ма и ве ћи ном дру гих не ал ба на ца. Ме ђу тим, 
дис тан ци ра ње у од но су на њих је по сто ја ло и ра ни је, па чак и оно 
„ис ка за но и у отво ре ној агре сив но сти“23). Чи ни нам се да об ја шње-
ње ов де не тре ба тра жи ти у спе ци фич но ко смет ским ни ти у рат-
ним узро ци ма. Та „кон стан та у од луч ном дис тан ци ра њу, је дан је 
од нај ста бил ни јих на ла за у ис пи ти ва њу ме ђу ет нич ке уда ље но сти и 
то не са мо у Ср би ји већ и ши ре, на под руч ју Бал ка на“24), а што по-
твр ђу ју ре зул та ти до ко јих су до шли и дру ги ис тра жи ва чи25). На ма 

21) Ви ди Ru di Su pek, Društvenepredrasude, Rad nič ka štam pa, Be o grad, 1973; Ni ko la Rot, Ne-
nad Ha vel ka, Nacionalnavezanostivrednostikodsrednjoškolskeomladine. In sti tut za psi ho-
lo gi ju, In sti tut dru štve nih na u ka, Be o grad, 1973; Dra go mir Pan tić, op.cit.

22) Gor don.W. All port, TheNatureofPrejudice, Re a ding MA Ltd, Ad di son-We sley, New York, 
Lon don, Am ster dam, Sydney, 1954, p. 8.

23) Алек сан дра Ми тро вић, op.cit.стр. 815.

24) Урош Шу ва ко вић, Ја сми на Пе тро вић, „Ет нич ка уда ље ност сту де на та Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду и Уни вер зи те та у При шти ни са при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро-
ви ци“, Социолошкигодишњак, Со ци о ло шко дру штво Ре пу бли ке Срп ске, Па ле, 5/2010, 
стр. 213-228; Ја сми на Ива нов, op.cit.; Pe tre Ge or gi jev ski,op.cit.

25) Ви ди та ко ђе Алек сан дра Ми тро вић, op.cit; Жолт Ла зар, Дра ган Ко ко вић, op.cit; Ana
Man ta ro va, Ma ri a na Zak ha ri e va, „Et hnic To le ran ce in Bul ga rian So ci ety“, у Identitetiikul-
turamira u procesima globalizacije i regionalizacijeBalkana (Lj. Mi tro vić ur, Fi lo zof ski 
fa kul tet Uni ver zi te ta u Ni šu, Niš, 2007, стр. 265-275); Сло бо дан Ми ла ди но вић, „Ет нич ка и 
со ци јал на дис тан ца пре ма Ро ми ма“, Социолошкипреглед, Срп ско со ци о ло шко дру штво, 



УрошВ.Шуваковић,ЈасминаС.Петровић Етничкаудаљеност...

257

из гле да ју као ра зум на и со лид но ар гу мен то ва на она об ја шње ња ко-
ја узро ке овe дис тан ци ра но сти тра же у дру штве ној ис кљу че но сти 
и мар ги на ли зо ва но сти ове ет нич ка за јед ни це, њи хо вом „суб кла-
сном“, „суб про ле тер ском“ по ло жа ју26), чи ње ни ци да Ро ми „оста ју 
из ван мо гућ но сти ко ри шће ња ка на ла со ци јал не по кре тљи во сти и 
озбиљ ни јег со ци јал ног ор га ни зо ва ња у ци љу про ме не вла сти тог 
со ци јал ног по ло жа ја“27), да кле, она ар гу мен та ци ја ко ја ука зу је на 
со ци јал ну ис кљу че ност, си ро ма штво (тач ни је: бе ду) као раз лог 
дис тан ци ра ња. Ме ђу тим, ако се овим ар гу мен ти ма мо же ука за ти 
на мо гу ће осно ве на ко ји ма по чи ва ве ли ка ет нич ка дис тан ца у од-
но су на њих, њи ма се не мо же обра зло жи ти ње но зна чај но по ве-
ћа ње у ис тра жи ва њу чи је ре зул та те пред ста вља мо (за 0.65 2013. у 
од но су на 2009), и то у тре нут ку ка да дис тан це пре ма дру гим ет-
нич ким за јед ни ца ма опа да ју. У ту ма че њу по ра ста дис тан це пре ма 
овој ет нич кој гру пи со ци о ло зи не би сме ли да за не ма ре ни оно што 
се у јав но сти не рет ко чу је као глас ши ре по пу ла ци је. На и ме, че сто 
је мо гу ће чу ти при го вор „обич ног“ чо ве ка о то ме да за ла га ње за 
по пра вља ње со ци јал ног по ло жа ја Ро ма, по сто је ће ме ре „по зи тив не 
дис кри ми на ци је“28), те на по ри ко је власт чи ни да по мог не со ци јал-
ну ин те гра ци ју Ро ма на кон вра ћа ња у Ср би ју по спо ра зу му са ЕУ о 
ре ад ми си ји, као и слич не ак ци је ин тен зи ви ра не на ро чи то у де ка ди 
Ро ма, до во ди ве ћин ски на род, али и дру ге ет нич ке за јед ни це ко-
је жи ве у Ср би ји, у не рав но прав ну по зи ци ју. Сва ка ко да је ова кав 
став кон тек сту ал но под у прт: свет ска еко ном ска кри за и тран зи ци ја 
у ко јој се Ср би ја го ди на ма на ла зи, до ве ли су у сли чан, го то во на 
иви ци ап со лут не бе де, и ве ли ки део ста нов ни ка Ср би је дру гих на-
ци о нал но сти, али се о њи хо вим со ци јал ним про бле ми ма не го во ри 
че сто, и што је још бит ни је, оне ни су пред мет си сте мат ског и план-
ског про гра ма и ме ра ко је до но се над ле жни ор га ни, а о „по зи тив-
ној дис кри ми на ци ји“ по себ но угро же них гру па ве ћин ског ста нов-
ни штва не ма ни ре чи. Да кле, иде ја „по мо ћи Ро ми ма“, пле ме ни та 
са ху ма ни стич ког аспек та, со ци јал но и прав но пот пу но ис прав на, 

Ин сти тут дру штве них на у ка, Ин сти тут за со ци о ло шка и кри ми но ло шка ис тра жи ва ња, 
Бе о град, 3/2008, стр. 417-437.

26) Алек сан дра Ми тро вић, Надну:Роминаграницамасиромаштва, На уч на књи га, Бе о-
град, 1990.

27) Дра ган То до ро вић, ДруштвенаудаљеностодРома, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те-
та у Ни шу, Ниш; STYLOS, Но ви Сад, 2007, стр. 97.

28) На при мер, кан ди дат за упис на сту ди је ко ји се на ци о нал но из ја сни као Ром би ва по 
ауто ма ти зму при мљен на сту ди је, ми мо свих кво та ко је су утвр ђе не. Ово је, у прак си, 
во ди ло и ап сурд ним си ту а ци ја ма да се мно га де ца - Ср би, из ја сне на шал те ри ма сту-
дент ске слу жбе фа кул те та ко ји же ле да упи шу као Ро ми, ка ко би би ли „по зи тив но дис-
кри ми ни са ни“.
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у та квој си ту а ци ји је про из ве ла свој кон тра е фе кат, ка да је реч о 
ста ву ве ћин ског ста нов ни штва ис цр пље ног ду го роч ном еко ном-
ском кри зом. За прет по ста ви ти је да на ве де но мо же би ти је дан од 
пра ва ца у ко ме тре ба тра га ти за раз ло зи ма по ра ста дис тан це пре ма 
Ро ми ма, при че му на рав но не тре ба за по ста ви ти ни ла нац со ци јал-
ног ис кљу чи ва ња у ко ји је упле те на ром ска по пу ла ци ја ко ји те шко 
мо же би ти пре ки нут по сто је ћим па ли ја тив ним ме ра ма со ци јал не 
по др шке. На рав но, тек но ва и са дру га чи јим фо ку сом по ста вље на 
ис тра жи ва ња, мо гу да ти по у зда ни је од го во ре на пи та ње о то ме за-
што се по ве ћа ва со ци јал на уда ље ност у од но су на Ро ме, с ко ји ма 
ве ко ви ма Ср би де ле исти со ци јал ни про стор и слич не про бле ме.

Ре зул тат ме ре ња ко ји је уста но вио по ве ћа ње дис тан це у од-
но су на на ци је ко је се тра ди ци о нал но пер ци пи ра ју као нај бли же, 
мо же се по сма тра ти као ре зул тат од ре ђе не „раз о ча ра но сти“ у по-
гле ду њи хо вог од но са пре ма Ко со ву и Ме то хи ји, иако се та дис-
тан ца кре ће у гра ни ца ма ма ле. Тај ре зул тат ве ро ват но мо же би ти 
об ја шњен ре ла тив но ма лом раз ли ком у са ста ву узор ка, ка да је реч 
о ет нич кој струк ту ри ис пи та них сту де на та, ко ја је мо гла на пра ви ти 
ефе кат ма њег по ра ста дис тан це пре ма по ме ну тим ет нич ким гру па-
ма. На и ме, 2013. го ди не узо рак ис пи ти ва не по пу ла ци је об у хва тио 
је 91,3% сту де на та ко ји су се из ја сни ли као Ср би и 6,1% сту де на та 
бо шњач ке/му сли ман ске на ци о нал но сти, док је у удео оних ко ји се 
из ја шња ва ју као Ср би 2012. био 96,7% (од но сно 95% 2009. го ди-
не), а сту де на та Му сли ма на/Бо шња ка 1,4% (од но сно 3,6% 2009. го-
ди не). У прет ход ним ин тер ва ли ма ет нич ка дис тан ца је би ла ма ња у 
од но су на Ру се (2009. и 2012) и Гр ке (2009), не го у од но су на Цр но-
гор це. Из ве сно је да је од нос Ср ба и Цр но го ра ца по след њих де це-
ни ја пре тр пео тран сфор ма ци је, што по твр ђу ју не са мо раз мо тре ни 
на ла зи, не го и чи ње ни ца да су круп ни по ли тич ки „до га ђа ји“ ишли 
у прав цу уза јам ног уда ља ва ња и сма њи ва ња са рад ње и уза јам не 
упу ће но сти при пад ни ка на ве де них ет нич ких гру па. Ме ђу тим, и та-
да је дис тан ца у од но су на Цр но гор це би ла нај ма ња у по ре ђе њу са 
дру гим ју го сло вен ским на ро ди ма и на ци о нал ним ма њи на ма. Ако 
смо то обра зла га ли чи ње ни цом от це пље ња Цр не Го ре из Др жав не 
за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра (2006) и њи хо вим при зна ва њем про-
гла ше ња тзв. „не за ви сно сти Ко со ва“ 2008.29) (Шу ва ко вич, 2010), те 
рас пра ве око аутен тич но сти цр но гор ског је зи ка, ауто ке фал но сти 
цр кве итд, он да би се, су де ћи пре ма нај но ви јим на ла зи ма, мо гло 
кон ста то ва ти да се дис тан ца вра ћа у не ке оче ки ва не окви ре, иако 
је по на шем ми шље њу, упра во из раз ло га ко је смо на ве ли, она још 

29) Урош Шу ва ко вић, „Эскиз эт но по ли те че ских су жде ний серб ских сту ден тов из Ко со во“, 
СоцИс, Ин сти тут со ци о ло гии Рос си й ской ака де мии на ук, Мо сква,но. 3/2010, с. 72-76.
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увек ве ћа не го што би се оче ки ва ло. С дру ге стра не, укуп на по ли-
ти ка Ру си је, лич на за ла га ња ње них чел ни ка и у ве зи са Ко со вом и 
Ме то хи јом и уоп ште у по ли тич ким од но си ма на ре ла ци ји Ру си ја-
Ср би ја, као и стал но из ра жа ва ње со ли дар но сти ру ског са срп ским 
на ро дом, уста ли ли су ову ет нич ку дис тан цу као нај ни жу у од но су 
на све дру ге ет нич ке за јед ни це пре ма ко ји ма је спро во ђе но ис тра-
жи ва ње.

3.ЕТНИЧКАДИСТАНЦАТЕЖИКАСМАЊЕЊУ,
ПРИЧЕМУЈЕИДАЉЕИЗРАЗИТОВИСОКА

Ис тра жу ју ћи ет нич ку дис тан цу сту де на та на се ве ру Ко со ва и 
Ме то хи је у лон ги ту ди нал ном пре се ку (2009, 2012. и 2013), до шли 
смо до ви ше за кљу ча ка ко ји по твр ђу ју не ке од на ших хи по те за на 
ко ји ма је те ме ље но ис тра жи ва ње: 

1. Иако се ге не рал но мо же кон ста то ва ти да је ет нич ка дис-
тан ца ни жа у 2013. не го у прет ход ним ин тер ва ли ма, она 
је и да ље ве о ма ви со ка. То што је опа ла за 0.56 у од но-
су на Ал бан це је, сва ка ко, по зи тив но, али ни је ни бли зу 
оној дис тан ци код ко је би се мо гао ис кљу чи ти по тен-
ци јал ни кон фликт. На про тив, ви со ка ет нич ка дис тан ца 
пре ма Ал бан ци ма, је ја сан ин ди ка тор по де ље но сти ко-
сов ског дру штва и 15 го ди на од окон ча ња рат них су ко ба 
и не спрем но сти на ус по ста вља ње бли жих со ци јал них 
ве за. За прет по ста ви ти је да је дан од раз ло га за ова кав 
на лаз је сте и по ло жај срп ског на ро да ју жно од Ибра, ко ји 
је обес пра вљен у сва ком сми слу те ре чи, у шта сту ден ти 
са се ве ра Ко со ва, од ко јих мно ги има ју ку ће и род би-
ну у ју жном де лу те срп ске по кра ји не, има ју не по сред ни 
увид. Сва ки, и нај ма њи ин ци дент, за ко ји би се мо гло 
прет по ста ви ти да је ет нич ки мо ти ви сан, мо гао би да 
ото пи „за мр зну ти ко сов ски кон фликт“;

2. Очи глед но је да кон крет ни дру штве но-по ли тич ки до га-
ђа ји ути чу на раст или опа да ње ет нич ке дис тан це. Она 
је би ла нај ви ша он да ка да су би ле по ста вље не ба ри ка де 
на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је, као ме ра са мо од бра не од 
па ра ми ли тар них сна га тзв. „не за ви сног Ко со ва“, и она је 
опа ла он да ка да су ба ри ка де укло ње не, а на пе тост и осе-
ћај жи вот не угро же но сти по чео да спла шња ва. По што 
је ис тра жи ва ње 2013. окон ча но све га не ко ли ко да на пре 
пот пи си ва ња тзв. Бри сел ског спо ра зу ма, у ис тра жи ва-
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њу ко је тре ба да бу де из ве де но 2014. утвр ди ће мо ње го ве 
ефек те на ет нич ку дис тан цу; 

3. Кон ти ну и тет по ли ти ке вла да по је ди них др жа ва у од но-
су на пи та ње Ко со ва и Ме то хи је нај ди рект ни је ути че на 
ет нич ку дис тан цу пре ма тим на ци ја ма. У од но су на оне 
кон сти ту тив не на ци је оних др жа ва ко је су ра то ва ле у 
бли жој или да љој про шло сти про тив Ср ба (нпр. Аме ри-
кан ци, Нем ци, Тур ци, Хр ва ти, Бо шња ци/Му сли ма ни,Хо-
лан ђа ни) и при зна ле или ло би ра ле за при зна ва ње ње го ве 
са мо про кла мо ва не „не за ви сно сти“, та дис тан ца је ви со-
ка; на су прот то ме, у од но су на оне на ци је ко је при зна ју 
да је Ко со во део Ср би је ет нич ка дис тан ца је ма ла, при 
че му се ту још ра ди и о пра во слав ним на ци ја ма. Дис тан-
ца је ви со ка и у од но су на оне на ци је са ко ји ма го то во да 
не по сто ји ни ка кво не по сред но ис ку ство (страх од не по-
зна тог?) ка кав је слу чај са Ки не зи ма, иако су се они као 
др жа ва увек при ја тељ ски од но си ли пре ма Ср би ји; 

4. По твр ђе на је и на ша прет по став ка о из ра же ној дис тан ци 
у од но су на Ро ме, ко ја је јед на од рет ких ко ја је за бе ле-
жи ла раст у 2013. што би се мо гло по ку ша ти да об ја-
сни де лом и не га тив ним деј ством кам па ње за ин клу зи ју 
Ро ма и њи хо ву „по зи тив ну дис кри ми на ци ју“, ко ја код 
од ре ђе ног бро ја ис пи та ни ка са слич ним со ци јал ним по-
ло жа јем иза зи ва не за до вољ ство: за што др жа ва по себ но 
бри не са мо о њи ма, а не бар јед на ко и о дру ги ма ко ји су 
јед на ко угро же ни? 

5. Раст ет нич ке дис тан це у од но су пре ма оним на ци ја ма 
ко је су сту ден ти ма нај бли же (кул ту ро ло шки, је зич ки, 
исто риј ски), са ко ји ма у бли жој и да љој про шло сти ни-
је би ло ве ћих по ли тич ких кон фли ка та и да ље се кре ће 
у окви ри ма ма ле дис тан це, што би се мо жда мо гло об-
ја сни ти по ра стом сен зи тив но сти на дру гост ко ја је по-
сле ди ца жи во та у не из ве сно сти и стра ху услед при ти ска 
на ста лог у ре ша ва њу хро нич не ко смет ске кри зе с пре-
ду гим тра ја њем, де лом и раз ли ком у ет нич ком са ста ву 
узор ка у три ис пи ти ва не вре мен ске тач ке. 
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Шу ва ко вић, Урош, „Век се па ра ти стич ког на си ља ко сов ских Ал ба на ца над 
Ср би ма и дру гим гра ђа ни ма не ал бан ске на ци о нал но сти (1912-2012)” у 
Политичконасиље(ур. Дра ги Ма ли ко вић, Урош Шу ва ко вић, Об рад Сте-
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ва но вић, Фи ло зоф ски фа кул тет Уивер зи те та у При шти ни, Ко сов ска Ми-
тро ви ца, 2011).

Su va ko vic, Uros, Ste va no vic, Ob rad, „Self-Proc la ma tion of So-Cal led In de pen-
den ce of Re pu blic of Ko so vo and Ac ti ons of In ter na ti o nal Com mu nity ih This 
Re gard - Key Pro blems of Re gi o nal Sa fety in So uth-East Euro pe“, in Пробле-
минанационалнатаимеждународнатасигурност, том 3 (ред. Ви хрен 
Бу зов, Из да тел ство ИВИС, Ве ли ко Тьр но во, 2012).

UrosV.Suvakovic,JasminaS.Petrovic

ETHNICDISTANCEEXPRESSED
BYSTUDENTSINNORTHERNKOSOVOAND

METOHIJAINALONGITUDINALCROSS-SECTION

Resume
The pa per is ba sed on an em pi ri cal study of et hnic dis tan ce, us-

ing the con ven ti o nal in stru ment of me a su re ment – the Bo gar dus sca le, 
du ring a fo ur-year pe riod at three ti me po ints: 2009, 2012 and 2013, on 
a qu o ta sam ple of stu dents of the Uni ver sity of Pri sti na in Ko sov ska 
Mi tro vi ca.

Ba sed on the se me a su re ments, it is un do ub tedly con fir med that 
in ad di tion to a re la ti ve du ra bi lity of the esta blis hed dis po si ti ons, stu-
dents' at ti tu des to ward the de si ra bi lity of co o pe ra tion with so me na ti ons 
show fluc tu a ti ons that can be lin ked to in cre a sing po li ti cal ten si ons, in-
sta bi lity and un cer ta inty of furt her li fe in this area. This is in di ca ted by 
the re sults sho wing that stu dents tra di ti o nally ex pres sed gre at alo of ness 
to wards the Al ba nian pe o ple, as well as to wards the mem bers of se ve-
ral et hnic gro ups that on ce for med the con sti tu ent na ti ons of Yugo sla via 
(SFRY). Al so, the re we re high et hnic dis tan ce sco res ex pres sed to wards 
the mem bers of cer tain Euro pean na ti ons, who se co un tri es played a key 
ro le in re sol ving the sta tus of Ko so vo.

Ex plo ring et hnic dis tan ce of stu dents in the north of Ko so vo and 
Me to hi ja in a lon gi tu di nal cross-sec tion (2009, 2012 and 2013), we 
ca me to se ve ral con clu si ons that con firm so me of our hypot he ses on 
which is ba sed the re se arch:

1. Alt ho ugh it can be ge ne rally con clu ded that et hnic dis tan ce 
is lo wer in 2013 than in pre vi o us in ter vals, it is still very 
high. The fact that it fell 0.56 in re la tion to the Al ba ni ans is 
cer ta inly po si ti ve, but not even clo se to the dis tan ce at which 
po ten tial con flict co uld be ex clu ded as a pos si bi lity. On the 
con trary, high et hnic dis tan ce to wards the Al ba ni ans is a cle-
ar in di ca tor of the di vi sion of Ko so vo so ci ety 15 years af ter 
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the end of the war and the un wil ling ness to esta blish clo ser 
so cial ti es. It can be as su med that one re a son for this fin ding 
is the po si tion of the Ser bian pe o ple so uth of the Ibar ri-
ver, who are di sem po we red in every sen se of the word, in to 
which the stu dents in nort hern Ko so vo, many of whom ha ve 
a ho me and fa mily in the so ut hern part of the so ut hern Ser-
bian pro vin ce, ha ve an im me di a te in sight. Even a slig htest 
in ci dent, as su med to be et hni cally mo ti va ted, co uld dis sol ve 
the «fro zen Ko so vo con flict»;

2. It is ob vi o us that spe ci fic so cio-po li ti cal events af fect the 
growth or dec li ne of et hnic dis tan ce. It was the hig hest when 
the bar ri ca des in nort hern Ko so vo and Me to hi ja we re set up, 
as a me a su re of self-de fen se aga inst the so-cal led pa ra mi li-
tary for ces of „In de pen dent Ko so vo“, and it dec li ned when 
the bar ri ca des we re re mo ved, so the ten sion and the sen se 
of thre at to li fe be gan to we ar thin. Sin ce the study en ded 
in 2013, just a few days be fo re the sig ning of the so-cal led 
Brus sels Tre aty, the sur vey ex pec ted in 2014 will de ter mi ne 
its ef fect on et hnic dis tan ce;

3. The con ti nu ity of go vern ment po li ci es of in di vi dual co un tri-
es on the is sue of Ko so vo and Me to hi ja has a most di rect im-
pact on et hnic dis tan ce to wards the se na ti ons. The dis tan ce 
is high in re la tion to the con sti tu ent na ti ons of the co un tri es 
that we re at war aga inst Ser bia in the ne ar or dis tant past 
(eg. the Ame ri cans, Ger mans, Turks, Cro ats, Bo sni aks / Mu-
slims, Dutch) and re cog ni zed or lob bied for the re cog ni tion 
of the self-proc la i med „in de pen den ce“; in con trast, et hnic 
dis tan ce is small in re la tion to tho se na ti ons that re cog ni ze 
Ko so vo as a part of Ser bia, and the se na ti ons are al so of the 
Ort ho dox fa ith. Dis tan ce is high in re la tion to tho se na ti-
ons not lin ked with al most any di rect ex pe ri en ce (fe ar of the 
unk nown?) as is the ca se with the Chi ne se, alt ho ugh the ir 
co un try al ways had a fri endly at ti tu de to ward Ser bia;

4. The as sump tion abo ut the dis tan ce ex pres sed in re la tion to 
Ro ma ni pe o ple has been con fir med, and is one of the few 
that re cor ded growth in 2013, which co uld pos sibly be ex-
pla i ned as a ne ga ti ve ef fect of the cam pa ign for the in clu sion 
of Ro ma ni pe o ple and the ir „po si ti ve di scri mi na tion“ that 
ca u ses fru stra tion in a num ber of re spon dents who are in 
a si mi lar so cial po si tion: why the sta te is par ti cu larly con-
cer ned abo ut them, and not abo ut ot hers who are equ ally at 
risk?
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* Овај рад је примљен 15. новембра 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 27. новем бра 2014. године.

5. The growth of et hnic dis tan ce in re la tion to tho se na ti ons that 
are clo sest to the stu dents (cul tu rally, lin gu i sti cally, hi sto ri-
cally), with whom the re we re no ma jor po li ti cal con flicts in the 
re cent and dis tant past, con ti nue to stay wit hin the fra me of a 
small dis tan ce, which co uld per haps be ex pla i ned by the in cre-
a sed sen si ti vity to ot her ness, a con se qu en ce of li ving in un cer-
ta inty and fe ar due to the pres su re re gar ding the re so lu tion of 
the chro nic and ex ces si vely long Ko so vo cri sis, and partly by 
the dif fe ren ce in the et hnic com po si tion of the sam ples at three 
ti me po ints.

Key words: et hnic dis tan ce, stu dents, nort hern Ko so vo and Me to hi ja, 2009-
2013.
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УТИЦАЈИСЛАМА
НАПОЛИТИКУТУРСКЕ

НАПРОСТОРИМАБИВШЕСФРЈ*

Сажетак
Ути цај Тур ске на по ли ти ку зе ма ља бив ше Ју го сла ви је је 

трај на чи ње ни ца од мо мен та рас пад СФРЈ. У ана ли за ма тур ске по-
ли ти ке, ко је не мањ ка ју, пре о вла да ва став да је та по ли ти ка се ку-
лар на и иза зва на на ци о нал ним и на ци о на ли стич ким ин те ре си ма 
Тур ске. Ка ко је уло га Тур ске та ко пред ста вље на и у исто риј ским 
уџ бе ни ци ма, ло гич но би би ло да она да нас на и ла зи на под јед нак 
от пор и у Бе о гра ду и Са ра је ву или При шти ни. Јер све ове зе мље 
још увек уче да их је Тур ска у про шло сти про тив но њи хо вој во љи 
осво ји ла и укљу чи ла у сво ју др жа ву. Али ни је та ко. Ни му сли ма ни 
из Бо сне ни ти му сли ман ски Ал бан ци из При зре на не ви де Тур ску 
као оку па то ра. На про тив они је до жи вља ва ју као при ја те ља и бра-
та и по зи ва ју да се опет вра ти на ове про сто ре. Раз лог због ко га то 
чи не је сте ислам.
Кључ не ре чи: Тур ска, ислам, нео о сма ни зам, ути цај, по ли ти ко ло ги ја ре-

ли ги је

Од 2010. го ди не1) раз ви ла се ве о ма ин те ре сант на ди ску си ја о 
ути ца ју Тур ске на по ли тич ка зби ва ња на про сто ри ма бив ше СФРЈ 
али и чи та вог не тур ског де ла Бал ка на. Ра ди ло се о пу бли ка ци ја ма 
Дар ка Та на ско ви ћа и Зо ра на Ми ло ше ви ћа Од са мог по чет ка јав-
ност је ско ро пот пу но за не ма ри ла мо но гра фи ју Зо ра на Ми ло ше ви-

*  Овај рад је ра ђен је у окви ру про јек та 179008. Про је кат по др жа ва Ми ни стар ство про-
све те, на у ке и технолошког развоја Републике Србије. 

1) Та да су се по ја ви ле књи ге др Дар ка Та на ско ви ћа, Нео о сма ни зам:доктринаиспољнопо
литичкапракса, Слу жбе ни гла сник , Бе о град и Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске и 
др Зо ра на Ми ло ше ви ћа, Турскаинеоосманизам, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
Ис точ но Са ра је во
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ћа ко ју да нас ско ро ни ко не по ми ње2). Ми ло ше ви ће ва књи га је ско-
ро пот пу но оти шла у за бо рав, Сам по да так да је са мо два при ка за о 
њој об ја вље но до вољ но го во ри. Ми не мо же мо да пре тен ду је мо да 
је то све што је о овој књи зи ре че но, али ако се у ка та ло гу На род не 
и Уни вер зи тет ске би бли о те ке у Ба ња Лу ци упи ше као кључ на реч 
‘’нео о сма ни зам’’ то се као је ди на три по гот ка по ја вљу ју ове две 
мо но гра фи је и је дан од при ка за о ко ме го во ри мо. Осим овог по ја-
вио се још је дан при каз Ми ло ше ви ће ве књи ге у Ср би ји и то је све3). 
Иста је си ту а ци ја у ка та ло гу На род не би бли о те ке Ср би је. Ма да се 
ви ди да је та књи га има ла два из да ња. Као да не ко на мер но же ли да 
из бег не да го во ри да она уоп ште и по сто ји4)

Ди ску си ја ко ја се по во дом на гла ше не уло ге Тур ске, као смо 
ре кли, ве о ма раз ви ла ути ца ла је да се о овој по ја ви го во ри до ста 
ши ро ко. И то је за и ста ве о ма ко ри сна по сле ди ца по ја ве ових две-
ју књи га. Са дру ге стра не ја сно је да је, са об зи ром на по зи ти ван 
при јем и ши ро ко при су ство Та на ско ви ће ве књи ге јер за Ми ло ше-
ви ће ву ско ро ни ко не зна, све то по сле ди ца по ја ве књи ге др Дар ка 
Та на ско ви ћа. Зна чи по зи тив на је чи ње ни ца да се око ути ца ја Тур-
ске раз ви ла ве о ма ши ро ка рас пра ва.

Ме ђу тим као сва ка по ја ва , та ко и ова, ова по ред до брих има 
и сво је ма ње до бре стра не. О до бри ма смо већ го во ри ли а ма ње до-
бра има две ди мен зи је. Пр ва се од но си на ак ту ел ност те ме. Ма ло 
је чуд но да су ско ри сви, го вор о нео о сма ни за му до жи ве ли као не ко 
ве ли ко от кри ће и као упо зо ре ње да се не што мо ра пред у зе ти да би 
се на иза зов нео о сма ни зма од го во ри ло. Про сто је не ве ро ват но ка ко 
се ова ко уве ре ње мо гло сте ћи с об зи ром на чи ње ни цу да су по јам 
и по ли ти ка нео о сма ни зма от при ли ке 36 го ди на ста ри ји од по ме ну-
тих књи га5). И ви ше су не го но тор на чи ње ни ца. Та ко да да на шњи 
го вор о нео о сма ни зму зву чи ка ко кад би не ко ре као ‘’Гле дај те ка ко 
сун це гре је’’ и оче ки вао да то иза зо ве не ке ве ли ке рас пра ве. А код 

2) Је ди но смо на шли по да так да је ту књи гу при ка зао Сло бо дан На гра дић. Већ сам на слов 
при каз ука зу је на ре цеп ци ју ко ју је Ми ло ше ви ће ва књи га у не ким кру го ви ма до жи ве ла. 
Тај на слов гла си: Сим пли фи ко ва но о са вре ме ној Тур ској. Зо ран Ми ло ше вић, Тур ска и 
нео о сма ни зам, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Ис точ но Са ра је во 2010, стр. 176 
/ Сло бо дан На гра дић, ГласникудружењаархивскихрадникаРепубликеСрпске,Бања 
Лу ка, 2013

3) Мом чи ло Су бо тић, Тур ска и нео о сма ни зам : Зо ран Ми ло ше вић, Тур ска и осма ни зам, 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Ис точ но Са ра је во, 2010. , Политичкаревија,бр.
2/2011.

4) http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?id=0856179188395404 упи са ти по јам нео о сма ни зам

5) Ви ше о то ме у Ke mal H. Kar pat, StudiesonOttomansocialandpoliticalhistory:selected
articlesandesseys, стр.524, Леј ден, Бо стон, Брил 2002.
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нас де си ло упра во то. Рас пра ве о нео о сма ни зму као о по ја ви ко ја 
би мо га да се де си не је ња ва ју од по ја ве књи ге Дар ка Та на ско ви ћа.

Да кле по ли ти ка ко ја је име но ва на нео о сман ском ро ди ла се 
от при ли ке са ин ва зи јом Ки пра од стра не Тур ске и од та да фи гу ри-
ра као јед на од ком по нен ти на сту па Ан ка ре пре ма Бал ка ну и пре-
ма зе мља ма Бли ског ис то ка. Да кле ако је тре ба ло упо зо ра ва ти да 
ће нас та ла си нео о сма ни зма за пљу сну ти тре ба ло је то чи ни ти од 
1974. Да се то та да ра ди ло исто ри ја би мо гла би ти друк чи ја. Свој 
вр ху нац у вер бал ном сми слу нео о сма ни зам је до био из ја вом јед ног 
по сла ни ка СДА у пар ла мен ту БИХ пред вер ски рат 1992. го ди не 
ка да је из ја вио ‘’Пло ви пат ка пло ви гу ска - ова зе мља би ће Тур ска’’ 
. Да кле та да су бо сан ски му сли ма ни отво ре но ре кли шта хо ће и ни 
за ко га нео о сма ни зам ни је ви ше био ни ка ква но вост. У кон крет ном 
по ли тич ком сми слу то се по ка за ло тур ским при зна њем не за ви сно-
сти БИХ. Тур ска је ме ђу пр ви ма при зна ла БИХ 6.2.1992.6) То је 
био је дан о те жих уда ра ца нео о сма ни зма ко ји је Ср би ја пре тр пе ла. 
Сло бо дан Ми ло ше вић ја ки чо век Ср би је је не по сред но пре при-
зна ња по се тио Тур ску и за мо лио тур ску ад ми ни стра ци ју да не при-
зна је не за ви сност БИХ. За вре ме и од мах по сле по се те бе о град ска 
штам па нпр ‘’По ли ти ка’’ је пом пе зно на ја вљи ва ла из ја ве тур ских 
зва нич ни ка, о то ме ка ко је Ср би ја ср це Бал ка на. Све то је тре ба ло 
да по ка же срп ској јав но сти ка ко је Ми ло ше вић мо ћан по ли ти чар 
ко ји је сна гом сво га ауто ри те та убе дио Тур ску да не при зна је БИХ. 
Али де си ло се, да се Ми ло ше вић ни је ни од мо рио од пу та а из Ан-
ка ре је сти гло при зна ње не за ви сно сти Бо сне. Та ко је Тур ска фи гу-
ра тив но ре че но ре че но за бо ла нож у бал кан ско ср це7). 

Да кле ука зи ва ње да ће нео о сма ни зам за нас би ти про блем, 
има ло је је сми сла до уво ђе ња ви ше стра нач ја у БИХ и јав но про-
кла мо ва не по ли ти ке СДА и Али је Изет бе го ви ћа. А у ме ђу на род-
ном сми слу до при зна ња БИХ од стра не Ан ка ре. По сле то га све је 
по ста ло ја ва. Ни ка ква упо зо ра ва ју ћа књи га о нео о сма ни зму ни је 

6) http://www.mvp.gov.ba/vanjska_politika_bih/bilateralni_odnosi/datumi_priznanja_i_uspo
stave_diplomatskih_odnosa/?id=6 (До ступ но 29.6.2014.)

7) Не по сред но по сле тур ског при зна ња на Пр вом про гра му РТС, у нај гле да ни јем тер ми ну 
пoсле ДНЕВ НИ КА У 19.30. би ла је еми си ја ужи во у ко јој је аутор ових ре до ва уче ство-
вао са јед ним од нај и стак ну ти јих Ми ло ше ви ће вих ди пло ма та Вла ди сла вом Јо ва но ви-
ћем. На на ше пи та ње у про гра му ко ји је гле да ла це ла зе мља ’’Са ким су се по са ве то ва ли 
о пут у Тур ску и на осно ву че га су се на да ли да ће Тур ска иза бра ти Ср би ју уме сто Али је 
Изет бе го ви ћа’’, Јо ва но вић нам је од го во рио да су оти шли у Тур ску оче ку ју ћи да ће нам 
она вра ти ти услу гу ко ју смо јој учи ни ли по сле Пр вог свет ског ра та, ка да је кра ље ви на 
СХС од би ла по зив Грч ке да јој се при дру жи у ра ту са Тур ском и да се Тур ска та ко јед-
ном за сваг да до ку су ри. Тур ска нам је то вра ти ла та ко што је по тап ша ла Ми ло ше ви ћа 
по ле ђи ма и од мах по сле то га иза бра ла бо сан ске му сли ма не. а за бо ра ви ла не мер љи ву 
срп ску услу гу
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би ла по треб на јер он је де ло вао то по ви ма по срп ским гла ва ма и 
по ко љи ма Ср ба по гра до ви ма и се ли ма БИХ. Нор мал но, исти не 
ра ди, тре ба ре ћи да су и Ср би од го ва ра ли на то. Али је тач но да је 
сва ка упо зо ра ва ју ћа при ча о нео о сма ни зму из гу би ла сва ки сми сао.

Дар ко Та на ско вић ни је упо зо ра вао на нео о сма ни зма ка да је 
тре ба ло, а имао је за то 16 го ди не од 1974 до 1990. Та да су одр жа ни 
пр ви ви ше стра нач ки из бо ри у БиХ и нео о сман ска по ли ти ка до шла 
до са свим отво ре ног из ра жа ја и три јум фа8). По себ но је ва жно да 
је, ка да је по ли ти ка СДА ко ја је те жи ла је дин ству са Тур ском и 
по ти ра њу свих ре зул та та бор бе Ср ба за не за ви сну др жа ву по ста ла 
др жав на, др Та на ско вић пи сао да про блем нео о сма ни зма не по сто-
ји. Нор мал но он та да ни је мно го упо тре бља вао тај по јам, али је 
не пре кид но го во рио и пи сао о по ли ти ци бо сан ско-хер це го вач ких 
му сли ма на и му сли ман ских Ал ба на ца, ко ји су гра ђе вин ски ма те-
ри јал од ко га се на на шим про сто ри ма нео о сма ни зам је ди но мо же 
да гра ди. Тре ба зна ти да ње го во пи са ње, да опа сно сти нео о сма ни-
зма не ма, ни је би ло из у зе так не го ду га прак са.

Го во ре ћи нпр. о Ал бан ци ма и мо гућ но сти да њи хо ва иде о ло-
ги ја бу де по ве за на с исла мом, а то је је ди на ве за Ал ба на ца и нео о-
сма ни зма Та на ско вић је у аутор ском тек сту на пи сао ''Да ју ли нам 
чи ње ни це, ако их све стра но и објек тив но од ме ри мо, пра во да ју-
го сло вен ство на ших му сли ма на про гла си мо за не ку вр сту кет ма на, 
из ко јег они са да, про це нив ши да је куц нуо час, из ла зе отво ре но и 
сту па ју у бор бу на Ала хо вом пу ту и то опет на Ко со ву? Пот пи сник 
ових ре до ва убе ђен је да не и та кво сво је убе ђе ње је сва ком по год-
ном при ли ком ис ти цао...''9). Ка ко ви ди мо ра ди се аутор ском тек сту 
и ја сно из не том ста ву. Из ње га про из и ла зи да ислам не мо же има ти 
ни ка кве ве зе са ал бан ским бун том про тив др жа ве Ср би је. Са мим 
тим не мо же би ти осно ва за ал бан ско укљу чи ва ње у нео о сман ска 
ги ба ња.

Да се ви ди ко ли ко је то тра јан при ступ ислам ском про бле му 
у то вре ме на во ди мо ве о ма зна ча јан ин тер вју ко ји је др Та на ско вић 
дао по сле го ди ну да на . Ово га пу та ра ди ло се о Бо сни. То је ок то бар 
1991. го ди на, да кле не по сред но пред из би ја ње ра та у БИХ, вре ме у 
ко јем је по ли ти ка СДА кон ден зо ва на у по ме ну тој фор му ли ''Пло ви 
пат ка пло ви гу ска оба зе мља би ће Тур ска''. У то вре ме Та на ско вић 
да је ин тер вју у ко ме ова ко опи су је по ли ти ку во ђе СДА ''Из Изет-
бе го ви ће вог по на ша ња и ста во ва по ли ти ке за ко ју се за ла же не би 

8) https://www.parlament.ba/istorija/Default.aspx?id=27926&langTag=bsBA&pril=b (До-
ступ но 26.6.2014.)

9) Дар ко Та на ско вић, На ша те ма ислам и Ко со во- Ра ди ка ли про тив Jугославије, НИН. 8. 4. 
1990, стр. 10-14
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тре ба ло пра во ли ниј ски за кљу чи ва ти да је он про тив Ју го сла ви је. 
Он, је за пра во из ве сно за Ју го сла ви ју''10). Зна чи ма да је чуo и при чу 
и гу ски и Тур ској, ко ја се пре но си ла од уста до уста, Та на ско вић 
ве ли да је Али ја Из те бе го вић ју го сло вен ски опре де љен.

Оно што нам се чи ни ја ко ка рак те ри стич но је сте да се да на-
шња при ча о нео о сма ни зму Дар ка Та на ско ви ћа узи ма као упо зо ре-
ње да нам ова по ја ва и ње ни но си о ци пре те. Ме ђу тим Та на ско вић 
је 90- тих го ди на го во ре ћи и евен ту ал ној прет њи ис та као упра во 
су про тан став , да не са мо да нео о сма ни зам од но сно му сли ма ни, 
не пре те ни ко ме у Бо сни не го да се они угро же ни. А ка ко су им у 
том тре нут ку Хр ва ти би ли са ве зни ци то се за кљу чу је да Ср би пре-
те му сли ма ни ма, ко ји су од срп ског на ци о на ли зма угро же ни. То је 
иста сли ка ко ја се о Бо сни ши ри ла од стра не бе о град ских ‘’гра ђан-
ских’’ кру го ва и цен та ра свет ске по ли ти ке. За то је Ср би ја из ра то ва 
90- тих иза шла ова ко оса ка ће на. Јер је пред ста вље на као агре сор. 
Ево шта Та на ско вић на пи та ње, ка ко по ред су ко ба у Хр ват ској, у 
БИХ још увек не ма ра та, од го ва ра’’ И по ред свих на ср та ја на ин те-
гри тет Му сли ма на и њи хов од нос пре ма све ту, као по зи тив на кон-
стан та тра је же ља да се жи ви мир но и чи ње ни ца да ве ћи на не ви ди 
свој ин те рес у би ло ка квом дра стич ном су ко бља ва њу са ком ши ја-
ма''11). Да се ви ди да то ни су слу чај но из не ти ста во ви ко ји од у да ра ју 
од трај них по ка зу је сле де ћи по да так. Ку ма нов ским спо ра зу мом је 
Ср би ји отет КиМ, што ства ра прет по став ке за не сме та но де ло ва ње 
Тур ске и оства ри ва ње ње не нео о сман ске по ли ти ке, а што се де ша-
ва и сви то ви де. По во дом то га у јед ном ин тер вју пи та ју Та на ско-
ви ћа да ли је то гу би так Ко сме та а он ка же ''Ми слим да не… мно го 
то га за ви си од спрем но сти да се при хва ти од ре ђе на ну жна ме ра 
ре ла ти ви зи ра ња кла сич не кон цеп ци је др жав ног и на ци о нал ног су-
ве ре ни те та…».12) 

По себ но ва жно за уче ње и по ли ти ку нео о сма ни зма је сте ње-
го ва ве за са исла мом, а то је дру га ма на ве за на за пред ста вља ње 
ове по ја ве. Нео о сма ни зам је са мо оства ри ва ње по ли ти ке осма ни-
зма у скла ду са са вре ме ним тре нут ком. А осма ни зам је по ли ти ка 
осман ске др жа ве. Да нас се осман ска др жа ва ге не рал но пред ста-
вља као Тур ска и по ли ти ка те др жа ве се до жи вља ва као оства ри-
ва ње тур ске на ци о нал не по ли ти ке на на шим про сто ри ма и сву где 
дру ге. Оту да је Ко сов ски бој су коб Ср ба и Ту ра ка. Пр ви Срп ски 

10) Да ле ко је џа ма хи ри ја –ин тер вју са др Дар ком Тан ско ви ћем, НИН, 25. 10. 1991. стр. 18, 
Бе о град

11) Исто

12) ГласЈавности 8. 7. 2001. стр. 7
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уста нак је уста нак Ср ба про тив нај су ро ви јег тла че ња ко јем су их 
из ла га ли Тур ци итд. Та ко да се то до жи вља ва као су коб два се ку-
лар на на ци о на ли зма. А уоп ште ни је та ко. Осман ски сул та нат је не, 
пре вас ход но, не го ис кљу чи во иде о ло шка ислам ска др жа ва. Тур ска 
ет нич ка на ци ја у њој не по сто ји као ре ле вант на чи ње ни ца ни да-
нас, а ка мо ли у вре ме сул та на. Да кле осма ни зам јед на ко ислам у 
осман ској ва ри јан ти . А нео о сма ни зам је оства ри ва ње те по ли ти ке 
у са вре ме ном тре нут ку. А то се из ана ли зе ко ју да је Та на ско вић са-
мо на слу ћу је. Да кле не не ги ра се ве за нео о сма ни зма са исла мом. 
Али се ис ти ца њем нео о сма ни зма ислам не ка ко по ти ску је и не ви ди 
као осно ва те при че.

Упра во су прот но. Ис ти ца њем нео о сма ни зма, без до сад ног 
по на вља ња, баш та ко до сад ног по на вља ња, да се ра ди о исла му, 
сти че се ути сак да са да фор мал но се ку лар на Тур ска ши ри свој се-
ку лар ни на ци о на ли зма на про сто ре Бал ка на. Ко ли ко је то по гре-
шно ви ди се из чи ње ни це да са ма Тур ска при зна је да не по сто ји 
тур ска ет нич ка на ци ја. То пи ше у уста ву Тур ске. Члан 66 уста ва 
Тур ске ја сно де фи ни ше ко је Тур чин ''Сва ко ко је по ве зан са тур-
ском др жа вом пу тем др жа вљан ства је сте Тур чин''13). Да кле Тур чин 
је и ет нич ки Ср бин ко ји при хва ти и до би је тур ско др жа вљан ство. 
Све до ско ро та ма са ко ју ми на зи ва мо Тур ци ма, се бе је ви де ла ис-
кљу чи во као му сли ма не. Те кин Алп (1883-1961.) Је вре јин ко ји је 
због исла ма по стао Тур чин го во ре ћи о Тур ци ма ве ли'' До пре три 
го ди не осман ски Ту ци сма тра ли су са ми се бе про сто као му сли ма-
не и ни кад ни су сма тра ли сво ју на ци ју као на ци ју са по себ ним по-
сто ја њем. Ана дол ски се ља ци су сма тра ли реч Тур чин као си но ним 
са Ки зил ба ши, то јест као по јам ко ји озна ча ва не на ци ју, већ чо ве ка 
ко ји но си цр ве ни фес тј. цр ве но гла ви ''14). То је основ но осе ћа ње 
ко је је ка рак те ри са ло Осман ли је све до рас па да те др жа ве 1918. 
го ди не. А ка ко ви ди мо ни да нас Тур ци не ма ју ве зе са ет нич ком 
на ци јом. Да кле нео о сма ни зам има за циљ да по но во, све оно што 
је у ме ђу вре ме ну ство ре но под пој мом тур ске не ет нич ке на ци је , 
уто пи у не ет нич ку у не на ци о нал ну ма су му сли ма на. Чак и ка да 
се то не ис ти че као ја сан циљ, ре зул тат је упра во то. Бу дућ ност би 
тре ба ло да бу де не ста нак тур ског је зи ка и лин гви стич ка ара би за-
ци ја ста нов ни ка да на шње Тур ске, али свих оних ре ги о на ко ји су 
не ка да при па да ли осман ској др жа ви, под усло вом да се она вра ти 
на те про сто ре. Осман ски сул та ни су од 1516. го ди не ле ги тим но 

13) Con sti tu tion of the Re pu blic of Tur key, стр. 29 http://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_
en.pdf(До ступ но 29.6.2014.)

14) Te kin Alp,TheTurkishandPan/Turkishideal,Li berty press, стр. 7, не да ти ра но
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но си ли ти ту лу ха ли фа, по гла ва ра чи та вог су нит ског све та15). Ка ко 
ше ри јат ска те о ри ја под ра зу ме ва да ха лиф тре ба да, у нај ма њу ру-
ку, бу де Ара пин ако већ ни је из Му ха ме до вог пле ме на Ку рејш, то 
су осман ски сул та ни о се би ра ши ри ли при чу да су и они по ре клом 
Ара пи из пле ме на Ва ди- л. Са фа16) .

Да кле су шти на нео о сма ни зма је ислам ска. А нео о сма ни зам 
је са мо ка ри ка у ши ре њу по ли тич ког исла ма. Ис ти ца њем нео о сма-
ни зма без по тен ци ра ња да је у пи та њу ислам, ин ди рект но се при-
кри ва ода кле до ла зи про блем ко ји је су шти на нео о сма ни зма. Ка ко 
љу ди на на шим про сто ри ма, фи гу ра тив но ре че но, у ге ни ма но се 
опре зност у од но су на па ни сла ми зам ко ји је су шти ни нео о сма ни-
зма, то се по тен ци ра њем нео о сма ни зма за до во ља ва по тре ба за том 
опре зно шћу. А он да се глав ни но си о ци исла ма-Ара пи за не ма ру ју 
као но си о ци исла ма, ако их пред ста вља мо као Ара пе, без по тен-
ци ра ња да се ра ди му сли ма ни ма. Та ко да ни ком не па да на па мет 
да раз ми шља о Ара пи ма ко но си о ци ма вра ћа ња ислам ског по ли-
тич ког по рет ка на ове про сто ре, јер је све то у се бе упио нео о сма-
ни зам. А Ара пи мо гу лак ше да оства ре иде ју исла ми за ци је ових 
про сто ра. Јер се на њих, као му сли ма не , са да не обра ћа па жња.

Као ка рак те ри сти чан при мер се мо гу узе ти ве зе са УАЕ (Ује-
ди ње ним арап ским еми ра ти ма)са ко ји ма се раз ви ја сна жна еко-
ном ска са рад ња. Што је до бро. Али ни је до бро за бо ра ви ти да глав-
ни фи нан си је ри нај ра ди кал ни јих ислам ских ор га ни за ци ја ка ква је 
но во ро ђе на Ислам ска др жа ва Си ри је и Ира ка ко ја про кла му је по-
вра так у Беч пре ко осво је ног Бе о гра да17), је су упра во љу ди из УАЕ, 
Ка та ра и Са у диј ске Ара би је18). И да су они глав ни фи нан си је ри 
уни шта ва ња Ре пу бли ке Срп ске, от це пље ња Ра шке обла сти и утвр-
ђи ва ња не за ви сно сти Ко сме та. Упра во то се де ша ва по тен ци ра њем 
нео о сма ни зма, без ис ти ца ња да је он са мо ка ри ка у лан цу на сту-
па ња ра ди кал но по ли ти зо ва ног исла ма. Ра ди кал но по ли ти зо ва ног 
исла ма ко ји би на кра ју тре ба ло да про гу та и сам нео о сма ни зам на 
за до вољ ство и сре ћу Нео о сман ли ја. Јер је то су шти на исла ма на 
ко ји се они по зи ва ју. Исти чо век ко га нам пред ста вља ју као ве ли-

15) Ива нов Н. А, Осман скоезавоеваниеарабскихстран,Москва 1984., стр. 30. Али та ти-
ту ла је зва нич но до не та у Ца ри град тек 1517, по сле по врат ка са по хо да Се ли ма са да 
ха ли фе; О то ме Фи лип Хи ти, ИсторијаАрапа, Ве се лин Ма сле ша, Са ра је во. 1983. стр 
179.

16) Ива нов, исто, стр. 24

17) http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/isildeclaresnewislamiccaliphate
201462917326669749.html(До ступ но 29.6.2014.)

18) http://www.mirror.co.uk/news/worldnews/isisdeclarationislamiccaliphateme
ans3790570 (До ступ но 29.6.2014.)
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ког до на то ра Ср би је ше ик Му ха мед бин За јед ал На хја ни је при мио 
пред сед ни цу са мо зва не др жа ве Ко со во Ати фе ту Ја хја гу. Она му се 
за хва ли ла за по моћ у бор би за от це пље ње Ко сме та од Ср би је19) 

Та ко смо до шли до цен трал не тач ке тур ске по ли ти ке на Бал-
ка ну а то је ислам. Да кле основ ни раз лог за тур ско упли та ње у са-
вре ме не бал кан ске од но се је сте ислам. Нор мал но има у це лој тој 
при чи све га оно га што је ве за но за мо ти ве би ло ко је зе мље за одр-
жа ва ње по ли тич ких и еко ном ских од но са са су се ди ма . Али оно 
што је спе ци фич но за ова кву по ли ти ку Тур ске на бал кан ским про-
сто ри ма је сте ислам. Тур ска је , ка ко смо ре кли од Ке ма ла Ата тур ка 
по ку ша ва ла да се про фи ли ра као мо дер на се ку лар на др жа ва.. Али 
тај тур ски се ку ла ри зам ни ка да ни је мо гао да за не ма ри осман ску 
про шлост. А она је нео дво ји ва од исла ма. Ни је мо гао из про стог 
раз ло га, што ова кве Тур ске ка ква је да нас не би би ло без исла ма 
од но сно осман ске про шло сти. Уства ри уоп ште је не за ми сли во по-
сто ја ње би ло ка кве дру ге Тур ске на про сто ри ма на ко ји ма се са да 
на ла зи. Да кле основ ни раз лог за што се Тур ска ово ли ко ин те ре су-
је за Бал кан је сте чи ње ни ца да је она му сли ман ска зе мља, да има 
вла ду ко ја се ин спи ри ше бла жом ва ри јан том ислам ске иде о ло ги-
је, не го што је нпр. иде о ло ги ја Му сли ман ске бра ће, Али бла жом 
иде о ло ги јом за са да! Јер шта ће би ти су тра по ка за ће вре ме. Али 
мно го ства ри су већ са да ви дљи ве. Египтска вла да пред сед ни ка 
Си си ја је свр гла с вла сти ле ги тим но иза бра ног пред сед ни ка Му ха-
ме да Мур си ја, пред став ни ка Му сли ман ске бра ће. Мур си ја је Си си 
свр гао под оп ту жбом да су Му сли ман ска бра ћа те ро ри стич ка ор га-
ни за ци ја. И на кон то га је у Егип ту за бра ње но јав но де ло ва ње овог 
по кре та20). 

Од нос пре ма Му сли ман ској бра ћи по ка зу је ка кав је став са-
да шње тур ске вла де, пре ма та квој вр сти исла ма, ко ју ви со ко ран ги-
ра ни му сли ма ни, ка кав је мар шал Си си, сма тра ју те ро ри стич ким. 
А са да шња тур ска вла да пре ми је ра Ре џе па Та и па Ер до га на, да кле 
и вла да ју ћа АКП пар ти ја по др жа ва ју сврг ну тог еги пат ског пред-
сед ни ка и пред став ни ка Му сли ман ске бра ће Мо ха ме да Мур си ја.21). 
Нор мал но Ер до ган сво ју по др шку Мур си ју оправ да ва од бра ном 
ле ги ти ми те та, јер је Мур си власт до био на из бо ри ма. Али је ја-
сно да се иза то га кри је иде о ло шка сим па ти ја. Сим па ти ја ко ја је 
ле ги тим на али нам по ка зу је ка кву по ли ти ку во ди Тур ска. Тур ска 

19) http://www.presidentksgov.net/?page=3,6,2717(До ступ но 29.6.2014.)

20) http://www.foxnews.com/world/2013/12/25/egyptdeclaresmuslimbrotherhoodterrorist
group (До ступ но 29.6.2014.)

21) http://www.todayszaman.com/news320830mypresidentismorsisaysturkishpmerdogan.
html ( До ступ но 29.6.2014.)



МирољубЈевтић УтицајисламaнаполитикуТурскенапросторима...

275

се да кле вра ћа на по ли ти ку Му сли ман ске бра ће. А она се мо же 
све сти на ре чи осни ва ча то га по кре та Ха са на ал Ба не, ко ји је из-
го во рио ''Сва ка зе мља где је ре че но не ма Бо га осим Ала ха, део је 
на ше отаџ би не. Она је све та и за њу се мо ра во ди ти све ти рат''22). 
Ми сли мо да сва ко, ко ма ло пра ти си ту а ци ју по сле овог ста ва схва-
та где ле же ко ре ни из ја ве Ер до га на ''Ко со во је Тур ска и Тур ска је 
Ко со во''23). Шта мо же да ути че на та кву из ја ву, осим исла ма? Ка кве 
ве зе има ју Ал бан ци, на род ин до е вроп ског по ре кла са Тур ко фо ни-
ма ко ји лин гви стич ки при па да ју ура ло-ал тај ској гру пи је зи ка, ко ја 
при па да мон го ло ид ним на ро ди ма Ази је? Ни шта осим исла ма не 
по ве зу је Ал бан це и бо сан ске му сли ма не са Тур ци ма. 

И ту се кри је још јед на ва жна тач ка на шег ра да. До са да се у 
прин ци пу го во ри ло о Тур ској и ње ним по ку ша ји ма да се вра ти на 
ове про сто ре и при то ме су Тур ци због та кве по ли ти ке оп ту жу ју. 
За не ма ри ва на је чи ње ни ца де се Тур ци та ко по на ша ју, не са мо због 
сво је про шло сти и исла ма ко ме се све ви ше вра ћа ју, не го и због 
по зи ва ко ји им до ла зе од бал кан ских му сли ма на. Што је по себ но 
ва жно, ви ди се, да се у тур ској по ли ти ци пре ма овим про сто ри ма 
на ла зи те жња да се по мог не му сли ма ни ма ко ји Тур ску зо ву. И да се 
за па ни слам ски и осман ски сан под јед на ко бо ре и Тур ци и бал кан-
ски му сли ма ни. Чак се и чи ни да бал кан ски му сли ма ни ви ше не го 
Тур ци ис по ља ва ју иде ју об но ве по ли тич ког је дин ства са Ца ри гра-
дом. Од но сно да је те жња бал кан ских му сли ма на да се Тур ци на ђу 
по но во у Са ра је ву или При зре ну ви ше по сле ди ца же ље ло кал них 
му сли ма на, не го што је то, тре нут на, же ља Тур ске. За да так овог 
ра да ће би ти да осве тли и ту стра ну про бле ма.

Ми сли мо да би за то би ло по себ но зна чај но ис та ћи не ко ли ко 
фа ка та. Ти фак ти ће об ја сни ти да се Тур ска. по на ша са свим при-
род но. За то што она до би ја абе ре са Бал кан ског по лу о стр ва Ње на 
је по ли ти ка да кле од го вор на по зи ве из Са ра је ва, При шти не, Но вог 
Па за ра, Под го ри це, Те то ва и Ти ра не Не мо гу ће нам је за то да за ми-
сли мо, да би се не ко дру ги, друк чи је од но сио пре ма тим по зи ви ма. 
Мо же мо да за кљу чи мо да Ан ка ра во ди ова кву по ли ти ку јер је охра-
бру ју по је ди не вла сти на про сто ру Бал ка на . 

Чи ни нам се да је упут но кре ну ти од по ру ке Да ву то глуа, тур-
ског ми ни стра ино стра них по сло ва. Да ву то глу је стал но у ме ди ји-
ма Ср би је, Бих, Ал ба ни је и Ма ке до ни је Јед ном је у Са ра је ву, го-
во ре ћи о тур ској спољ ној по ли ти ци ре као сле де ћу ствар: „Има мо 

22) Bi zir Ba wad D, In tro duc tional’etudedesmouvemnetsislamsistessounnitesauLiban, те за 
na Eco le pra ti que des ha u tes etu des en sci en ces so ci a les, Па риз, 1984. стр. 115

23) http://www.kuririnfo.rs/osmanlijaerdoganrekaodajekosovonjegovadrugazemljacla
nak1050847( До ступ но 29.6.2014.)
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ви ше Бо са на ца ко ји жи ве у Тур ској не го у Бо сни! Ви ше Ал ба на ца 
ко ји жи ве у Тур ској, не го у Ал ба ни ји! Ви ше Че че на ко ји жи ве у 
Тур ској не го у Че че ни ји! Ви ше Аб ха за у Тур ској не го у Аб ха зи ји… 
За све ове раз ли чи те на ци је на Бал ка ну, Сред њем ис то ку и Кав ка зу, 
Тур ска је си гур но уто чи ште, њи хо ва до мо ви на… Ми смо си гур ни 
да је Са ра је во на ше! …Ми же ли мо да бу де те си гур ни ов дје као 
вла сни ци Са ра је ва и БиХ… Оно што се де ша ва у БиХ је на ша од-
го вор ност. За нас је те ри то ри јал ни ин те гри тет БиХ јед на ко ва жан 
као и те ри то ри јал ни ин те гри тет Тур ске. За Тур ску је си гур ност Са-
ра је ва јед на ко ва жна као си гур ност и про спе ри тет Ис тан бу ла.’’24) . 
Он је то из ре као у Са ра је ву и сви су га слу ша ли и апла у ди ра ли 
му са одо бра ва њем., Да кле ни ко од при сут них Са рај ли ја ни је имао 
ни ште про тив Да ву то глу о ве из ја ве да је Са ра је во ‘’на ше’’ да кле 
тур ско. Ово га пу та тур ско у сми слу при пад но сти стра ној др жа ви. 
И тој су из ја ви сви апла у ди ра ли. Не кад се го во ри ло ка ко је то по-
ли ти ка му сли ман ских вер ских стра на ка из БиХ, ка ква је СДА и 
дру ге, при то ме се сма тра ло да се ку ла ри зо ва ни бо сан ски му сли ма-
ни та ко не ми сле. Са да се и то про ме ни ло. Да нас со ци ја ли стич ка и 
се ку ла ра на СДП го во ри исто. Из ве штај о то ме да је тур ска аген ци ја 
Ана до ли ја ко ја је об ја ви ла ин тер вју са Злат ком Ла гум џи јом. На-
слов ин тер вјуа го во ри све ’’Ла гум џи ја: Тур ска је и наш дом''25)Ова-
квим ста вом пред сед ни ка јед не фор мал но се ку лар не пар ти је ко ји 
ислам ску по ли ти ку Ан ка ре при хва та, по ка зу је се да Тур ска за и ста 
има осно ва да се ме ша у уну тра шње ства ри БИХ, јер је на то по зи-
ва је дан кон сти ту тив ни на род те за јед ни це. Кад ка же мо на род он да 
ми сли мо прак тич но на све му сли ма не из Бо сне. Јер ако је и СДП 
на истим по зи ци ја ма на ко ји ма је и СДА, он да раз ли ке у по ли ти ци 
пре ма Тур ској ме ђу бо сан ским му сли ма ни ма не ма.

Ако под се ти мо на из ја ву да је ''Ко со во Тур ска а Тур ска Ко со-
во'', из ре че ну у При зре ну у при су ству нај ви ших зва нич ни ка са мо-
про гла ше не др жа ве Ко со во исто као и огром не ма се Ал ба на ца ко ји 
су фре не тич но апла у ди ра ли у знак одо бра ва ња, ја сно је ко ли ко се 
Ал бан ци сла жу са њи ма. Пре ма то ме, што се Да ву то глу и Ер до ган 
не би по на ша ли та ко ка ко се по на ша ју? Њих по зи ва ју са ми бал кан-
ски му сли ма ни.

Ка ко се бал кан ски му сли ма ни по ла ко ши ре и у оне бал кан-
ске про сто ре у ко ји ма су тре нут но ма њи на, са на ме ром да по ста ну 
ве ћи на, ја сно је да се са њи хо вим ши ре њем вра ћа и Тур ска. Већ 
се на обо ди ма Бе о гра да, али на Ста ром Сај ми шту у цен тру гра да 

24) Ми ло рад Ву че лић,Пи јан ство на ка пи ји Кав ка за Печат, 29. 10. 2010.http://www.pecatma
gazin.com/2009/10/138 (До ступ но 30.7.2014)

25) http://www.trt.net.tr/bosanski//news/detail/bosnaihercegovina/101/lagumdzijaturskajei
nasdom/24298До ступ но 30.7.2014)
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на се ље ним Ци га ни ма ко ји су до шли са Ко сме та ви ђа ју за бра ђе не 
же не и ва ха би ти . Сви они јав но по ка зу ју да то тло до жи вља ва ју 
као сво је. Та ко се мо же де си ти да и Ниш и Бе о град по ста ну Тур-
ска. Нор мал но и Со фи ја и Ско пље. То су оче ки ва ни де мо граф ски 
про це си, на ко је ни ко, у по ме ну тим де ло ви ма Бал ка на, где су не-
му сли ма ни још увек ве ћи на, и не по ку ша ва да да од го во ре. Ка да 
ка же мо ни ко он да ми сли мо на оне ко ји има ју фор мал не од го вор но-
сти. А не ми сли мо на по је ди нач не ис ту пе по је ди на ца ко ји ни ко га 
не оба ве зу ју.

Ва жна чи ње ни ца у при лог про о сман ског од но сно про тур ског 
рас по ло же ња бо сан ских му сли ман ских ма са је сте из ја ва јед ног од 
нај и стак ну ти јих по сле ни ка на ства ра њу мо дер ног му сли ман ског 
по ли тич ког про јек та ме ђу му сли ма ни ма Бо сне Ади ла Зул фи кар па-
ши ћа. Она по себ но по ка зу је ко ли ко Тур ци ни су не зва ни го сти, већ 
на про тив не ко, ко пре ма ми шље њу бо сан ских му сли ма на ни је ни-
ка да ни тре ба ло да оде са ових про сто ра. То је исто вре ме но до каз 
да су нај ве ћи про тив ни ци Бо сне као не за ви сне др жа ве бо сан ски 
му сли ма ни ко ји је на вод но бра не и и бо ре се за њу. Го во ре ћи на 
јед ној ма ни фе ста ци ји у Но вом Па за ру он је му сли ма ни ма из то га 
гра да 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...“26)

Ова кви ста во ви нај бо ље су бли ми ра ју раз ми шља ње му сли-
ма на би ло у БиХ, би ло у Ра шкој обла сти, би ло на КиМ. Из ре чи 
Ади ла Зул фи кар па ши ћа ви ди се да му сли ма ни од но сно Ср би ко ји 
су при хва ти ли ислам, пре ко ве ре при хва та ју оку па тор ску и не при-
ја тељ ску др жа ву за сво ју. Ло гич на по сле ди ца је сте да су но во пе-
че ни му сли ма ни сво је до ју че ра шње јед но вер ни ке и бли ске ро ђа ке 
ко ји су оста ли у пра во сла вљу или ри мо ка то ли ци зму до жи вља ва ли 
као не при ја те ље и та ко су се пре ма њи ма и по на ша ли. 

Узми мо са мо при мер Стје па на Хер це го ви ћа, си на го спо да ра 
Хер це го ви не хер це га Стје па на по ко ме је до био име. Он 1474. пре-
ла зи на ислам и до би ја име Ах мет. По ста је осман ски па ша и глав-
ни и смрт ни не при ја тељ сво га ро ђе ног бра та и сво га на ро да ко је 
уни шта ва у име исла ма27)

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

27) Вла ди мир Ћо ро вић, ХисторијаБосне,Глас Срп ски, Ба ња Лу ка и Арс ли бри, Бе о град, 
1999. стр. 598.
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Да кле Зул фи кар па шић је са мо сублимирaо оно што је би ла 
исто риј ска исти на. Да ли је он да чуд но што је ма са ко ја га је слу ша-
ла апла у зи ма при хва ти ла те ста во ве као сво је? Да ли је он да чуд но, 
све ово што се ви ди са да ши ром Ра шке обла сти и Бо сне. Где ма са 
му сли ман ске омла ди не на ста ди о ни ма но си тур ске за ста ве и кли-
че Тур ској. И што је по себ но ва жно што пре те да ће и це ла Ср би ја 
јед ног да на по но во по ста ти Тур ска. Као што се ту ско ро де си ло 
на утак ми ци у Кру шев цу28). Пи та мо и се бе и евен ту ал ног чи та о ца 
ових ре до ва ’’ка кву свр ху има књи га о нео о сма ни зму 18 го ди на по-
сле из ја ве Зул фи кар па ши ћа’’?

Ти ста во ви из не ти на три би на ма и на ста ди о ни ма то ком 
утак ми ца су офи ци јел но из ре че ни ре чи ма по сла ни ка СДА у пр вом 
по сле ко му ни стич ком ви ше стра нач ком пар ла мен ту БиХ. Он је, ка-
ко смо већ ре кли, из го во рио :“Пло ви пат ка, пло ви гу ска, ова зе мља 
би ће тур ска.“ Та из ја ва је би ла увод у вер ски рат ко ји је у БИХ из-
био 1992 . го ди не.

Ви ди мо ка ква осе ћа ња вла да ју код на ших му сли ма на пре ма 
са да шњој Тур ској. Би ло би, за то, не по ште но ре ћи да се Тур ска без 
ика квог по во да ме ша у на ше уну тра шње од но се. Упра во су прот но. 
Тур ска се ме ша јер је на то по зи ва ју му сли ма ни. А њи ма ле ги ти-
ми тет да је и чи та ва ме ђу на род на за јед ни ца, ко ја је Бо сну скро ји ла 
по во љи му сли ма на, оно ли ко ко ли ко је те 1995. би ло мо гу ће. Да кле 
ми сли мо на Деј тон ски ми ров ни спо ра зум, чи ја је са да шња БИХ 
про из вод. Нор мал но ни су му сли ма ни во ле ли ова кву Бо сну. Они су 
хте ли уни тар ну. Али због от по ра Ср ба и Хр ва та и због за у ста вља-
ња кр во про ли ћа на ста ла је ова ква др жа ва. А без Деј то на му сли ма-
ни би би ли вој нич ки по ра же ни и не би има ли ни шта. Ова ко су до-
би ли ве ли ки део Бо сне са ко га те же да пот пу но уни ште Ре пу бли ку 
Срп ску и хр ват ски ен ти тет у окви ру фе де ра ци је БИХ

Оно што се мо же по твр ди ти jeсте ве ли ка љу бав му сли ма на 
БИХ и Ра шке обла сти пре ма Тур ској. То су чи ње ни це ко је би сва ки 
објек тив ни ис тра жи вач мо гао да по твр ди. Тур ска је на по ли ти ку 
ка кву во ди на ве де на пре све га же ља ма му сли ма на, чи ји је циљ да 
се јед ног да на ује ди не са оста лим ислам ским све том и да Бо сна као 
не за ви сна др жа ва не ста не. 

За не у ва жа ва ње ових фа ка та од го вор ни су нај пре срп ски 
ис тра жи ва чи. Раз лог то ме је да се ско ро ни ко не ба ви фе но ме ном 
ре ли ги је као из во ра по ли ти ке. Исто вре ме но то ни је са мо став срп-
ских ис тра жи ва ча. То је за блу да по ли ти ко ло га уоп ште.

28) http://037ks.com/2014/04/direktorligeoincidentuukrusevcusigurnonecemotolerisati
nasilje(до ступ но 1.8.2014.)
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У по ли тич ким на у ка ма ва жи још увек став да се ре ли ги ја и 
по ли ти ка не тре ба ју ме ша ти, па кад се већ не тре ба да ме ша ју он да 
их не тре ба ни про у ча ва ти. Исти не ра ди овај став тре ба ре ла ти ви-
зо ва ти. Јер већ кре ћу и озбиљ на ис тра жи ва ња ути ца ја ре ли ги је по-
ли ти ку. Али она су у огром ном за о стат ку. И то кон ста ту је Сти вен 
Кетл са чу ве ног уни вер зи те та Во рик и по твр ђу је оно што је аутор 
овог тек ста ре као. Кетл у јед ном свом члан ку ве ли ‘’Јев тић, на при-
мер сма тра да је од нос ре ли ги је и по ли ти ке тек од ско ро из био као 
но ва на у ка у окви ру по ли тич ких на у ка’’29). Ако про фе сор са ви ше 
не го углед ног бри тан ског уни вер зи те та Во рик, у ча со пи су ко ји се 
на ла зи на то ли ко же ље ној ИСИ ли сти, а ко ји штам па ју Аме рич-
ка асо ци ја ци ја за по ли тич ке на у ке(АП СА), нај ста ри је и нај моћ ни је 
свет ско удру же ње за по ли ти ко ло ги ју и кем бриџ ска уни вер зи тет-
ска штам па, не ма ко га дру гог да ци ти ра не го про фе со ра из сла бе 
Ср би је, он да је ја сно ко ли ко је по ли тич ка на у ка за не ма ри ла овај 
фе но мен.

Да кле ни срп ски се на уч ни ци ни су ба ви ли овом по ја вом, а 
они ко ји су се ба ви ли, су то ра ди ли на по гре шан или про ти ву ре чан 
на чин, ко ји не до зво ља ва да се ви ди су шти на про бле ма. Ту је нај ка-
рак те ри стич ни ји по ме ну ти Дар ко Та на ско вић. Што је по себ но ва-
жно то је до ми нан тан став у свет ској по ли ти ци и да нас. Став да се 
ре ли ги ја и по ли ти ка не сме ју ме ша ти. А по ли ти ка ра ђа по ли тич ку 
на у ку. Ако је по ли ти ка по гре шна он да то оста вља од раз и на на у ку

Као ка рак те ри сти чан при мер на во ди мо де мон стра ци је ко је 
су се у Па ри зу од и гра ле у ју лу 2014. Те де мон стра ци је ор га ни зо ва-
ли су фран цу ски му сли ма ни не за до вољ ни ве ли ким бро јем ци вил-
них жр та ва ко је су па ле због изра ел ске вој не опе ра ци је у Га зи у Па-
ле сти ни. Да кле му сли ма ни су на па ри ским ули ца ма про те ство ва ли 
због, ка ко они ми сле, про је вреј ске по ли ти ке од но сно про из ра ел ске 
по ли ти ке Па ри за, ко ју су до жи ве ли као ду бо ку ан ти му сли ман ску. 
Де мон стра ци је би ле не спор но вер ски мо ти ви са не. У име ре ли ги је 
до шло је до не ре да и раз би ја ња де ло ва Па ри за. Да кле по ли ти ка и 
ре ли ги ја су се не из бе жно по ме ша ле. На у ка и јав ност би мо ра ле да 
то са мо по твр де. Јер се то де си ло. Да кле да кон ста ту ју да се то не 
мо же из бе ћи. Уме сто то га је дан од два нај у ти цај ни ја. фран цу ска 
днев ни ка ‘’Фи га ро’’ на дру гој стра ни ци круп ним сло ви ма, као из-
у зет но ва жно пи ше ’’Про во ка то ри и раз би ја чи ко ји ме ша ју ре ли-
ги ју и по ли ти ку пре те на ци о нал ној сло зи за сно ва ној на прин ци пу 

29) Ste ven Ket tell, Has po li ti cal sci en ce ig no red re li gion?, PS: Political Science & Politics” 
1/2012. стр. 3CambridgeJournalsOnline[PDF]fromwarwick.ac.ukHaspoliticalscience
ignoredreligion?
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ла и ци те та’’30) Ова ре ак ци ја би ла би рав на ре ак ци ји ле ка ра ко ји би 
па ци јен ту ко ји би му до нео сво је од се че но уво и уз бол не кри ке мо-
лио за по моћ ре као ’’Али ме ди ци на не при зна је да уво мо же би ти 
од се че но’’.

Али де ша ва се упра во та ко по ли ти ко ло зи ре а гу ју она ко, ка ко 
на сре ћу леkар ни ка да не би ре а го вао. Јер из раз ло га по ли тич ке ко-
рект но сти и по гре шних прет по став ки не же ле да ви де оно што се 
де ша ва. Та ко је на ста ла огром на пра зни на у по ли тич кој и дру штве-
ној на у ци ко ја је омо гу ћи ла да се по ли ти ко ло ги ја ре ли ги је офор ми 
по пр ви пут у све ту у Ср би ји на ФПН у Бе о гра ду и да та чи ње ни ца 
бу де ме ђу на род но ве ри фи ко ва на31) 

На ши на уч ни ци, као ни свет ски , ни су про у ча ва ли ути цај ре-
ли ги је на по ли ти ку, за то је тај фак тор из о стао у ана ли зи ра њу ути-
ца ја Тур ске на Бал ка ну. Јер шта мо же да по ве зу је са да шње Тур ке 
из Тур ске са му сли ма ни ма из Ту зле или Ту ти на, ко ји го во ре срп ски 
као ма тер њи је зик? Шта мо же да по ве же Тур ке из Ца ри гра да и Ал-
бан це из Те то ва и При зре на ка да Ал бан ци го во ре ал бан ски као свој 
род ни је зик? Не по сто ји ни јед на дру га ве за осим исла ма. Јер су 
Тур ци му сли ма ни исто као што су сви Ал бан ци из Те то ва и ско ро 
сви из При зре на. 

А ислам тра жи по ли тич ки по ре дак, не ма исла ма без др жа ве. 
И то је дин стве не др жа ве у ко јој се мо ра ју на ћи сви му слим на ни. 
Да кле и они з Ца ри гра да и Смир не и они из Го сти ва ра, Пе ћи и 
Сје ни це. Ислам је ту ја сан. То је прег нант но из ра зи ла ислам ска 
те о ло ги ја и по ли тич ка прак са. Као ка рак те ри сти чан став за те о-
ло шки дис курс на во ди мо текст из јед ног од нај зна чај ни јих те о ло-
шких пу бли ка ци ја Ислам ске за јед ни це (ИЗ)БИХ ‘’Та кви ма’’. Та мо 
сто ји: ‘’Ислам те жи да уни шти све др жа ве и вла де би ло гдје на ли-
цу зе мље ко је су су прот ста вље не иде о ло ги ји и про гра му исла ма... 
Свр ха исла ма је да ус по ста ви др жа ву на те ме љу сво је иде о ло ги је 
и про гра ма, без об зи ра ко ја на ци ја по ста је но си лац исла ма или пак 
ко ја на ци ја је пот ко па на у у про це су осни ва ња иде о ло шке ислам-
ске др жа ве. Ислам тра жи Зе мљу - не са мо њен дио, не го ци је лу 
пла не ту...’’32). За став по ли ти ке и по ли тич ке прак се узе ће мо као до-
каз ци тат из пу бли ка ци је Али је Изет бе го ви ћа ко ји је тво рац во де ће 

30) LeFigaro, 21. 7. 2014. стр. 2. Па риз

31) Ste ven Ket tell, исто по гле да ти и стр. 17 и 18;По гле да ти и http://omojuwa.com/2013/11/
anambrasnightofdesecrationbymobolajisanusi (До ступ но 3.8.2014); http://www.aca
demia.edu/6554654/Philosophy_Religion_and_Politics._Contributions_and_Perspectives_
of_Politology_of_Religion(До ступ но 3.8.2014); http://www.chester.ac.uk/sites/files/chester/
Philosophy,%20Religion%20and%20Public%20Policy%20%20final%20programme.pdf
(До ступ но 3.8.2014);

32) ) Таквим,1992,стр.68.Пред сјед ни штво Удру же ња ил лми је. Са ра је во 1992.
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стран ке бо сан ских му сли ма на СДА. Он ве ли ''У јед ној од те за за 
ислам ски по ре дак да на шњи це на ве ли смо да је при род на функ ци ја 
ислам ског по рет ка те жња за оку пља њем свих му сли ма на и ислам-
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''33)

На ши на уч ни ци ни су то ме по све ћи ва ли па жњу. За њих су 
Тур ци ет нич ки на род, још уз то, да нас, због Ата тур ка се ку лар ни. 
Та ко да он да ислам на њих ско ро не ути че. Ни је баш да се ислам не 
спо ми ње, али али је увек дру го ра зред ни чи ни лац Исто вре ме но и о 
Ал бан ци ма се го во ри, да су због те жње да се ет нич ки хо мо ге ни зу-
ју, по ти сну ли ве ру у име је дин ства на осно ву је зи ка. Бо сан ски му-
сли ма ни су фор ми ра ли та ко ђе се ку лар ну на ци ју ко ја се ба зи ра на 
пре ди слам ским ко ре ни ма ко ји чак ни су ни сло вен ски. И за то ну де 
све ви ше не тач них до ка за. Исто вре ме но твр де и да го во ре и по се-
бан ет нич ки је зик - бо сан ски. И то им је при зна ла и срп ска др жа ва 
уво де ћи тај је зик у шко ле. Пре ма то ме ту за ислам ме ста има ма ло, 
са тач ке гле ди шта на у ке и по ли ти ке. За то га на у ка ни је ни про у ча-
ва ла. И ка да је тре ти ра ла ислам ско пи та ње кроз раз не на уч не при-
сту пе он да је он био у дру гом пла ну. За то се мо гла фор ми ра ти иде ја 
Ву ка Ка ра џи ћа о Ср би ма сва три за ко на. Ка ра џић је ми слио на три 
ве ре, ко ји ма је је дин ство за сно ва но на истом је зи ку би ло ва жни ји 
чи ни лац од ре ли ги је и да ће се вер ске раз ли ке пре ва зи ћи. По ка за ло 
се то као тра гич на за блу да.

Али оно што ни су хте ли, или ни су сме ли или ни су мо гли да 
ви де на уч ни ци, пре све га исто ри ча ри, лин гви сти, а ка сни је по ли-
ти ко ло зи и со ци о ло зи ви де ла је књи жев ност Нај ка рак те ри стич ни-
ји при мер је Иво Ан дрић. Бри жљив про у ча ва лац Ан дри ће вих књи-
га мо же да у њи ма на ђе по дат ке зна чај ни је од про у ча ва ња по ве сти. 
У сво јој чу ве ној књи зи ''На Дри ни ћу при ји'' Ан дрић сли ка ка ко 
му сли ма ни из Ви ше гра да гле да ју сво ју ве ру„Ни у сно ви ма се не 
по ми чу гра ни це та ко бр зо и та ко ла ко... Све што је дре ма ло у љу-
ди ма... сад је од јед ном ожи ве ло... На ка пи ји се де да њу по ти ште ни 
ва ро шки му сли ма ни, ста ри ји љу ди, по де се так њих око јед ног мла-
ди ћа ко ји им чи та но ви не, ту ма чи стра не из ра зе и нео бич на име на 
и об ја шња ва ге о гра фи ју... Ко ме би до пао Уш ћуп? - пи та је дан ста-
рац, при вид но рав но ду шно, мла ди ћа ко ји чи та Ср би ји.

- Ух!...
Ни су то гла сна ни жа ло ви та от ху ки ва ња, као код же на и сла-

би ћа, не го му кли ду бо ки уз да си, ко ји се гу бе за јед но са ду ван ски 
ди мом... Мно ги од тих ста ра ца је пре шао се дам де се ту. У њи хо-

33) ) Али ја Изет бе го вић, Исламскадекларација, Са ра је во, 1991. стр. 46.
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вом де тињ ству тур ска власт се пру жа ла од Ли ке и Кор ду на па до 
Стам бо ла, а од Стам бо ла све до нео д ре ђе них пу стињ ских гра ни ца 
да ле ког и не про ход ног Ара би ста на (А Тур ска власт то је ве ли ка, 
не де љи ва и не у ни шти ва за јед ни ца Му ха ме до ве ве ре, сав онај део 
зем ног ша ра где езан учи). Они то до бро пам те, али пам те и то ка ко 
се по сле, у то ку њи хо вог жи во та, тур ска власт по вла чи ла из Ср-
би је, па из Бо сне у Сан џак. И са да, ево су до жи ве ли да је та власт 
као не ка фан та стич на мор ска осе ка од јед ном от пла сну ла и по ву-
кла се не где у не до глед, а они су оста ли ов де, као вод но би ље на 
коп ну, пре ва ре ни и угро же ни, пре пу ште ни са ми се би и сво јој злој 
суд би ни. Све је бож је да ва ње и све је то, не сум њи во, об у хва ће но 
од ред ба ма бож јег про ми сла,али је те шко чо ве ку да схва ти све ово, 
дах му ста је и свест се му ти, а јед на ко осе ћа и ка ко гра ни це ко је би 
тре ба ло да су трај но и чвр сте по ста ју теч не и про мен љи ве, по ме ра-
ју се, уда љу ју, и гу бе као ћу дљи ви про лет њи по то ци“34).

Де си ло се с то га да на ша де ца ни су учи ла пра ву исто ри ју. 
Њи ма се пре да је да су нас од 1344 од бит ке код Сте фа ни ја не стал но 
на па да ли Тур ци и да је то та ко тра ја ло до за вр шет ка Пр вог бал кан-
ског ра та. Де ца су то схва та ла као ет нич ки од но сно на ци о нал ни су-
коб Ср ба и Ту ра ка. За то им ни је ја сно да, и кад су од лич но на у чи ли 
Ми шар ску бит ку из 1806., да Тур ци ко ји су из Бо сне на па да ли ра ју 
ко ја је са мо же ле ла сло бо ду, на ко ју ваљ да има пра во као у сва ки 
дру ги на род, ни су ни ка кви Тур ци. . Зна чи про фе со ри исто ри је их 
ни су на у чи ли да они ко ји су на па да ли њи хо ве пра де до ве ни су Тур-
ци, већ пра де до ви да на шњих му сли ма на: Ди зда ре ви ћи, По здер ци, 
Изет бе го ви ћи, Бех ме ни, Це ри ћи. Ка за зо ви ћи итд. Па чак и Мар ко-
ви ћи, Рај ко ви ћи, Дра шко ви ћи и По по ви ћи али са име ни ма Му јо. 
Ха сан, Ибра хим итд.

По себ но је ва жно да су та квим по гре шка ма до при но си ли на-
ши нај ве ћи ин те лек ту ал ци, ка кав је нпр. Јо ван Цви јић. Он се, не 
же ле ћи да схва ти пра ву при ро ду ре ли ги је, што је сва ка ко мо гао 
за хва љу ју ћи сво јој ве ли кој па мет, чу дио што се му сли ма ни исе ља-
ва ју из Бо сне по сле 1878., сма тра ју ћи то гре шком. Цви јић ве ли да 
се му сли ма ни исе ља ва ју са за блу да ма ''са за блу да ма да су Тур ци, са 
јед ном од нај ве ћих за блу да што их је ика да је дан на род имао''35). Не 
же ле ћи да схва ти да су они ствар но би ли Тур ци. Јер би ти Тур чин, 
ни за њих ни за сул та на под чи је су ску те жу ри ли, ни је под ра зу-
ме ва ло ет нич ку не го вер ску при пад ност. Те су они у то ме сми слу 
би ли не сум њи во Тур ци исто оно ли ко ко ли ко сул тан сам.

34) Ов де ци ти ра но пре ма Ми ро љуб Јев тић, ИсламскавизијасветакодИвеАндрића, , Цен-
тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју, стр. 28., Бе о град, 2013.

35) Јо ван Цви јић, О исе ља ва њу бо сан ских му ха ме да на ца, Књи жев ни гласник, 16.6.1991. 
ов де ци ти ра но пре ма Епоха, Бе о град 29. 10. 1991. стр. 20.
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Ка да из ове по зи ци је раз ми шља мо о то ме мо же мо се пи та-
ти, да ли би Ју го сла ви ја уоп ште би ла ство ре на да су Вук Ка ра џић, 
Јо ван Цви јић, Јо ван Скер лић и мно ги дру ги зна ли ко ли ки је ути-
цај ре ли ги је на свест и са мим тим и на по ли ти ку. Те да је зич ко 
је дин ство не ће би ти узрок ује ди ња ва ња већ узрок раз до ра. Мо жда 
та да Ју го сла ви је не би ни би ло. И ко зна ка ква би суд би на пра ти ла 
ове про сто ре и на ро де. Си гур но се мо же ре ћи да ба рем не би смо 
има ли бра то у би лач ке ра то ве да смо жи ве ли у по себ ним др жа ва ма. 
Ра то ве би смо мо жда има ли. Али би они би ли са свим друк чи ји и са 
друк чи јим и по вољ ни јим по сле ди ца ма. Јер са мо уну тра шњи ра то-
ви да ју основ за ова кве зло чи не ка кви су се де ша ва ли на про сто ри-
ма бив ше Ју го сла ви је.

Због све га то га за сам крај тeк ста ва ља за кљу чи ти сле де ће. 
Ви ше је не го ја сно да по ли ти ка Тур ске пре ма про сто ри ма Ср би је, 
Ма ке до ни је, Цр не Го ре и БИХ ни је не што што се овим др жа ва ма 
сви ђа. Али је исто та ко тач но да Тур ска не би мо гла да бу де ова ко 
ва жан чи ни лац ме ђу бал кан ских од но са да ни су му сли ма ни Бал-
ка на ти, ко ји стал но тра же све ве ћу уло гу Тур ске. Чак би се мо гло 
ре ћи да је пот стрек мно го ве ћи од стра не бал кан ских му сли ма на 
да се Тур ска ме ша, не го што је то ини ци ја ти ва Тур ске ко ја је не-
спор на.

Да кле ка да не би би ло бал кан ских му сли ма на, од но сно ка да 
не би би ло њи хо вих по зи ва ни Тур ска не би мо гла да се ме ша на 
ова кав на чин. А као кру ну све га ва ља ис та ћи да је основ ни раз лог 
за та кву по ли ти ку Тур ске ислам. И да се без исла ма Тур ска не би 
та ко по на ша ла. Уоста лом она ова ква ка ква је, да ни је исла ма не би 
ни по сто ја ла, као што не би по сто ја ли ова кви Ал бан ци ка кви су 
да нас, ни ти ова кви бо сан ски, ср би јан ски ни ти цр но гор ски му сли-
ма ни .

Та ко се ви ди да је по ли ти ко ло ги ја ре ли ги је су штин ски нај-
ва жни ја на у ка за раз у ме ва ње уло ге Тур ске на овим про сто ри ма36)
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MiroljubJevtic

THEINFLUENCEOFTURKEYONTHEPOLITICS
ONTHEFORMERYUGOSLAVIATERITORY

Resume
From 2010. very in te re sting di scus sion was de ve lo ped de di ca ted 

to in flu en ce of the Tur key on the Bal kans po li tics.
For exam ple Tur key’s in flu en ce in the po li tics of co un tri es of for-

mer Yugo sla via is a per ma nent fact from the mo ment of bre a kup of this 
sta te.In to analysis of Tur kish po li tics, which are not small, the pre va i-
ling vi ew is that the Tur kish po licy is se cu lar and its ro ots are na ti o nal 
and na ti o na list in te rests of Tur key. Ha ving in mind that the Tur key is 
ne ga ti vely pre sen ted in our hi sto ri cal bo oks It wo uld be lo gic that its 
po li tics en co un ter equ al re si stan ce in Bel gra de ,Sa ra je vo and Pri sti na. 
Be ca u se the se co un tri es are still le ar ning that Tur key in the past, aga inst 
the ir will, oc cu pied the ir sta tes. But it is not so. Ne it her Mu slims from 
Bo snia or Mu slim Al ba ni ans from Pri zren do not see Tur key as oc cu-
pi er. In stead they ex pe ri en ce it as a fri end and brot her, and in vi ted it to 
co me back again in to Sa ra je vo and Pri sti ne .Mo ti ve for this is just Islam

This po licy has ca u sed gre at im pact on the re la ti ons intо Bal kans 
and in Euro pe. Be ca u se Euro pe is very in te re sted for the po li tics оf this 
part of the con ti nent. Be ca u se the three EU mem ber sta tes are: Cyprus. 
Gre e ce and Bul ga ria . So Tur key’s po licy which aims to in flu en ce on 
tho se co un tri es which we re on ce con sti tu ent parts of the Ot to man Em-
pi re is now flo o ded over bor ders of the EU. This Tur key’s po licy, which 
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many pe o ple call Neo-Ot to ma nism is seen by Cyprus. Gre e ce , Bul-
ga ria , Ser bia, Ma ce do nia and Mon te ne gro as an at tempt to re sto re the 
Ot to man Em pi re. And that me ans je o par di ze the bor ders of the EU and 
the oc cu pa tion of part of its te ri tory.But al so the co un tri es of for mer 
Yugo sla via and Al ba nia.

The main sup por ters of the Tur key in the se co un tri es but al so in 
BiH, Mon te ne gro. Ma ce do nia and Ser bia are Mu slims ci ti zens of the se 
co un tri es. Mu slims who do not be long to the Tur kish na tion be ca u se 
they are se pa ra te na ti ons Slavs and Al ba ni ans. So the an swer to the qu e-
sti on which con nects them with a for mal se cu lar Tur key is Islam. What 
we ha ve said abo ve. Due to the fact that they ac cep ted Islam du ring 
Ot to man Em pi re tho se re si dents of men ti o ned co un tri es feel very clo se 
to the Turks, who are et hni cally dif fe rent from them com ple tely. This 
is be ca u se Islam do es not re cog ni ze the term na tion, but all Mu slims 
are tre a ted as brot hers and one na tion(um ma/ara bic no tion ) who ha ve 
to li ve in the ter ri tory of the sa me Sta te which is ma na ged ac cor ding to 
Isla mic law. Clergy of the Isla mic com mu ni ti es in the men ti o ned ter ri-
to ri es openly pre ach this . Be e ca u se it’s the ir job and that is the ba sis of 
Isla mic the o logy. And Islam do es not se pa ra te the sta te from re li gion. 
So Isla mic clergy pre ach unity of all Mu slims. The re fo re, they se arch 
po wer that will be able to ac hi e ve this goal . Mo dern Tur key shows 
in te rest to be this po wer in the Bal kans. It me ets the sup port of a lar ge 
num ber of mu slim- ci ti zens of Ser bia, Ma ce do nia, Al ba nia, Mon te ne-
gro and Bo snia and Her ce go vi ne.This is espe ci ally seen du ring fo ot ball 
matches whe re Mu slim sup por ters wa ve Tur kish flags.
What we must know is that the goal of tho se Mu slim is not re-
sto ra tion of Ot to man Em pi re but the uni fi ca tion of all Mu slims 
of the world. A a Neo-Ot to man em pi re is only a step to wards the 
fi nal goal. 

Key words: Tur key, In flu en ce, Po li tics, For mer Yougo sla via, Neo ot to ma nism. 
Po li to logy of re li gion

* Овај рад је примљен 18. септембра 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 27. новембра 2014. године.
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ИНСТИТУЦИОНАЛНЕОСНОВЕНОВОГ
МОДЕЛАПРИВРЕДНОГРАЗВОЈАСРБИЈЕ*

Сажетак
Ви ше де це ниј ска ре форм ска прак са еко но ми је у Ср би ји на-

ме ће нео п ход ност ис тра жи ва ња и ана ли зе ре фор ми из јед ног дру-
га чи јег угла. Ви ше се не мо же кри ви ти сам про цес тран зи ци је ко ји 
пре ду го тра је, већ се мо ра по ста ви ти пи та ње, због че га је та ко? 
По ред свих не да ћа ко је су за де си ле Ср би ју у по след њих две и по 
де це ни је, ипак се сти че ути сак да је про те кло и ви ше не го до вољ но 
вре ме на да се по ли тич ки си стем ста би ли зу је, а да се еко но ми ја опо-
ра ви. По себ но ако има мо у ви ду скром не еко ном ске по тен ци ја ле 
Ср би је. У ра ду ће мо по ну ди ти је дан но ви при ступ ана ли зе еко ном-
ских ре фор ми у Ср би ји, ко ји ће на гла си ти уло гу и зна чај ин сти ту-
ци ја за ефи ка сно спро во ђе ње истих. Ни јед на зе мља, па ни Ср би ја, 
свој при вред ни раст и раз вој, на сред њи и ду ги рок, не мо же оства-
ри ти без ква ли тет них ин сти ту ци ја. По ку ша ће мо да од го во ри мо на 
пи та ња за што Ср би ја за о ста је у еко ном ским ре фор ма ма, те да на 
осно ву до би је них од го во ра по ну ди мо је дан но ви при ступ бу ду ћим 
еко ном ским ре фор ма ма, ко ји ће се ба зи ра ти на аде кват ним ин сти-
ту ци о нал ним про ме на ма по ла зе ћи од ма те ри јал них и по ли тич ких 
ре ал но сти и мо гућ но сти. Из ових фун да мен тал них про ме на мо же 
про и за ћи оп ти мал ни мо дел при вред ног раз во ја Ср би је.
Кључ не ре чи: ин сти ту ци је, еко ном ске ре фор ме, при вред ни раз вој,  

Ср би ја

* Рад је на стао у окви ру на уч но-ис тра жи вач ког про јек та Уни вер зи те та у Бе о гра ду – Фа-
кул те та по ли тич ких на у ка, ПолитичкиидентитетСрбијеурегионалномиглобалном
контексту (еви ден ци о ни број 179076), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. 
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УВОД

Аде ква тан ин сти ту ци о нал ни оквир је сте основ ни услов но-
вог мо де ла при вред ног раз во ја Ср би је. За ве ћи ну зе ма ља у тран зи-
ци ји, па и за Ср би ју, сма тра се да је нај по де сни ји и нај у спе шни ји 
кон цепт ин сти ту ци о нал не по ли ти ке: мо дел со ци јал но – тр жи шне 
при вре де. Овај мо дел под ра зу ме ва та кву ин сти ту ци о нал ну струк-
ту ру ко ја ће под сти ца ти тр жи шне прин ци пе, али то укљу чу је и 
од ре ђе не ме ха ни зме др жав не ин тер вен ци је ко ји ће упра вља ти 
кон ку рен ци јом на на чин да се пра во вла сни штва, као јед на од ин-
сти ту ци о нал них де тер ми нан ти при вред ног раз во ја, не мо же ни јед-
ног тре нут ка угро зи ти. Реч је о еко ном ском си сте му чи ја је основ на 
ин тен ци ја да ство ри пра ви ла ко ја ће ре гу ли са ти тр жи шне ак тив но-
сти при вред них су бје ка та, те да по том кон тро ли ше њи хо ву при ме-
ну. Ак це нат та ко де фи ни са не кон сти ту тив не прав не др жа ве по чи ва 
на вла сти тој од го вор но сти ње них гра ђа на. Кон сти ту тив на др жа ва 
на сто ји да у окви ру по ли ти ке прав ног по рет ка ство ри и оси гу ра 
еле мен те мо де ли ра ња еко ном ског и со ци јал ног си сте ма.1) 

На ме ће се као ну жност и нео п ход ност ак тив на и од го ва ра-
ју ћа др жав на ин сти ту ци о нал на по ли ти ка, са ци љем из град ње аде-
кват них, ква ли тет них ин сти ту ци ја. Ин сти ту ци о нал на по ли ти ка за 
основ ни циљ мо ра има ти обез бе ђе ње со ци јал но – еко ном ске ста-
бил но сти, као и по кре та ње свих по тен ци ја ла дру штва и њи хо во 
ста вља ње у функ ци ју при вред ног ра ста и раз во ја. Ин сти ту ци о-
нал не осно ве но вог мо де ла при вред ног раз во ја Ср би је мо ра ју би-
ти усме ре не у два прав ца: је дан је ис пра вља ње не са вр ше но сти на 
тр жи шту (аси ме трич ност ин фор ма ци ја, не е фи ка сна ало ка ци ја ре-
сур са, и сл.), а дру ги је сте ис пра вља ње не у спе ха др жа ве (но ва ин-
сти ту ци о нал на по ли ти ка ну жно зна чи и но ву по ли тич ку струк ту ру 
– власт, из град њу од го ва ра ју ће за кон ске ре гу ла ти ве, и сл.). Ти ме 
ће се до при не ти из град њи ква ли тет ни јих ин сти ту ци ја ко је по ста ју 
око сни ца ње ног при вред ног раз во ја. Као та кве, оне су га ран ци ја 
по ли тич ке, прав не и еко ном ске ста бил но сти, а то су основ ни кри-
те ри ју ми ко ји ма се упра вља ју ин ве сти то ри при ли ком раз ма тра ња 
где ће ин ве сти ра ти свој ка пи тал. 

Мо ра мо ува жи ти не ко ли ко ви тал них смер ни ца при ли ком 
из град ње ква ли тет ни јег ин сти ту ци о нал ног окви ра Ср би је. Пр во, 
мо ра ју се обез бе ди ти сви нор ма тив ни пред у сло ви ко ји ће га ран то-
ва ти еко ном ске сло бо де, а то зна чи да је по треб но по ве ћа ти сте пен 
де ре гу ла ци је. Ти ме ће се под ста ћи кон ку рен ци ја. За тим, нео п ход но 

1) Ха се Х. Р., Шнај дер Х., Вај гелт К., Лексиконсоцијалнетржишнепривреде, Kon rad-Ade-
na u er-Stif tung, Бе о град, 2005., стр. 358 – 366.
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је из вр ши ти ре фор му јав ног сек то ра, по ла зе ћи пр вен стве но од чи-
ње ни це да са ма при ро да сво јин ске струк ту ре ни је узрок не е фи ка-
сно сти јав ног сек то ра, већ на чин на ко ји се њи ме упра вља. По том, 
нео п ход но је из вр ши ти ре ви зи ју ак ту ел них за кон ских ре ше ња, по-
себ но у обла сти рад ног за ко но дав ства и из вр ши ти нео п ход не из-
ме не ко ји ма ће се под ста ћи за по сле ност. У сфе ри по ре ске по ли-
ти ке, по треб но је раз мо три ти мо гућ ност сма ње ња по ре за, чи ме ће 
се сти му ли са ти при вред не ак тив но сти. Ове ре фор ме мо ра ју би ти 
пра ће не аде кват ном мо не тар ном и фи скал ном по ли ти ком, као и 
ефи ка сним бан кар ским сек то ром. Збри ња ва ње и обез бе ђе ње од ре-
ђе них об ли ка со ци јал не по мо ћи нај у гро же ни јим сло је ви ма ста нов-
ни штва, тзв. „гу бит ни ци ма тран зи ци је“, је сте је дан од при о ри те та. 
По себ на па жња се мо ра по све ти ти ре ви та ли за ци ји јав не упра ве и 
ло кал не са мо у пра ве, у ци љу по ве ћа ња њи хо ве ефи ка сно сти. Хит-
но се мо ра спро ве сти од луч на бор ба про тив ко руп ци је на свим ин-
сти ту ци о нал ним ни во и ма. Ре фор ми са ти пра во суд ни си стем, та ко 
да се по ве ћа ефи ка сност су до ва у ра ду, као и њи хо ва не за ви сност у 
оба вља њу основ них де лат но сти. У том прав цу, до ла зи до из ра жа ја 
пи та ње пра ва вла сни штва и оси гу ра ња ње го ве за шти те. Ре фор ма 
суд ства је, јед ним де лом, ве о ма зна чај на и због овог раз ло га. 

Из град ња ква ли тет них ин сти ту ци ја, на осно ву на ве де ног, 
пред ста вља је дан си стем ски пре о бра жај на свим ни во и ма вла сти, 
те је дан пот пу но дру га чи ји при ступ у кон цеп ци ји стра те ги је при-
вред ног раз во ја Ср би је. Сто га, нео п ход но је ра ди ти и на раз ви ја њу 
све сти у дру штву о нео п ход но сти, али и ком плек сно сти на ве де них 
про ме на. На тај на чин ће се обез бе ди ти пот пу на по др шка и је дан 
оп шти, дру штве ни кон сен зус око овог пи та ња. 

По ред на ве де них смер ни ца за из град њу ква ли тет них ин сти-
ту ци ја, те по себ ног зна ча ја кон ку рен ци је и де цен тра ли за ци је про-
це са до но ше ња од лу ка за ефи ка сно функ ци о ни са ње истих, Да глас 
Норт сма тра да је од есен ци јал не ва жно сти да по сто је пра ви ла ко ја 
ће под јед на ко ели ми ни са ти ка ко не у спе шне еко ном ске ор га ни за ци-
је, та ко и не у спе шне по ли тич ке ор га ни за ци је. Основ на ин тен ци ја 
је сте пот по ра ефи ка сних пра ви ла ко ја на гра ђу ју успе шност ор га-
ни за ци ја, са јед не стра не, док оне мо гу ћа ва ју, од но сно ли кви ди ра ју 
мо гућ ност на стан ка не у спе шних ор га ни за ци ја, ка ко по ли тич ких, 
та ко и еко ном ских, са дру ге стра не.2) Да кле, из град ња ефи ка сних 
по ли тич ких ин сти ту ци ја је сте conditio sine qua non за об ли ко ва-
ње ква ли тет ни јег ин сти ту ци о нал ног окви ра за успе шно функ ци-
о ни са ње еко ном ских ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја. Са мо оне дру-

2) Do u glass C. North, Институције,институционалнапромјенаиекономскауспјешност, 
Мasmedia, За греб, 2003., стр. 113.
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штве не ин сти ту ци је, ка ко ис ти че Сре тен Со кић, ко је не по сред но 
до при но се за јед нич ком еко ном ском ефек ту, чи је функ ци о ни са ње 
до при но си по зи тив ним еко ном ским про це си ма мо же мо свр ста ти у 
еко ном ске ин сти ту ци је.3) Ово ни је ни ма ло лак и јед но ста ван про-
цес. На про тив. Али је, сва ка ко, од ре ђу ју ћи по ис ход еко ном ског 
ра ста и раз во ја.

1.КАНОВОММОДЕЛУПРИВРЕДНОГРАЗВОЈА
СРБИЈЕ–ИНСТИТУЦИОНАЛНИПРЕДУСЛОВИ

При ли ком раз ма тра ња ко је су то нај по де сни је ин сти ту ци је 
као осно ва за ефи ка сан еко ном ски раст и раз вој у зе мља ма у тран-
зи ци ји, мо ра мо нај пре утвр ди ти до са да шње не до стат ке у функ ци-
о ни са њу по сто је ћих. Ана ли за мо ра об у хва ти ти све ни вое и гра не 
др жав не вла сти. Основ ни кри те ри јум од ко га мо ра мо по ћи при-
ли ком пре по ру ке за фор ми ра ње но вог ин сти ту ци о нал ног окви ра 
је сте са гле да ва ње у ко јој ме ри ће но ве ин сти ту ци је би ти у мо гућ-
но сти да обез бе де под сти цај не усло ве за ефи ка сну еко но ми ју, те 
са мим тим и да ути чу на по ве ћа ње оп штег бла го ста ња у дру штву. 

По ла зи мо од пи та ња ко је су то ин сти ту ци је ко је га ран ту ју 
ду го роч но одр жив при вред ни раз вој? Ка ко ство ри ти та кве ин сти-
ту ци је? Де ни Ро дрик сма тра да се у сва кој зе мљи ко ја тен ди ра ка 
ду го роч но одр жи вом при вред ном раз во ју мо ра ра ди ти на раз ви-
ја њу сле де ћих ин сти ту ци ја: ин сти ту ци је за шти те пра ва вла сни-
штва, ре гу ла тор не ин сти ту ци је, ин сти ту ци је ма кро е ко ном ске ста-
бил но сти, ин сти ту ци је со ци јал не си гур но сти, као и ин сти ту ци је 
упра вља ња кон флик ти ма. Под во де ћи их ску па под де мо крат ским 
по рет ком Ро дрик ис ти че да је сва ка зе мља спе ци фич на и, сход но 
то ме, по чи ва на се би свој стве ним ин сти ту ци ја ма, те се за ла же за 
не го ва ње ин сти ту ци о нал ног ди вер си фи ци те та.4) На овом за кључ ку 
је мо рао по чи ва ти це ло ку пан про цес тран зи ци је  у бив шим со ци ја-
ли стич ким зе мља ма. Ин тен зи тет ин сти ту ци о нал не тран сфор ма ци-
је и ин сти ту ци о нал но при ла го ђа ва ње но вим еко ном ским зах те ви-
ма је де тер ми ни сао њен успех. Ме ђу тим, у ре фор ма ма се по шло од 
истих прет по став ки, али са раз ли чи тим ис хо ди ма де тер ми ни са ним 
раз ли чи тим ква ли те том ин сти ту ци ја. 

3) Сре тен Со кић, „Еко но ми ја и еко ном ске ин сти ту ци је“, Политичкаревија, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Го ди на (XXV) XII, vol. 36, бр. 2., Бе о град, 2013., стр. 185 – 206., стр. 
190. 

4) Da ni Ro drik, “In sti tu ti ons for high-qu a lity growth: what are they and how to ac qu i re them”, 
wor king pa per, Na ti o nal Bu re au of Eco no mic Re se arch, Cam brid ge, Fe bru ary 2000., pp. 1 – 
48. 
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С об зи ром да је про цес тран зи ци је за хва тио у нај ве ћој ме-
ри бив ше со ци ја ли стич ке зе мље, отво рио се про стор за од ре ђе ну 
ком па ра тив ну ана ли зу ква ли те та ин сти ту ци ја и ин сти ту ци о нал них 
ре фор ми у тим зе мља ма. Пру жи ла се мо гућ ност да на при ме ри ма 
дру гих усва ја мо до бре, а ели ми ни ше мо ло ше ре форм ске по ду хва-
те, уз од ре ђе ну до зу ре зер ве ко ја је по сле ди ца од ре ђе них спе ци фич-
но сти и по себ но сти ка рак те ри стич них за сва ку зе мљу по на о соб. 
Ме ђу тим, основ ни мо ме нат на ко ме тре ба за сно ва ти ком па ра тив ну 
ана ли зу је сте ефи ка сност ин сти ту ци ја. Пре и спи ту ју ћи ефи ка сност 
ин сти ту ци ја (до но ше ње и им пле мен та ци ја за кон ских ре ше ња, 
ефи ка сност и не за ви сност у ра ду, до след ност у спро во ђе њу од лу-
ка, и сл.), от кри ва мо ко ји су то не до ста ци на шег ин сти ту ци о нал ног 
окви ра. Но вим и ква ли тет ни јим ин сти ту ци о нал ним ре фор ма ма 
чи ни мо пр ви ко рак ка ус по ста вља њу ква ли тет не ин сти ту ци о нал-
не осно ве ма кро е ко ном ске ста бил но сти, тј. ства ра мо ин сти ту ци-
о нал ни ам би јент по го дан за под сти ца ње еко ном ских ак тив но сти 
на тр жи шту. Ти ме др жа ва сти му ли ше раст еко ном ских тран сак ци-
ја, га ран ту је ста би лан еко ном ски си стем, од но сно бит но ути че на 
сма ње ње би ло ка квог ри зи ка у еко ном ским тран сак ци ја ма, што је 
по себ но ва жно за зе мље у тран зи ци ји. У том по гле ду, од пре суд не 
ва жно сти је уло га по ли тич ких и еко ном ских ин сти ту ци ја.5)

Де ло ва ње др жа ве у зе мља ма у тран зи ци ји се од ви ја у два 
прав ца. Пр ви је сте ства ра ње ин сти ту ци о нал ног ам би јен та за но ви 
еко ном ски си стем, из ко га, као дру ги пра вац, про ис ти че низ кон-
крет них ме ра еко ном ске по ли ти ке. Тре нут но је у Ср би ји ак ту ел на 
из град ња ни за при мар них еле ме на та ин сти ту ци о нал ног си сте ма 
еко но ми је у сфе ри пред у зет нич ког ор га ни зо ва ња и по на ша ња. У 
том ни зу до ми ни ра стра те ги ја ре фор ми са ња др жав них, тј. јав них 
пред у зе ћа, од но сно њи хо вог све ве ћег усме ра ва ња ка прин ци пи ма 
тр жи шне еко но ми је, с тим што су она и да ље у вла сни штву др жа ве 
– циљ је сте да се, ру ко во де ћи се прин ци пи ма тр жи шта, ути че да та 
пред у зе ћа по ста ну ефи ка сна ис кљу чи во на осно ву свог ра да, а не 
да бу ду „про ду же на ру ка“ по ли тич ких пар ти ја и др жав них функ ци-
о не ра ко ји су на вла сти. То је пут ко јим ће ова пред у зе ћа иза ћи из 
ви ше де це ниј ске „ла жне ушу шка но сти“ у др жав не ста ти стич ке по-
ка за те ље. По о штра ва ње др жав ног од но са пре ма овим пред у зе ћи-
ма (ре дук ци ја др жав них суб вен ци ја, оштри ја бу џет ска по ли ти ка, и 
сл.), уз ре фор му си сте ма упра вља ња овим пред у зе ћи ма је сте пут 
ка њи хо вој истин ској тран сфор ма ци ји, уз за др жа ва ње по сто је ћег 

5) О ути ца ју по ли тич ких и еко ном ских ин сти ту ци ја на при вред ни раст ви де ти: Ace mo glu 
Da ron, IntroductiontoModernEconomicGrowth, Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton and 
Ox ford, New Jer sey and Wo od stock Ox for dshi re, 2009.
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сво јин ског об ли ка. На ову стра те ги ју се, као не ма ње ва жно, на-
до ве зу је пи та ње ре фор ми ин сти ту ци ја ко је га ран ту ју за шти ту сво-
јин ских пра ва и по што ва ње уго во ра и уго вор них оба ве за. За шти та 
сво јин ских пра ва и уго во ра је сте је дан од кључ них ин сти ту ци о-
нал них пред у сло ва за под сти ца ње при вред ног ра ста, а по себ но за 
по ве ћа ње ин ве сти ци ја (стра них ди рект них ин ве сти ци ја) у зе мља-
ма у тран зи ци ји, на че му, у ве ћи ни слу ча је ва услед сла бе до ма ће 
аку му ла ци је, оне и ба зи ра ју свој при вред ни раз вој. 

За Ср би ју је бит но да из град ња но вог ин сти ту ци о нал ног 
окру же ња под ра зу ме ва це ло ви тост - у сми слу вр ста ин сти ту ци ја, 
њи хо вих ком пе тен ци ја и ме ђу у ти ца ја, али и са функ ци о нал ним ка-
рак те ри сти ка ма. Ова кве ин сти ту ци је – ква ли тет не и ефи ка сне, а 
опет не за ви сне и од го вор не – до при но се ства ра њу истин ских прет-
по став ки за убр зан при вред ни раз вој. За што је ово зна чај но пи та-
ње? Да рон Асе мо глу и Џејмс Ро бин сон нам ну де од го вор: „Ин сти-
ту ци је ути чу на по на ша ње и под сти ца је у ствар ном жи во ту и ти ме 
до при но се успе шно сти или не у спе шно сти на ро да. По је ди нач на 
об да ре ност бит на је на свим дру штве ним ни во и ма, али и њој је, да 
би по ста ла по зи тив на си ла, потребанинституционалниамбијент 
(под ву као МТ).“6)

За оства ре ње при вред ног ра ста у сва кој зе мљи, а по себ но у 
зе мља ма у тран зи ци ји, је су нео п ход не упра во ин ве сти ци је. У за-
ви сно сти од из во ра при вред ног ра ста, то мо гу би ти ин ве сти ци је 
ко ји ма се по ве ћа ва ко ли чи на ан га жо ва них фак то ра про из вод ње, 
али то мо гу, та ко ђе, би ти и ин ве сти ци је у обра зо ва ње, ко ји ма се 
по ве ћа ва ко ли чи на људ ског ка пи та ла. То мо гу би ти и раз не ин-
ве сти ци је усме ре не у ис тра жи ва ње и раз вој, на ко ји ма се за сни ва 
тех но ло шки раз вој и про грес. На тај на чин ће се по спе ши ти про-
из вод ни про цес, омо гу ћи ће се ра зни об ли ци по слов них ино ва ци-
ја, чи ме ће се зна чај но по ве ћа ти еко ном ска ефи ка сност. Сви ови 
ин ве сти ци о ни по ду хва ти по чи ва ју на од лу ци ко ју тре ба да до не се 
вла сник ка пи та ла, а ко ја се од но си на то где ће, на ко ји на чин и 
под ко јим усло ви ма он ин ве сти ра ти свој ка пи тал. По сма тра но у 
чи сто еко ном ском сми слу, вла сник ка пи та ла се у до но ше њу од лу ке 
упра вља ја сно утвр ђе ним и пре ци зним кри те ри ји ма, а то је су, пре 
све га, оче ки ва ни при но си од ин ве сти ци ја. Ако су ве ћи оче ки ва ни 
при но си, он ће се од лу чи ти да ин ве сти ра у тај од ре ђе ни по слов ни 
по ду хват. Ме ђу тим, уко ли ко су при но си ни ски, он не ће пла си ра ти, 
тј. ин ве сти ра ти свој ка пи тал. 

6) Да рон Асе мо глу, Џејмс А. Ро бин сон, Заштонародипропадају–порекломоћи,проспе-
ритетаисиромаштва, Clio, Бе о град, 2014., стр. 54. 
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У том по гле ду, уло га ин сти ту ци ја и је сте да обез бе ди вла-
сни ку ка пи та ла рас ту ће оче ки ва не при но се, тј. да по сред ством 
аде кват них ин сти ту ци о нал них ме ха ни за ма га ран ту је не сме та но 
од ви ја ње свих ње го вих еко ном ских ак тив но сти. Из дво ји ће мо као 
нај ва жни је за шти ту сво јин ских пра ва и од но са, са јед не стра не, 
као и си гур ност и ре а ли за ци ју пре у зе тих уго вор них оба ве за, са 
дру ге стра не. Бу ду ће стра те ги је и кон цепт ква ли тет ни јег ин сти-
ту ци о нал ног окви ра Ср би је мо ра ју ува жи ти на ве де не пред у сло ве. 
По ред њих, сма тра мо зна чај ним још не ке од ко ра ка, ко је од го вор ни 
у Ср би ји мо ра ју пред у зе ти у прав цу из град ње истин ски ква ли тет-
них и не за ви сних ин сти ту ци ја. Вла сти мир Ле ко вић ис ти че не ко ли-
ко зна чај них ме ра, од ко јих би смо по себ но ис та кли за шти ту пра ва 
вла сни штва и ја ча ње кор по ра тив ног упра вља ња, раз ви ја ње ин сти-
ту ци је сте ча ја и за шти ту пра ва кре ди то ра, ефи ка сну ан ти мо но пол-
ску по ли ти ку, као и по ве ћа ње ефи ка сно сти у упра вља њу др жав ним 
вла сни штвом.7)  

Нео п ход но је, да кле, из вр ши ти ко ре ни те ре фор ме и ра ди-
ка лан „за о крет“ у ин сти ту ци о нал ним ре фор ма ма у Ср би ји, ко је и 
oнако тра ју пре ду го. Ни смо ис ко ри сти ли пред но сти ко је су нам се 
ну ди ле из по зи тив них при ме ра дру гих пост со ци ја ли стич ких зе ма-
ља ко је су про цес тран зи ци је успе шно окон ча ле. Мно штво је и дру-
гих раз ло га (као што су не ста бил на мо не тар на по ли ти ка – не ре а лан 
де ви зни курс, пре бр за и, чи ни се, не кон тро ли са на ли бе ра ли за ци ја 
тр го ви не, по ли тич ка не ста бил ност, итд.) за ло ше ста ње при вре де у 
Ср би ји, али се ипак не по сто ја ње ста бил них и аде кват них ин сти ту-
ци ја мо же озна чи ти „глав ним крив цем“. Успех ре фор ми се ме рио 
са мо бр зи ном ко јом су спро во ђе не, а ни ка ко за ла же њем у њи хо ву 
су шти ну. Хте ли смо, што би Џо зеф Сти глиц ре као, да уве де мо тр-
жи шну еко но ми ју без по сто ја ња тр жи шних ин сти ту ци ја. Сход но 
то ме, до са да шњи ре зул та ти тран зи ци је у Ср би ји су по ра жа ва ју ћи: 
при ва ти за ци ја са де струк тив ним еко ном ским по сле ди ца ма, по ја ва 
мо но пол ских струк ту ра (по себ но у тр го ви ни), ни је до шло до по-
бољ ша ња усло ва по сло ва ња, а што се ти че ме ђу на род не по зи ци је, 
Ср би ја је и да ље пре ма свим ме ђу на род ним стан дар ди ма у огром-
ном за о стат ку, а на свим ме ђу на род ним мер ним ле стви ца ма „су ве-
ре но вла да за че љи ма ко ло на“. 

Из на ве де ног, за кљу чу је мо да они ко је спро во де про ме не, 
нај пре са ми тре ба да се про ме не. Ту пр вен стве но ми сли мо на по-
ли тич ке пред став ни ке и њи хов од нос пре ма др жа ви, вла сти и ин-
сти ту ци ја ма, за тим пре ма др жав ном вла сни штву (ко је се че сто по-

7) Вла сти мир Ле ко вић, Институционална економија, Еко ном ски фа кул тет, Кра гу је вац, 
2010., стр. 260 – 261.
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сма тра као не ка кав при ват ни по сед), и др. Из град ња но вог си сте ма 
вред но сти, за сно ва ног на кри те ри ју ми ма ду го роч но сти и ста бил-
но сти, би ће не ми нов но ис пра ће на и из град њом ста бил них, ква ли-
тет них и на ду ги рок одр жи вих ин сти ту ци ја. 

По себ ну па жњу скре ће мо на уло гу и зна чај вла да ви не пра ва, 
као ве о ма зна чај ног пред у сло ва ста бил ног ам би јен та еко но ми је, 
ра ста и раз во ја, а у окви ру то га, по себ но ефи ка сне за шти те сво јин-
ских пра ва у по гле ду ус по ста вља ња осно ва за ду го роч но одр жи-
ви при вред ни раз вој. Бо рис Бе го вић ука зу је да уко ли ко не по сто ји 
ефи ка сна за шти та при ват них сво јин ских пра ва, што не ми нов но во-
ди ка оба ра њу оче ки ва не сто пе при но са, вла сни ци ка пи та ла ће се 
од лу чи ти да по ву ку свој ка пи тал са на шег тр жи шта и пре су ме ри ће 
га у оне зе мље ко је су на ви шем ступ њу вла да ви не пра ва у од но су 
на на шу зе мљу. Он ис ти че да, уко ли ко не по сто ји за шти та сво јин-
ских пра ва, тј. оних оче ки ва них сто па при но са, од стра не др жа ве, 
вла сник ка пи та ла се од лу чу је на ал тер на тив ну, од но сно соп стве ну 
за шти ту свог ка пи та ла у та квим усло ви ма: „Је дан од ме ха ни за ма за 
та кву за шти ту за сни ва се на то ме да про из вод ни фак то ри, пре свих 
ка пи тал, бе же у оне об ли ке у ко ји ма их је лак ше чу ва ти као ре сурс 
соп стве ним сна га ма: на при мер у не крет ни не или го то ви ну.“8) Ти-
ме др жа ва не га тив но ути че на при вред ни раст, јер не сти му ли ше 
„опло ђа ва ње“ ка пи та ла, већ га усме ра ва у оне при вред не гра не и 
сек то ре ко ји се ка рак те ри шу ни жом сто пом при но са. 

У при лог на ве де ном ис ти че мо и тврд њу Џе фри ја Сак са, ко-
ји је све до не дав но био је дан од нај ве ћих за го вор ни ка „ре дук ци-
је“ др жав не уло ге у еко но ми ји, а ко ји са да по себ но ин си сти ра на 
„вла да ви ни пра ва“ и си гур но сти сво јин ских од но са: „Др жа ва игра 
кључ ну уло гу и у вла да ви ни пра ва. Ка да не би по сто ја ла др жа ва, 
вла да ли би анар хи ја и на си ље. Ако је др жа ва у ве ли кој ме ри ко-
рум пи ра на, дру ге ин сти ту ци је, као што је бан кар ски сек тор, функ-
ци о ни са ће у не прав ном окру же њу и би ће осу ђе не на про паст... Ко 
ће мо ћи да по слу је ако уго во ри не мо гу да се из вр ше, ако су до ви 
не функ ци о ни шу?“9) Си гур ност сво јин ских пра ва је, у том прав-
цу, им пе ра тив ин сти ту ци о нал них ре фор ми у Ср би ји: „Си гур ност 
сво јин ских пра ва од кључ ног је зна ча ја јер је ди но се од оних с та-
квим пра ви ма мо же оче ки ва ти да ин ве сти ра ју и уве ћа ва ју про из-
вод њу.“10)

8) Бо рис Бе го вић, Институционалниаспектипривреднограста, Слу жбе ни гла сник, Бе о-
град, 2011., стр. 199.

9) Џе фри Д. Сакс, Добаодрживогразвоја, ЦИРСД и Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2014., 
стр. 119. 

10) Да рон Асе мо глу, Џејмс А. Ро бин сон, Заштонародипропадају–порекломоћи,проспе-
ритетаисиромаштва, Clio, Бе о град, 2014., стр. 87. 
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Да кле, услед не мо гућ но сти за шти те сво јин ских пра ва и уго-
во ра, ка пи тал бе жи у оне ин ве сти ци о не по ду хва те ко ји ни су од не-
ког ве ли ког еко ном ског зна ча ја за др жа ву, тј. не ма ју не ки зна чај-
ни ји ути цај на сто пу при вред ног ра ста. Ин ди ка тив но је по ме ну ти 
да је ово по ка за тељ не до ста та ка ин сти ту ци о нал них ме ха ни за ма 
др жа ве, чи ји се не га ти ван ути цај по себ но мо же при ме ти ти на при-
ме ру при ва ти за ци је. Не у спех ин сти ту ци о нал ног уре ђе ња про це са 
при ва ти за ци је у Ср би ји, од ко је се мно го ви ше оче ки ва ло, пре у сме-
рио је це ло ку пан еко ном ски ток и раз вој Ср би је у сек тор услу га.

Низ је си стем ских про ме на ко је усло вља ва ју но ви и нео п хо-
дан мо дел еко ном ских и си стем ских ре фор ми у Ср би ји. Ове про ме-
не тре ба да ис ка жу та кво „ми ље“ ин сти ту ци о нал ног ор га ни зо ва ња 
и њи хо вог де ло ва ња ко ји би се из ра зио као це ли на но вог мо де ла 
при вред ног раз во ја Ср би је.

2.МОДЕЛПРИВРЕДНОГРАЗВОЈАСРБИЈЕ
–КАКОДОПУТAKAУСПЕХУ?

Бу ду ћи мо дел при вред ног раз во ја Ср би је мо ра пре ва зи ћи 
не ке основ не про бле ме и не до стат ке до са да шње ре ал но сти, не-
га тив них про це са и тен ден ци ја ко ји су се ис по љи ли као пот пу ни 
раз вој ни не у спех. Ма ни фе сту је се као го то во тра гич но за о ста ја ње 
и оси ро ма ше ње це ло куп ног дру штва. Из град ња но вог мо де ла под-
ра зу ме ва да се у са мом по чет ку кри тич ки са гле да ју осно ве си стем-
ске, од но сно ин сти ту ци о нал не ре ал но сти. Тек на кон то га је мо гу ће 
за сно ва ти ре форм ске, си стем ско – ин сти ту ци о нал не окви ре бу ду-
ћег успе шног раз во ја. 

Основ ни про блем при вред ног за о ста ја ња је, сва ка ко си стем-
ске при ро де, због че га мо ра мо нај пре ди јаг но сти фи ко ва ти на пра ви 
на чин нај ва жни је узро ке до са да шње, мо же мо сло бод но ре ћи, ло ше 
кон цеп ци је при вред ног раз во ја Ср би је. По след ња свет ска еко ном-
ска кри за је до дат но по гор ша ла већ иона ко до вољ но те шко еко ном-
ско ста ње у Ср би ји. Мо гу се из дво ји ти не ки про бле ми ко ји су, ка ко 
ис ти че М. Ува лић, „...ка рак те ри стич ни за ве ћи ну зе ма ља ис точ не 
Евро пе, пре све га мо дел ра ста за сно ван на по тро шњи уме сто на 
ин ве сти ци ја ма, на сна жном по ра сту кре ди та и за ду жи ва ња, и на 
огром ној за ви сно сти од при ли ва стра ног ка пи та ла...“.11)  Ме ђу тим, 
по сто је и не ки про бле ми ко ји су спе ци фич ни са мо за Ср би ју.

11) Ми ли ца Ува лић, „Про бле ми до са да шњег мо де ла раз во ја Ср би је“, у: Новастратегија
развојапривредеСрбије–изазовиекономскеполитикеу2011.години, ред. Ју риј Ба јец и 
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 Ука жи мо са мо на део нај бит ни јих. Си стем ске про ме не су 
че сто ка сни ле, би ле не а де кват не и пар ци јал не. Ин сти ту ци о нал не 
про ме не та ко ђе. Сам са др жај и ком пе тен ци је ин сти ту ци ја су би ли 
по ра жа ва ју ћи. Еко ном ска по ли ти ка Ср би је се „ле лу ја во“ кре та ла 
пра те ћи по ли тич ке афи ни те те и аспи ра ци је ко је су се ве о ма че сто 
ме ња ле. Због то га, ни је се мо гло ни ка ко го во ри ти о не ком ду го роч-
но одр жи вом мо де лу при вред ног раз во ја Ср би је. Ме ђу тим, сма-
тра се да су „...учи ње не (су) три гре шке ко је су бит но ути ца ле на 
еко ном ске ре фор ме при ме ње не од 2001. на о ва мо. Као пр во, ста ње 
при вре де Ср би је ни је до вољ но објек тив но про це ње но; дру го, ова-
ква пр во бит на оце на си ту а ци је пред о дре ди ла је из бор при о ри те та; 
и тре ће, та кав из бор при о ри те та до вео је до за по ста вља ња не ких 
дру гих обла сти ко је су под јед на ко ва жне за по сти за ње бр жих про-
ме на еко ном ског си сте ма.“12)  Од по чет ка тран зи ци је у Ср би ји па 
све до да нас, ци ље ви еко ном ске по ли ти ке су би ли од раз не мо гућ-
но сти но си ла ца по ли тич ке вла сти да се „ухва те у ко штац“ са еко-
ном ским про бле ми ма са ко ји ма се су о ча ва ју.13) След стве но то ме, 
еко ном ска по ли ти ка је би ла „у су да ру“ са ре ал ним ста њем, а ње на 
глав на од ли ка је би ла нео бјек тив ност, због че га је из гу би ла ле ги ти-
ми тет у Ср би ји.14) Као „про ду же на ру ка“ по ли ти ке, еко ном ска по-
ли ти ка и ње не ме ре су слу жи ле ис кљу чи во сла бље њу еко ном ских 
по тен ци ја ла, о че му нај бо ље све до чи раз би ја ње ре ал ног, од но сно 
ин ду стриј ског сек то ра, као по лу ге при вред ног раз во ја, че му је нај-
ви ше до при не ла ин сти ту ци о нал но не у те ме ље на при ва ти за ци ја. 
Ови про це си су, на рав но, до при не ли бу ја њу си ве еко но ми је и по-
ве ћа њу ње ног ути ца ја у ско ро свим ин сти ту ци о нал ним и дру штве-
ним ме ха ни зми ма ин тер ак ци је. Све је ве ћи број не за по сле них у 
Ср би ји. Пен зи о не ри, као нај у гро же ни ја ка те го ри ја ста нов ни штва, 
је су мо жда и нај ве ћи „гу бит ни ци тран зи ци је“. Си ро ма штво по при-
ма алар мант не раз ме ре. Низ је на ци о нал них стра те ги ја са ис так-
ну тим прин ци пи ма со ци јал не по ли ти ке ко ји оста ју са мо „мр тво 
сло во на па пи ру“. Па ра док сал на је чи ње ни ца да се си ва еко но ми ја 
у Ср би ји мо же по сма тра ти и као фак тор сма ње ња со ци јал них тен-
зи ја, јер омо гу ћа ва ка кав – та кав вид обез бе ђе ња основ них, ег зи-

Ми о мир Јак шић, 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 у Бе о гра ду, 2011., стр. 61 – 77., стр. 61.

12) Ibid., стр. 62. 

13) По гле да ти за ни мљив рад на ову те му: Дра га на Пе тра ко вић, „Ри зи ци успе шног за вр шет-
ка тран зи ци је у Ср би ји“, Индустрија, Vol. 32, iss. 1-2, Еко ном ски ин сти тут, Бе о град, 
2004., стр. 119 – 129. 

14) О про бле ми ма еко ном ске по ли ти ке у Ср би ји ви де ти ви ше у: Љу бо мир Ма џар, Искуше-
њаекономскеполитикеуСрбији, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011. 
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стен ци јал них по тре ба ве ли ког бро ја ста нов ни ка у Ср би ји. Шта је 
са ко руп ци јом? До кле се сти гло у про це су ре струк ту ри ра ња нај-
зна чај ни јих пред у зе ћа у Ср би ји? Ко ли ки је до при нос при ва ти за ци-
је овом про це су? 

Го во ре ћи о мо де лу при вред ног ра ста и раз во ја у Ср би ји, ва-
жно је да се освр не мо и на не ке оп ште оце не и ка рак те ри сти ке 
мо де ла ра ста у зе мља ма у тран зи ци ји. Бо жи дар Це ро вић сма тра 
да по сто је и мно ги дру ги чи ни о ци ко ји ути чу на при вред ни раст 
зе ма ља у тран зи ци ји, а не са мо они ко ји се од но се стрикт но на 
еко ном ске ре фор ме. Ове при вре де у од ре ђе ном тре нут ку до сти жу 
тзв. пре лом ну тач ку у ре фор ма ма, тј. до ђу до ни воа ка да тре ба да 
де фи ни шу од го ва ра ју ћи мо дел и ње му аде кват ну по ли ти ку ра ста. 
У су прот ном, сва ко ин си сти ра ње на са мом уна пре ђи ва њу ре фор ми 
и њи хо вим спон та ним ефек ти ма мо же би ти кон тра про дук тив но. 
Це ро вић да ље ис ти че да је за при вред ни раст зе ма ља у тран зи-
ци ји ва жна и струк ту ра при вре де, а нај зна чај ни је је сте да се во ди 
од го ва ра ју ћа „... ин ду стриј ска по ли ти ка и по ли ти ка ра ста...(чи ји) 
ре зул та ти су ге ри шу да се раз вој на по ли ти ка ко ја тре ба да под сти че 
ин ду стриј ску про из вод њу и из воз мо ра би ти по ве за на са кон крет-
ним усло ви ма сва ке зе мље, од но сно утемељенауњеноинститу-
ционалноиразвојнонаслеђе (под ву као, М.Т.)...“15)  

Ефи ка сан ин сти ту ци о нал ни оквир и ин сти ту ци о нал но уте-
ме ље ни ре форм ски пре о бра жа ји „иду ру ку под ру ку“ у прав цу 
при вред ног ра ста и раз во ја. Ква ли та тив не про ме не у осно ва ма 
при вред ног раз во ја Ср би је, с об зи ром да за ди ру у ско ро све обла-
сти про из вод ње, ра ста и раз во ја, су мо ра ле би ти ис пра ће не и од-
го ва ра ју ћом ин ду стриј ском по ли ти ком. То се ни је де си ло. Ин сти-
ту ци о нал но не у те ме ље на, те са мим тим, не у спе ла при ва ти за ци ја 
је до ве ла ин ду стри ју Ср би је у те шко ста ње, ста ње све ду бље кри-
зе. Исто вре ме но, не до вољ на про дук тив ност, за ста ре ла тех но ло-
ги ја, пра ће ни за тва ра њем ве ли ког бро ја пред у зе ћа, те све ве ћим 
бро јем не за по сле них и дру ги не га тив ни  трен до ви до ве ли су до 
ко лап са ин ду стриј ске про из вод ње и од су ства аде кват ног ко ри шће-
ња рас по ло жи вих про из вод них мо гућ но сти. С об зи ром да је за да-
љи при вред ни раз вој Ср би је, као и за ус по ста вља ње еко ном ских 
и со ци јал них пред у сло ва ње не по ли тич ке и еко ном ске ста бил но-
сти, ка ко на ме ђу на род ном, та ко и на уну тра шњем пла ну, ве о ма ва-
жна ин ду стриј ска по ли ти ка, бу ду ћи мо дел при вред ног ра ста мо ра 
ува жи ти по сто ја ње аде кват ног ин сти ту ци о нал ног окви ра ко ји ће 
под сти ца ти оне ин ду стриј ске при вред не гра не, са ком па ра тив ним 

15) Бо жи дар Це ро вић, Транзиција–замислииостварења, ЦИД Еко ном ски фа кул тет, Бе о-
град, 2012., стр. 469 – 470.
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пред но сти ма, ко је ће пред ста вља ти ова пло ће ње ре ал ног, са јед не, 
као и нај е фек тив ни јег при вред ног ра ста и раз во ја Ср би је, са дру ге 
стра не.

У прав цу за сни ва ња но ве стра те ги је при вред ног раз во ја 
Ср би је, по треб но је ува жи ти не ко ли ко кључ них ка рак те ри сти ка. 
Сре тен Со кић на во ди не ко ли ко: 1) пре ста нак оса вре ме њи ва ња и 
уса вр ша ва ња срп ске ин ду стри је да ти ра го то во чи та ву де це ни ју 
пре се це си је, 2) при ва ти за ци ја је на мет ну ла ин ду стри ји не мер љи-
ве, ско ро бес по врат не гу бит ке, 3) ре струк ту ри ра ње је во ђе но прин-
ци пом одва ја ња „оних це ли на“ ко је су има ле нај ве ћу вред ност на 
тр жи шту, те су се та ко мо гле бо ље про да ти, за тим ре струк ту ри ра-
ње ко је је усме ре но ка др жав ном пре у зи ма њу, или ли кви да ци ји, 4) 
по треб но је ува жи ти скро ман, али ипак зна ча јан до при нос ма лих и 
сред њих пред у зе ћа као бу ду ћих но си ла ца ин ду стриј ског раз во ја, 5) 
пре и спи ти ва ње и пре ци зи ра ње ком па ра тив них пред но сти струк ту-
ре срп ских пред у зе ћа је сте не ми нов ност, под сти чу ћи из во зну ори-
јен ти са ност срп ске при вре де.16)

У том кон тек сту, по треб но је из вр ши ти ра ди кал не ин сти ту-
ци о нал не ре фор ме ко је ће нај пре ство ри ти усло ве за ре ви та ли за-
ци ју ин ду стриј ског сек то ра и ње го вог ускла ђи ва ња са европ ским 
стан дар ди ма – то зна чи хит но за по че ти са мо дер ни за ци јом овог 
сек то ра. Не мо же се при вре да јед не зе мље као што је Ср би ја ба-
зи ра ти са мо на услу га ма. То чак ни не ке од нај ра зви је ни јих еко но-
ми ја не мо гу при у шти ти. Ин ду стри ја, од но сно ре ал ни сек тор мо ра 
би ти око сни ца при вред ног раз во ја Ср би је и на то ме се мо ра гра-
ди ти но ва раз вој на кон цеп ци ја. По ред јав них пред у зе ћа, ко ја пред-
ста вља ју „кич му“ срп ске при вре де, по треб но је знат но ви ше да ти 
про сто ра при ват ном сек то ру. Све ви ше се го во ри о ма лим и сред-
њим пред у зе ћи ма ко ја мо гу знат но до при не ти по ди за њу скром них 
по тен ци ја ла срп ске при вре де.

Нео п ход но је ства ра ње јед ног но вог мо де ла при вред ног раз-
во ја ко ји ће ува жи ти и да ље про гре сив но раз ви ја ти по тен ци ја ле ин-
ду стри је као ње го ве осно ве. Сто га, по треб но је ра ди ти на раз во ју 
но ве ин ду стриј ске по ли ти ке – но ве ин ду стри ја ли за ци је. Раз ло зи су 
очи глед ни. „Де ин ду стри ја ли за ци ја у Ср би ји има сле де ће по сле ди-
це: 1) огра ни ча ва ње уло ге спољ но – еко ном ских од но са у об на вља-
њу раз вој не про пул си је због не мо гућ но сти да се у крат ком ро ку 
ин тен зи ви ра из во зна по ну да ин ду стриј ских про из во да са ве ћом до-
да том вред но сти; 2) на ста вак па да за по сле но сти у ре ал ном сек то ру 
при вре де; 3) спо ра суп сти ту ци ја жи вог ра да, јер је нај ве ћи део рад-

16) Сре тен Со кић, ЕкономијаСрбије, C-print, Бе о град, 2011., стр. 458.
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не сна ге ан га жо ван у пред у зе ћи ма са ве о ма ни ским сте пе ном ме-
ха ни за ци је и ауто ма ти за ци је кључ них про из вод них про це са и по-
слов них ак тив но сти; док 4) огра ни че ња у ре ал ном сек то ру по чи њу 
да гу ше и раз вој ну про пул си ју пра те ћих де лат но сти (са о бра ћа ја, 
по слов них услу га, кон сал тин га, тр го ви не, бан кар ства).“17)  Да кле, 
по треб но је ра ди ти на про мо ци ји оних ци ље ва ин ду стриј ске по-
ли ти ке ко ји ће би ти усме ре ни ка спо ља, од но сно ко ји ће под ста ћи 
срп ски из воз, по бољ ша ти ње го ву струк ту ру. Исто вре ме но убр за но 
раз ви ја ти оне гра не ин ду стри је ко је има ју оп ти мал не мо гућ но сти у 
убр за ном при вред ном раз во ју. Основ ни прин цип та ко кон ци пи ра-
не ин ду стриј ске по ли ти ке би се мо рао ба зи ра ти на ком па ра тив ним 
пред но сти ма, пра ће ним по сте пе ним фа за ма мо дер ни за ци је, тј. тех-
но ло шког оса вре ме њи ва ња ин ду стри је и ње ног пре струк ту ри ра ња 
у том прав цу. Ти ме ће се ство ри ти но ви, а до дат но оја ча ти већ по-
сто је ћи ре ал ни пред у сло ви бу ду ћег при вред ног ра ста Ср би је. 

Мо дел при вред ног раз во ја Ср би је се мо ра ба зи ра ти на ин-
сти ту ци о нал ном окви ру ко ји ће би ти ин те гра тив ни део јед ног ши-
рег дру штве ног ин сти ту ци о нал ног окви ра це ло куп не еко но ми је 
Ср би је, под ко јим би смо свр ста ли ре гу ла тив не обра сце по на ша ња 
као и ме ха ни зме ко ји упра вља ју све у куп ним еко ном ским ак тив но-
сти ма. Тај ин сти ту ци о нал ни пре о бра жај, или „ин сти ту ци о нал но 
пре струк ту ри ра ње“, ка ко га на зи ва Све то зар Пе јо вић, под ра зу ме ва 
„...про пи си ва ње но вих фор мал них пра ви ла. Но во фор мал но пра-
ви ло ге не ри ше но ве оп ци је за људ ске ин тер ак ци је или мо ди фи ку је 
већ по сто је ће. У сва ком слу ча ју оно ме ња скуп до ступ них мо гућ-
но сти (theopportunityset) уну тар ко га се игра од ви ја. Ути цај но вог 
пра ви ла на еко ном ски учи нак мо ра сто га да за ви си од то га ка ко 
по је дин ци пер ци пи ра ју и су бјек тив но вред ну ју но ве суп стан ци о-
нал не од но се (tradeoffs).“18)

Го во ре ћи о не ком ево лу тив ном пу ту ин сти ту ци о нал ног раз-
во ја у Ср би ји, по себ но би смо ис та кли чи ње ни цу да је низ исто-
риј ских окол но сти, али и пр вен стве но по ли тич ке не ста бил но сти 
узрок ло шег ин сти ту ци о нал ног окви ра у Ср би ји. Ако би смо се 
фо ку си ра ли са мо на не ке од еко ном ских ак тив но сти, као што су, 
ре ци мо, из воз и спољ но тр го вин ска по зи ци ја Ср би је, али и низ дру-

17) Со фи ја Аџић, „Ин сти ту ци о нал ни оквир за по ве ћа ње ефи ка сно сти ин ду стриј ске по ли-
ти ке у Ср би ји“, у: Контроверзеекономскогразвојаутранзицији–СрбијаиЗападни
Балкан, ред. Бо жи дар Це ро вић и Ми ли ца Ува лић, На уч но дру штво еко но ми ста са Ака-
де ми јом еко ном ских на у ка и Еко ном ски фа кул тет у Бе о гра ду, 2011., стр. 195 – 209., стр. 
203.

18) Све то зар Пе јо вић, „Ди фе рен ци ја ци ја ре зул та та ин сти ту ци о нал них про ме на у Цен трал-
ној и Ис точ ној Евро пи: уло га кул ту ре“, Економскианали, бр. 163., Еко ном ски фа кул тет, 
Бе о град, ок то бар 2004., стр. 7 – 30., стр. 12.  
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гих еко ном ских ак тив но сти, уви де ли би смо да је про блем ло шег 
мо де ла при вред ног раз во ја Ср би је на стао услед ни за уну тра шњих 
чи ни ла ца – ло ше еко ном ске по ли ти ке ко ја је у слу жби „по ли тич ке“ 
по ли ти ке, али и дру гих чи ни ла ца као што је не мо гућ ност до ма ћих 
при вред них су бје ка та да се мо дер ни зу ју, те све ве ћа њи хо ва пре о-
ри јен ти са ност на де лат но сти као што је про из вод ња ро бе за ши ро-
ку по тро шњу, али и од ре ђе не дру ге, услу жне де лат но сти. 

По ста вља се пи та ње, да ли Ср би ја са по сто је ћим мо де лом 
при вред ног раз во ја има бу дућ ност? Да ли се мо же ис пу ни ти циљ 
свих ци ље ва срп ске спољ не по ли ти ке, а то је укљу че ње Ср би је у 
Европ ску Уни ју? Мно штво је, ве о ма ри го ро зних и пре ци зних пред-
у сло ва ко је мо ра мо за до во љи ти. 

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

У Ср би ји већ ду жи вре мен ски пе ри од до ми ни ра ве ли ки рас-
ко рак из ме ђу по ли тич ке арит ме ти ке и еко ном ске ра чу ни це. Еко-
ном ска по ли ти ка је у функ ци ји ре а ли за ци је по ли тич ких ци ље ва, 
због че га се ве о ма че сто до но се од лу ке ко је су по ли тич ки рен та-
бил не, али еко ном ски ве о ма штет не. Мо ра се ра ди ти на ства ра њу 
ин сти ту ци о нал них пред у сло ва ко ји ће под ста ћи пред у зет ни ке да 
ра де, јер и у са мом по сло ва њу по сто ји иона ко већ до вољ но ри зи ка 
и без по сто ја ња оних ин сти ту ци о нал них, по ли тич ко – еко ном ских 
ри зи ка ко ји се ти чу по ли тич ког де ло ва ња. Ни шта не шко ди при-
вред ном жи во ту не ке зе мље ко ли ко са ма не из ве сност и нео д ре ђе-
ност. Услед кон ти ну ел не, та ко ре ћи „хро нич не“, по ли тич ке не из-
ве сно сти у Ср би ји, по ста вља се пи та ње да ли се мо же го во ри ти о 
про јек то ва њу ду го роч них ци ље ва еко ном ске по ли ти ке? Ми шље ња 
смо да мо же. Нео п ход но је да се спро ве ду ду го роч но одр жи ве ин-
сти ту ци о нал не ре фор ме. Са мо се на тим осно ва ма и мо гу про јек-
то ва ти ду го роч но одр жи ви ци ље ви при вред ног раз во ја Ср би је. На-
во ди мо не ко ли ко нај зна чај ни јих.

На ме ће се као ну жност и нео п ход ност из град ња но вог ин-
сти ту ци о нал ног окви ра ко ји ће пред ста вља ти осно ву за ефи ка сно 
функ ци о ни са ње свих сек то ра срп ске при вре де, а по себ но ин ду-
стри је. У том по гле ду, по треб но је од луч но, у скла ду са еко ном ским 
за ко ни то сти ма, до кра ја спро ве сти ре струк ту ри ра ње и ре ви та ли за-
ци ју од ре ђе ног бро ја јав них пред у зе ћа, по ла зе ћи пр вен стве но од 
кри те ри ју ма сма њи ва ња по ли тич ког ути ца ја, као и од ре ђе них еко-
ном ских и со ци јал них пре пре ка, а не са мо на во ди ти да је про блем 
ефи ка сно сти у сво јин ској струк ту ри тих пред у зе ћа – због то га што 
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су то др жав на пред у зе ћа. Ин сти ту ци о нал не ре фор ме мо ра ју об у-
хва ти ти и ускла ђи ва ње ад ми ни стра тив них и за кон ских про це ду ра 
и њи хо во ста вља ње у функ ци ју по ве ћа ња ефи ка сно сти по сло ва ња 
у Ср би ји, чи ме се по ди же ни во ква ли те та по слов ног ам би јен та и 
при вла чи стра ни ка пи тал. Ту по себ но же ли мо да на гла си мо зна чај 
ефи ка сне за шти те пра ва вла сни штва и, след стве но то ме, обез бе-
ђе ње свих ин сти ту ци о нал них пред у сло ва за по што ва ње уго во ра и 
пре у зе тих уго вор них оба ве за.

У овом прав цу, до да ли би смо и не ко ли ко пре по ру ка из Бе ле 
књи ге стра них ин ве сти то ра19), у ко ји ма се по себ но ис ти че убр за ње 
тран зи ци о них ре фор ми са двој ним ци љем по бољ ша ња по слов не и 
ин ве сти ци о не кли ме, са јед не, и при бли жа ва ња Ср би је ЕУ, са дру-
ге стра не. Нео п ход но је убр за ти и про цес ма кро е ко ном ске кон со-
ли да ци је, као и про мо ви са ти из воз као кључ ни фак тор при вред ног 
раз во ја.  

По треб но је под јед на ко под сти ца ти и до ма ће и стра не ин-
ве сти то ре. У „тр ци“ за стра ним ин ве сти то ри ма, нео прав да но за-
не ма ру је мо до ма ће ин ве сти то ре и ин ве сти ци је. Сто га, нео п ход но 
је на пра ви ти јед ну „оп шту“ стра те ги ју при вред ног раз во ја, ко ја ће 
под јед на ко тре ти ра ти и до ма ће и стра не ин ве сти то ре, јер ка да се 
обез бе де ин сти ту ци о нал ни пред у сло ви и под сти цај ни усло ви за 
до ма ће ин ве сти то ре, стра ни ће си гур но до ћи.   
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Resume
An ade qu a te in sti tu ti o nal fra me work is the ba sic re qu i re ment of 

a new mo del of eco no mic de ve lop ment of Ser bia. It is ne ces sary for 
sta te to lead an ade qu a te in sti tu ti o nal po licy, with the aim of bu il ding 
ade qu a te, high-qu a lity in sti tu ti ons. In sti tu ti o nal po licy for the main 
pur po se must pro vi de a so cial - eco no mic sta bi lity, as well as run all the 
po ten tial of so ci ety and the ir pla ce ment in fun ction of eco no mic growth 
and de ve lop ment. When we con si der the most ap pro pri a te in sti tu ti ons 
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as a ba sis for ef fec ti ve eco no mic growth and de ve lop ment in co un tri-
es in tran si tion, we must first de ter mi ne the cur rent short co mings in 
the fun cti o ning of exi sting in sti tu ti ons. Sin ce that the tran si tion pro cess 
af fec ting mostly for mer so ci a list co un tri es, a spa ce opens up for so me 
com pa ra ti ve analysis of the qu a lity of in sti tu ti ons and in sti tu ti o nal re-
forms in the se co un tri es. It pro vi des the pos si bi lity to adopt ot her exam-
ples of good re forms and eli mi na te the bad re form ac tion, with a cer tain 
amo unt of re ser ves as a con se qu en ce of cer tain spe ci fi ci ti es and pe cu-
li a ri ti es cha rac te ri stic for each co un try. Ho we ver, the ba sic mo men tum 
of com pa ra ti ve analysis is the ef fi ci ency of in sti tu ti ons. Fu tu re mo del of 
eco no mic de ve lop ment of Ser bia must ta ke in to con si de ra tion so me ba-
sic pro blems and de fects of pre vi o us mo dels. The ba sic pro blem of eco-
no mic lag ging is cer ta inly syste mic, which is why we must first di ag no-
se pro perly the most im por tant ca u ses of the cur rent, we can say, po or 
con cep tion of eco no mic de ve lop ment of Ser bia. The last world eco no-
mic cri sis has furt her de te ri o ra ted an al ready dif fi cult eno ugh eco no mic 
si tu a tion in Ser bia. It is ne ces sary to ca rry out ra di cal re forms and ma ke 
a ra di cal “twist” in in sti tu ti o nal re forms in Ser bia, which al ready are 
ta king too long. We did not ta ke advan ta ge of the be ne fits that are of fe-
red to us from the po si ti ve exam ples of ot her post-com mu nist co un tri es 
that ha ve suc cessfully com ple ted the tran si tion pro cess. Alt ho ugh the re 
are a mul ti tu de of ot her re a sons (such as un sta ble mo ne tary po licy - an 
un re a li stic ex chan ge ra te, too fast and se ems to un con trol led tra de li be-
ra li za tion, po li ti cal in sta bi lity, etc.) for the bad si tu a tion of the eco nomy 
in Ser bia, but pri va ti za tion can still be la be led as “main cul prit”. We an-
ti ci pa ted too much from pri va ti za tion, but the re sults we re de va sta ting. 
The suc cess of re forms is me a su red only by the speed with which they 
car ried out, and not go ing in to the ir es sen ce. A new mo del of eco no mic 
de ve lop ment of Ser bia must ta ke in to ac co unt a few ba sic gu i de li nes: 
1. it is ne ces sary to bu ild a new in sti tu ti o nal fra me work that will ser ve 
the eco no mic de ve lop ment of Ser bia, which will con nect all sec tors of 
the Ser bian eco nomy, 2. it is ne ces sary to re form the pu blic sec tor and 
to re struc tu re and re vi ta li ze a num ber of pu blic com pa ni es, but ba sed 
pri ma rily on the cri te ria of re du cing po li ti cal in flu en ce, as well as cer-
tain eco no mic and so cial bar ri ers, not just men tion that the pro blem of 
ef fi ci ency is in the ow ner ship struc tu re of the se com pa ni es, 3. ad mi ni-
stra ti ve and le gal pro ce du res must be in fun ction of in cre a sing bu si ness 
ef fi ci ency in Ser bia, 4. en su re an ade qu a te pro tec tion of pro perty rights, 
ow ner ship and re spect for con tracts and al ready un der ta ken con trac tual 
com mit ments, which is the ba sis of bu si ness cul tu re in each co un try, 
5. sup press the asymme try of in for ma tion - in for ma tion on the mar ket 
must be com ple te, ac cu ra te and pre ci se, and ac ces si ble to every par ti ci-
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pant in the mar ket at any ti me. What is se ems to be the most im por tant 
con di tion is to har mo ni ze the po li ti cal go als and the eco no mic pos si bi-
li ti es of Ser bia, at all le vels of its ter ri to rial or ga ni za tion. 
Key words: in sti tu ti ons, eco no mic re form, eco no mic de ve lop ment, Ser bia

* Овај рад је примљен 17. октобра 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 27. новембра 2014. године.
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PRO CESS OF GLO BA LI ZA TION 
AND ITS CON TRO VER SI ES

Сажетак
У овом тек сту, ауто ри ана ли зи ра ју про цес гло ба ли за ци је као 

фе но мен са вре ме ног дру штва ко ји има пре су дан ути цај на про ме-
не струк ту ре дру штва, дру штве них гру па, по је ди на ца и дру штва у 
це ли ни. Иако је ре ла тив но нов по јам по знат мо дер ној со ци о ло ги ји, 
чи ње ни ца је да је пра ћен број ним кон тро вер за ма и исто вре ме но 
из јед на ча ван са гло ба ли змом као са вре ме ном по ли тич ком иде о-
ло ги јом. Ауто ри по себ но по све ћу ју па жњу те о риј ским аспек ти ма 
гло ба ли за ци је, као и те о риј ским кон тро вер за ма, про тив реч но сти-
ма гло ба ли за ци је и ње ним да љим мо гу ћим тен ден ци ја ма. Та ко ђе, 
ауто ри ука зу ју на озбиљ ност про из ве де них ри зи ка у са вре ме ном 
гло бал ном ри зич ном дру штву.
Кључ не ре чи: гло ба ли за ци ја, гло ба ли зам, про тив реч но сти гло ба ли за ци-

је, дру штве на про ме на, ме ђу за ви сност

GLO BA LI ZA TION: TER MINOLOGICAL 
DE TER MI NA TION

Thanks to sci en ti fic and tec hni cal-tec hno lo gi cal pro gress sin ce 
the pe riod of in du stri a li za tion up to now, dif fe rent forms of glo ba li za-
tion are be ing di scus sed. From sci en ti fic per spec ti ve, glo ba li za tion is a 
re la ti vely young no tion. Term glo ba li za tion is men ti o ned for the first 
ti me in the En glish lan gu a ge dic ti o nary com pi led by Dirk Mes sner for 
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the first ti me in 1961. Cer ta inly, use of the term in sci en ti fic sen se do es 
not co in ci de with phe no me non of dif fe rent forms of glo ba li za tion for 
which it may be cla i med that in its ru di men tary form exists sin ce ear li-
est sta ges of hu man ci vi li za tion.

In laymen, but of ten al so in aca de mic di scus si ons, glo ba li za tion 
is of ten co-equ a ted with glo ba lism or in ter de pen dency alt ho ugh the se 
are si mi lar but es sen ti ally dif fe rent no ti ons of sci en ce and mo dern so-
ci ety. The re fo re we think it is ne ces sary to in di ca te the cle ar sci en ti fic 
dis tin ction: pri ma rily bet we en glo ba li za tion and glo ba lism, i.e. glo ba li-
za tion and in ter de pen dency.

In ter de pen dency me ans exi sten ce of mu tual de pen dency of sta-
tes, phe no me non, pro ces ses and re la ti ons wit hin them on one or se ve ral 
le vels (eco no mic, po li ti cal, cul tu ral, etc.). In ear li er sta ges of hi story, 
in ter de pen den ci es of ne ig hbo u ring sta tes we re pre do mi nant, whe re 
eco no mic or der of one sta te con di ti o ned or der of the ot her eit her in 
po si ti ve or ne ga ti ve con text. If such in ter de pen dency exists at the sa me 
ti me on se ve ral dif fe rent le vels, we talk abo ut so-cal led: mul ti le vel in-
ter de pen dency.

In ot her words, in ter de pen dency can be ob ser ved as one of pre-
re qu i si tes or pre sump ti ons of glo ba li za tion, but ne ver as synonym for 
glo ba li za tion.

It is dif fi cult to de fi ne glo ba li za tion at le ast for two re a sons. Pri-
ma rily, it is a so ci e tal pro cess which fun cti ons by the prin ci ple of per pe-
tu um mo bi le and, if de scri bed in He rac li tus words: a pro cess which con-
ti nu o usly chan ges and up to cer tain ex tent tran sforms. And se condly, 
ha ving in mind the re are dif fe rent di men si ons of glo ba li za tion, de fi ni-
ti ons are dif fe rent de pen ding which key di men si ons of it is hig hlig hted 
with the ir in te gral com po nents. The re fo re, each de fi ni tion of glo ba li za-
tion is very re la ti ve and con di ti o nal ma king sci en ti fic analysis of this 
no tion ad di ti o nally dif fi cult.

Glo ba li za tion is a „pro cess of mul ti la te ral world con nec ti vity and 
its esta blis hment as equ al and plu ra li stic com mu nity of free in di vi du-
als“; but, glo ba li za tion can al so be de ter mi ned as „pro cess and system 
of world con flict con nec ti vity“ con tent of which is pri ma rily de ter mi-
ned by „pla ne ta ri za tion of ca pi tal, in te rests and in flu en ce of big cor-
po ra ti ons and abo ve all Uni ted Sta tes“1). It is rat her dif fi cult to dis pu te 
aga inst such con cre te ob ser va tion of glo ba li za tion by ar gu ments. Ant-
hony Gid dens who ga ve his im me a su ra ble con tri bu tion to the su bject 
of mo der nity and glo ba li za tion in con tem po rary so ci o logy says as fol-

1) Z. Vi do je vić, Ku da vo di glo ba li za ci ja (Whe re to Glo ba li za tion Le ads), Fi lip Vi šnjić, Be o-
grad,2005, p.15



Ivan Ra do sa vlje vic, Vla di mir Dza mic Pro cess of glo ba li za tion and its ...

307

lows: „Glo ba li za tion can be de fi ned as in ten si fi ca tion of so cial re la ti ons 
on a glo bal plan which con nects dis tant pla ces in such a way that lo cal 
events are for mu la ted by events hap pe ning ki lo me tres far away and vi-
ce ver sa“, in di ca ting di a lec tic cha rac ter of glo ba li za tion pro cess2). One 
of the most fa mo us un der stan dings of glo ba li za tion is cer ta inly the one 
hig hlig hted by No bel Pri ze win ner for eco nomy in 2001 – Jo seph Sti-
glitz. In his fa mo us bo ok „Glo ba li za tion and its Di scon tent“, Sti glitz 
says that glo ba li za tion is „mo re com pact in te gra tion of co un tri es and 
na ti ons of the world hap pe ning by (...) bre a king down ar ti fi cial bar ri ers 
to com mo di ti es, ser vi ces, ca pi tal, know-how and (in les ser ex tent) pe o-
ple flows ac ross bor ders“3).

Ha ving in mind pre vi o us con si de ra ti ons, the qu e sti on is im po-
sed: whe re are ear li est be gin nings of glo ba li za tion and did this pro cess 
exist from ti me im me mo rial or it just ap pe a red af ter the fall of Ber lin 
wall in 1989 as so me aut hors think? In its ru di men tal form, glo ba li za-
tion ap pe a red al ready in the ear li est sta ges of hu man hi story. Dis se-
mi na tion of dif fe rent ide as, va lu es, and re li gi ons in sta tes which are 
not ne ig hbo u ring can be con si de red as pri mary, ru di men tary form of 
glo ba li za tion. Of co ur se: dis se mi na tion of know led ge, ide as, va lu es, 
li fe-style or re li gi o us be li efs, was mo re slowly in the ti me of hydra u lic 
so ci e ti es of Ori ent or an tic Gre ek po lis then to day – in the era of mo-
dern com mu ni ca ti ons and in for ma tion tec hno lo gi es. Anyhow, we must 
not dis re gard the fact that first di men si ons of glo ba li za tion are pri ma rily 
en vi ron men tal and mi li tary di men si ons ari sing from first en vi ron ment 
pol lu tion and spre a ding of ar med con flicts in cer tain con ti nents among 
sta tes of that ti me. 

If, yet, we want to stay wit hin the sco pe of mo dern cen tu ri es 
hi story and analysis of glo ba li za tion, un der stan ding of glo ba li za tion 
whe re so me aut hors re cog ni ze three eras of glo ba li za tion and so me of 
them na me them exactly li ke that: glo ba li za tion I, II and III se ems very 
ap pro pri a te4). First glo ba li za tion era is lin ked to fa mo us tran sa tlan tic 
ca ble laid in early 1860s and di sco very of ste am bo at and ste am mac-
hi ne. This gre at era la sted un til IWW in 1914. Men ti o ned di sco ve ri es 
cer ta inly had cru cial im pact on it – thanks to them mo ve ment of pe o-
ple and com mo di ti es in furt her dis tan ces was fa ci li ta ted. Se cond era of 
glo ba li za tion starts in last cen tury’s mid-80s thanks to tec hno lo gi cal 

2) A. Gid dens, Po sle di ce mo der no sti (The Con se qu en ces of Mo der nity). Fi lip Vi šnjić, Be o grad, 
1998, p.69

3) J. Sti glitz, Pro tiv reč no sti glo ba li za ci je (Glo ba li za tion and its Di scon tent). SBM-x, Be o grad, 
2002, p.23

4) B. Mi la no vić, Dva li ca glo ba li za ci je (Two fa ces of Glo ba li za tion). Ar hi pe lag, Be o grad, 2007, 
p.13
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re vo lu tion, de ve lop ment of in ter na ti o nal tra de, in te gra tion of the Pe o-
ple’s Re pu blic of Chi na in to world’s eco nomy, but cer ta inly al so thanks 
to fall of com mu nism and fall of the Ber lin wall mar king the end of 
di vi sion in to blocks and be gin ning of in te gra tion of for mer com mu nist 
sta tes in to glo bal eco nomy.

At the be gin ning of 21st cen tury, as in di ca ted by Da vid Held, 
„wri ting epi taph to glo ba li za tion“ is mo re and mo re of ten5). Yet, glo-
ba li za tion did not sim mer down and the re are no hints it will do so 
in so o ner pe riod of ti me. So it may be said that we li ve in third era of 
glo ba li za tion pri ma rily cha rac te ri zed by dis se mi na tion of in for ma tion 
and com mu ni ca tion tec hno lo gi es, sig ni fi cant dec re a se of te le com mu-
ni ca tion pri ces (abo ve all, mo bi le te lep hony) and com pu ter equ ip ment, 
dis se mi na tion of mul ti na ti o nal com pa ni es and the ir do mi nan ce in glo-
bal eco nomy.

SCI EN TI FIC DIS TIN CTION BET WE EN  
GLO BA LI ZA TION AND GLO BA LISM

When Sti glitz wri tes abo ut glo ba li za tion as its pro mi nent cri tic, 
he re cog ni zes very im por tant mo ment: Sti glitz stres ses that it may not 
be said that pro cess of glo ba li za tion is eit her good or bad, be ca u se pro-
cess it self is ne u tral from the per spec ti ve of its va lu es, but met hod of 
glo ba li za tion ma na ge ment can be de ter mi ned in re spect of its va lu es6). 
Exactly this glo ba li za tion ma na ge ment ex tends sco pe of the no tion of 
glo ba li za tion and it bre aks in to the no tion of glo ba lism as a system and 
mo dern po li ti cal-eco no mic ide o logy. 

Sig ni fi cant the o re ti cal ap pro ach to glo ba li za tion which co uld ex-
pla in tran sfor ma tion of glo ba li za tion in to glo ba lism is the ory of in ter-
na ti o nal re la ti ons. Re se ar ches of in ter na ti o nal re la ti ons the o re ti ci ans 
are ba sed on analysis of cre a tion and de ve lop ment of na ti o nal sta tes, as 
well the ir spre a ding all over the Euro pean con ti nent. For re pre sen ta ti-
ves of this way of thin king, na ti o nal sta te is the key su bject in all re la ti-
ons in the in ter na ti o nal com mu nity, both po li ti cally and eco no mi cally. 

The se re la ti ons are ba sed on in ter ac tion of se ve ral sta tes and the-
ir in ter ac tion with in ter-go vern men tal, i.e. in ter na ti o nal or ga ni za ti ons. 
Ba sic the o re ti cal ar ran ge ment is that pro cess of glo ba li za tion con di-
ti ons chan ges on the le vel of na ti o nal sta tes, and vi ce ver sa. Na mely, 

5) D. Held, A. Mc Grew, Glo ba li za tion The ory – Ap pro ac hes and Con tro ver si es. Po lity Press, 
Cam brid ge, 2007, p.1

6)  J. Sti glitz, Glo ba li za tion and Di scon tents it ca u ses, Al go ri tam, Za greb, 2004, p.40.
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key cha rac te ri stic of mo dern (na ti o nal) sta te is so ve re ignty – hig hest, 
sin gle, in di vi si ble and non-tran sfe ra ble ru le, as it was de fi ned ear li er 
by Jean Bo din in his fa mo us work „Six Bo oks of the Re pu blic“. Mo-
dern na ti o nal sta te is, in ot her words, ba sed on com ple te and ef fec ti ve 
ru le wit hin its own bor ders over its own po pu la tion. Such the o re ti cal 
and prac ti cal ar ran ge ment was ta ken and it is still ta ken to day as pro ve 
of sta te hood. Ho we ver, com ple xity of in ter na ti o nal re la ti ons led to the 
sta te whe re Euro pean system of sta tes, as re pre sen ta ti ves of this the ory 
cla im, be co me glo ba li zed and com plex. In prac ti ce this me ant in cre a sed 
po li ti cal, eco no mi cal, and ot her forms of in ter de pen den ci es among exi-
sting na ti o nal sta tes on Euro pean soil. The re fo re, it is not ra re so me say 
that exactly this school of thin king was in si sting on the idea of „mo ving 
to wards sin gle world“7). Such mo ve ment is mostly re flec ted in the fact 
that so ve re ignty of sta tes star ted we a ke ning in its ef fect, and sta te be co-
mes less and less the only con trol ler over its’ own po li ti cal, eco no mi cal 
and ot her af fa irs. 

The ory of in ter na ti o nal re la ti ons opens an im por tant qu e sti on. 
If it may be said that glo ba li za tion ma de Euro pean system of na ti o nal 
sta tes so com plex that so ve re ignty ce a sed be ing do mi nant or at le ast 
ob vi o us fe a tu re of the sta te; then, qu e sti on is ra i sed: do es this mean 
that to day, in mo dern ti mes, we li ve in a world whe re po li ti cal and even 
eco no mi cal so ve re ignty of a sta te do es not exist any lon ger. In ot her 
words, did po li ti cal and eco no mi cal so ve re ignty be co me „worn-out“ 
term sur mo un ted by mo der nity. Exi sten ce of gro wing num ber of in-
ter na ti o nal or ga ni za ti ons ha ving ex tre me su pra-na ti o nal ele ments, li ke 
Uni ted Na ti ons or Euro pean Union, only ad di ti o nally ma kes men ti o ned 
qu e sti on mo re ac tual. 

Yet, the ory of in ter na ti o nal re la ti ons has par ti cu lar re le van ce to 
ma ke dis tin ction bet we en glo ba li za tion and glo ba lism. By hig hlig hting 
ca te go ri es of so ve re ignty, sta te hood, in ter na ti o nal or ga ni zing and in ter-
na ti o nal re la ti ons (i.e. in ter na ti o nal po li tics), glo ba li za tion got its own 
new ide o logy thread. Even Gid dens li sting re a sons of en lar ging glo ba-
li za tion, li sted as the first one bre ak down of com mu nism, dis so lu tion of 
So vi et Union and fall of Ber lin wall which will be by Fran cis Fu koyama 
re fer red to as „end of hi story and be gin ning of dre ams“, ac tu ally me a-
ning full do mi na tion of li be ral de moc racy over autoc ra tic re gi me.

In ide o lo gi cal sen se – thanks al so to the the ory of in ter na ti o nal 
re la ti ons, glo ba li za tion is most of ten con nec ted to clas sic li be ra lism, 
i.e. neo li be ra lism in the mo dern con text. The fact that de moc racy was 
spre a ding in wa ves of de moc ra ti za tion ma kes: co di fi ca tion of hu man 
rights and ci vic fre e doms, esta blis hment of the prin ci ple of free mo ve-

7) Gid dens, op.cit., p.71.
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ment of go ods, pe o ple, ser vi ces and ca pi tal, and la is se-fa i re eco nomy 
main re a sons why even to day, in fac tual sen se, glo ba li za tion is co-equ-
a ted with (neo)li be ra lism as ide o logy, i.e. li be ral ca pi ta lism as form of 
so cio-eco no mic or der. Fi nally, glo ba li za tion in a way led to „end of 
so ci ety as ter ri to rial no tion“ as it was ex cel lently no ti ced by Mi ro slav 
Pe čuj lić8) – among ot her re a sons exactly be ca u se in ter na ti o na li za tion of 
phe no me non, pro ces ses and re la ti ons was in si sted.

Exactly thanks to ge o po li ti cal sta ke hol ders, to de ve lop ment of 
glo bal eco nomy, but al so thanks to cre a tion of so-cal led new world or-
der, glo ba li za tion sur vi ved light and un no ti ce a ble tran sfor ma tion in to 
glo ba lism. 

Glo ba li za tion as a com pre hen si ve pro cess ne eds to be di stin gu-
is hed al so from the no tion of glo ba lism which is usu ally, in a layman 
man ner, co-equ a ted with the no tion of glo ba li za tion. We may freely un-
der li ne, that un der terms of new world or der, glo ba lism is po li ti cal and 
eco no mic system which hig hlights re le van ce of di mi nis hed sta te so ve-
re ignty in are as of po li ti cal, eco no mic and le gal or ders; idea on era su re 
of bor ders bet we en sta tes and cre a tion of so-cal led glo bal world or der 
ba sed on „com mon va lu es, ide as or in te rest“, as it is of ten stres sed. 

Glo ba lism has all cha rac te ri stics of po li ti cal ide o lo gi es, and for 
this it was exactly clas si fied as mo dern po li ti cal ide o logy. Ha ving in-
te gra ting ef fect on tho se fol lo wing it, glo ba lism is ha ving ca pa city to 
mo bi li ze lar ge num ber of sig ni fi cant su bjects (pe o ple, so cial gro ups, 
or ga ni za ti ons or sta tes), with cle ar proc la i med eco no mic, so cial and po-
li ti cal in te rests. Ba sic cha rac te ri stics of glo ba lism as an ide o logy are: 
do mi nan ce of We stern va lu es (We ster ni za ti on) in the fi elds of so cial, 
eco no mic and po li ti cal or ders; pro mo tion of eco no mic li be ra lism and 
spre a ding of eco no mic fre e doms in all parts of the world; do mi nan ce of 
We stern type of cul tu re and do mi nan ce of most po wer ful world sta tes’ 
in te rest. 

Re si stan ce to esta blis hment of such do mi na tion ap pe a red in 
1999, in Se at tle, US, as an ti-glo ba lism mo ve ment. As it can be no ti ced 
from the etymo logy of its na me: the mo ve ment it self is not na med an ti-
glo ba li za tion, but an ti-glo ba lism.

DUAL CHA RAC TER OF GLO BA LI ZA TION

Ba sed on pre vi o usly pre sen ted the o re ti cal con si de ra ti ons of the 
pro cess of glo ba li za tion, a qu e sti on is ne ces sa rily ra i sed: by its va lu es, 

8) M. Pe čuj lić, Glo ba li za ci ja - dva li ka sve ta (Glo ba li za tion – Two ima ges of the World). Gu tem-
ber go va ga lak si ja, Be o grad, 2002, p.7
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is glo ba li za tion po si ti ve or ne ga ti ve pro cess? Can we say that thanks to 
glo ba li za tion li fe of a mo dern man and his ac ti ons in all are as of so ci ety 
and so cial li fe be ca me bet ter and im pro ved in re la tion to pe ri ods be fo re 
such a pro mi nent glo ba li za tion? 

Did glo ba li za tion bring with it self equ a lity in all rights and du ti es 
of ci ti zens all over the world, and re la ti ve eco no mic equ a lity to sta tes? 
Is the re a uni ver sal mo del of eco no mic or der which co uld gu a ran tee to 
all sta tes wit hin in ter na ti o nal com mu nity wel fa re, pro spe rity and con-
ti nu o us pro gress? The se are just so me qu e sti ons im po sing the need to 
pay spe cial at ten tion to pro et con tra ar gu ments of glo ba li za tion, i.e. to 
try to esta blish is glo ba li za tion ex tre mely po si ti ve or ne ga ti ve phe no-
me non.

Which are po si ti ve con se qu en ces of glo ba li za tion vi si ble to day 
mo re than cle arly? Firstly, glo ba li za tion bro ught with it self grand ope-
ning of in ter na ti o nal tra de and beyond all do ubts by this con tri bu ted to 
eco no mic in cre a se and im pro ve ment of eco no mic stan dard of nu me-
ro us co un tri es of mo dern era, abo ve all tho se con si de red to be co un-
tri es of the „third world“. Se condly, hu man li fe ex pec tancy ex ten ded9) 
exactly thanks to glo ba li za tion, par ti cu larly ha ving in mind de mo grap-
hic in di ca tors for de ve lo ping co un tri es. Thirdly, if in di vi dual pe ri ods 
of hu man hi story co uld be mar ked as fil led with iso la ti o nism and sec-
lu sion among sta tes, third gre at era of glo ba li za tion we li ve in is cer ta-
inly cha rac te ri zed by in cre a se of mul ti le vel in ter de pen den ci es bet we en 
co un tri es, phe no me non, pro ces ses and re la ti ons wit hin them. Fo urthly, 
glo ba li za tion was of ten con tri bu ting to the fe e ling of con co mi tan ce wit-
hin the world or der. Exam ples of glo bal hu ma ni ta rian aid to most en-
dan ge red parts of the world are nu me ro us. Fifthly, glo ba li za tion con tri-
bu ted to dis se mi na tion of va lu es on which con tem po rary po li ti cal or der 
is fo un ded – ru le of law, le gal sta te (Rechtsta at), hu man and ci vil rights 
and fre e doms, free mar ket, de moc racy, etc. All the se ele ments are un-
di spu ta ble ele ments of (post)neo li be ral new world or der we are li ving 
in, and for who many will say that in eco no mic sen se be a ten by ne west 
glo bal eco no mic cri sis, big gest world re mem bers in mo dern eco no mic 
and po li ti cal hi story. 

Ho we ver, gi ven pa ra me ters ha ve the ir aver se and re ver se. Alt ho-
ugh ba sed on eco no mic in di ca tors it co uld be de ter mi ned did eco no mic 
glo ba li za tion con tri bu ted to in cre a se of stan dard and eco no mic growth 
of nu me ro us co un tri es of the world, it can not be said that glo ba li za tion 
ca u sed esta blis hment of eco no mic equ a lity and that eco no mi es of sco-
pe which ap pe a red with glo ba li za tion are exactly the most re spon si ble 

9) Ac cor ding to of fi cial OUN da ta, li ve ex pec tancy was ex ten ded from abo ut 50 years in XIX 
cen tury to aro und or even over 80 years in cer tain parts of the world.
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for eco no mic growth and de ve lop ment. If glo ba li za tion only bro ught 
po si ti ve eco no mic ef fects, how it is pos si ble that gross na ti o nal pro-
duct in de ve lo ped sta tes dif fers than GDP in most un de ve lo ped sta tes 
mo re than se ve ral tens of ti me. On the ot her si de, if stan dard of pe o ple 
be ca me bet ter, how it hap pe ned that aro und one se venth of glo bal po pu-
la tion has no ac cess to drin king wa ter, ma king this pro blem one of the 
do mi nant en vi ron men tal, eco no mic and po li ti cal pro blems of the mo-
dern era. Lastly, if glo ba li za tion bro ught only good in eco no mic con-
text, how was it pos si ble for glo bal eco nomy cri sis to ap pe ar in such an 
un fo re se e a ble sco pe – cri sis from which sta tes and glo bal world in sti-
tu ti ons still re co ver. 

If it is cla i med that li fe ex pec tancy ex ten ded, it ne eds to be cle-
arly men ti o ned that such cla im is not ne ces sa rily true, par ti cu larly ha-
ving in mind un de ve lo ped sta tes of the world whe re pe o ple still die of 
bac te ri o lo gi cal in fec ti ons tre a ted by sim ple an ti bi o tics. Is it not an ideal 
that new world or der sho uld pro vi de to everyone equ al right to li fe and 
equ al qu a lity of so cial and he alth pro tec tion? If it is so, we ha ve to say 
that this mis sion fa i led, at le ast for now; yet, if it is not the ca se, we 
ha ve to say that abo ve pre sen ted cla im of lon ger li fe ex pec tancy is to 
ge ne ra li zed and wi de ned. 

The re is no do ubt in ter de pen dency exist to day. Ho we ver, is it 
only abo ut in ter de pen dency, or al so abo ut We ster ni za ti on of the who-
le world and har mo ni za tion of exi sting va lu es with va lu es of the West 
and We stern li festyle. If it is abo ut do mi na tion of the West, can we talk 
abo ut (mu tual) in ter de pen dency or abo ut so me sort of la tent im pe ri a-
lism? This qu e sti on stays com ple tely ope ned for dif fe rent an swers and 
dif fe rent ar gu ments.

Glo ba li za tion did not bring only com mon, glo bal hu ma ni ta rian 
aid to tho se parts of the world en dan ge red by na tu ral di sa sters or so me 
ot her sco ur ges. On the con trary, tho se si tu a ti ons whe re col lec ti ve use 
of for ce in the na me of com mon va lu es led to lar ge sca le hu ma ni ta rian 
ca ta strop hes must not be for got ten. Exactly for the se nu me ro us exam-
ples from mo dern po li ti cal hi story of the man kind, it is dif fi cult to say 
that glo ba li za tion was only cre a ting hu ma ni ta rian aid, but al so hu ma ni-
ta rian ca ta strop hes. Be si de, un li ke pe ri ods when mo dern sta te was cre-
a ted as the only en tity ha ving mo no poly over me ans of for ce, aut hors 
li ke Ame ri can thin ker Jo seph Nye say that exactly glo ba li za tion led to 
de moc ra ti za tion of vi o len ce by ma king vi o lent met hods ava i la ble not 
only to sta tes, but al so to gro ups and in di vi du als.

Lastly, de moc racy did go thro ugh ex pan si on in wa ves, as Hun-
ting ton says. It is not a mat ter of dis pu te that it was born in an ci ent Hel-
las a co u ple of cen tu ri es BC and was then ex ten ded to ot her parts of the 
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pla net. Spre a ding the idea of de moc racy was cru cial and one of the key 
com po nents of so cio-po li ti cal glo ba li za tion. All this, yet, is not eno-
ugh to ma ke unam bi gu o us con clu sion that glo ba li za tion is a de moc ra tic 
pro cess and it ne ces sa rily gu a ran te es de moc racy. The fact that The Pe o-
ple’s Re pu blic of Chi na ac cep ted so me of the ru les of free mar ket eco-
nomy and be co mes a glo bal ri val to Uni ted Sta tes, Euro pean Union and 
Ja pan do es not mean it ac cep ted all fe a tu res of We stern de moc racy. On 
the ot her si de, not even all sta tes ha ving the ir de moc ra tic con sti tu ti ons 
for se ve ral cen tu ri es we re al ways le a ders of li be ral-de moc ra tic ide as, 
but so me ti mes al so le a ders in ide as of ra cial se gre ga tion and apart heid, 
even when they we re matchless glo bal eco no mic players (ex. Uni ted 
Sta tes at the be gin ning of se cond half of the last cen tury).

Such com pa ra ti ve analysis cle arly shows that it is dif fi cult to 
cha rac te ri ze glo ba li za tion in one word as po si ti ve or ne ga ti ve pro cess. 
The re fo re, it is wrong to ob ser ve glo ba li za tion as com pact to ta lity, ex-
actly for exi sten ce of lar ge num ber of dif fe rent di men si ons and dual 
cha rac ter each of di men si ons, and glo ba li za tion as a who le, has; but 
it is even mo re wrong to iden tify glo ba li za tion as glo ba lism sin ce that 
wo uld be ma te rial and fun da men tal mi sta ke. 

FURT HER TEN DEN CI ES OF GLO BA LI ZA TION

Be fo re in du strial re vo lu tion and gre at di sco ve ri es, it was uni ma-
gi na ble to re ach one part of the sta te from anot her with no lar ge ex pen-
di tu res: in ti me and mo ney. No one then co uld su rely know that two 
hun dred years lat ter it will be pos si ble to tra vel ac ross the who le world 
map in just one day. At the ti me when pe o ple we re hal lo o ing to com-
mu ni ca te from one hill to anot her, it was equ ally dif fi cult to be li e ve that 
to day we will be able to com mu ni ca te with anyone in any part of the 
world; that it will be pos si ble to com mu ni ca te with bu si ness part ners in 
Was hing ton, Be i jing or New Del hi not even se e ing them li ve; that im-
por tant de ci si ons will be ma de in big com pa ni es in a me e ting held by 
vi deo-link or via sa tel li te te lep ho ne ses si ons. All the se are just so me of 
so cial chan ges and chan ges of the so ci ety glo ba li za tion bro ught.

Alt ho ugh we ha ve iden ti fied that glo ba li za tion has its po si ti ve 
and ne ga ti ve con se qu en ces (or bet ter said: ef fects), qu e sti on of fu tu re 
ten den ci es and trends is al so ra i sed when co mes to this com pre hen si-
ve phe no me non. In eco no mic con text, the re are fo ur most sig ni fi cant 
ten den ci es, i.e. trends of glo ba li za tion. First: glo bal eco nomy be co mes 
mo re and mo re lin ked be ca u se ir re spec ti ve of nu me ro us dif fe ren ces 
bet we en sta tes and na ti ons mo ney na tu rally im po ses as com mon lan gu-
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a ge of all of us10). Se cond: chan ces in li fe dra ma ti cally dif fer for pe o ple 
de pen ding of the sta te they li ve in. Third: the pla net be co mes mo re 
and mo re po pu la ted. Over se ven bil lion of pe o ple on it re pre sent glo-
bal en vi ron men tal risk and gro wing eco no mic pro blem ha ving in mind 
that re so ur ces on the pla net are les ser than tho se ex plo i ting them. Last: 
in cre a se in an ti-glo ba lism mo ve ments is no ti ced be co ming lo u der in 
op po sing to glo bal eco no mic and po li ti cal or der11). 

It is al so im por tant to no te the in ten si fi ca tion of the so-cal led pro-
du ced risks in a risk so ci ety. The se risks are un pre dic ta ble, with hu ge 
ne ga ti ve con se qu en ces of glo bal pro por ti ons, but with very lit tle abi lity 
to be pre ven ted and era di ca ted. This is one of the big gest chal len ges in 
the cen tury ahead. The glo bal en vi ron men tal cri sis, the ne ga ti ve ef fects 
of glo bal war ming and in ten sifying de mands for the re spect of the prin-
ci ples of the green eco nomy, co uld be co me a new pa ra digm of the new 
world or der. 

The o re ti cal ope ra ti o na li za tion of glo ba li za tion ope ned nu me ro us 
qu e sti ons re gar ding cha rac ter, terms of du ra tion or na tu re of glo ba li za-
tion it self and the ir aspects, i.e. di men si ons. The re is an ex tre mely small 
num ber of an swers gi ven with cer ta inty exactly be ca u se not hing el se 
can cer ta inly be cla i med re gar ding glo ba li za tion but that it exist and 
cru ci ally im pacts li ves of pe o ple, fun cti o ning of the sta te, so ci ety and 
all so cial gro ups and or ga ni za ti ons.

Glo ba li za tion and glo ba lism are af fi ned no ti ons which be ca me 
par ti cu larly re le vant in the se cond half of 20th cen tury and be ca me key 
sta ke hol ders im por tantly de ter mi ning so cial chan ges, but al so chan ges 
in mo dern so ci ety. Alt ho ugh etymo logy is si mi lar in di ca ting im por tan-
ce of in ter con ti nen tal in flu en ces of dif fe rent so cial events and chan-
ges, the se are com ple tely op po si te no ti ons. Glo ba li za tion is a mo dern 
pro cess, and glo ba lism is ide o logy or form of (the new world) or der. 
Thanks to glo ba li za tion, hu man li fe ex pec tancy is lon ger, hig her de gree 
of de moc ra ti za tion of po li ti cal or der all over the pla net has been ac hi e-
ved; fun da men tal eco no mic fre e doms we re esta blis hed; glo bal im pacts 
to po si ti ve chan ges in the pro cess of edu ca tion we re ma de, etc. The se 
po si ti ve ef fects, cer ta inly, do not di mi nish all con tra dic ti ons of glo ba li-
za tion and its ne ga ti ve ef fects we hig hlig hted ear li er. 

Glo ba lism was cre a ted on si mi lar ide as as glo ba li za tion, but with 
cle ar po li ti cal and eco no mic mec ha nisms of ma na ge ment and at tempts 
of cer tain most de ve lo ped co un tri es to do mi na te over ave ra gely and 
less de ve lo ped sta tes and so ci e ti es. This do mi na tion has its ma ni fe sta ti-

10)  J. Na is bi it, Glo bal pa ra dox, Wil li am Mor row, New York, 1994.

11)  T. Frid man, Svet je ra van (The World is Flat). Dan graf, Be o grad, 2007, p.488
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ons li ke do mi na tion in in ter na ti o nal or ga ni za ti ons, but al so sop hi sti ca-
ted la tent forms li ke: im po sing cer tain pro-We stern va lu es and cul tu ral 
pat terns denying iden tity of sta tes, even in tho se parts of the world whe-
re such va lu es are com ple tely ar ti fi cial and non-typi cal. 

Ne ga ti ve ef fects of this ide o logy, but al so ne ga ti ve ef fects of glo-
ba li za tion are cle arly vi si ble and main re a son for ha ving to day glo bal 
so ci ety be co ming mo re and mo re risky so ci ety with mo re and mo re 
pro mi nent we ak ness of in di vi du als and so cial gro ups to re sist to do mi-
na tion of pro-We stern va lu es, ide as and ide als, si mul ta ne o us to we ak-
ness of so ci e ti es all over the world to fight for its ina li e na ble right to 
esta blish its own va lu es, so cial norms and li ving stan dards.
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ПРОЦЕСГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЊЕГОВЕКОНТРОВЕРЗЕ

Резиме
Гло ба ли за ци ја је по јам од огром ног зна ча ја за са вре ме ну 

по ли тич ку со ци о ло ги ју и по ли ти ко ло ги ју у це ли ни. Овај све о бу-
хват ни дру штве ни про цес, че сто не пра вед но из јед на чен са гло ба-
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ли змом као са вре ме ном по ли тич ком иде о ло ги јом, би ва по сма тран 
као је дан од из во ра не ста бил но сти и не рав но те же у та ко зва ном 
но вом свет ском по рет ку. Иако је сам по јам на стао по ло ви ном два-
де се тог ве ка, са ма гло ба ли за ци ја, до ду ше у ру ди мен тар ним об ли-
ци ма, да ти ра из вре ме на ан ти ке и пр вих осва јач ких по хо да Алек-
сан дра Ма ке дон ског, ко ји је вред но сти он да шњег за па да про нео 
до сред њег и да ле ког ис то ка. У свом пу ном оби му и ка па ци те ту, 
гло ба ли за ци ја се ин тен зи ви ра у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка, 
за хва љу ју ћи ве ли ким тех нич ко-тех но ло шким про на ла сци ма, ко ји 
су омо гу ћи ли ви ше сте пе ну ме ђу за ви сност др жа ва, по ја ва, про це са 
и од но са у њи ма, а по том и ства рањ та ко зва ног хи пер гло ба ли зо ва-
ног дру штва.

Те о риј ске кон тра вер зе ко је пра те про цес гло ба ли за ци је су 
број не. Оне се од но се, не са мо на вре ме на стан ка гло ба ли за ци је, 
већ и на ње не основ не по јав не об ли ке и ди мен зи је, а исто вре ме но 
и на њен вред но сни ка рак тер. Док јед ни на гла ша ва ју да је гло ба-
ли за ци ја вред но сно не у тра лан дру штве ни про цес, дру ги ис ти чу да 
је упра во гло ба ли за ци ја отво ри ла пут гло ба ли зму као по ли тич кој 
иде о ло ги ји за сно ва ној на до ми на ци ји јед не др жа ве за па да или, ви-
ше моћ них др жа ва за пад не хе мис фе ре, на уштрб сла би је и сред ње 
раз ви је них др жа ва, ко је се не рет ко на зи ва ју „тре ћим све том“. Ове 
не до у ми це пра ће не су вр ло ин тен зив ном ака дем ском по ле ми ком о 
то ме да ли је гло ба ли за ци ја с по чет ка тре ћег ми ле ни ју ма до жи ве ла 
сво је вр сни крах кроз свет ску еко ном ску кри зу, те да ли нам пред-
сто ји ства ра ње не ког но вог – пост гло бал ног но вог свет ског по рет-
ка, урав но те же ни јег но пре ђа шњег.

Нај зад, ва жно пи та ње за раз у ме ва ње су шти не гло ба ли за ци-
је је сте упра во ја сно де фи ни са ње где пре ста је гло ба ли за ци ја као 
про цес, а по чи ње гло ба ли зам као си стем,  од но сно гло ба ли зам као 
по ли тич ка иде о ло ги ја. Ово пи та ње оста је отво ре но за да ље струч-
не и ака дем ске рас пра ве.
Кључ не ре чи: гло ба ли за ци ја, гло ба ли зам, про тив реч но сти гло ба ли за ци-

је, дру штве на про ме на, ме ђу за ви сност

* Овај рад је примљен 19. октобра 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 27. новембра 2014. године.
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Сажетак
Ме ди ји чи не ва жан еле ме нат са вре ме ног де мо крат ског дру-

штва. Они има ју ту моћ да об ли ку ју са вре ме но дру штво и да ути-
чу на све аспек те дру штве ног жи во та. Зна чај ме ди ја се огле да у 
то ме што они пред ста вља ју глав ни из вор ин фор ми са ња гра ђа на. 
Њи хо ва уло га је на ро чи то ви дљи ва за вре ме пред из бор не кам па ње, 
ка да ме ди ји по ста ју зна чај но сред ство по мо ћу ко га по ли тич ке пар-
ти је те же да при ву ку што ве ћи број гла со ва. Ауто ри у овом ра ду 
ана ли зи ра ју на чин на ко ји су днев не но ви не из ве шта ва ле за вре ме 
пред из бор не кам па ње за ван ред не пар ла мен тар не из бо ре у Ср би ји 
2014. го ди не, фо ку си ра ју ћи се том при ли ком пре све га на зна чај 
ко ји су ме ди ји при да ва ле раз ли чи тим те ма ма. Глав не ме то де ко је 
ауто ри ко ри сте у овом ра ду су ме тод ана ли зе са др жа ја и ком па ра-
тив ни ме тод.
Кључ не ре чи: ме ди ји, днев не но ви не, пред из бор на кам па ња, ван ред ни 

пар ла мен тар ни из бо ри, по ли тич ке пар ти је, Ср би ја.

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009 који финансира Министарство просве-
те, науке и технолошког развоја Репубике Србије.
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* * *

Ме ди ји су у по след њих не ко ли ко де це ни ја до жи ве ли пра ву 
екс пан зи ју. Раз вој тех но ло ги је је са со бом отво рио мно го број не 
мо гућ но сти ко је су ме ди ји ма омо гу ћи ле дра стич но по ве ћа ње ауди-
то ри ју ма. То је до ве ло до то га да су ме ди ји јав ни жи вот уне ли у 
по ро ди цу при че му су и нај спек та ку лар ни ји по ли тич ки до га ђа ји 
по ста ли део сва ко дне ви це. О то ме ко ли ки је ути цај ме ди ја на сва-
ко днев ни жи вот мо жда нај бо ље го во ри ко мен тар Абра ха ма Мо ла 
[A bra ham Mo le] да да нас ме ди ји, а по себ но те ле ви зи ја, по ста ју не-
ка вр ста сла ви не за кул ту ру ко ју по је ди нац отва ра и чи ји са др жај 
кон зу ми ра по сво јој во љи, бу ду ћи да у сва ко вре ме, на сва ком ме сту, 
за све, и уз уме ре ну це ну, сва ки до га ђај мо же би ти ускла ди штен у 
се фо ве, а ка сни је из ва ђен и пу штен у екс пло а та ци ју.1) Ме ди ји као 
је дан од глав них из во ра ин фор ми са ња гра ђа на до би ја ју ве о ма зна-
чај ну уло гу по сред ни ка из ме ђу де мо крат ске вла сти и на ро да. ,,Све 
оно што ми са зна је мо, али и већ зна мо, а ве за но је за по ли тич ка, 
со ци јал на, еко ном ска и дру га пи та ња, са зна ли смо пу тем ме ди ја.“2) 
У ве зи са тим Му ган [Ant hony Mug han] и Гун тер [Ric hard Gunt her] 
ис ти чу да ме ди ји пред ста вља ју основ но тки во де мо крат ских си-
сте ма, јер они пред ста вља ју сред ство по мо ћу ко га гра ђа ни и њи-
хо ви иза бра ни пред став ни ци ко му ни ци ра ју у ре ци проч ном на по ру 
да ин фор ми шу и ути чу.3) Ка ко би смо на нај бо љи мо гу ћи на чин 
при ка за ли из ве шта ва ње ме ди ја за вре ме пред из бор не кам па њи ми 
ће мо се у на шем ра ду ру ко во ди ти де фи ни ци јом Де ни са Ме квеј ла 
[De nis McQu a il] ко ји ма сов не ме ди је од ре ђу је на сле де ћи на чин: 
они су раз лу чив скуп ак тив но сти (ства ра ње ме диј ског са др жа ја);  
укљу чу ју по себ не тех но ло шке кон фи гу ра ци је (ра дио, те ле ви зи ја, 
но ви не...); ве за ни су за фор мал но кон сти ту и са не ин сти ту ци је или 
ме диј ске ка на ле (си сте ми, ста ни це, пу бли ка ци је); опе ри шу у скла-
ду са од ре ђе ним за ко ни ма, пра ви ли ма и схва та њи ма (про фе си о-
нал ни ко дек си и прак са, дру штве на оче ки ва ња и на ви ке); про дукт 
су ли ца ко ја се за у зи ма ју за из ве сне уло ге (вла сни ци, ре гу ла то ри, 

1) Ци ти ра но пре ма: Ми ша Сто ја ди но вић, ,,Ме ди ји, де мо кра ти ја и из бо ри’’, По ли тич ка 
ре ви ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 2/ 2012, стр. 65-84.

2) Жи во јин Ђу рић, Дра ган Су бо тић, Ме ди ји, јав но мне ње и по ли ти ка, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 64.

3) Ant hony Mug han, Ric hard Gunt her, ,,The Me dia in De moc ra tic and Non de moc ra tic Re gi mes: 
A Mul ti le vel Per spec ti ve’’, De moc racy and the Me dia, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2000, 
стр. 1.
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про ду цен ти, ди стри бу те ри, огла ши ва чи, чла но ви пу бли ке); пре но-
се ин фор ма ци је, за ба ву, сли ке и сим бо ле до ма сов не пу бли ке. 4)

МЕ ДИ ЈИ У ПРЕД ИЗ БОР НОЈ КАМ ПА ЊИ

По ли тич ке пар ти је су ите ка ко све сне сна ге ко ју ме ди ји по се-
ду ју и оби ла то их ко ри сте. ,,Ути цај ме ди ја на сва ко днев ни жи вот 
са вре ме ног дру штва ви ше је не го по зна та чи ње ни ца. Ме ди ји су ти 
ко ји зна чај но уче ству ју у кон стру и са њу, али и су бли ми са њу јав-
ног мње ња, по ста ју ћи та ко вр ста ин тер ак тив ног про зо ра дру штве-
не ко му ни ка ци је и про дук ци је до ми нант них кул тур них обра за ца. 
Због то га они пред ста вља ју моћ но сред ство по ли тич ке про па ган де 
и ма ни пу ла ци је.“5) Ово по ста је на ро чи то ви дљи во за вре ме пред-
из бор не кам па ње. ,,Ма сов ни ме ди ји су не за о би ла зни у из бор ном 
про це су, јер сво јој пу бли ци пре но се ин фор ма ци је ко је ће им по мо-
ћи да се опре де ле на из бо ри ма за од ре ђе ну по ли тич ку пар ти ју. Због 
то га је ва жно да ме ди ји има ју не при стра сан  став пре ма стран ка ма, 
да објек тив но ин фор ми шу и пред ста вља ју кан ди да те.“6) То је ујед-
но и раз лог због че га пред мет ис тра жи ва ња овог ра да пред ста вља 
упра во из ве шта ва ње ме ди ја за вре ме пред из бор не кам па ње за вре-
ме ван ред них пар ла мен тар них из бо ра у Ср би ји одр жа них 16. мар-
та 2014. го ди не. 

Из бо ри чи не са мо сре ди ште де мо кра ти је јер пред ста вља ју 
из вор и те мељ ле ги ти ми те та др жав не вла сти. Так ми че ње ви ше са-
мо стал них пар ти ја на сло бод ним и рав но прав ним из бо ри ма пред-
ста вља јед но од основ них кон сти ту тив них обе леж ја пред став нич-
ке де мо кра ти је. Ко ли ки је зна чај из бо ра мо же се нај бо ље ви де ти 
пре ма Вал ди ме ру Ки ју [Val di mer Or lan do Key] ко ји ка же: ,,Ка да је 
пар тиј ски про цес уоб ли чен, уста но вље но је де ло ва ње ор га ни зо ва-
них не на сил них кон фли ка та за кон тро лу над вла дом. Ор га ни зо ва на 
кри ти ка и кон цен три са ни на по ри да се за ме не они на вла сти по ста-
ли су ру ти на. Јед ном ка да је власт по ста ла пред мет та квих иза зо ва, 
и јед ном ка да је низ из бо ра оства рен, пар тиј ска вла да је пу сти ла 
сво је ко ре не. Ин сти ту ци о на ли за ци ја пар тиј ског ра та озна чи ла је 

4) Ци ти ра но пре ма: Жи во јин Ђу рић, Дра ган Су бо тић, Ме ди ји, јав но мне ње и по ли ти ка, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 92.

5) Алек сан дра Па ви ће вић, ,,Смрт у ме ди ји ма“, Гла сник Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ 
, LVI II (1), Ет но граф ски ин сти тут СА НУ, 2010, стр. 39.

6) Ве сна Ми лен ко вић, ,,Пар ти је и ме ди ји у пред из бор ној кам па њи“, Ча со пис за упра-
вља ње ко му ни ци ра њем, Про то кол Но ви Сад и Фа кул тет по ли тич ких на у ка Бе о град, бр. 
14/2010, стр. 109.
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нај ве ћу ино ва ци ју – или от кри ће – у умет но сти вла да ња. Ри ту а ли, 
це ре мо ни је и пра ви ла игре раз ви је ни су да усме ра ва ју до ма ћа не-
при ја тељ ства ко ја су у ра ни јим да ни ма мо гла да бу ду во ђе на на ба-
ри ка да ма.“7) Ме ди ји мо ра ју да по кри ва ју сва де ша ва ња у дру штву 
објек тив но и не у трал но. Ово је, ме ђу тим, лак ше ре ћи не го ура ди ти. 
Ка да се ра ди о ме ди ји ма на на шим про сто ри ма они се су о ча ва ју са 
мно го број ним иза зо ви ма. ,,Ге не рал но, Ср би ја има пре ви ше ме ди-
ја ако се по гле да број и пла те жна моћ гра ђа на. Услед ко мер ци јал-
не нео др жи во сти до ла зи до про ме не функ ци је ме ди ја. Ме ди ји од 
не ко га ко се ба ви ин фор ми са њем, ана ли зом и кон тро лом (вла сти) 
по ста ју су прот ност – сред ство за еко ном ску и по ли тич ку про мо ци-
ју и про га пан ду ко ја су кон тро ли са на пу тем ку по ви не ре клам ног 
про сто ра и не тран спа рент ног и дис кре ци о ног од лу чи ва ња о до де-
ли јав ног нов ца. Све ово нас во ди ка за кључ ку да у Ср би ји по сто ји 
ла тент на цен зу ра ме ди ја у чи јем сре ди шту ни је фор мал на за бра на 
ра да ме ди ја, већ се цен зу ра спро во ди кроз кон тро лу фи нан сиј ског 
пре жи вља ва ња ме ди ја и но ви на ра ко ји на жа лост сво јим, пре све га 
син ди кал ним, нео р га ни зо ва њем до при но се ова квом ста њу.“8)

Иако су прет ход ни ре дов ни пар ла мен тар ни из бо ри у Ср би-
ји одр жа ни 2012 го ди не, ин те ре со ва ње гра ђа на за ван ред не пар ла-
мен тар не из бо ре 2014. го ди не је би ло ве ли ко. То је ујед но и раз-
лог због ко га су ови из бо ри има ли ве ли ку ме диј ску по кри ве ност. 
Овај рад у свој фо кус ис тра жи ва ња ста вља пре све га из ве шта ва ње 
штам па них ме ди ја. Ов де же ли мо да по ка же мо не са мо ка кву су ва-
жност штам па ни ме ди ји при да ва ли ве сти ма ко је су у ве зи са из бо-
ри ма већ и ка кве су те ме би ле за сту пље не на на слов ним стра на ма 
штам па них ме ди ја то ком пред из бор не кам па ње. 

На слов на стра на пред ста вља ве о ма зна ча јан део штам па-
них ме ди ја. То је стра на ко ју по тен ци јал ни чи та о ци пр во ви де и 
на осно ву ко је углав ном од лу чу ју о то ме да ли ће ку пи ти но ви не. 
,,Она је та ко ја про да је но ви не го то во на исти на чин на ко ји из ло-
зи у про дав ни ци про да ју ро бу про ла зни ци ма. Уред ни ци но ви на су 
ве о ма све сни зна ча ја на слов не стра не и они би ра ју и уре ђу ју ве о ма 
па жљи во ве сти ко је за у зи ма ју на слов не стра не.“9) На на слов ним 
стра на ма се на ла зе ве сти ко је се сма тра ју нај ва жни јим ве сти ма тог 

7) Ци ти ра но пре ма: Вла ди мир Го а ти, По ли тич ке пар ти је и пар тиј ски си сте ми, Цен тар за 
мо ни то ринг – ЦЕ МИ, Под го ри ца, 2007, стр. 85.

8) Зо ран Га ври ло вић, ,,Ме диј ски (дез)ин те гри тет“, Ме ди ји у из бо ри ма – Мо ни то ринг ме-
ди ја – из бор на кам па ња 2012, Би ро за дру штве на ис тра жи ва ња – БИ РО ДИ, 2012, стр. 
53. 

9) Mo ham mad Re za Shams, New spa pers in the ELT Clas sro om – A Gu i de to the En glish new-
spa per for ESL/EFL Stu dents, Uni ver sity of Kas han, 2013, стр. 8.
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да на. У ве зи са тим је иза шао и је дан текст у ве зи са Ва шинг тон 
по стом у ко ме се на во ди да на слов на стра на у но ви на ма пред ста-
вља пан дан глав ном ула зу на ку ћи. ,,При че ко је се по ја вљу ју на 
на слов ним стра на ма су при че о ко ји ма ће се при ча ти то ком це лог 
да на. Вест на на слов ној стра ни мо ра би ти ва жна као што су на 
при мер од лу ке пред сед ни ка, из би ја ње ра то ва или ру ше ње ави о на. 
До бра на слов на стра на, ме ђу тим, мо ра са др жа ти и ве сти ко је се 
ти чу спор та, ме ди цин ских от кри ћа или не че га нео бич ног што је 
не ки обич ни гра ђа нин учи нио. Фо то гра фи је ко је при вла че па жњу 
чи та о ца су та ко ђе ва жан део на слов не стра не.“10)

По ред раз ли чи тог из бо ра ве сти на слов не стра не су ујед но 
и раз ли чи то ди зај ни ра не. На слов ном стра ном но ви не ис ти чу сво-
ју ин ди ви ду ал ност у од но су на оста ле. Ме ђу тим и по ред ве ли ког 
бро ја спе ци фич но сти на слов не стра не свих но ви на де ле и од ре ђе-
не за јед нич ке осо би не: ,,Пр во, на слов на стра на ну ди са жет при каз 
ве сти ко ји се на ла зе уну тар но ви на. Овај при каз углав ном са др жи 
са мо део при че, док се ве о ма рет ко на на слов ној стра ни на ла зи 
це ла вест. Раз лог ово ме је што на на слов ним стра на ма не ма до-
вољ но про сто ра за све глав не ве сти. За јед нич ка прак са је да се на 
на слов ним стра на ма са мо за поч не вест ка ко би при ву кла чи та о це, 
да би се она на ста ви ла да ље уну тар но ви на. Дру го, ско ро све на-
слов не стра не има ју глав ну вест. За уред ни ке но ви на јед на вест на 
на слов ним стра на ма је увек ва жни ја од оста лих. Та глав на вест се 
ве о ма че сто од ли ку је ве ћим, упе ча тљи ви јим на сло вом од оста лих 
и углав ном са др жи сли ку. Тре ће, фо то гра фи је пред ста вља ју ве о ма 
моћ но сред ство по мо ћу ко јег но ви не при вла че па жњу. Због то га 
се на на слов ним стра на ма углав ном на ла зи не ко ли ко фо то гра фи ја 
ко је су у ве зи са ве сти ма уну тар но ви на, а на ро чи то ко је су у ве-
зи са глав ном ве шћу. Че твр то, на слов на стра на углав ном са др жи 
нај ек слу зив ни је и нај звуч ни је ве сти ко је су се де си ле из ме ђу два 
бро ја.“11)  Ана ли зом на слов них стра на се мо же мно го то га са зна-
ти о кул ту ри, ин те ре си ма и вред но сти ма зе мље уну тар ко је но ви-
не из ла зе. На осно ву на слов не стра не се ујед но мо же на слу ти ти и 
дру штве на и по ли тич ка ор јен та ци ја но ви на.  

10) The Front Pa ge, New se um Fun ded by the Fre e dom Fo rum, The Was hing ton Post, 18.11.2014. 
до ступ но на: http://www.new se um.org/wp-con tent/uplo ads/2014/08/edu ca tion_re so ur ces_
front pa ge po ster.pdf 

11) Mo ham mad Re za Shams, New spa pers in the ELT Clas sro om – A Gu i de to the En glish new-
spa per for ESL/EFL Stu dents, Uni ver sity of Kas han, 2013, стр. 8.
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ИЗВЕШТАВАЊЕ ДНЕВНИХ НОВИНА  
ТОКОМ ПРЕДИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ  
ЗА ВАНРЕДНЕ ПАРЛАМЕНТАРНЕ 
ИЗБОРЕ У СРБИЈИ 2014. ГОДИНЕ

Ка ко би ана ли зи ра ли из ве шта ва ње штам па них ме ди ја то ком 
пред из бор не кам па ње ис тра жи ва ње смо огра ни чи ли на ана ли зу 
днев них но ви на у пе ри о ду од да ту ма рас пи си ва ња из бо ра (29. ја-
ну ар 2014.)  па све до 15 мар та (да на пре одр жа ва ња из бо ра) 2014. 
го ди не. Има ју ћи у ви ду да се ра ди о днев ним но ви на ма и да пе ри од 
по сма тра ња тра је 46 да на ис тра жи ва њем смо об у хва ти ли че ти ри 
днев не но ви не: Блиц, По ли ти ка, Ве чер ње но во сти и Да нас. У том 
пе ри о ду су иза шла 45 бро ја По ли ти ке, 45 бро ја Ве чер њих но во сти, 
45 бро ја Бли ца и 37 бро ја днев них но ви на Да нас. Раз ли ка у бро ју 
из да тих днев них но ви на Да нас и оста лих се ја вља због то га што 
Да нас то ком ви кен да из да је дво број. 

То ком по сма тра ног пе ри о да на на слов ним стра на ма днев них 
но ви на на шло се укуп но 933 ве сти. Од то га је 187 ве сти би ло по-
све ће но из бо ри ма док је оста лим те ма ма би ло по све ће но 746 ве-
сти. Број ве сти ко је су се ти ца ле из бо ра из но си не где око 1/5 од 
укуп ног бро ја ве сти на на слов ним стра на ма днев них но ви на. 

Убе дљи во нај ве ћи број ве сти на на слов ној стра ни по све ће-
них из бо ри ма на ла зи се у днев ним но ви на ма Да нас (91 вест), на 
дру гом ме сту се на ла зи По ли ти ка (36 ве сти), на тре ћем је Блиц 
(31 вест), док се на че твр том на ла зе Ве чер ње но во сти (29 ве сти). 
Оно што је ин те ре сант но ис та ћи је да се на на слов ној стра ни днев-
них но ви на Да нас исто вре ме но на ла зи и нај ма њи број ве сти ко је 
су по све ће не те ма ма ко је ни су у ве зи са из бо ри ма (192 ве сти), док 
нај ве ћи број ве сти на на слов ним стра на ма има ју Ве чер ње но во сти 
(272 ве сти). Про сеч но се на на слов ни стра на ма днев них но ви на 
Да нас на ла зи ло 2.45 ве сти днев но по све ће них из бо ри ма (тј. 47% 
од укуп ног бро ја ве сти) и 2.73 ве сти ко је се ба ве дру гим те ма ма. 
У оста лим днев ним но ви на ма број ве сти на на слов ним стра на ма 
по све ће ним дру гим те ма ма је мно го ве ћи. Да кле, днев не но ви не 
Да нас су се на сво јој на слов ној стра ни у нај ве ћој ме ри у од но су на 
све оста ле по сма тра не днев не но ви не то ком пред из бор не кам па ње 
по све ти ле те ма ма ко је су се ти ца ле из бо ра.
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Гра фи кон бр. 1:  
Ве сти по све ће не из бо ри ма и оста лим те мама 

на на слов ним стра на ма днев них но ви на

 
Та бе ла бр. 1:  

Ве сти по све ће не из бо ри ма на на слов ним стра на ма раз
вр ста не пре ма по сма тра ним днев ним но ви на ма

Број вести 
посвећен 
изборима

Остале вести Укупан 
број вести

Блиц
%

31
14%

186
86%

217
100%

Политика
%

36
14%

216
86%

249
100%

Данас
%

91
47%

101
53%

192
100%

Вечерње новости
%

29
11%

243
89%

272
100%

Ка да се ра ди о те ма ма ко је су до ми ни ра ле на на слов ним 
стра на ма за вре ме пред из бор не кам па ње убе дљи во нај ве ћи број ве-
сти се ба вио из бо ри ма, на дру гом ме сту је дру штво, за тим хро ни-
ка, свет/ре ги он, еко но ми ја, спорт кул ту ра, за ба ва и по љо при вре да. 
Оно што је раз о ча ра ва ју ће је да се по љо при вре да на ла зи убе дљи во 
на по след њем ме сту са са мо јед ном ве шћу на на слов ним стра на ма 
по сма тра них днев них но ви на за вре ме тра ја ња чи та ве пред из бор не 
кам па ње. Но ви не су на сво јим на слов ним стра на ма убе дљи во нај-
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ви ше по све ти ле па жњу (по ред из бо ра) ве сти ма из обла сти по ли ти-
ке, еко но ми је, хро ни ке, дру штва и свет/ре ги он. Уку пан број ве сти 
из ових обла сти је 588, тј. 63% од укуп ног бро ја ве сти.

Гра фи кон бр. 2:  
Те ме за сту пље не на на слов ним стра на ма но

ви на за вре ме пред из бор не кам па ње

Табела бр. 2:  
Теме заступљене на насловним странама  

новина за време предизборне кампање  
разврстане према посматраним дневним новинама

Блиц Политика  Данас Вечерње 
новости

Из бо ри 31 36 91 29
Те ме из обла сти 
по ли ти ке ко је ни су 
у ве зи са из бо ри ма

13 46 18 25

Еко но ми ја 13 28 20 40
По љо при вре да 0 0 1 0
Хро ни ка 34 15 0 62
Кул ту ра 14 15 6 20
Спорт 28 8 19 6
За ба ва 37 2 0 2
Дру штво 33 52 9 69
Свет/ре ги он 14 50 28 19
Укуп но 217 252 192 272
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Блиц је на сво јим на слов ним стра на ма то ком пред из бор не 
кам па ње имао нај ви ше ве сти из обла сти за ба ве (37 ве сти), хро ни ке 
(34 ве сти) и дру штва (33 ве сти). По ли ти ка је има ла нај ви ше ве сти 
из обла сти дру штва, свет/ ре ги он, као и ве сти из сфе ре по ли ти ке 
ко је ни су у ве зи са из бо ри ма. Ве чер ње но во сти су нај ви ше па жње 
по све ти ле дру штву (69 ве сти), хро ни ци (62 ве сти) и еко но ми ји (40 
ве сти), док су се днев не но ви не Да нас нај ви ше ба ви ле из бо ри ма 
(187 ве сти) и дру штвом (163 ве сти).

Нај ма њи број ве сти на ме ње них про мо ци ји и про па ган ди за 
вре ме пред из бор не кам па ње се на ла зио у Бли цу (11), док се нај-
ве ћи број на ла зио у днев ним но ви на ма Да нас (35). На на слов ним 
стра на ма По ли ти ке и Ве чер њих но во сти се на ла зио от при ли ке под-
јед нак број ве сти на ме ње них ин фор ми са њу и про па ган ди. Има ју-
ћи у ви ду да се у Да на су на на слов ним стра на ма на ла зио нај ве ћи 
број ве сти по све ће них из бо ри ма оче ки ва но је се у овим днев ним 
но ви на ма на ла зио и нај ве ћи број ве сти ко ји се ти че не у трал ног ин-
фор ми са ња о из бо ри ма, као и нај ве ћи део на ме њен про мо ци ји и 
про па ган ди. 

Та бе ла бр. 3:  
Ка рак тер ве сти по све ће них из бо ри ма на на

слов ним стра на ма днев них но ви на

Ин фор ми са ње ме-
ди ја о из бо ри ма

Про мо ци ја/про па ган да 
по ли тич ких пар ти ја*

Блиц 24 11

Политика 26 17

Данас 62 35

Вечерње новости 21 20
*  ов де тре ба на по ме ну ти да је уну тар ове ко ло не укљу чен по ред ин тер-

вјуа и ве сти у свр хе про мо ци је и про па ган де и за ку пље ни ре клам ни 
део на на слов ним стра на ма у свр хе пред из бор не кам па ње

Нај ве ћу за сту пље ност на на слов ним стра на ма по сма тра них 
днев них но ви на има ла је из бор на ли ста ко а ли ци је под на зи вом 
АЛЕК САН ДАР ВУ ЧИЋ – СНС, СДПС, НС, СПО, ПС са 63 ве сти. 
На дру гом ме сту је ИВИ ЦА ДА ЧИЋ – СПС, ПУПС ЈС са 30 ве сти, 
за тим на тре ћем ме сту се на ла зи ЧЕ ДО МИР ЈО ВА НО ВИЋ – ЛДП, 
БДСЗ, СДУ са 21 ве шћу. Че твр та је БО РИС ТА ДИЋ - НДС, ЛСВ, 
ЗЗС, VMDK, ЗЗВ, ДЛР ко јој је би ло по све ће но 20 ве сти, а на пе том 
ме сту се на ла зи СА ДЕ МО КРАТ СКОМ СТРАН КОМ ЗА ДЕ МО-
КРАТ СКУ СР БИ ЈУ са 18 ве сти. Из бор на ли ста ко а ли ци је оку пље-
не око СНС је има ла го то во под јед на ку за сту пље ност на на слов-
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ним стра на ма свих днев них но ви на. Са дру ге стра не, ко а ли ци ја 
ИВИ ЦА ДА ЧИЋ – СПС, ПУП је има ла не што ве ћу за сту пље ност у 
днев ним но ви на ма Да нас и Бли цу у од но су на По ли ти ку и Ве чер ње 
но во сти, док су из бор не ли сте ЧЕ ДО МИР ЈО ВА НО ВИЋ - ЛДП, 
БДЗС, СДУ, БО РИС ТА ДИЋ - НДС, ЛСВ, ЗЗС, VMDK, ЗЗВ, ДЛР и 
СА ДЕ МО КРАТ СКОМ СТРАН КОМ ЗА ДЕ МО КРАТ СКУ СР БИ ЈУ 
има ле нај ма њу за сту пље ност у Бли цу и Ве чер њим но во сти ма.

Табела бр. 4:  
Заступљеност политичких партија на насловним  

странама дневних новина за време предизборне кампање

На зив из бор не ли сте пре ма 
ре до сле ду при ја вљи ва ња* Блиц По ли-

ти ка  Да нас Ве чер ње 
но во сти Укуп но 

АЛЕК САН ДАР ВУ ЧИЋ - 
СНС, СДПС, НС, СПО, ПС 14 17 19 13 63

ИВИ ЦА ДА ЧИЋ 
-СПС, ПУПС, ЈС 9 6 10 5 30

Де мо крат ска стран ка Ср би је 0 1 4 3 8

ЧЕ ДО МИР ЈО ВА НО-
ВИЋ - ЛДП, БДЗС, СДУ 2 7 12 0 21

Са вез вој во ђан ских Ма-
ђа ра - Иштван Па стор 0 1 2 0 3

СРП СКА РА ДИ КАЛ-
НА СТРАН КА - ДР ВО-
ЈИ СЛАВ ШЕ ШЕЉ

0 0 0 0 0

УЈЕ ДИ ЊЕ НИ РЕ ГИ-
О НИ СР БИ ЈЕ - МЛА-
ЂАН ДИН КИЋ

0 2 4 2 8

СА ДЕ МО КРАТ СКОМ 
СТРАН КОМ ЗА ДЕ МО-
КРАТ СКУ СР БИ ЈУ

5 2 11 0 18

ДВЕ РИ - БО ШКО 
ОБ РА ДО ВИЋ 0 0 1 0 1

СДА Сан џа ка - др Су-
леј ман Угља нин 0 0 0 0 0

БО РИС ТА ДИЋ - 
НДС, ЛСВ, ЗЗС, 
VMDK, ЗЗВ, ДЛР

3 5 10 2 20

ТРЕ ЋА СР БИ ЈА - ЗА 
СВЕ ВРЕД НЕ ЉУ ДЕ 0 0 2 0 2
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ЦР НО ГОР СКА ПАР-
ТИ ЈА - Јо сип Броз 0 0 0 0 0

ЛИ СТА НА ЦИ О НАЛ НИХ 
ЗА ЈЕД НИ ЦА - Емир Ел фић 0 0 0 0 0

ДО СТА ЈЕ БИ ЛО - СА-
ША РА ДУ ЛО ВИЋ 0 0 2 0 2

“КО А ЛИ ЦИ ЈА ГРА ЂА-
НА СВИХ НА РО ДА 
И НА РОД НО СТИ”

0 0 0 0 0

ГГ “ПА ТРИ ОТ СКИ ФРОНТ 
- ДР Бо ри слав ПЕ ЛЕ ВИЋ “ 0 0 0 0 0

Ру ска стран ка - Сло-
бо дан Ни ко лић 0 0 0 0 0

ПАР ТИ ЈА ЗА ДЕ МО-
КРАТ СКО ДЕ ЛО ВА-
ЊЕ - РИ ЗА ХА ЛИ МИ

0 0 0 0 0

*  ре до след при ја вљи ва ња из бор них ли сти је пре у зет из ре зул та та из бо ра 
за на род не по сла ни ке На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је ко је је 
об ра дио Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 18. 11. 2014.  до ступ но на 
http://www.rik.par la ment.gov.rs/ci ri li ca/Re zul ta ti/Iz bo ri%202014%20Ta be-
la1_ko nac na.pdf

Из бор не ко а ли ци је ДСС и УЈЕ ДИ ЊЕ НИ РЕ ГИ О НИ СР БИ ЈЕ 
- МЛА ЂАН ДИН КИЋ су до би ле укуп но по 8 ве сти на на слов ним 
стра на ма. Оста ле из бор не ли сте су има ле ре ла тив но ма лу за сту-
пље ност или ни су би ле уоп ште при сут не на на слов ним стра на ма 
по сма тра них днев них но ви на. Ин те ре сант но је на по ме ну ти да је 
из бор на ли ста  АЛЕК САН ДАР ВУ ЧИЋ - СНС, СДПС, НС, СПО, 
ПС има ла нај ве ћи број за ку пље них ре кла ма на на слов ним стра на-
ма днев них но ви на у свр хе пред из бор не кам па ње, укуп но 24 и то: 
че ти ри у Бли цу, се дам у По ли ти ци, пет у Да на су и осам у Ве чер-
њим но во сти ма.

* * *
На осно ву све га прет ход но ре че ног мо же се из ве сти ге не рал-

ни за кљу чак да су днев не но ви не при да ва ле ве ли ку па жњу пред-
из бор ној кам па њи. Чак 20% од укуп ног бро ја ве сти на на слов ним 
стра на ма днев них но ви на се од но сио на из бо ре. Од то га нај ве ћу 
за сту пље ност су има ле ко а ли ци је ко је су на кра ју оства ри ле и нај-
бо љи успех на из бо ри ма: АЛЕК САН ДАР ВУ ЧИЋ – СНС, СДПС, 
НС, СПО, ПС (63 ве сти) и ИВИ ЦА ДА ЧИЋ –СПС, ПУПС, ЈС (30 
ве сти). Ово го во ри у при лог то ме да су днев не но ви не ру ко во де-
ћи се ре зул та ти ма ко ји су оства ре ни на ре дов ним пар ла мен тар ним 
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из бо ри ма 2012. го ди не као и мно го број ним ис тра жи ва њи ма ко ја 
су из вр ше на у ци љу пред ви ђа ња ко нач ног из бор ног ре зул та та же-
ле ле да ти ме што су сво је на слов не стра не по све ти ле упра во фа-
во ри ти ма при ву ку што ве ћи број чи та о ца. Оно што та ко ђе тре ба 
на по ме ну ти је сте да је из бор на ли ста ЧЕ ДО МИР ЈО ВА НО ВИЋ - 
ЛДП, БДЗС, СДУ има ла по при лич но до бру ме диј ску по кри ве ност 
на на слов ним стра на ма днев них но ви на ко ја јој се на кра ју ни је 
ис пла ти ла с об зи ром на из бор ни не у спех. Днев не но ви не Да нас су 
убе дљи во нај ви ше про сто ра на на слов ним стра на ма у од но су на 
оста ле по све ти ле де ша ва њи ма у ве зи са из бо ри ма док је у оста лим 
но ви на ма тај про стор го то во под јед на ко рас по де љен.

Ка да се ра ди о по кри ве но сти оста лих те ма на на слов ним 
стра на ма су се то ком пред из бор не кам па ње, не ра чу на ју ћи ве сти 
ко је се од но се на свет/ ре ги он, нај че шће на ла зи ле ве сти из обла сти 
дру штва, по ли ти ке, еко но ми је и хро ни ке. На на слов ним стра на ма 
не рет ко до ми ни ра ју ве сти ко је се ти чу од ре ђе них по ли тич ких афе-
ра или скан да ла. Та ко ђе ин те ре сант но је да де ша ва ња из обла сти 
хро ни ке за у зи ма ју ве ли ки део на слов них стра на. Кул ту ра је и ка-
да је при сут на на на слов ним стра на ма углав ном ста вље на у дру ги 
план. На сло ви ко ји су у ве зи са кул ту ром на је шће за у зи ма ју нај ма-
њи про стор у од но су на оста ле. Што се ти че ве сти ко је се од но се 
на свет њих углав ном чи не ве сти ко је по кри ва ју де ша ва ња у Укра-
ји ни, и у ве зи са тим за хла ђе ње од но са из ме ђу Мо скве и Ва шинг-
то на. Чи ње ни ца да је ве сти ма ко је су у ве зи са по љо при вре дом 
по све ће на са мо јед на вест на на слов ним стра на ма свих днев них 
но ви на то ком чи та ве пред из бор не кам па ње је раз о ча ра ва ју ћа. 

Све ово го во ри у при лог то ме да су днев не но ви не же ле ле 
да ин три гант ним на сло ви ма при ву ку ве ли ки број чи та о ца. Раз о ча-
ра ва ју ће је то што на слов не стра не днев них но ви на го во ре о то ме 
да је чи та о це мо гу ће при ву ћи пре упе ча тљи вим ве сти ма из цр не 
хро ни ке не го кул тур ним де ша ва њи ма. Скан да ло зне фо то гра фи је и 
ра зно ра зне афе ре ће увек пред ста вља ти пра ви маг нет за чи та о це. 
Но ви не иако би и же ле ле да та кво ста ње про ме не ри зи ку ју да бу ду 
ка жње не гу бит ком чи та о ца. То је не што о че му тре ба во ди ти ра-
чу на и на че му тре ба ра ди ти. Ме ди ји са сво је стра не сно се ве ли ки 
део од го вор но сти јер они по се ду ју огром ну моћ да об ли ку ју са вре-
ме но дру штво и да ути чу на све аспек те дру штве ног жи во та. Сна га 
ме ди ја ле жи пре све га у њи хо вој све при сут но сти. Они ин фор ми-
шу, они за ба вља ју... и ти ме по ста ју кључ ни оквир за ин тер пре ти ра-
ња до га ђа ја из ван на шег окру же ња.12) 

12) Ми ша Сто ја ди но вић, ,,Зна чај ме ди ја за раз вој кул ту ре ми ра’’, Ме ди ји и кул ту ра ми ра 
на Бал ка ну (при ре ди ли: Бра ни слав Сте ва но вић, Алек сан дра Ко стић, Љу би ша Ми тро-
вић), Фи ло зоф ски фа кул тет – уни вер зи тет у Ни шу, Цен тар за со ци о ло шка ис тра жи ва-
ња, Ниш, 2010.
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Adrijana Grmusa, Mi sa Sto ja di no vic

ME DIA RE POR TING DU RING ELEC TION CAM PA IGN: 
THE PAR LI A MEN TARY ELEC TI ONS IN SER BIA IN 2014

Re su me 
Me dia ha ve ex pe ri en ced gra te ex pan si on in past se ve ral de ca des. 

Tec hno lo gi cal de ve lop ment ope ned nu me ro us pos si bi li ti es for ex ten-
ding the audi to ri um. Me dia be ca me pre sent in everyday li fe, and they 
be co me im por tant ele ment of mo dern de moc ra tic so ci ety. Me dia ha ve 
the po wer to res ha pe con tem po rary so ci ety and to in flu en ce on all sphe-
res of so cial li fe. The ir po wer rests on the fact that they re pre sent the 
main so ur ce of ci ti zens’ in for ma tion.   
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The aut hors in this pa per analyze me dia re por ting of prin ted me-
dia du ring elec tion cam pa ign for par li a men tary elec ti ons in Ser bia in 
2014. In the ir re se arch they fo cu sed on analyzing of front pa ges of fo ur 
daily new spa pers: Blic, Po li ti ka, Ve cer nje no vo sti i Da nas. The ir analy-
sis in clu des not only news re la ted to elec tion cam pa ign but al so the 
ar tic les that de als with ot her to pics. The front pa ge re pre sents the most 
im por tant part of new spa pers. Re a ders very of ten ma ke the ir de ci si ons 
whet her or not to buy new spa pers ac cor ding to the front pa ge that they 
see. Edi tors are very awa re of this fact and they cho se news for front 
pa ges very ca re fully. The main con clu sion of this re se arch is that daily 
new spa pers in Ser bia de vo ted gre at deal of the irs front-pa ges to the 
news that are re la ted to the elec tion cam pa ign. Al most 20 per cent of all 
news on front pa ges de als with elec tion cam pa ign. It is di sap po in ted 
that only one news du ring who le elec tion cam pa ign de als with agri cul-
tu ral pro blem. The rest of to pics on front pa ges deal with news from so-
cial sphe re, chro nic le, eco nomy etc. News re la ted to a cul tu ral sphe re is 
not pre sent on the front pa ges in a way that it sup po sed to be, and the se 
news are very of ten pla ced on a very small spa ce. On the ot her si de the 
news re la ted to scan dals and af fa irs be ca me qu i te po wer ful mec ha nism 
to at tract the re a ders. Me dia ha ve a lot of re spon si bi lity be ca u se of the ir 
po wer to in flu en ce on all so cial sphe res. They be ca me the main mec ha-
nism of in ter pre ta tion of events that are out of ours per so nal en vi ron-
ment. That is why po li ti cal par ti es of ten using the ir po wer to pro mo te 
them sel ves. This is espe ci ally vi si ble du ring elec tion cam pa ign. Be ca-
u se of that it is very im por tant to de ve lop mec ha nisms that will en su re 
that me dia are re por ting on an ob jec ti ve and ne u tral way.
Key words: me dia, daily new spa pers, elec tion cam pa ign, par li a men tary elec-

ti ons, po li ti cal par ti es, Ser bia.

* Овај рад је примљен 13. новембра 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 27. новембра 2014. године.
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ФУКУЈАМИНКОНЦЕПТДРЖАВЕ,
ДРУШТВАИМЕЂУНАРОДНИХОДНОСА*

Сажетак
Фу ку ја ми на те за о „кра ју исто ри је“ ни је чи сто ње гов изум, 

већ по зајм љен од Хе ге ла и ин тер пре та то ра ње го вих ми сли Алек-
сан дра Ко же ва. На ње го во те о рет ско ства ра ла штво су ути ца ли и 
Арон, Ве бер, Маркс и То квил. Ба зи ра ју ћи се на Хе ге лу, Фу ку ја ма 
је за кљу чио да је исто риј ски раз вој во дио осло бо ђе њу чо ве чан ства, 
а еко ном ски и по ли тич ки раз вој су омо гу ћи ли ства ра ње уни вер зал-
ног дру штва за сно ва ног на прин ци пи ма ли бе рал не де мо кра ти је, 
што је омо гу ћи ло чо ве чан ству да до сег не „крај исто ри је“. Тај крај 
се ин кар ни ра у уни вер зал ној и хо мо ге ној др жа ви, ко ја је до би ла 
сво је при зна ње јер је од нос го спо да ра и слу ге по ди гла на уни вер-
зал ни ни во. Ова оп ти ми стич ка ви зи ја је убла же на Ни че о вим пој-
мом „по след њег чо ве ка“, јер и сам по јам „крај исто ри је“ не зна чи 
крај у до слов ном сми слу, већ се узи ма као ка мен-ме ђаш из ме ђу 
хлад но ра тов ског и по сле хлад но ра тов ског пе ри о да људ ске исто ри-
је. Фу ку ја ма је све стан чи ње ни це да де мо кра ти ја мо же има ти и те-
же по сле ди це по чо ве ка, јер је са вре ме ни чо век спу тан да по ка же 
сво ју вред ност у по ли тич ко-прав ном си сте му ко ји је ство рио. 

Марк со ви ста во ви су му по мо гли да схва ти зна чај еко ном-
ског раз вит ка и ње гов ути цај на дру штве не од но се, а Ве бер и Арон 
су му по мо гли да схва ти зна чај ра ци о нал них по сту па ка и иде о ло-
ги је у ме ђу на род ним од но си ма. Од нос из ме ђу го спо да ра и слу ге 
за јед но са еко ном ском ра ци о на ли за ци јом све та ути че и на пре о-
бра жај од но са из ме ђу др жа ва.

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 178028, ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни-
стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. 
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Нај зад, Фу ку ја ми на те о ри ја је под ло жна кри ти ци због сво је 
кон тро верз но сти, али и по вр шног ту ма че ња од стра не са мих кри-
ти ча ра. У кри ти ци се по себ но ис та као Хан тинг тон сво јом те о ри-
јом о су ко бу ци ви ли за ци ја. 

Кључ не ре чи: фи ло зо фи ја исто ри је, при зна ње, ти мос, ме га-
ло ти ми ја, „крај исто ри је“ „по след њи чо век“, ме ђу на род ни од но си. 

ФУКУЈАМИНАФИЛОЗОФИЈАИСТОРИЈЕ

Фу ку ја ми не (Fu kuyama Fran cis) те зе о „кра ју исто ри је“ и „по-
след њем чо ве ку“ по чи ва ју на Хе ге ло вим и Ни че о вим по сту ла ти ма. 
Ме ђу тим, огра ни чи ти Фу ку ја ми ну ми сао са мо на ове две пре ми се 
је у нај ма њу ру ку не ком плет но, јер се у об зир мо ра узе ти и Фу ку ја-
ми но ука зи ва ње на еко ном ски аспект од ре ђе них по ја ва и про це са. 
Ове по ја ве и про це си во де ка ка пи та ли зму, а не ка со ци ја ли зму у 
Марк со вој вер зи ји. Фу ку ја ма од мах у стар ту сво је ана ли зе те жи 
да из бег не де тер ми ни стич ко ту ма че ње исто ри је, а по себ но оно ко-
је у осно ви свих од но са узи ма еко ном ске. Ова кве ин тер пре та ци је 
исто ри је су не ком плет не и не за до во ља ва ју ће, јер чо век ни је са мо 
еко ном ско би ће. Да кле, Фу ку ја ма узи ма еко ном ски аспект али га 
не сма тра је ди но пре суд ним за ту ма че ње то ко ва људ ске исто ри је. У 
том кон тек сту и сâм Фу ку ја ма ис ти че да „крај исто ри је мо же би ти 
по сма тран као онај ко ји по чи ва на два сту ба: еко но ми ји и же љи за 
при зна њем“.1) Фу ку ја ма исто ри ју не ту ма чи ме та фи зич ки.

Да би се бо ље схва ти ли од но си у дру штву нео п ход но је 
усред сре ди ти се на Хе ге ло во не ма те ри ја ли стич ко ту ма че ње исто-
ри је за сно ва но на по ме ну тој „бор би за при зна ње“. То је не у мит на 
по тре ба чо ве ка, ко ја се на до гра ђу је на ону за за до во ље ње основ-
них по тре ба. Чо век же ли да ње го ви по ступ ци бу ду при зна ти од 
стра не дру гих, јер он као људ ско би ће пред ста вља би ће од ре ђе не 
вред но сти и до сто јан ства. Шта ви ше, чо век је спре ман и на бор бу 
за пу ки пре стиж и да у тој бор би ри зи ку је и свој жи вот.2) Ово је 
ис прав но ту ма че ње, јер пре не се но на ра ван ме ђу на род них од но са 
зна чи да ће се ма ло ко ја др жа ва ко ја пре тен ду је да бу де ве ли ка си ла 
за до во љи ти са мо оп стан ком. То је, за Аро на, са мо циљ ма лих др-
жа ва. Пре стиж се не ја вља у мо дер ном пе ри о ду људ ске исто ри је, 

1)  Fran cis Fu kuyama,Lafindel’histoireetledernierhomme, Pa ris, Flam ma rion, 1992, p. 238. 

2) Реј мон Арон пре стиж сма тра јед ним од ци ље ва спољ но по ли тич ке ори јен та ци је др жа ва 
и свр ста ва га у ап стракт ну се ри ју, по ред по сто ја ња кон крет них (про стор, ста нов ни штво 
и ма те ри јал ни ре сур си). Пре стиж (prè sti ge) је на кон Дру гог свет ског ра та, пе ри о да ко-
ло ни за ци је и де ко ло ни за ци је био ве о ма ва жан циљ др жа ва, јер је ука зи вао на по сто ја ње 
тзв. „ме ке мо ћи“ др жа ва у хлад но ра тов ском пе ри о ду. 
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већ га мо же мо на ћи и у по чет ним ста ди ју ми ма исто ри је. Хе гел га 
већ гло ри фи ку је као по чет ни ста ди јум људ ске сло бо де. Са мо при-
зна ње то ком исто ри је по ста је и са став ни део људ ске лич но сти. 

Још је Пла тон (Pla to) у сво јој „Ре пу бли ци“, вр ше ћи де о бу 
људ ске ду ше на чул ни и ра зум ски део, при до дао и тре ћи, све сни 
и свр сис ход ни део. У ком би на ци ји же ље и ра зу ма раз ви ја се пут 
ка оства ре њу не че га што је ван њи хо вог до ма ша ја. Ра зум је од 
кључ ног зна ча ја јер по ка зу је пра ви пут до оства ре ња же ља. Чо век 
за свој крај њи циљ има сти ца ње од ре ђе них вред но сти, ко је мо гу 
би ти и не ма те ри јал не при ро де. Јед на од тих је и „са смо по што ва-
ње“ (self-este em). Фу ку ја ма ће овај део људ ске лич но сти на зва ти 
thymos-ом. Ти мос је уро ђе ни људ ски сми сао за прав ду. Уко ли ко се 
чо век не схва ти она ко ка ко он сма тра да тре ба да бу де схва ћен, он да 
се ти мос ма ни фе сту је кроз љут њу, стид и агре сив ност, а у обр ну-
том сми слу се ја вља осе ћа ње по но са. Арон ова кво ста ње у ме ђу на-
род ним од но си ма на зи ва од но сом из ме ђу за до вољ ства и по ли ти ке 
очу ва ња statusquo-а и не за до вољ ства и екс пан зив не по ли ти ке.

Фу ку ја ми не ин тер пре та ци је тимоса се мо гу об ја сни ти ка-
те го ри јом ин ду стриј ског дру штва и ње го вог раз во ја.3) Фу ку ја ма 
упо тре бља ва овај тер мин и ука зу је на ње гов зна чај, али ни ка ко не 
же ли да му да кру ци јал ну уло гу у схва та њу фе но ме на де мо кра ти је. 
Ве бер (We ber) је Фу ку ја ми по мо гао да схва ти да је са ин ду стриј-
ским дру штвом ком па ти бил но ви ше об ли ка вла да ви не. Јед ном реч-
ју, мо дер но ин ду стриј ско дру штво apriori не про из во ди по ли тич ке 
сло бо де. Из исто ри је се до бро зна да је ста бил на де мо кра ти ја по-
сто ја ла и у пре ин ду стриј ским дру штви ма, као што је био слу чај са 
САД-ом 1776. го ди не. На су прот ово ме, по сто је мно ги при ме ри где 

3) Ова чи ње ни ца нам од мах ука зу је да су од ре ђе ни ути цај на Фу ку ја му из вр ши ли Ве бер и 
Арон. Сво ја схва та ња ни је мо гао да у пот пу но сти из ло жи без узи ма ња у об зир Ве бе ро-
ве ме то де раз у ме ва ња и Аро но ве кон цеп ци је ин ду стриј ског дру штва (so ciété in du stri el-
le). Еко ном ски раз вој и хе ге ли јан ска бор ба за при зна ње су иде ја во ди ља де мо крат ских 
про це са у све ту. Ин тер пре ти ра ју ћи Аро на и Ве бе ра, Фу ку ја ма је за кљу чио да је раз вој 
људ ског дру штва до 1945. го ди не пред ста вљао фу зи ју тра ди ци о нал ног по рет ка ко ји је 
био при кра ју, и мо дер ног, ко ји је био instatunascendi. Пе ри од на кон Дру гог свет ског 
ра та озна ча ва не ста ја ње дру штва тра ди ци о нал ног ти па, јер дру штво по ста је све ра ци о-
нал ни је, а још увек не раз о ча ра ва ју ће. Еска ла ци јом Хлад ног ра та иде о ло ги ја по чи ње да 
до би ја на све ве ћем зна ча ју. Раз ли чи ти бло ко ви или ре жи ми има ли су раз ли чи те иде је о 
ци ље ви ма, вред но сти ма и кон цеп ци ја ма дру штве них по ре да ка. С дру ге стра не, раз ли-
чи ти по ре ци су има ли и од ре ђе не за јед нич ке цр те: обе ве ли ке си ле, САД и СССР, су же-
ле ле свом на ро ду ви сок ни во ма те ри јал ног бла го ста ња. Раз лог ово ме ле жи у чи ње ни ци 
да су обе су пер си ле же ле ле да се бе при ка жу над моћ ни јим у од но су на дру гог у очи ма 
соп стве ног на ро да. По бе ду је на кра ју од нео за пад ни блок, јер је основ на сла бост ис точ-
ног би ла у еко но ми ји. У оста лим па ра ме три ма су би ли при бли жне јед на ко сти. Ка да до-
да мо и чи ње ни цу да су еко ном ски си сте ми не у мит но по ве за ни са об ли ци ма вла да ви не, 
где су по је дин ци пот чи ње ни др жав ној вла сти ко ја је од го вор на за план ску при вре ду уз 
на пу шта ње ко лек ти ви зма, он да смо се „уда љи ли од исто риј ске фа зе ра ци о на ли за ци је“, 
што је до ве ло до пре о бра жа ја ана лог ним по ли тич ким. 
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тех но ло шки на пре дак ни је за со бом по вла чио раз вој де мо кра ти је, 
већ се за сни вао на ауто ри тар ним прин ци пи ма вла да ви не (Ја пан у 
јед ном де лу сво је исто ри је, Би змар ко ва Не мач ка, са да Син га пур и 
Тај ланд). 

Фу ку ја ма пре у зи ма Аро нов тер мин „раз о ча ра ње у свет“ 
(désenchаntment du mon de), ко ји за јед но са Ве бе ро вом фе но ме-
но ло ги јом да је мо гућ ност утвр ђи ва ња до би ти ко ју ну де ме ха ни-
зми тр жи шта у окви ру та квог на чи на про из вод ње где др жа ва ап-
со лут но до ми ни ра еко но ми јом. Пре ма Ве бе ру, раз о ча ра ње у свет 
је при сут но због рас ту ће би ро кра ти је и ра ци о на ли за ци је, где ду-
хов ност усту па ме сто „спе ци ја ли сти ма без ду ха и сен зу а ли сти ма 
без ср ца“.4) Ова кву си ту а ци ју нај бо ље илу стру је кон цепт ки не ске 
еко но ми је пре и по сле ре фор ми Денк си ја о пин га (Deng Xi a o ping). 
Еко ном ска ефи ка сност ко ју ну ди ка пи та ли зам не об ја шња ва због 
че га би она да ва ла уни вер зал ну пред ност де мо кра ти ји и ли бе ра ли-
зму. Пре ве ли ко ме ша ње др жа ве у еко но ми ју под ри ва не у трал ност 
вред но сних су до ва, за ко је се за ла гао и сâм Ве бер. За Фу ку ја му 
„су шти на по ли тич ког жи во та је пот пу но не е ко но мич на“.5) Раз вој 
ин ду стриј ског дру штва не об ја шња ва пот пун раз вој де мо кра ти је и 
де мо крат ских ин сти ту ци ја, не од ба цу ју ћи од ре ђе ни зна чај еко но-
ми је. Упо тре бом не ма те ри ја ли стич ке ди ја лек ти ке Фу ку ја ма же ли 
да дâ под јед на ки зна чај еко ном ском , тех но ло шком и по ли тич ко-
кул тур ном раз во ју у кре и ра њу по ли тич ких ин сти ту ци ја ба зи ра них 
на де мо кра ти ји и сло бо ди. 

Пер ма нент на бор ба за при зна ње и пре стиж до во ди до по де-
ле на го спо да ре (ma sters) и слу ге (sla ves). Го спо да ри су спрем ни 
да жр тву ју и свој жи вот за рад пре сти жа, а слу ге по пу шта ју услед 
стра ха за соп стве ни жи вот. У не де мо крат ским дру штви ма, од нос 
из ме ђу го спо да ра и слу ге ни је ус пео да за до во љи же љу за при зна-
њем ни код јед ног ни код дру гог. Раз лог ле жи у чи ње ни ци да слу-
га ни је се бе до жи вео као до сто јан стве но би ће, док го спо дар ни је 
при знат од дру гог го спо да ра. Услед ово га до ла зи до по ја ве ан та-
го ни стич них од но са и не из бе жних су ко ба. Ова кво ста ње се пре ва-
зи ла зи ре во лу ци јом. Фу ку ја ма алу ди ра на фран цу ску и аме рич ку 
ре во лу ци ју. Ове ре во лу ци је од не ка да шњих слу гу пра ве го спо да ре, 
па су ти ме ус пе ле да ус по ста ве прин ци пе на род ног су ве ре ни те та и 
вла да ви ну пра ва. 

Ди ја лек ти ка од но са из ме ђу го спо да ра и слу ге усме ре на је 
ви ше на људ ско би ће не го на исто риј ске си сте ме као што су дру-

4) Max we ber, EssaysinSociology, New York, Ox ford Uni ver sity press, 1946, p. 143. 

5) Fran cis Fu ku ja ma, Lafindel’histoireetledernierhomme ... op. cit., p. 175. 
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штве не кла се, ге о гра фи ја или еко но ми ја. Хе гел је, пра те ћи од нос 
го спо да ра и слу ге кроз исто ри ју, же лео да ука же да чо ве чан ство 
тре ба схва ти ти пу тем фи зич ког или ани мал ног ин де тер ми ни зма, 
а Фу ку ја ма се на ово на до ве зу је ис ти чу ћи спе ци фич ност људ ске 
при ро де у „спо соб но сти пре мо шћа ва ња или укла ња ња ани мал ног 
из чо ве ко ве при ро де“.6) Пре о бра жај ани мал них еле ме на та по чи ње 
да се вр ши у оном тре нут ку ка да људ ска је дин ка по чи ње да пре го-
ва ра са сво јом соп стве ном ани мал но шћу. Хе гел, спо соб ност од ре-
ђе не ин ди ви дуе да вољ но пре у зме ри зик смр ти, сма тра јед ним од 
кључ них чи ни ла ца на стан ка дру штве них кла са. Го спо дар је сло-
бо дан и же ли да очу ва ту сло бо ду, док је слу га у стал ном стра ху 
од смр ти. Упра во од овог тре нут ка жи вот у ини ци јал ним фа за ма 
људ ске исто ри је по ста је бор ба за пре стиж. Кроз бор бу је по треб-
но про на ћи на чин на ко ји ће се „ и го спо дар и слу га за до во љи ти 
у исто вре ме у сво јим же ља ма за при зна њем на бе зи јед на ко сти и 
ре ци проч но сти; овим се исто ри ја за вр ша ва по бе дом дру штве ног 
по рет ка ко ји је оства рио свој циљ“.7)

И го спо дар и слу га же ле да њи хо во до сто јан ство бу де при-
зна то од стра не дру гих на лик же љи но во ство ре не др жа ве да бу де 
при зна та као рав но пра ван члан ме ђу на род не за јед ни це. Упра во та 
же ља за при зна њем до сто јан ства омо гу ћа ва на пре дак исто риј ског 
про це са, она ко ка ко је код Марк са ка пи та ли стич ка екс пло а та ци ја 
би ла primusmotor ка пи та ли стич ке про из вод ње. Код слу гу се ја вља 
те жња да иза ђе из си сте ма али је на ци је. Они су „при ну ђе ни да ра де 
јер ни су за до вољ ни ак ту ел ним ста њем. Раз вој ин ду стриј ског дру-
штва им омо гу ћа ва да уви де да су у мо гућ но сти да про ме не не 
са мо при ро ду дру штва, већ, у исто вре ме, и сво ју соп стве ну при ро-
ду“.8) Рад је услов схва та ња свог по ло жа ја и ода тле се ја вља те жња 
за ње го вом про ме ном. Оног тре нут ка ка да по ста ну све сни сво је 
си ту а ци је, слу ге те же осва ја њу по ли тич ке вла сти у ко јој при хва-
та ју чак и мо гућ ност на сил не смр ти за рад при зна ња до сто јан ства. 
Фу ку ја ма ова кву си ту а ци ју об ја шња ва чи ње ни цом да сви же ле по-
зи ци ју го спо да ра. Ди ја лек ти ком од но са го спо да ра и слу гу до ла зи 
до ре во лу ци је и ства ра ња но вог по рет ка. Ов де се ви ди очи гле дан 
ути цај Марк са и ње го ва те о ри ја о дру штве ним про ме на ма на Фу-
ку ја му. Еко ном ски по сма тра но, до ла зи до су ко ба из ме ђу про из вод-
них сна га и про из вод них од но са, на кон че га на сту па ера со ци јал не 
ре во лу ци је, чи ји је ис ход но ви дру штве ни по ре дак. Но во ство ре ни 

6) Исто, стр. 180. 

7) Исто, стр. 183. 

8) Исто, стр. 227. 



СПМброј4/2014,годинаXXI,свеска46. стр.331-346.

336

по ре дак је не са вр шен, али он, стре ме ћи ре пу бли кан ском дру штве-
ном уре ђе њу, по ла ко по чи ње да те жи уни вер зал ним при зна њем 
го спо да ра и слу гу где сва ки гра ђа нин при зна је до сто јан ство оног 
дру гог, а за уз врат, др жа ва то до сто јан ство при зна је да ју ћи им од ре-
ђе на пра ва. Ре пу бли кан ски об лик вла да ви не је пра ћен ли бе рал ном 
де мо кра ти јом, ко ја је уни вер зал на и хо мо ге на и ко ја је ус пе ла да 
де фи ни тив но ре ши од нос го спо да ра и слу ге уни вер зал ним и јед на-
ким при зна њем. Упра во се са њо ме и исто ри ја за вр ша ва, да би се 
при зна ње по ста ви ло на др жав ни, а ка сни је и на ме ђу др жав ни ни во. 
Исто ри ја се бли жи свом кра ју јер је мо тив, ко ји је био по гон исто-
риј ског про це са у ви ду бор бе за при зна ње, за до во љен у дру штву у 
ко ме је оства ре но уни вер зал но и ре ци проч но при зна ње. 

Тер мин „крај исто ри је“ ни је ори ги нал но Фу ку ја мин, већ га 
је он, ка ко је ре че но, по зај мио од Хе ге ла и ње го вог нај бо љег ин-
тер пре та то ра Ко же ва. Он се за сни ва на иде а ли стич ком схва та њу 
да раз у ме ва ње исто риј ских про це са зах те ва раз у ме ва ње про гре са 
у сфе ри све сти и иде ја, јер ће са ма свест пре о бра зи ти ма те ри јал ни 
свет у сво јој соп стве ној пред ста ви. Ре ћи да се исто ри ја за вр ша ва 
фран цу ском ре во лу ци јом зна чи да је иде о ло шка ево лу ци ја људ ске 
вр сте за вр ше на у иде ја ма са ме фран цу ске ре во лу ци је. Од ре ђе ни 
ре жи ми ни су у ста њу да у пот пу но сти при ме не ове иде је, јер је њи-
хо ва исти на ап со лут на и не мо же би ти уна пре ђе на. Овим се до ла зи 
до кра ја иде о ло шког на пре до ва ња у ко ме хо мо ге ни зо ва на др жа ва 
од но си пре ва гу над ма те ри јал ним све том.9) Уко ли ко же ли мо да ову 
те зу схва ти мо ма те ри ја ли стич ки, до вољ но је по зва ти се на Марк-
со ву кри ти ку Хе ге ла где он ис ти че да „Хе ге ло ву фи ло зо фи је тре ба 
окре ну ти на тум бе, да би се у том ми стич ном омо та чу от кри ло ње-
но ра ци о нал но је згро“.

ФУКУЈАМИН„ПОСЛЕДЊИЧОВЕК“

Исто као прет ход ни, и овај тер мин је Фу ку ја ма по зај мио. То 
ни је ње гов ори ги нал ни изум, већ по зајм љен о чу ве ног не мач ког 
фи ло зо фа Ни чеа (Ni etzsche). И Ни че у сво јим раз ма тра њи ма пред-
ви ђа тре ну так ка да ће до ћи до три јум фа уни вер зал ног при зна ња, 
али је ви ше осу ђи вао не го гло ри фи ко вао ову ка те го ри ју. Фу ку ја ма 
је ис ти цао да је Ни че ве ро вао да „ни јед на из вр сност, ни јед на ве ли-
чи на ни ти плем ство ни су би ли мо гу ћи из ван ари сто крат ског дру-

9) Де таљ ни је ви де ти у: Ale xan dre Koj ève, IntroductiontotheReadingofHegel, Augo ra Pa per-
back Edi tion, Cor nell Uni ver sity Press, Lon don, 1980. 
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штве ног уре ђе ња“.10) Ова квом тврд њом у стар ту до во ди мо у пи та-
ње прет ход но по твр ђен став Фу ку ја ме да је ли бе рал на де мо кра ти ја 
нај са вр ше ни ји об лик вла да ви не за цео људ ски род. Шта ви ше, Фу-
ку ја ми се при пи су ју не до след ност и кон тра дик тор ност уз од ре ђе не 
про ви зор не ин тер пре та ци је. Ни че, у скла ду са сво јом ни хи ли стич-
ком фи ло зо фи јом, ис ти че да чо век же ли да бу де при знат као не ко 
ко ће би ти на ви шем ни воу од оног дру гог. Ти ме до во ди у пи та ње и 
сâм кон цепт ега ли та ри зма у мо дер ним де мо кра ти ја ма. 

Од ре ђе но ре ше ње Фу ку ја ма по ку ша ва да на ђе уво ђе њем 
тер ми на thymos. И ово ни је Фу ку ја мин ори ги нал ни тер мин, већ га 
је по зај мио од Пла то на. Бит но је ис та ћи да се тер мин ти мос ме њао 
кроз исто ри ју у тер ми но ло шком сми слу, али је су штин ски имао 
слич но зна че ње. Ма ки ја ве ли (Mac hi a vel li) га по ве зу је са же љом за 
сла вом (glory), Хобс (Hob bes) са же љом за по но сом (pri de). Ру со 
(Ro us se au)11) га по ве зу је са са мо љу бљем (self-lo ve), а Ни че га на-
зи ва „жи во ти њом са цр ве ним обра зом“. Тимос озна ча ва же љу за 
при зна њем. То је део људ ске лич но сти ко ји је основ ни из вор емо-
ци ја по но са, бе са или сти да, а не сво ди се са мо на же љу или ра-
зум. Ње го во уво ђе ње Фу ку ја ма оправ да ва чи ње ни цом да су же ља 
и ра зум до вољ ни да об ја сне про цес ин ду стра ли за ци је и еко ном ски 
жи вот. С дру ге стра не, ни су до вољ ни да об ја сне бор бу за ли бе рал-
ну де мо кра ти ју, ко ја је про из вод са мог ти мо са, оног де ла ду ше ко ји 
тра жи при зна ње. Еко ном ски раз вој је тај ко ји их на го ни ка ви шим 
ци ље ви ма и при зна њи ма ви ше вр сте. 

Ка да је реч о уни вер зал ној и хо мо ге ној др жа ви, она за го ва ра 
ре ци проч но при зна ње, али ни је у ста њу да у пот пу но сти за до во љи 
све љу де. У том кон тек сту и Адам Смит (Smith) ис ти че да ће „бо-
гат чо век на ста ви ти да сво ју сла ву цр пе из свог бо гат ства, док ће 
си ро ма шан чо век на ста ви ти да се сти ди свог си ро ма штва и има ти 

10) Fran cis Fu ku ja ma, Lafindel’histoireetledernierhomme ... op. cit., p. 328. 

11) Ру со о во схва та ње тимоса је ве о ма ин те ре сант но и би ће об ја шње но у крат ким цр та ма. 
Же ља за при зна њем је основ ни узрок зла у чо ве ко вом дру штве ном жи во ту. Тимос је за 
Ру соа са мо љу бље (l’amo ur pro pre, self-lo ve) што је би ло осо бе на цр та при род ног чо ве ка, 
пре не го што га је ци ви ли за ци ја за ро би ла. Чо век је у при род ном ста њу жи вео уса мље-
нич ким али не а гре сив ним жи во том. То је би ла љу бав чо ве ка пре ма се би, али он да ка да 
је чо век ушао у дру штве не од но се и по чео да се так ми чи са дру гим љу ди ма, ја вља ју се 
дру штве на не јед на кост, зло и не чо веч ност; све ово је би ло услов при ват не сво ји не и не-
јед на ко сти. Ре ше ње на ла зи у свом Друштвеномуговору, где ис ти че да свр ха ле ги тим не 
вла де ни је у за шти ти при ват них пра ва и при ват них еко ном ских ин те ре са, већ ства ра-
ње ана ло ги је при род ној сло бо ди у усло ви ма дру штве но сти. То је оп шта во ља (vo lonté 
généra le). Чо век ко ји је ус пео да стек не при род ну сло бо ду не ће би ти од ба чен од др жа ве, 
већ ће ак тив но уче ство ва ти у дру штве ном жи во ту ма ле и ко хе зив не де мо крат ске за јед-
ни це. Де таљ ни је ви де ти у: Jean-Jac qu es Ro us se au, Oeuvrescomplètes, vol. 3, Pa ris, Gal li-
mard, 1964, pp. 364-365. 
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осе ћај не ви дљи во сти у ру ка ма оних ко ји га окру жу ју“.12) Чак и под 
прет по став ком по сто ја ња „на де га ли та ри зма“ ко ји за го ва ра ју Ни че 
и То квил (Toc qu e vil le), Фу ку ја ма ни је склон да ве ру је да мо дер на 
де мо крат ска дру штва мо гу би ти пот пу но ега ли тар на. Код Ни чеа 
по сто ји сло бо да за јед ног, а то је го спо дар. Слу га би и да ље са мо 
ра дио, јер би по бе да де мо крат ске др жа ве за Ни чеа зна чи ла по бе ду 
у ко јој слу га не би мо гао да по ста вља усло ве. 

Упр кос уни вер зал но сти гра ђан ства и по бољ ша ним усло ви ма 
жи во та, код дру штве них кла са увек по сто ји од ре ђе на по бу да, јер 
не ки гра ђа ни ни су за до вољ ни по сто је ћим и же ле ви ше. Оно што 
је обе леж је де мо крат ског дру штва је да је ин ди ви дуа у стал ном су-
ко бу са са мим со бом. Да би по ми ро Ни че ов ни хи ли зам и Хе ге ло ву 
же љу за при зна њем, Фу ку ја ма уво ди тер мин megalothymia. То је 
же ља да је дин ка бу де при зна та као над моћ на у од но су на дру ге. 
Ме га ло ти ми ја има од ре ђе ни уплив у мо дер ним де мо кра ти ја ма, јер 
у усло ви ма мо дер не де мо кра ти је и кон ку рен ци је еко ном ских ин те-
ре са, је дин ка је при ну ђе на да се упо ре ђу је са дру ги ма и уса гла ша-
ва сво је вред но сти са њи ма. У том кон тек сту Фу ку ја ма „ви ди ка пи-
та ли стич ког пред у зет ни ка она квим ка квим га опи су је Шум пе тер 
(Schum pe ter) – ра ди кал но дру га чи јег од Ни че о вог ‘по сле дљег чо-
ве ка’“.13) Ни че де мо кра ти ју као об лик вла да ви не ви ди као по бе ду 
слу ге, па је, сто га, ти пи чан гра ђа нин ли бе рал не де мо кра ти је „по-
след њи чо век“ ко ји је пре стао да ве ру је у сво ју над моћ ну вред ност 
за рад са мо о др жа ња. Да кле, Ни че су бјек та гра ђан ског ли бе рал ног 
дру штва у не мо гућ но сти да по ста не над моћ ни чо век са над моћ-
ним вред но сти ма, вра ћа на ни во пу ког са мо о др жа ња. У по ре ђе њу 
са Аро но вом те о ри јом ме ђу на род них од но са, то би зна чи ло оп-
ста нак у анар хич ном си сте му ме ђу на род них од но са на лик оном у 
при род ном ста њу. На да ље, Ни че сма тра да ли бе рал на де мо кра ти ја 
про из во ди „чо ве ка без гру ди“ са ста вље ног од же ље и ра зу ма, ко ме 
не до ста је ти мос спо со бан да про на ђе на чи не за до во ље ња же ља. 
По след њи чо век не ма же љу да бу де при знат као ве ћи од оста лих, а 
без та кве же ље ни јед но по стиг ну ће ни ти из у зет ност ни су мо гу ћи. 

Фу ку ја ма да је јед ну оп ти ми стич ни ју ви зи ју „по след њег чо-
ве ка“ у од но су на Ни чеа, јер сма тра да упр кос чи ње ни ци што де мо-
кра ти ја не мо же да за до во љи све по тре бе љу ди, она ипак има од ре-
ђе ну по зи тив ну вред ност: слу га ма омо гу ћа ва да са чу ва ју од ре ђе ни 
ни во до сто јан ства, а го спо да ри ма да по но во ис тра жу ју сво ју из вр-
сност. Ли бе рал на де мо кра ти ја је не из о став ни чи ни лац ди ја лек ти ке 

12) Исто, стр. 338. Де таљ ни је ви де ти у: Adam Smith, TheTheoryofMoralSentiments, In di a-
na po lis, Li berty Clas sics, 1982. 

13) Fran cis Fu ku ja ma, Lafindel’histoireetledernierhomme ... op. cit., p. 359. 
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пре о бра жа ја ре жи ма. Без стрикт ног од ба ци ва ња или при хва та ња 
Ни че о вих ра ди кал них иде ја, Фу ку ја ма јед но став но ње га ин тер-
пре ти ра ко ри сте ћи Ве бе ро ву фе но ме но ло ги ју, ис ти чу ћи ра ди кал-
не про ме не ко је су се де си ле у XX ве ку. На пред на ве де на тврд ња 
зна чи да су се об ли ци ис по ља ва ња и до ме ти ти мо са и ме га ло ти-
ми је то ком исто ри је ме ња ли. Ме га ло ти ми ја вла да о ца за ме ње на је 
на ци јом-др жа вом, а ова се за ме њу је ми ро љу би вом ме га ло ти ми јом 
ве ли ких мо дер них ин ду стри ја. Ја вља ју се но ве окол но сти у јед ном 
још увек раз о ча ра ва ју ћем све ту, ко ји се за вр ша ва мо ди фи ка ци јом 
же ље за при зна њем. Ов де Фу ку ја ма по ма ло па да у кон тра ди ци ју, 
јер је већ био лан си рао те зу о ли бе рал ној де мо кра ти ји као са вр-
ше ној фор ми вла да ви не.За сни ва ју ћи сво ја схва та ња на Аро но вим 
по сту ла ти ма о ра ци о на ли за ци ји све та, Фу ку ја ма сма тра да су вред-
но сти ари сто крат ског по рет ка уз др ма не мо дер ним раз во јем. Ово 
је тач но, јер ма сов но уве ћа ње про дук ци о них ка па ци те та и њи хо ва 
де струк ци ја као и бо ље схва та ње за ко на еко но ми је учи ни ли су да 
те ри то ри јал на осва ја ња бу ду за ста ре ли на чин екс пан зи је. Дру гим 
ре чи ма, им пе ри ја ли стич ке аван ту ре по ста ју пре ску пе у по гле ду 
оно га шта мо гу до не ти као крај њи циљ. У та квим окол но сти ма 
„љу ди је ди ну са тис фак ци ју за бор бу на ла зе у чи стом пре сти жу“.14) 
Вред но сти су та ко ђе про мен љи ва ка те го ри ја: ако за при мер узме мо 
са вре ме ни рат, он да он по ла ко ни шти од ре ђе не вред но сти као што 
су хра брост и по жр тво ва ност, а ге не ри ше не ке дру ге не вред но сти 
као што су оту ђе ње и ње го ве жр тве. Би ти жр тва ра та ви ше не во ди 
при зна њу, већ зна чи обич ну смрт. 

На кра ју овог де ла, тре ба ис та ћи и чи ње ни цу да се Фу ку-
ја ма за ла гао и за ја ча ње тран сна ци о нал них ве за ме ђу др жа ва ма. 
Ли бе ра ли за ци ја ме ђу на род не тр го ви не је омо гу ћи ла ја ча ње ме ђу-
за ви сно сти из ме ђу ин ду стриј ски раз ви је них др жа ва. Ова кве ве зе 
ће ри зи ке из би ја ња ра то ва све сти на нај ма њу мо гу ћу ме ру. Ра ди 
се о чу ве ној те зи за го вор ни ка те о ри ја де мо крат ског ми ра да де мо-
кра ти је не ра ту ју ме ђу со бом. До шло се до ста ди ју ма усме ра ва ња 
исто ри је ка ери тран сна ци о на ли зма хо мо ге ни за ци јом на чи на про-
из вод ње и по ве ћа њем уче шћа раз ви је них зе ма ља у де о би свет ског 
тр жи шта. Мо дер ну еко но ми ју је не мо гу ће за ми сли ти око ва ном 
по ли ти ком аутар хич но сти. Са мом хо мо ге ни за ци јом про из вод ње 
„ра ђа се кул ту ра уни вер зал не по тро шње“.15) Не за ви сно од то га да 
ли се ра ди о ви со ко ра зви је ној зе мљи, или оној ко ја пле ди ра да то 
бу де, ње ни гра ђа ни те же ка ви со ком ни воу ма те ри јал ног раз во ја. 

14) Исто, стр. 351. 

15) Исто, стр. 15.
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Сто га ће и основ на ка рак те ри сти ка еко но ми је XX ве ка би ти те жња 
ка ве ћем бо гат ству или „бур жо а зи ра ње“. При вред ник или ве ле по-
сед ник су за у зе ти сво јим соп стве ним бо га ће њем, та ко да не ма ју 
вре ме на да се по све те људ ској за јед ни ци ко ја их окру жу је. Упра во 
ће ова кво схва та ње ли бе рал не де мо кра ти је би ти пред мет кри ти ке 
ле ви це. При пад ни ци ле ви це ис ти чу да је при зна ње ли бе рал не де-
мо кра ти је не до вољ но, јер је ка пи та ли зам ство рио не јед на ке усло ве 
јед на ко сти, а зах те ва по де лу ра да ко ја ipsofacto на ме ће не јед на ко 
при зна ње. Ли бе рал на де мо кра ти ја на ста вља да јед на ке љу де при-
зна је не јед на ко. 

Фу ку ја ма се у од ре ђе ним еле мен ти ма при бли жа ва и Ле њи-
ну, ис ти чу ћи да је ме ђу на род на по ли ти ка јед не др жа ве од ре ђе на 
при ро дом по ли тич ког ре жи ма ко ји је во ди – им пе ри ја ли зам је био 
плод те жњи сред њо ве ков них по ли тич ких ми сли ла ца у ко јој је по-
тра га за сла вом за у зи ма ла цен трал но ме сто.16) Са ма кла са го спо-
да ра про из во ди ари сто крат ске прин ци пе ко је же ли да пре не се на 
те рен ме ђу др жав них од но са. Са ма др жав на за јед ни ца же ли да бу де 
при зна та у од но су на дру гу као над моћ на (мегалотимија). Овим се 
Фу ку ја ма, иако је ли бе рал ни те о ре ти чар, при бли жа ва аме рич ким 
ре а ли сти ма: Ни бу ру (Ni bu hr) и Ки син џе ру ( Kis sin ger), јер они ин-
си сти ра ју на људ ској же љи за до ми на ци јом. У овом кон тек сту ће и 
евен ту ал ни су ко би у XX ве ку и ка сни је би ти на ци о нал на адап та-
ци ја мегалотимије. 

КРИТИЧКИОСВРТНАФУКУЈАМИНЕ
ТЕЗЕО„КРАЈУИСТОРИЈЕ“

Фу ку ја ма је сво је ана ли зе вр шио на дво стру ки на чин: људ-
ску при ро ду је ис тра жи вао фи ло зоф ски, a људ ску исто ри ју нор-
ма тив ном ло ги ком. Све ово је би ло упот пу ња ва но де скрип тив ном 
ана ли зом по сле хлад но ра тов ског по рет ка уз узи ма ње у об зир ем-
пи риј ске ре ал но сти. Од мах се мо ра при зна ти да је Фу ку ја ма се би 
за дао ве о ма те жак за да так. По ку шао је да на уч но фун ди ра дру штво 
ко је се бли жи ло свом „исто риј ском кра ју“ ста па ју ћи сва зна ња до 
ко јих је до шао ин тер пре ти ра ју ћи ве ли ка име на свет ске на у ке на 
је дан све стран на чин – Хе гел, Маркс, Арон, Кант, Ве бер и Ни че 
укљу чу ју ћи и њи хо ве ин тер пре та то ре. Ње го ве фи ло зоф ске и ем пи-
риј ско-по ли тич ке ком по нен те су суп тил но и ду бо ко ис пре пле те не 

16) Арон је сла ви (glo i re) да вао по себ но ме сто као ап стракт ном ци љу спољ не по ли ти ке др-
жа ва. По ред сла ве, ту су спа да ли без бед ност и моћ. Де таљ ни је ви де ти у: Ср ђан Сло вић, 
„Тра ди ци о нал ни кон цепт од но са из ме ђу си ле, мо ћи и на ци о нал ног ин те ре са“, Политич-
каревија 3/2010, ИПС, Бе о град, стр. 103-126. 
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те их је не мо гу ће ту ма чи ти изо ло ва но. Упра во у ово ме гре ше ње го-
ви кри ти ча ри, јер га ту ма че пар ци јал но а не све о бу хват но. Же лео је 
да спо ји Хе ге лов иде а ли зам и Кан то ву мо рал ну фи ло зо фи ју, та ко 
да је и сâм „крај исто ри је“ иде а ли зи ран и нор ма тив но де тер ми-
ни сан. Иако за „крај исто ри је“ не сма тра ко му ни стич ко дру штво 
Марк со вог ти па, Фу ку ја ма пре у зи ма Марк со ву ан ти ме та фи зич ку и 
ма те ри ја ли стич ку ме то до ло ги ју, што је на уч но ко рект но јер исто-
ри ја не ма ме та фи зич ку осно ву. Нор ма тив не иде је је под вр га вао ем-
пи риј ској по твр ди. 

Мно ги кри ти ча ри су тен ден ци о зно ту ма чи ли Фу ку ја му јер 
су се по зи ва ли са мо на фи ло зоф ски или ем пи риј ски аспект ње го ве 
ана ли зе. Да би кри ти ка би ла објек тив ни ја, мо ра ли су да узму у об-
зир Фу ку ја ми ну ду ал ну ме то ду фи ло зоф ског иде а ли зма и ем пи ри-
зма. Фу ку ја ма сво јом ду ал ном ме то дом успе ва да до ве де у ве зу же-
љу за бла го ста њем са тех но ло шким раз во јем и, у крај њој ли ни ји, 
ефи ка сно шћу еко но ми је. Ефи ка сност еко но ми је се по бољ ша ва на-
прет ком на у ке, јер сам на пре дак на ме ће др жа ва ма усва ја ње но вих 
тех но ло ги ја ка ко би би ле у ста њу да се над ме ћу у свим сфе ра ма 
са кон ку рен ти ма. При мер ова кве ин тер пре та ци је ду ал не ме то де су 
ре фор ме у Ото ман ском цар ству и пе ре строј ка у Со вјет ском Са ве-
зу.17) Тех но ло шка мо дер ни за ци ја, за уз врат, зах те ва хо мо ге ни за ци ју 
дру штва мо дер них зе ма ља, тра жи цен тра ли зо ва ну др жа ву, ур ба-
ни за ци ју, за ме ну тра ди ци о нал них еко ном ских ор га ни за ци ја но вим 
као што су фи нан сиј ске кор по ра ци је, уни вер зал но обра зо ва ње, 
дру штве ну по кре тљи вост и мно го то га мо дер ног. 

Фу ку ја ми не те зе има ју сво ју исто риј ску по за ди ну, јер је тех-
но ло шка мо дер ни за ци ја ус пе ла да код оних ко ји су је усво ји ли из-
вр ши пре о бра жај дру шта ва, ко ји ни је ишао ка ко му ни зму, већ ка 
ка пи та ли зму ли бе рал не еко но ми је. Цен тра ли стич ке еко но ми је су 
до бро ра ди ле у ери ин ду стриј ске ма сов не про из вод ње, али су за о-
ста ја ле за де центзра ли зо ва ним еко но ми ја ма у по сле ин ду стриј ској 
ери ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја. Еко ном ски 
ли бе ра ли зам је бо ље за до во ља вао по тре бе љу ди од цен тра ли стич-
ке еко но ми је. 

Кри ти ча ри му за ме ра ју да ло ше ин тер пре ти ра Хе ге ла, ко ји 
„крај исто ри је“ ни је ви део у ли бе рал ној де мо кра ти ји, већ у устав-
ној мо нар хи ји. Кри ти ку ју га та ко ђе и што је по ку шао да ин те гри ше 
Пла то нов објек тив ни иде а ли зам са Хе ге ло вим су бјек тив ним, јер је 

17) Fran cis Fu kuyama, „On the Pos si bi lity of Wri ting a Uni ver sal Hi story“ in: Historyandthe
IdeaofProgress, Art hur Mel zer, Je rry We in ber ger, Co rell Uni ver sity Press, It ha ca, 1995, p. 
16. 
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“про сто би ло не мо гу ће по ми ри ти Пла то нов објек ти ви стич ки по-
глед на свет са ин тер су бјек тив ним кон цеп том при зна ња“.18) Мар-
тин Гри фит у на ве де ном де лу ис ти че да Хе гел ни је ни ка да пред-
ви део крај исто ри је. Чи ни се да Фу ку ја ми ни кри ти ча ри ни су узе ли 
у об зир чи ње ни цу да он ве ли ке ми сли о це не ту ма чи из вор но, већ 
ин стру мен тал но же ле ћи да их ста ви у кон текст по ли ти ке XX ве ка. 

Је дан од кри ти ча ра Фу ку ја ме је и ње гов учи тељ Се мју ел 
Хан тинг тон (Sa muel Hun ting ton). Свет ску исто ри ју по кре ћу, ми мо 
на ци ја и иде о ло ги ја и су че ља ва ња кул ту ра. Хан тинг тон су ге ри ше 
те о ри ју о су ко бу ци ви ли за ци је та ко што крај Хлад ног ра та при мар-
но ука зу је на крај су ко ба у окви ру за пад не ци ви ли за ци је, али ће 
по че ти ера ме ђу ци ви ли за циј ских су ко ба. До га ђа ји од 11. сеп тем-
бра 2001. го ди не, ја ча ње ислам ског фун да мен та ли зма и Арап ско 
про ле ће по ма ло под ри ва ју Фу ку ја ми ну те о ри ју. Фу ку ја ма на ове 
кри ти ке од го ва ра да про блем су ко ба ци ви ли за ци ја по сма тра ди ја-
лек тич ки, а не кул тур но-исто риј ски. 

По сма тра ју ћи ди ја лек ти ку од но са го спо да ра и слу ге на зи ре 
се и Фу ку ја мин кон цепт ме ђу на род них од но са. Тај кон цепт се за-
сни ва на кри ти ци ре а ли стич ких и нео ре а ли стич ких те о ри ја. Фу ку-
ја ма од луч но од ба цу је схва та ња ре а ли ста пре ма ко ји ма др жа ве у 
сво јим од но си ма те же да по ве ћа ју сво ју моћ, па је сто га су шти на 
ре а ли зма у до бит ку јед не стра не на уштрб дру ге. Да кле, игра чи-
ји је збир ну ла. Још ве ћу кри ти ку им Фу ку ја ма упу ћу је са аспек та 
исто ри је. За ме ра им за не ма ри ва ње про ме на до ко јих је у ме ђу на-
род ним од но си ма до шло, јер би, у су прот ном, ме ђу на род ни од но си 
би ли на истом ни воу као у вре ме Пе ло по не ског ра та. Ка ко и сâм 
Фу ку ја ма ис ти че „ре а ли зам пред ста вља је дан осо бен кон цеп ту ал-
ни оквир од но са ме ђу др жа ва ма ка ко би се раз у ме ла ме ђу на род на 
по ли ти ка до тич не епо хе, јер је и сâм свет функ ци о ни сао на ре а ли-
стич ким осно ва ма“.19) Свет је био та кав не због чи ње ни це што је 
од ра жа вао ван вре мен ске исти не, већ због то га што је био ду бо ко 
по де љен из ме ђу др жа ва ди ја ме трал но су прот них иде о ло ги ја. Ови 
ста во ви Фу ку ја ме нам ука зу ју на то да је он под ве ли ким ути ца јем 
Аро на и ње го вог де ла „Мир и рат ме ђу на ро ди ма“ (Pa ix et gu er re 
en tre les na ti ons), па га је, као и Аро на, те шко свр ста ти у је дан пра-
вац или шко лу. Он гра ви ти ра не где из ме ђу ли бе ра ли зма и ре а ли-
зма. 

18) Sha dia Drury, „The End of Hi story and the New World Or der“, International Journal 48, 
1992-93, p. 95 in: Mar tin Grif fiths, FiftykeyThinkers in InternationalRelations, Lon don/
New york, 1999, Ro ut hled ge, p. 71. 

19) Fran cis Fu ku ja ma, Lafindel’histoireetledernierhomme ... op. cit., p. 287.
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Го во ре ћи о др жа ва ма у ме ђу на род ним од но си ма, Фу ку ја ма 
ис ти че да оне ни су у при род ном ста њу на лик по је дин цу пре на-
стан ка др жав ног ста ња, па оне и не ма ју раз ло га да се пла ше мо ћи 
дру гих. Ов де Фу ку ја ма бе жи у чист ли бе ра ли зам уз јед ну огра ду да 
ово не ва жи за она дру штва ко ја су по при ро ди агре сив на. Да кле, 
Фу ку ја ма пра ви раз ли ку из ме ђу већ ство ре ног ста ња тзв. „кра ја 
исто ри је“ и оног ко је тре ба да до сег не тај ни во. По што го спо да ри 
ви ше ни су на вла сти, пре не ше но на ра ван др жа ве то зна чи да оне 
ме ђу соб но не ма ју раз ло га да се пла ше и сум ња ју у на ме ре дру ге, 
а „прет ња ко ја до ла зи спо ља је ви ше иде о ло шке не го су штин ске 
при ро де“.20) Свет се хо мо ге ни зу је под ути ца јем ли бе рал не де мо-
кра ти је, че му су нај ве ћи до при нос да ли пад Бер лин ског зи да и де-
мо кра ти за ци ја ис точ ног бло ка. Сто га, Фу ку ја ма, ка да го ди ну 1991. 
сма тра „кра јем исто ри је“ не ми сли до слов но, већ је од ре ђу је као 
ка мен-ме ђаш у од но су на прет ход ни хлад но ра тов ски пе ри од. Су-
ко ба не ће би ти у по сле и сто риј ском дру штву, али ће их би ти у исто-
риј ском, ко је још ни је до се гло тај ни во раз во ја где ће се сви спо-
ро ви и евен ту ал ни су ко би ре ша ва ти мир ним пу тем. Свет још ни је 
до шао до сте пе на веч ног ми ра у Кан то вом сми слу ре чи, јер уста ви 
свих др жа ва ни су до се гли ре пу бли кан ски си стем уре ђе ња на ба зи 
ли бе рал не де мо кра ти је. Са тог аспек та Фу ку ја ма кри ти ку је си стем 
ко лек тив не без бед но сти УН, а гло ри фи ку је си стем ре ги о нал них 
ин те гра ци ја у ви ду ЕУ и НА ТО, јер су оне пред у слов ви ших сте пе-
на ин те гри са но сти.

Из на ве де не кри тич ке ана ли зе Фу ку ја ми них те за ја сно се 
ви ди да он не уво ди ори ги нал не но ве пој мо ве и тер ми не, већ их 
пре у зи ма од дру гих те о ре ти ча ра. Ње гов те о риј ски опус се мо же 
оква ли фи ко ва ти као од нос је жа и ли си це: јеж зна са мо јед ну бит-
ну ствар, а ли си ца зна мно го ства ри, док Фу ку ја ма при па да у исто 
вре ме и је жу и ли си ци. 

И по ред од ре ђе ног ни воа кон тро вер зе и не до след но сти, да 
би се оп сег ње го вог пи са ња до бро раз у мео, нео п ход но га је те мељ-
но сту ди ра ти. Је зик и стил су му ла ки и чи тљи ви, што мо же да 
за ва ра. Ње го ва све стра ност по ма ло оте жа ва раз два ја ње бит ног од 
спо ред ног, ба зич них трен до ва од слу чај них по ја ва. Не спор но је да 
су му оп сег и ам би ци ја пи са ња ве ли ки, уз спо соб ност илу стра ци је 
ап стракт них фи ло зоф ских прин ци па са ши ро ким оп се гом са вре ме-
них ем пи риј ских чи ње ни ца, ко ји су на за вид ном ни воу. 

20) Исто, стр. 300. 
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SrdjanSlovic

Fukuyama’SconceptoFState,
SocietyandinternationalrelationS

resume
Cru cial terms of his re la ted to the com pre hen sion of so ci ety, 

sta te, and in ter na ti o nal re la ti ons Fu kuyama bor rows from the gre a test 
thin kers in the hi story: Pla to, He gel, Ni etzsche, Aron, and We ber, but 
in ter pre ted them ex cel lently. He so ught to ex pla in hu man hi story in an 
in de ter mi ni stic and ide a li stic man ner. Eco no mic ba se is ne ces sary for 
the pro gress of hu ma nity, but it must be com bi ned with man’s de si re 
for re cog ni tion. Man is se e king that his acts and de eds be re cog ni zed 
by ot hers. It is a need or a pu re pre sti ge. He tried and ma na ged to avoid 
a di rect li a i son bet we en in du strial so ci ety and po li ti cal fre e doms, sin ce 
de moc racy had exi sted even in non-in du strial so ci e ti es. Mo re o ver, in-
du strial so ci ety in Aron’s in ter pre ta tion re pre sen ted di sen chant ment of 
the world due to a gre at im pact of the sta te in eco nomy. 
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The strug gle for re cog ni tion is ex pla i ned thro ugh the re la ti on ship 
bet we en ma ster and sla ve. In non-de moc ra tic so ci e ti es this re la ti on ship 
co uld not sa tisfy the de si re for re cog ni tion with both of them. It was 
in di spen sa ble to eli mi na te that ani mal in man, esta blish re la ti on ships of 
class com pe ti tion and se e king for pre sti ge in or der to ac hi e ve re cog ni-
tion which will be re a li zed in li be ral de moc racy ba sed upon re pu bli can 
way of go ver ning. The hi story is co ming to its end be ca u se the mo ti ve 
be ing the dri ve of the hi sto ri cal pro cess in the strug gle for re cog ni tion 
was ful fil led.

The term „the last man“ was bor ro wed by Ni etzsche, and in this 
way Fu kuyama puts in qu e sti on his the sis of „the end of hi story“. The 
re a son li es in Ni etzsche’s ni hi li stic the sis on Su per man, which re qu i-
res the re cog ni tion at hig her le vel, and not at the le vel of ega li ta rism. 
Fu kuyama will at tempt at over co ming this di lem ma by in tro du cing the 
term of thymos, self-este em and sen se of ju sti ce. Re a son and de si re are 
suf fi ci ent only to ex pla in the pro cess of in du stri a li za tion and eco no mic 
li fe, but li be ral de moc racy can be ex pla i ned only by the part of the soul 
wis hing the re cog ni tion. It is the third part of the soul in ter pre ted by 
Pla to.

Fu kuyama is well awa re of the fact that li be ral de moc racy is not 
ca pa ble of all pe o ple sa tisfying, sin ce the re is a need among ci ti zens for 
so met hing hig her – me ga lothymia. The man is the „last“ sin ce de moc-
racy me ans the vic tory of the sla ve, so that that man do es not be li e ve in 
his su pre macy any lon ger. 

Fu kuyama’s the ory is su bject to cri tics due to so me in con si sten-
ci es and con tro ver si es. Re gar ding his the ses of in ter na ti o nal re la ti ons, 
he cri ti ci zes re a li stic and neo re a list scho ols and the ir the o ri es of cra ving 
for po wer, and at the sa me ti me, he is ap pro ac hing them sta ting that sta-
tes are stri ving for su pre macy. On the ot her hand, he sta tes that sta tes 
are not in the sta te of na tu re, and do not ha ve the re a son to fe ar ot her co-
un tri es, which has pro ven to be a li be ral at ti tu de on the „end of hi story“ 
sin ce de moc ra tic sta tes ac hi e ved this „end“ and do not fight each ot her. 
The ones which did not ac hi e ve the men ti o ned „end“ might go to war. 

Fu kuyama is re pro ac hed not to in ter pret He gel ori gi nally, sin ce 
He gel did not think the end of hi story wo uld be re a li zed in li be ral de-
moc racy, but in con sti tu ti o nal mo narchy. Fu kuyama re sponds that he 
do es not in ter pret He gel ori gi nally, but in stru men tally. Spe cial cri tics 
are co ming from the thin kers of the ide as of clash of ci vi li za ti ons, who 
be li e ve that the clas hes will exist due to the ri sing na ti o na lisms and re-
li gi ons (Islam). Fu kuyama re sponds that he do es not con tem pla te such 
clas hes hi sto ri co-cul tu rally, but di a lec ti cally. 



СПМброј4/2014,годинаXXI,свеска46. стр.331-346.

346

Fi nally, so me cri ti ci zed him by ta king in to ac co unt only parts of 
his stu di es, not in the who le. They did not ta ke in to ac co unt his dual 
met ho do logy con si sting of tec hno lo gi cal mo der ni za tion and ho mo ge-
ni za tion of so ci ety. In ge ne ral, his sco pe of analysis was ver sa ti le, and 
com bi na tion of phi lo sop hic and em pi ri cal one at advan ced le vel. 
Key words: phi lo sophy of hi story, re cog ni tion, thymos, me ga lothymia ‘the 

end of hi story' 'the last man', in ter na ti o nal re la ti ons. 

* Овај рад је примљен 21. новембра 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 27. новембра 2014. године.
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РАСПРАВА

РаткоМарковић

УСТАВНОМСУДУСРБИЈЕ
Стручномишљењеизложенона
јавнојрасправиод24.јуна2014.

I

Два су устав но прав на пи та ња од зна ча ја за ре ша ва ње устав-
ног спо ра о устав но сти и за ко ни то сти „Пр вог спо ра зу ма о прин ци-
пи ма ко ји ре гу ли шу нор ма ли за ци ју од но са“ (у да љем тек сту „Спо-
ра зум“) од стра не Устав ног су да. Пр во та кво пи та ње је свој ство 
Спо ра зу ма као ак та. Оно дру го је да ли је Спо ра зум исту ма те ри ју 
ко ју су уре ди ли Устав и за ко ни уре дио друк чи је или је са мо раз-
ра дио уоп ште не од ред бе Уста ва и за ко на, од но сно утвр дио по ли-
тич ке и прав не окви ре за по се бан за кон о су штин ској ауто но ми ји 
Ко со ва и Ме то хи је, ко ји се до но си по по ступ ку пред ви ђе ном за 
про ме ну Уста ва, а на чи је се до но ше ње Ре пу бли ка Ср би ја оба ве за-
ла ва же ћим Уста вом од 2006.

II

У ве зи с пи та њем свој ства Спо ра зу ма, тј. пи та њем шта је 
Спо ра зум, ка кав је то акт, мо же се при ме ти ти сле де ће. Но, пре што 
се бу де из ло жи ло ми шље ње о то ме шта Спо ра зум је сте, да се, у ци-
љу из бе га ва ња лу та ња, ука же на то шта Спо ра зум ни је.
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Спо ра зум ни је ме ђу на род ни уго вор у сми слу Уста ва Ср би је 
и ва же ћег ма тич ног за ко на. Он ни је за кљу чен са јед ном или ви ше 
др жа ва или са јед ном или ви ше ме ђу на род них ор га ни за ци ја, по сле 
че га би га На род на скуп шти на по твр ди ле сво јим за ко ном, бу ду ћи 
да сво јом са др жи ном Спо ра зум „од сту па од по сто је ћих за кон ских 
ре ше ња“ (члан 14, став 1. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу 
ме ђу на род них уго во ра). До ду ше, Ср би ја је Спо ра зум за кљу чи ла с 
јед ном ме ђу на род ном ор га ни за ци јом – ЕУ, али пред мет Спо ра зу ма 
ни су од но си из ме ђу Ср би је и ЕУ, не го од но си из ме ђу Ср би је и Ко-
со ва. Њи ме Ср би ја омо гу ћу је Ре пу бли ци Ко со во да ус по ста ви др-
жав не функ ци је на чи та вој те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је, а за уз-
врат Ре пу бли ка Ко со во га ран ту је срп ској на ци о нал ној ма њи ни на 
Ко со ву по ве зи ва ње оп шти на с ве ћин ским срп ским ста нов ни штвом 
и пред ста вље ност Ср ба из оп шти на на се ве ру Ко со ва у Ко сов ској 
по ли ци ји и суд ству то га ре ги о на. Да ЕУ ствар но ни је уго вор на 
стра на не го је то Ко со во, про из ла зи из из ри чи тих од ре да ба та ча ка 
13, 14. и 15. Спо ра зу ма, у ко ји ма се на во де „две стра не“, од ко јих 
је јед на, сва ка ко, Ср би ја, док дру га, сва ка ко, ни је ЕУ, јер не мо же 
ЕУ са ма се би бло ки ра ти на пре дак ка ЕУ, као што ло гич ки ни је мо-
гу ће да ЕУ, уз по моћ ЕУ осну је Од бор за им пле мен та ци ју Спо ра-
зу ма. Да кле и кад би се узе ло да две стра не чи ји су пред став ни ци 
па ра фи ра ли Спо ра зум има ју уго вор ну спо соб ност за за кљу чи ва ње 
ме ђу на род ног уго во ра, Спо ра зум би био си му ло ва ни ме ђу на род ни 
уго вор. Из са др жи не и ду ха Спо ра зу ма про из ла зи да су Ре пу бли ка 
Ср би ја и Ре пу бли ка Ко со во две јед на ко прав не стра не уго вор ни це 
тог си му ло ва ног уго во ра. 

Спо ра зум ни је ни по ли тич ки акт, иако му је са др жи на чи сто 
по ли тич ка, јер он ни је по је ди нач ни акт. У те о ри ји се узи ма да су 
по ли тич ки ак ти или „ак ти вла де“ по је ди нач ни ак ти ко је нај ви ши 
но си о ци вла сти до но се сло бод но, не ве за ни пра вом, во де ћи се др-
жав ним раз ло гом или раз ло гом по ли тич ке уме сно сти. Ти ак ти због 
то га не под ле жу оце ни за ко ни то сти у управ ном спо ру. У си сте му 
од ре ђи ва ња управ ног спо ра на осно ву ге не рал не кла у зу ле, на во ђе-
њем ге ну сних свој ста ва ак та про тив ко јег се тај спор мо же во ди ти, 
по ли тич ки ак ти обич но се так са тив но на бра ја ју, си сте мом тзв. не-
га тив не ену ме ра ци је. 

Спо ра зум је на стао као не фор мал ни пи са ни по ли тич ки до го-
вор уче сни ка ди ја ло га у Бри се лу – Да чић, Ештон, Та чи, а он да је 
ње го ва са др жи на до би ла спо ља шњу фор му оп штег ак та Вла де, под 
име ном „за кљу чак“ и оп штег ак та На род не скуп шти не, под име-
ном „од лу ка“. Та ко је Спо ра зум по стао са став ни део ова два оп шта 
ак та из но мен кла ту ре оп штих ака та по зи тив ног пра ва, а то зна чи да 
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је Спо ра зум по стао оп шти акт по зи тив ног пра ва Ре пу бли ке Ср би је, 
ко ји има оп ште деј ство. Јер, да не ма оп ште деј ство, по ње му не би 
тре ба ло ни по сту па ти, тј. не би га уоп ште тре ба ло при ме њи ва ти 
у нео д ре ђе ном бро ју слу ча је ва. Јед но крат ном при ме ном, пре ста-
ло би ње го во ва же ње. Чим се при ме њу је у мно жи ни слу ча је ва, а 
при ме њи вао се, Спо ра зум са мим тим има оп ште деј ство. Из ње га 
„из ви ре“ пра во, тач ни је не пра во. 

Спо ра зум са др жан у ак ти ма под дру гим име ном ни је акт 
пред сед ни ка Вла де, јер овај не ма овла шће ње за до но ше ње оп штих 
ака та, ни ти ви со ке пред став ни це ЕУ за спољ ну по ли ти ку и без бед-
ност, јер она ни је ор ган др жа ве Ср би је. Спо ра зум – то је оп шти акт 
Вла де (за кљу чак), ко ји је сво јим оп штим ак том по твр ди ла и при-
хва ти ла На род на скуп шти на (од лу ка). А при хва ти ти зна чи „усво-
ји ти“, „одо бри ти“. По сред ством тих ака та пр во бит но па ра фи ра ни 
спо ра зум од стра не по ме ну тих зва нич ни ка је уве ден („при хва ћен“) 
као оп шта нор ма у прав ни по ре дак Ре пу бли ке Ср би је. Тек та да је 
он по стао оп шта прав на нор ма с оп штим прав ним деј ством. Друк-
чи је, он не би мо гао оба ве за ти прав но, не го са мо по ли тич ки, јер 
пра во твор ци у сми слу Уста ва ни су пред сед ник Вла де, ко ји ни је по-
се бан др жав ни ор ган, ни ти ме ђу на род ни ви со ки зва нич ник. 

Ова ко за о би ла зна и уви је на фор ма уво ђе ња Спо ра зу ма у 
прав ни по ре дак Ср би је при ме ње на је из два раз ло га. Нај пре, ни је 
се хте ла сле ди ти ме то до ло ги ја ин кор по ри са ња ме ђу на род ног уго-
во ра у уну тра шњи прав ни по ре дак, ка ко се ти ме Спо ра зу му не би 
да ло свој ство ме ђу на род ног уго во ра и ти ме „дру гој стра ни“ су ви-
ше про вид но при зна ло свој ство др жа ве. Уз то, та ко би се Спо ра зум 
из ло жио опа сно сти устав но суд ске кон тро ле са са свим пред ви дљи-
вим ис хо дом. С дру ге стра не, да би Ср би ју мо гао прав но оба ве-
зи ва ти, Спо ра зум је прав но про кри јум ча рен у ак ту Вла де и ак ту 
На род не скуп шти не, од ко јих пр ви, ка ко би се са кри ло свој ство 
Спо ра зу ма као оп штег ак та, уоп ште ни је об ја вљен, док у дру гом 
ни је об ја вљен текст у ко јем је са др жан Спо ра зум. Ти ме је на при-
кри вен на чин Ср би ја омо гу ћи ла да се на те ри то ри ји ње не Ауто ном-
не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја кон сти ту и ше Ре пу бли ка Ко со во. 
Ипак, На род на скуп шти на је при хва та њем из ве шта ја Вла де сво јим 
оп штим ак том ко ји је об ја вљен у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је“ на по сре дан на чин об ја ви ла са др жи ну тог из ве шта ја, чи-
ји је са став ни део Спо ра зум об ја вљен „у ори ги на лу на ен гле ском 
је зи ку и у пре во ду на срп ски је зик“ (стр. 23). Та ко је за о кру же но 
свој ство Спо ра зу ма као оп штег ак та, ко ји про из во ди оп шта прав-
на деј ства. Ре пу бли ка Ср би ја је до не ла не ко ли ко оп штих и по је ди-
нач них прав них ака та у ци љу „им пле мен та ци је“ Спо ра зу ма, а на 
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прав не оба ве зе из Спо ра зу ма по зи ва ју се и ЕУ и Ре пу бли ка Ко со во, 
стра не др жа ве и ме ђу на род не ор га ни за ци је. Спо ра зум ни је, да кле, 
тај на кон вен ци ја чи ју са др жи ну зна ју са мо ње ни уго во ра чи, не го 
оп шти акт уну тра шњег пра ва до сту пан устав но суд ској кон тро ли.

Су шти на, ина че крат ког тек ста Спо ра зу ма, је у од ри ца-
њу Ср би је од свих функ ци ја др жав не вла сти на те ри то ри ји сво је 
Ауто ном не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја у ко рист са мо про гла ше-
не Ре пу бли ке Ко со во и ти ме у пре ћут ном при хва та њу јед но стра-
не се це си је те по кра ји не. Да за ма гли ова кву су шти ну, по ли тич ки 
чи ни лац је при бе гао мно гим лу кав стви ма. Да не би из гле да ло да 
пре го ва ра ју два рав но прав на парт не ра ко ји има ју јед на ко свој ство 
др жа ве, пре го во ри у Бри се лу се, по име ни ма глав них гра до ва пре-
го ва ра ча, на зи ва ју „пре го во ри из ме ђу Бе о гра да и При шти не“, да 
би се при кри ло фор мал но свој ство Ха ши ма Та чи ја, го во ри се о ди-
ја ло гу „са При вре ме ним ин сти ту ци ја ма са мо у пра ве у При шти ни“, 
да би се са кри ла са др жи на Спо ра зу ма, он се „при хва та“ за кључ-
ком Вла де и по ста је ње гов са став ни део, али се тај за кљу чак не 
об ја вљу је. На род на скуп шти на, пак, „при хва та“ из ве штај Вла де 
с ма ра тон ским на сло вом, сра чу на тим на то да оп се ни про сто ту, у 
ко јем је и текст Спо ра зу ма, али се сам текст из ве шта ја Вла де не 
об ја вљу је у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“ као при лог 
об ја вље ној од лу ци. Не тре ба би ти јед нак прав ни ли сац па раз у ме ти 
сми сао ове вер бал не акро ба ти ке – да Спо ра зум из бег не ги љо ти ну 
устав но суд ске кон тро ле. Сва та на сто ја ња, ипак, ни су ни у ко ли ко 
про ме ни ла прав ну при ро ду Спо ра зу ма – он је оп шти акт с не по-
сред ним прав ним деј ством. Са став ни део прав ног ре жи ма оп штих 
ака та је да сви они под ле жу устав но суд ској кон тро ли.

III

Дру го устав но прав но пи та ње је да ли Спо ра зум сво јом са-
др жи ном од сту па од Уста ва и за ко на. Спо ра зум је у прав ни си стем 
Ре пу бли ке Ср би је уве ден под за кон ским ак ти ма и већ због то га он 
не би мо гао од но се уре ђе не Уста вом и за ко ни ма уре ди ти друк чи-
је од Уста ва и за ко на. Ипак, Спо ра зум је у че ти ри пи та ња од но се 
уре дио су прот но Уста ву и за ко ну. Та пи та ња су сле де ћа: За јед ни ца 
срп ских оп шти на на Ко со ву, по сто ја ње је дин стве них по ли циј ских 
сна га на Ко со ву, под во ђе ње ор га ни за ци је и функ ци о ни са ње су до ва 
на Ко со ву и Ме то хи ји под је дин стве ни суд ски и прав ни си стем Ко-
со ва и ор га ни зо ва ње ло кал них из бо ра на се ве ру Ко со ва у скла ду са 
ко сов ским за ко ни ма. 
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За јед ни цу оп шти на фор ми ра ју оп шти не на Ко со ву у ко ји ма 
су Ср би ве ћин ско ста нов ни штво. Над ле жно сти су јој оне исте ко је 
има ло кал на са мо у пра ва у скла ду с Европ ском по ве љом о ло кал-
ној са мо у пра ви и ма тич ним за ко ном Ко со ва и оне не иду из над 
тог ни воа. Цен трал на власт, а то је власт др жа ве Ко со во, мо же јој 
пре не ти и дру ге над ле жно сти. За јед ни ца је пред ста вље на у цен-
трал ним вла сти ма, кон крет но у са ве то дав ном ве ћу за јед ни ца оп-
шти на. Га рант За јед ни це срп ских оп шти на је „ме ро дав но пра во“ и 
„устав но пра во“ – ја сно је чи је, оно Ре пу бли ке Ко со во. За јед ни ца 
је ка те го ри ја прав ног си сте ма Ре пу бли ке Ко со во, а Ре пу бли ка Ср-
би ја, бу ду ћи да је реч о ин сти ту ци ји у ту ђој др жа ви не ма ни ка кве 
над ле жно сти у ве зи са За јед ни цом. За јед ни ца је об лик из ра жа ва ња 
и за шти те пра ва срп ске на ци о нал не ма њи не у Ре пу бли ци Ко со во. 
Као та ква, она је об лик за шти те срп ског ста нов ни штва у ту ђој др-
жа ви. У Ср би ји, с об зи ром на устав ну де фи ни ци ју те др жа ве, та ква 
За јед ни ца би би ла не у ме сна, јер су, са ста но ви шта срп ског Уста ва, 
све оп шти не у Ср би ји срп ске. Да Спо ра зум сма тра да је Ко со во и 
Ме то хи ја у Ср би ји, екви ва лент За јед ни ци срп ских оп шти на би ла 
би за јед ни ца ал бан ских оп шти на. А да је, опет, Ко со во ауто ном на 
по кра ји на, За јед ни ца срп ских оп шти на би ла би ауто но ми ја у ауто-
но ми ји.

Као све др жа ве у све ту, Ре пу бли ка Ко со во ће на осно ву Спо-
ра зу ма има ти је дин стве не по ли циј ске сна ге, под на зи вом „Ко сов ска 
по ли ци ја“. Че ти ри оп шти не на се ве ру Ко со ва, у ко ји ма ве ћин ско 
ста нов ни штво чи не Ср би, има ју ре ги о нал ног ко ман дан та по ли ци је 
ко ји ће би ти „ко сов ски Ср бин“, што зна чи Ср бин из др жа ве Ко со во, 
тј. гра ђа нин Ко со ва, да кле, Ср бин у ра се ја њу, јер да је Ко со во у Ср-
би ји до вољ но би би ло ре ћи „Ср бин“. Ње га име ну је Ми ни стар ство 
уну тра шњих по сло ва Ко со ва са спи ска ко ји са чи не гра до на чел ни-
ци че ти ри оп шти не у име За јед ни це срп ских оп шти на. Са став Ко-
сов ске по ли ци је на се ве ру Ко со ва од го ва ра ће на ци о нал ном са ста-
ву ста нов ни штва че ти ри оп шти не са срп ском ве ћи ном. Све су то 
на чи ни ма њин ске за шти те не ал бан ског ста нов ни штва у од но су на 
ве ћин ско ал бан ско, без об зи ра на сву ги зда вост од ред бе ко сов ског 
Уста ва од 2008. о Ре пу бли ци Ко со во као „др жа ви сво јих др жа вља-
на“ (члан 1. став 2).

Као и по ли ци ја, и суд ска власт ће на осно ву Спо ра зу ма би ти 
об је ди ње на и функ ци о ни са ће у окви ру је дин стве ног прав ног си-
сте ма Ко со ва. Ра ди ма њин ске за шти те срп ске на ци о нал не за јед ни-
це, Апе ла ци о ни суд у При шти ни ус по ста ви ће ве ће у ко јем ће ве-
ћи ну су ди ја чи ни ти „ко сов ски Ср би“, ко је ће би ти над ле жно за све 
оп шти не у ко ји ма су Ср би ве ћин ско ста нов ни штво. Јед но оде ље ње 
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Апе ла ци о ног су да има ће стал ну кан це ла ри ју у се вер ној Ми тро ви-
ци, а у сва ком ве ћу тог оде ље ња ве ћи ну су ди ја чи ни ће „ко сов ски 
Ср би“. Да је Ре пу бли ка Ко со во ствар но др жа ва сво јих др жа вља на, 
као што се то ка же у ње ном Уста ву, об ли ци ма њин ске за шти те „ко-
сов ских Ср ба“ не би би ли уоп ште по треб ни.

До ми ни јум Ре пу бли ке Ко со во на те ри то ри ји срп ске Ауто-
ном не по кра ји не Ко со во и Ме то хи је за о кру жен је од ред бом Спо-
ра зу ма (тач ка 11) пре ма ко јој ће се у се вер ним оп шти на ма из бо ри 
ор га ни зо ва ти 2013, у скла ду са за ко ном Ко со ва и опет, ги зда во-
сти ра ди, „ме ђу на род ним стан дар ди ма“. А Устав Ср би је ка же да је 
прав ни по ре дак у др жа ви је дин ствен и да не по сто ји дру ги за ко но-
да вац осим На род не скуп шти не.

Сми сао Спо ра зу ма је да омо гу ћи да Ре пу бли ка Ко со во на чи-
та вој те ри то ри ји не ка да шње срп ске Ауто ном не по кра ји не Ко со во 
и Ме то хи ја нео ме та но вр ши све др жав не функ ци је. То зна чи да 
пре ста је ва же ње прав ног си сте ма Ср би је на се ве ру Ко со ва и сва-
ки об лик ин сти ту ци о нал ног по сто ја ња др жа ве Ср би је на Ко со ву и 
Ме то хи ји. Спо ра зу мом Ср би ја је трај но аб ди ци ра ла од по се до ва-
ња и вр ше ња свих функ ци ја др жав не вла сти на те ри то ри ји ко ја је, 
устав но прав но гле да но, ње на ауто ном на по кра ји на. Као на кна ду 
и уздар је, Ре пу бли ка Ко со во да је „ко сов ским Ср би ма“ За јед ни цу 
срп ских оп шти на, обез бе ђу је по ду дар ност са ста ва Ко сов ске по-
ли ци је на се ве ру Ко со ва с на ци о нал ним са ста вом ста нов ни штва 
и кан це ла ри ју оде ље ња Апе ла ци о ног су да у Се вер ној Ми тро ви ци. 
Све су то га ран ци је ма њин ском срп ском на ро ду у ту ђој др жа ви. 
Евро па је, са сво је стра не, га ран то ва ла Ср би ји от по чи ња ње пре го-
во ра са њом за члан ство у ЕУ. Та ко је Ср би ја трам пи ла Ко со во и 
Ме то хи ју за Евро пу, тј. за евен ту ал но члан ство у ЕУ. 

Устав ни прав ни ци би ре кли да је Спо ра зу мом про ме њен 
Устав Ср би је су прот но устав ним од ред ба ма о про ме ни Уста ва. По-
ли ти ча ри ка жу да је то до во ђе ње Уста ва у са гла сност са ствар но-
шћу, ко ја је, ка да је реч о Ко со ву и Ме то хи ји, с ону стра ну Уста ва. 
Ти ме се уме сто устав но сти и за ко ни то сти уво ди но ви па ра ме тар 
за оце ну ва ља но сти прав них ака та и пра ва уоп ште – са гла сност са 
ствар но шћу. Та за ме на ме ри ла ва ља но сти пра ва во ди у не у став ност 
и ла ба ви прав ну свест гра ђа на – свест да пра во оба ве зу је. Обез вре-
ђи ва ње Уста ва је кад се ка же да са мо у Уста ву Ср би је пи ше да је 
Ко со во у Ср би ји. Под сме ва ти се бра ни о ци ма уста ва и устав но сти у 
сти лу То ме Ву чи ћа Пе ри ши ћа – да с Уста вом под ми шку про ба ју да 
не сме та но оду на Ко со во и Ме то хи ју – зна чи под сме ва ти се Ср би ји 
као устав ној и прав ној др жа ви. Та до сет ка гу би од ду хо ви то сти и 
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по ста је ци ни зам нај го ре вр сте кад се зна да онај ко је из го ва ра сто-
ји на че лу др жав ног ор га на ко ји је по Уста ву овла шће ни пред ла гач 
за про ме ну Уста ва.

Спо ра зум је из и шао из устав них окви ра и кад би се узе ло да 
је он „ма те ри јал“ и „гра ђа“ за из ра ду устав ног за ко на о су штин ској 
ауто но ми ји на Ко со ву и Ме то хи ји, на чи је се до но ше ње Ре пу бли ка 
Ср би ја оба ве за ла чла ном 182. став 2. свог Уста ва. Спо ра зу мом је 
Ко со ву и Ме то хи ји да то мно го ви ше од су штин ске ауто но ми је – тој 
по кра ји ни Ср би је да та је пу на и, бар што се Ср би је ти че, ни чим 
ума ње на др жав ност. По сле Спо ра зу ма не ка да шња Ауто ном на по-
кра ји на Ко со во и Ме то хи ја упот пу њу је сва три спо ља шња еле мен-
та др жав но сти – те ри то ри ју, ста нов ни штво и нај ви шу власт над 
њи ма, па с пу ним фор мал но прав ним по кри ћем мо же сво јим ак том 
про ме ни ти име у „Ре пу бли ка Ко со во“.

IV

Да за кљу чи мо ми шље ње о два спо ме ну та спор на устав но-
прав на пи та ња у овом устав ном спо ру. Спо ра зум је на про тив у ста-
ван на чин про ме нио Устав Ср би је. Спо ра зум је оп шти акт, ко ји се 
са сто ји од прав них нор ми с не по сред ним прав ним деј ством. Ње-
го ва прав на при ро да је из по ли тич ких раз ло га за ма гље на, али не 
и не до ку чи ва. Фор ме као што су „за кљу чак“ и „из ве штај“ Вла де и 
„од лу ка“ На род не скуп шти не упо тре бље не су са мо да би на ве ле на 
по гре шан траг и суд о то ме шта је Спо ра зум са ста но ви шта пра ва и 
да ли он прав но уоп ште по сто ји. На мер но се на сто ја ло да се Спо-
ра зум из гу би у ла ви рин ту прав них сми ца ли ца, па да се по том, што 
би ре као Сло бо дан Јо ва но вић, „адво кат ском мај сто ри јом“, ко ја се 
са сто ји у „окре та њу и из вр та њу па ра гра фа“ по ка же, кад то бу де 
за тре ба ло, да Спо ра зум и не по сто ји у прав ном по рет ку др жа ве 
Ср би је. Устав ни суд не би тре ба ло да до зво ли да по ли ти ча ри, по 
ко зна ко ји пут, до ско че прав ни ци ма, уна пред ра чу на ју ћи на њи хов 
фор ма ли зам, ко ји их, не рет ко, спре ча ва да ви де исти ну. У овом 
устав ном спо ру Устав ни суд не бра ни са мо на че ло устав но сти ко-
јим се ус по ста вља по ре дак у др жа ви, не го и углед и част прав нич ке 
про фе си је.
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ПРИКАЗИ
УДК 271.22(497.11)-523.4-
09(049.3)

Сања Шуљагић
Институт за 

политичке студије

Милисав Савић,  
Долина српских краљева: 

Пролећно путовање 
2013., Друштво Рашка 
школа, Београд, 2014.
У пролеће 2014. годи-

не у Србији је Друштво Раш-
ка школа објавило значајну 
књигу писца Милисава Савића 
под насловом Долина српских 
краљева, са поднасловом Про

лећ но путовање 2013. Књига 
је објављена двојезично, на 
српском и енглеском језику, уз 
помоћ преводиоца покојног Ти-
моти Ђон Бајфорда (Timothy 
John Byford), на 404 страни-
це  на којима су текстови и жи-
вописне фотографије српских 
манастира и цркава у доли-
ни река Ибар и Рашка, одно-
сно у средњем и јужном делу 
Србије. Фотографије је писац 
Савић сам снимио на свом сво-
јеврсном ходочашћу по позна-
тим и мање познатим српским 
средњовековним духовним и 
материјалним све тињама на 
подручју Србије од манасти-
ра Жиче до цркве у Тутину. 
Књига Долина српских краљева 
је значајна за српску и свет-
ску историју и културу не само 
са историјског, уметничког, ге-
ополитичког и социолошког 
аспекта, него и са политичког 
аспекта, премда то очигледно 
није била намера њеног ауто-
ра. Књига је значајна са поли-
тичког аспекта, јер ова књига 
представља не само 65 крат-
ких путописних репортажа о 
значајним српским манасти-
рима и мањим сеоским црква-
ма на подручју долина Ибра и 
Рашке и планина Голије, Рогоз-
не и Копаоника од Краљева до 
Тутина, него је и дирљиви „знак 
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времена“ и сведочанство о за-
немарености и запуштености у 
књизи овековечених и описа-
них духовних и материјалних 
светиња у овим некада слав-
ним крајевима Србије и о 
изумирању становништва у 
њима. Ова књига је уједно и 
својеврсни тихи сведок оптуж-
бе данашњег нараштаја Срба 
у чијем времену се и након 
ослобођења од колонијалне вла-
сти некадашњих страних вла-
стодржаца материјални дока-
зи и духовни и морално-правни 
закони средњовековне српске 
цивилизације уништавају или 
нестају сами од себе. Тако у опи-
су стања Богородичине цркве 
у селу Долац крај манастира 
Студеница са фрескописом из 
једанаестог века писац Савић 
на 96. страници књиге истиче 
да је та црква била обновљена у 
доба деспота Ђурђа Бранковића  
1445. године и да је, иако и 
тада у рушевинама, ипак била 
боље очувана него данас. За-
пуштеност светиња – задуж-
бина српских краљева и ца-
рева и инфраструктурне мре-
же око њих, као и занемаре-
ност значаја ових задужбина у 
којима су српски владари кру-
нисани, а архиепископи усто-
личавани, велики је контраст 
у односу на високоразвијене 
државе у свету у којима би 
оваква места била извор по-
носа и заузимала значајно ме-
сто на културно-уметничкој, 
туристичкој, политичкој, 
економској и инфраструктурној 

мапи  њихових државних и 
друштвених интереса.

Пред почетак читања описа 
српских манастира и тврђава у 
књизи Долина српских краљева 
Милисава Савића читалац мора 
да има у виду да je за предан-
тичку и античку цивилизацију 
на подручју Србије била карак-
теристична изградња насеља 
као такозваних „бедема“ и 
утврђења на врховима високих 
планина са којих су се лако мог-
ла контролисати природни ре-
сурси,  временске прилике, мре-
жа саобраћајних путева и евен-
туални долазак непријатељских 
војски или трговачких карава-
на  на овом тако значајном гео-
политичком простору названом 
„вериге света“, односно Catena 
Mundi у античким историјским 
изворима. У том смислу, 
изградња тврђава од реке Ду-
нав до југоисточног дела Бал-
канског полуострва у доба цара 
Јустинијана, затим изградња 
утврђења у доба пре владавине 
српске средњовековне царске 
династије Немањић и изградња 
преко две стотине за сада 
познатих утврђених градова 
у Србији у доба владавине 
династије Немањић потврђује 
исказе предантичких и 
античких историчара Плутарха, 
Аријана, Оросија или Пли ни ја 
у њи хо вим ори ги нал ним исто-
риј ским из во ри ма о слав ним 
„Ср би ма Три ба ли ма,“ Они су 
у њи хо вим исто риј ским из во-
ри ма би ли по зна ти не са мо као 
зе мљо рад нич ки и пе снич ки на-
род, не го и као из ра зи то рат-
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нич ки на стро јен на род ко ји је 
још у до ба кра ља Фи ли па и ца-
ра Алек сан дра Ве ли ког био по-
знат по сво јој бор би за сло бо ду 
од ко ло ни за то ра. За то су, без об-
зи ра на ви ше ве ков ну вла да ви ну 
осман лиј ског тур ског цар ства у 
сред њо ве ков ном пе ри о ду у Ср-
би ји, у на род ној све сти  утвр ђе-
ња - гра до ви из гра ђе на у до ба 
ди на сти ја Не ма њић, Ла за ре вић 
и Бран ко вић би ла је дан од нај-
ва жни јих сим бо ла срп ског на-
ци о нал ног иден ти те та. О то ме 
све до чи ве ли ко на род но сла-
вље при ре ђе но 1867. го ди не на 
бе о град ској твр ђа ви Ка ле мег-
дан ка да су осман лиј ски Тур ци 
сим бо лич но пре да ли кљу че ве 
гра до ва Бе о град, Сме де ре во, 
Ша бац и Кла до во срп ском кне-
зу Ми ха и лу Обре но ви ћу. Ме ђу-
тим, у два де се том ве ку, ка да је 
ју го сло вен ски краљ Алек сан-
дар Ка ра ђор ђе вић под на го во-
ром уског кру га сво јих са рад-
ни ка дао да се ми ни ра чу ве но 
ми ле ни ју ми ма ста ро утвр ђе ње 
Жр нов на Ава ли и на ре дио да се 
на ње го вом ме сту из гра ди Спо-
ме ник не зна ном ју на ку у ар хи-
тек тон ском сти лу пер сиј ског 
за во је ва ча ца ра Ки ра, као да је 
тим чи ном сим бо лич но би ло 
на ја вље но уру ша ва ње срп ског 
на ци о нал ног иден ти те та и тен-
ден ци ја свих на ред них срп ских 
др жав них вла сти од та да па до 
да на шњих да на да за не ма ру ју 
или уни шта ва ју древ не срп ске 
твр ђа ве, ма на сти ре и кул тур-
но-исто риј ске спо ме ни ке на те-
ри то ри ји Ср би је.  У том сми слу 
књи га До ли на срп ских кра ље ва 

Ми ли са ва Са ви ћа је сте јед но 
дир љи во све до чан ство од 404 
стра ни це тек ста и жи во пи сних 
фо то гра фи ја о не ка да шњој срп-
ској ци ви ли за ци ји. Са мо не ки 
од слав них пред став ни ка те ци-
ви ли за ци је су гра до ви – утвр ђе-
ња Ма глич, Је леч или Рас опи-
са ни у овој књи зи, зда ња ко ји 
су се уру ша ва ла ве ко ви ма и још 
увек се на по чет ку два де сет и 
пр вог ве ка уру ша ва ју и не ста-
ју пред очи ма нас са вре ме ни ка 
ауто ра књи ге Ми ли са ва Са ви ћа. 
Та ко од 358. до 363. стра ни це 
има мо при ли ке да са зна мо да је 
аутор је два ус пео  да се по пе ње 
до та јан стве ног древ ног гра да 
Је ле ча за ко ји су ве за не мно ге 
ле ген де у срп ској исто ри ји, као 
и да ви ди мо фо то гра фи је оста-
та ка овог гра да  у чи јој бли зи ни 
је сво је вре ме но краљ Урош Пр-
ви Не ма њић имао лет њи ко вац, 
а ње гов син краљ Дра гу тин по-
вре дио но гу ло ве ћи у је леч ким 
шу ма ма.

Упркос назнаци у дну једне 
од почетних страница да је 
објављивање ове књиге помог-
ло Министарство културе и 
информисања Републике 
Србије, ишчитавање текста и 
поглед на фотографије у овој 
књизи, којима је документовано 
срамотно лоше стање у којем се 
налазе нека од најзначајнијих 
достигнућа српске историје и 
културе, не могу а да не наведу 
читаоца на питање да ли би 
овакве књиге виђале светло 
дана да у питању углавном нису 
лична опредељења, ентузијазам 
и иницијативе појединаца који 
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не чекају на системска решења 
него се сами довијају да забеле-
же и документују благо српске 
историјске и културне баштине. 
Тако на почетку књиге читалац 
сазнаје да је ово документовано 
Савићево путовање из пролећа 
2013. године трајало два месеца 
и да је углавном сам путовао, 
записивао и фотографисао срп-
ске средњовековне задужбине. 
Када ове задужбине путник – 
намерник некако и пронађе на-
кон лутања по необележеним 
или лоше обележеним гудурама 
и прилазима, он може само да 
констатује, као и аутор Савић 
на шестој страници, да су то 
„само рушевине, остаци и фраг-
менти онога што су давно 
представљали,“ да су неке од 
тих цркава „потпуно заборав-
љене и напуштене од света“ 
или да је на фрескама у неким 
црквама „боја испрана, избле-
дела... На многим фигурама не 
познају се лица, тек само 
њихови обриси“ (стр. 332).  Ау-
тор себе назива „обичним ходо-
часником“ и приликом описива-
ња фрескописа, иконостаса и 
орнаментике манастира и црка-
ва наглашава да није историчар 
уметности, али успева да своје 
описе поткрепи изводима из 
оригиналних историјских изво-
ра, компаративним прегледом 
историјских личности и перио-
да у којима су оне настале, ци-
татима својих колега писаца, 
позивањем на дела разних 
српских сликара и песника или 
легендама, обичајима и верова-
њима народа из подручја у 

којима се оне налазе. Писац је 
учинио напор да сазна имена 
фрескописаца и аутора иконо-
стаса, као и дела каснијих писа-
ца и сликара у вези са фреска-
ма, иконостасима и орнаменти-
ком које описује у књизи, често 
се задржава на описима израза 
лица и осећања ликова приказа-
них на фрескама и присећа се 
ранијих својих посета,  дожив-
љаја тих призора или историј-
ских периода у којима су наста-
ле. Тако на примеру фресака у 
цркви Светог Николе у Баљевцу 
крај Краљева Савић уочава 
доминацију светаца-ратника 
ме ђу њима у времену када су у 
четрнаестом веку Турци већ 
били на границама Србије и 
подсећа на исказе историчара 
уметности Радомира Станића 
који у њима уочава атмосферу 
тадашњег времена опасности, 
али и аутохтоност фрескописа 
тадашњих сликара „који нису 
опонашали ништа од византиј-
ског сликарства тог времена“ 
(стр. 152). Аутор објашњава 
број ност и природу мотива на 
фрескама манастира Жича (стр. 
19) поруком ктитора манастира 
Светог Саве да се до небеског 
храма долази само великим 
подвижништвом и мученишт-
вом. С друге стране, приликом 
описа фигура Светог Петра и 
Павла на фрескама у манастиру 
Жича (стр. 22) аутор уочава 
културно-уметнички континуи-
тет некадашњих сликовних 
представа о Хераклу и осталим 
ликовима античке паганске 
митологије, као и касније у опи-
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су фризова на порталима и про-
зорима манастира Студеница са 
приказима митолошких живо-
ти ња и ликова (стр. 55-57). Ти-
ме аутор књиге можда и несвес-
но уочава сличност и континуи-
тет сликарства и вајарства 
некадашњег паганског трачког 
цивилизацијског круга на 
подручју Балканског полуос-
трва са фрескама и орнаменти-
ком из хришћанске средњове-
ковне Србије. У опису манасти-
ра Жиче на 26. страници књиге 
Савић подсећа на некадашњу 
испреплетеност духовности, 
по ли тике и економије у социо-
лошком контексту средњовеков-
не немањићке Србије, истичући 
да је манастир био задруга са 
хармоничним односом припад-
ника различитих друштвених 
слојева у њему. У опису Ибар-
ске „Долине јоргована“ на 34. 
страници аутор читаоце наводи 
на размишљање о ширем исто-
ријском контексту Србије у 
доба владавине краљева Уроша, 
Милутина и Драгутина Нема-
њи ћа тврдњом да легендарно 
опевани долазак супруга кра-
љева Уроша и Милутина у „До-
лину јоргована“ мора да је био 
из правца или Дубровника или 
Косова (Цариграда), а не са се-
вера, као што се данас сматра. 
Аутор показује посебну накло-
ност и поштовање према мана-
стиру Студеница и наглашава 
да је долина Студенице „место 
високе културе, цивилизације“ 
које је за разлику од подручја 
долине реке Ибар још увек 
остало незагађено и аутохтоно 

подручје. Ипак, геополитичку 
судбину пост-немањићке Ср би-
је аутор описује речима да је 
већина студеничких драгоцено-
сти нестала касније у пљачкама 
и паљењима и да су сличну суд-
бину доживеле и студеничке 
цркве, болнице и школе. На 43. 
страници Савић подсећа читао-
це да је у једној гравури из се-
дамнаестог века остало забеле-
жено да је Студеница некад 
била густо насељено подручје 
са четрнаест цркава и да је ли-
чила на „мали ренесансни 
град“, баш као што на 30. стра-
ници пише за тврђаву Маглич 
да је на једној аустријској карти 
из 1718. године била означена  
као град, или као што на 137. 
страници пише да је данашњи 
Брвеник, село на Ибру, које „не 
подсећа уопште на онај стари 
Брвеник из средњег века, моћно 
седиште Брвеничке жупе“, не-
када било трговачка колонија и 
овеће насеље челника Мусе и 
његових синова Лазара и Сте-
фана који су славно изгинули у 
Косовској бици. У таквом 
некадашњем славном Брвенику 
Савић је документовао посто-
јање зарасле рушевине цркве 
Светог Николе која је пред-
стављала минијатурни модел за 
такозвану рашку архитектуру 
која је уследила у 14. и 15. веку 
и о којој су као значајној 
градитељском објекту писали 
истакнути истраживачи стари-
на Александар Дероко, Ђурђе 
Бошковић и Радомир Станић 
(стр. 137-138). Трачак наде да 
још увек постоје у Србији људи 
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који негују свест о значају кул-
туре, историје и духовности уо-
чава се на 155. и 156. страници, 
где је приказан пример почетка 
обнове рушевина цркве Свете 
Петке из шеснаестог века у 
Јарандолу крај Баљевца на об-
ронцима планине Голија. Та 
црква Свете Петке се налази на 
брду званом Погинући које је,  
према локалној легенди, доби-
ло то име због погибије великог 
броја Срба који су цркву брани-
ли од Турака. Међутим, симпто-
матично је да се свако мало 
кроз опис путешествија писца 
Милисава Савића помаља мо-
тив изумирања становништва у 
крајевима кроз које пролази. 
Тако на 86. страници књиге 
сазнајемо да у сеоској кафани у 
којој се скупљају мештани села 
Придворица крај Студенице 
они немају коме да продају 
домаћу ракију коју производе, а 
на 206. страници сазнајемо да у 
долини Рашке сељаци писца 
заустављају, иако је сезона 
пољских радова, да с њима 
попије кафу. Углавном се ради о 
бакама и декама који су 
„усамљени, нису видели неку 
трећу особу можда десетак и 
више дана“ и, како писац 
примећује, „највише их убија – 
не сиромаштво, не недођија – 
него што немају с ким да 
попричају“. С друге стране, на 
299. страници у опису села Сви-
ланово близу Рашке  у којем се 
налази црква посвећене летњим 
Врачевима, за коју народ прича 
да јој је ктитор била кнегиња 
Милица, аутор пише о Свила-

нову да је питању „још једно 
село, на први поглед, из бајке... 
Узимајући кључ од цркве у 
првој најближој кући, чуо сам 
познату причу: у селу је све 
мање људи, а млади се нити 
жене нити удају. Свилановска 
бајка је без оних који највише 
воле бајке: без деце!“ Посебно 
потресан контраст између 
некадашње славе немањићке 
Србије и данашњег катастро-
фалног стања у којем се налазе 
манастири из тог доба је призор 
сада осамљеног и занемареног 
а некада славног манастира 
Бањска (стр. 236 – 243), који је, 
како аутор пише, „по замисли 
његовог ктитора краља Милу-
тина Немањића требало да буде 
манастир у рангу Студенице и 
Хиландара“, те ктиторова гроб-
на црква и здање са дариваним 
му „силним селима и имањима“ 
и чији се значај уочава и у 
Повељи краља Милутина из тог 
периода. Тај контраст је потре-
сан између осталог и што јасно 
одсликава разлику између 
некадашње немањићке и 
данашње Србије. У доба нема-
њићке Србије уочава се да су 
тадашњи српски краљеви, ца-
реви, кнезови и деспоти пошто-
вали манастире и цркве као пра-
ве светиње, према Другој Јова-
новој посланици из Новог Заве-
та у којем при опису Христове 
забране трговцима да од куће 
Оца праве продавницу пише: 
„Тада се његови ученици сети-
ше да стоји написано: „Ревност 
ме за твоју кућу изједа.“ (2.
Јов.2) У ктиторству се чак и 
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међу у том погледу ревносним 
Немањићима посебно истакнуо 
краљ Милутин Немањић. 
Касније на 248. и 249. страници 
читаоци имају ретку прилику 
да виде сачуване остатке ориги-
налних фресака у манастиру 
Соколица крај Звечана на Косо-
ву и Метохији, од којих је 
најбоље очувана фреска фигура 
Христа на своду тог манастира, 
као и мермерну скулптуру Бо-
городице са Христом са почетка 
14. века, која је била донесена у 
овај манастир из манастира 
Бањска и о којој је својевремено 
писао и српски песник Растко 
Петровић. Од 250. до 254. стра-
нице су приказане фотографије 
остатака древне тврђаве Звечан 
обавијене маглом. Аутор Савић 
наглашава значај овог здања за 
српску историју напомињући 
да је о граду Звечан својевре-
мено писала историчарка Ана 
Комнина као о граду око којег 
су  крајем једанаестог века бор-
бу водили Срби и Византинци, 
те да је у Звечану под мистери-
озним околностима умро краљ 
Стефан Дечанскi, да су Аус-
тријанци покушали, али нису 
успели, да га освоје 1689. годи-
не, да се у тврђави налазила 
црква Светог Ђорђа у којој се 
Стеван Немања помолио пре 
битке на Палатину 1168. године 
и да се крај ње налазила црква 
Светог Димитрија, по којој је 
Косовска Митровица добила 
име. Кроз књигу се у опису 
детаља на фрескама и у 
препричавањима локалних ле-
генди и веровања осећа више-

вековна љубав и захвалност 
Срба према одређеним свецима 
као што су Свети Ђорђе, Свети 
Никола, Света Петка и други 
свеци. У том смислу, између 
осталог, на 370. страници 
сазнајемо и веровања да у мана-
стиру Црна Ријека посетиоци 
који желе да оздраве од неке бо-
лести могу да се неколико ми-
нута опруже испред ћивота са 
моштима Светог Петра Кориш-
ког у нади да ће их светац изле-
чити или заштитити од болести.

На 267. и 306. страници ове 
значајне књиге – својеврсног 
документа о српској историји у 
опису подручја близу чувених 
цркава Светог Ђорђа и Светог 
Петра у Рашкој  аутор Савић 
помиње да се и дан-данас 
историчари споре око локације 
и порекла имена древне 
српске престолнице Рас на том 
подручју. Аутор наглашава и 
да је професорка археологије 
Јованка Калић пронашла 
остатке једног древног утврђења 
у близини чувене Петрове 
цркве у којој је био крштен 
Стеван Немања. Професорка 
Калић претпоставља да је 
српска престоница Рас била 
на том месту, али археолошка 
испитивања су обустављена 
због недостатка новца. На 
270. страници књиге Савић 
у опису Цркве Светог Петра 
пише да је то сигурно једна од 
најстаријих цркава у Србији, 
те напоменом да су се цркве 
сличног карактеристичног об-
ли ка градиле од 7. и 9. века у 
Јерменији и Грузији означава 
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некадашњу древну историјску 
и културолошку повезаност 
ових крајева са Србијом, а 
која још увек није довољно 
испитана у званичној српској 
историографији. Три странице 
касније у редовима везаним 
за локацију Цркве Светог 
Петра уз навођења добро 
познатих историјских навода и 
легенди о значају ове цркве за 
преднемањићку и немањићку 
династију, аутор открива и мало 
познати податак да је крај ње 
педесетих година прошлог века 
окривена илирска гробница са 
богатим златним накитом који 
се данас налази у Народном 
музеју у Београду. На 289. 
страници посвећеној манастиру 
Светог Ђорђа из 1170. године, 
познатим и као манастиру 
Ђурђеви ступови, на врху брда 
између река Рашке и Дежеве 
аутор цитира краља Стефана 
Првовенчаног да је манастир 
подигао његов отац Немања у 
знак захвалности Светом Ђорђу 
што се ослободио тамнице 
у коју су га затворила браћа. 
Други ктитор манастира је био 
краљ Драгутин Немањић који 
је столовао у близини у Дежеви 
и према чијој жељи је након 
његове смрти 1316. године 
његово тело пренесено у капелу 
код Ђурђевих ступова, али се, 
како аутор пише, „не зна где му је 
гроб. Само су пронађени остаци 
мермерног саркофага, који би 
могао бити његов.“ О судбини 
овог манастира – краљевске 
задужбине, непроцењивог по 
свом значају за српску историју, 

између осталог непроцењивом 
и по приказу библијских 
мотива као и по документарном 
фрескописном приказу 
владавине браће Драгутина и 
Милутина Немањића на своду 
манастира (стр. 290), говори и 
реченица аутора да манастир 
касније нису скрнавили само 
освајачи странци, него и да 
су и сами Срби „скрнавили 
манастир, урезујући на фреске 
своја трошна, пропадљива 
имена“ (стр. 286).

Милисав Савић је у књизи 
овековечио и чувене фреске из 
манастира Сопоћани којег је са-
градио краљ Урош I и који је 
познат и по томе што су у њему 
сахрањене многе славне лич-
ности из српске историје, као и 
да га је посећивао 1346. године 
цар Душан. На страницама 310-
311 посвећеним овом манасти-
ру Савић пише: „Познати исто-
ричари уметности већ на по-
четку 20. века схватили су да 
се у разрушеним Сопоћанима 
налазе највредније фреске Ев-
ропе, настале у 13. веку. Ту, у 
Сопоћанима, видели су поче-
так Ренесансе. Кад су Сопоћани 
грађени, Данте се још није био 
родио. А Ђото је био у пелена-
ма.“, и закључује: „Србија нема 
бољу галерију старих слика, са 
сталном и непромењивом по-
ставком, од ове у Сопоћанима.“ 

У вези са неким ма лим 
лепим црквама у непри сту-
пач ним пределима на које је 
Савић наилазио на свом путу-
ходочашћу, као на примеру 
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описа Цркве Света Мариница у 
селу Дојиновићи између Голије 
и Копаоника на 353. страници, 
забележио је причу локалних 
сељака да је црква мала зато 
што је била подигнута за 
дан и ноћ, што је био услов 
да Турци тадашњим Србима 
дозволе да граде цркве. У 
том смислу аутор је на 389. и 
390. страници описао и цркву 
Светог Петра и Павла у Тутину 
која по спољашњем изгледу 
„личи на обичну, скромну 
сељачку грађевину, на неку 
магазу“, али у којој се налази 
најбоље очувани живопис из 
17. века, који према мишљењу 
историчара уметности припада 
сликарству обновљене Пећке 
патријаршије. Након читања 
ове књиге читалац не може да се 
отме утиску о огромној разлици 
између нараштаја тадашњих 
Срба који су кроз векове у врло 
тешким и суровим условима 
стварали  архитектонска и 
фрескописна дела забележена 
у овој књизи, и нараштаја 
данашњих Срба који нису у 
стању ни да сачувају та дела. 
Остаје нада да ће читање ове 
књиге потакнути неке будуће 
филологе да посвете више 
пажње изучавању старосрпског 
писма забележеног на 
манастирским натписима, 
плочама и на надгробним 
натписима у склопу ових 
манастира, да ће немар према 
овим светињама забелеђен на 
фотографиајма и тексту ове 
књиге потакнути правнике, 
уметнике, политичаре и 

научнике из надлежних 
институција да реконструишу, 
обележе и заштите приказане 
манастире и утврђења, те 
да ће их просветни радници 
приближити садашњим и 
будућим генерацијама ђака 
путем организације образовних 
посета, семинара и сличних 
догађаја, а појединци да ће 
их посетити и на неки начин 
помоћи у својој приватној 
организацији, баш као што је 
то учинио овом књигом и писац 
Милисав Савић.
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фа кул те ту у Бе о гра ду но вем-
бра 2012. У њој је на пре ко 250 
стра ни ца де таљ но об ра ђе но ду-
нав ско пи та ње и ду нав ска по ли-
ти ка ју го сло вен ске кра ље ви не у 
пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра-
та, у ме ђу на род ним окви ри ма, 
са спољ но по ли тич ког, вој ног, 
еко ном ског, тр го вач ког и са о-
бра ћај ног аспек та.

Ду нав је, као и ве ли ки реч ни 
то ко ви уоп ште, то ком исто ри је 
имао ве ли ки и ви ше струк, по-
ли тич ки, еко ном ски, при вред-
ни, тр го вач ки, са о бра ћај ни и 
кул тур ни зна чај. Ду нав је као 
дру га по ду жи ни европ ска ре ка 
то ком ве ко ва спа јао и раз два јао 
др жа ве и кул ту ре, на ње му се 
пло ви ло, ри ба ри ло, тр го ва ло и 
ра то ва ло, гра ђе ни су и ру ше ни 
гра до ви, твр ђа ве и мо сто ви. На 
ње му су се сти ца ли и су ко бља-
ва ли ин те ре си при о бал них др-
жа ва, али и ве ли ких си ла, за ко-
је је Ду нав имао ве ли ки зна чај 
као пло вид бе ни, са о бра ћај ни и 
тр го вач ки пут, али и ли ни ја вој-
ног про до ра и пра вац ши ре ња 
по ли тич ког и еко ном ског ути-
ца ја. На оба ла ма Ду на ва је по-
чет ком 19. ве ка по че ло и ства-
ра ње мо дер не срп ске др жа ве, а 
за ову ре ку су ка сни је ве зи ва ни 
ње ни ви тал ни по ли тич ки, еко-
ном ски и са о бра ћај ни ин те ре-
си. Пре ко Ду на ва је при ма на 
ра зно вр сна по моћ и по ли тич ки 
и кул тур ни ути ца ји, уво же на и 
из во же на ро ба, али пре ко ове 
ре ке су до ла зи ли и пр ви вој ни 
уда ри на Ср би ју у свет ским ра-
то ви ма. 

УДК (497.1)”1918/1944”(049.3)

Драгомир Бонџић
Ин сти тут за  

са вре ме ну исто ри ју

Ми лан Гу лић, Кра ље ви на 
Ју го сла ви ја и Ду нав. Ду нав
ска по ли ти ка ју го сло вен ске 
кра ље ви не 19181944,  Бе о
град, Ин сти тут за са вре ме
ну исто ри ју, 2014, 277 стр.

По чет ком 2014. го ди не у из-
да њу Ин сти ту та за са вре ме ну 
исто ри ју иза шла је књи га Кра
ље ви на Ју го сла ви ја и Ду нав: ду
нав ска по ли ти ка ју го сло вен ске 
кра ље ви не 19181941, срп ског 
исто ри ча ра нај мла ђе ге не ра-
ци је др Ми ла на Гу ли ћа. Књи-
га пред ста вља увод ну сту ди ју 
док тор ске ди сер та ци је Ду нав у 
ју го сло вен ској по ли ти ци пре ма 
Со вјет ском Са ве зу 19441953. 
од бра ње не на Фи ло зоф ском 
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Из та ко ве ли ког и ви ше стру-
ког зна ча ја Ду на ва про из и ла зи 
и оправ да ње за ин те ре со ва ње 
исто ри ча ра за ову ре ку. Ипак, 
срп ски и ју го сло вен ски исто-
ри ча ри ни су по све ћи ва ли ве ли-
ку па жњу овој те ми и са мо су 
је до ти ца ли и по ми ња ли при-
ли ком об ра де ши рих исто ри о-
граф ских те ма, пре све га вој них 
и спољ но по ли тич ких, а знат но 
ма ње еко ном ских и тр го вач ких. 
Ду на вом су се не што ви ше ба-
ви ли пи сци из дру гих на уч них 
и струч них ди сци пли на, као 
што је ме ђу на род но пра во, еко-
но ми ја, спољ на тр го ви на, реч ни 
са о бра ћај, итд. 

Уто ли ко је и по сао ко ле ге 
Гу ли ћа био те жи и зах те вао је, 
по ред ослон ца на рет ке исто ри-
о граф ске ра до ве, упо зна ва ње са 
обим ном и ра зно вр сном прав-
ном, тр го вач ком, са о бра ћај ном 
ли те ра ту ром, али и тер ми но ло-
ги јом, и на кра ју, де таљ но и му-
ко трп но ис тра жи ва ње обим не 
и нео бја вље не ар хив ске гра ђе, 
не сре ђе не и ра су те по број ним 
ар хи ви ма и ар хив ским фон до-
ви ма. За то је зна чај но по ме ну ти 
да је др Гу лић при ли ком пи са ња 
књи ге спро вео де таљ на ис тра-
жи ва ња у осам ар хи ва у Ср би ји 
(се дам у Бе о гра ду и је дан у Но-
вом Са ду) и том при ли ком пре-
гле дао ско ро 40 ар хив ских фон-
до ва, од то га нај ви ше, 24, у Ар-
хи ву Ју го сла ви је, а по не ко ли ко 
ва жних фон до ва и у Вој ном 
ар хи ву, Ар хи ву Ср би је, Ди пло-
мат ском ар хи ву, итд. У пи та њу 
су фон до ви ко ји су ди рект но 
ве за ни за ис тра жи ва ну те му 

(Стал на де ле га ци ја Кра ље ви не 
Ју го сла ви је при Ме ђу на род ној 
ду нав ској ко ми си ји, Ђер дап ска 
реч на упра ва Те ки ја-Кла до во, 
Глав на ди рек ци ја реч ног са о-
бра ћа ја, Ми ни стар ство са о бра-
ћа ја Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
Бро дар ски син ди кат, итд.), али 
и број ни фон до ви и збир ке у 
ко ји ма се са мо спо ра дич но по-
ми њу пи та ња ве за на за Ду нав 
(Ми ни стар ство ино стра них по-
сло ва Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
Ди пло мат ски ар хив Ми ни стар-
ства спољ них по сло ва Ср би је, 
Вој ска Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
фон до ви ра зних ми ни стар ста ва 
и по слан ста ва, итд.).  У на ве де-
ној ар хив ској гра ђи на ла зе се 
за пи сни ци, из ве шта ји, ела бо ра-
ти, ре фе ра ти, пре пи ска, пла но-
ви, про јек ти, уго во ри и пра вил-
ни ци ко ји го во ре о ра зно вр сним 
пи та њи ма ис тра жи ва не те ме. 
По ред то га, аутор је ко ри стио 
и 36 на сло ва об ја вље не гра ђе, 
12 на сло ва ме мо а ра и днев ни-
ка, 12 на сло ва штам пе и пе ри-
о ди ке, и кон сул то вао пре ко 120 
на сло ва ра зно вр сне ли те ра ту ре, 
ка ко оп штег исто ри о граф ског 
ка рак те ра, та ко и из обла сти ме-
ђу на род ног јав ног и тр го вач ког 
пра ва, ме ђу на род них од но са, 
еко но ми је, спољ не тр го ви не, 
са о бра ћа ја, пло вид бе не тех ни-
ке, итд. Из та ко обим не и са др-
жај не из вор не под ло ге, про из и-
шла је и раз гра на та и пре глед на 
струк ту ра и ква ли те тан, на уч но 
уте ме љен и ра зно вр стан са др-
жај књи ге. 

По ред Пред го во ра (стр. 
7-11), књи га са др жи три на ест 
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фи ни сан је ин те рес ве ли ких си-
ла за Ду нав. У исто вре ме, као 
фак тор на Ду на ву по ја ви ла се и 
још увек не са мо стал на срп ска 
др жа ва, чи ји је зна чај вре ме ном 
по ста јао све ве ћи.

Вој ни зна чај Ду на ва као по-
гра нич не ре ке за Ср би ју по ка-
зао се на ро чи то у вре ме Пр вог 
свет ског ра та, о че му Гу лић 
пи ше у по себ ној гла ви Стра
те шка ва жност Ду на ва и Пр
ви свјет ски рат (стр. 21-32). 
Ту стра те шку ва жност по ка зу је 
ме сто Ду на ва у пла но ви ма Не-
мач ке и Аустро-Угар ске за про-
дор на Ис ток, као и чи ње ни це 
да су пр ви на па ди на Бе о град 
и Ср би ју у ле то 1914. из ве де-
ни са аустро у гар ских мо ни то-
ра (окло пље них бор бе них бро-
до ва) са Ду на ва и Са ве и да су 
Цен трал не си ле ула га ле ве ли ке 
на по ре да обез бе де не сме та ну 
пло вид бу Ду на вом по сле оку-
па ци је Ср би је 1915. па до кра ја 
ра та 1918, пре све га да би обез-
бе ди ле тран спорт хра не и му-
ни ци је овом ре ком. 

Крај Пр вог свет ског ра та је 
до вео до ства ра ња но вог ста-
ња на Ду на ву, у ко јем је зна чај-
но ме сто при па ло но во ство ре-
ној Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца. Аутор у гла ви Крај 
Пр вог свјет ског ра та – ју го сло
вен ска др жа ва на Ду на ву (стр. 
33-46) опи су је ток по вла че ња 
аустро-угар ских и не мач ких 
тру па у је сен 1918, из би ја ње 
срп ске вој ске на Ду нав и Са ву, 
„лов“ на не при ја тељ ска пло ви-
ла ра ди ства ра ња соп стве ног 

хро но ло шко-те мат ских це ли-
на, и на кра ју спи сак скра ће
ни ца (стр. 256), спи сак из во ра 
и ли те ра ту ре (стр. 257-268), 
ре ги стар лич них име на (стр. 
269-275) и бе ле шку о ауто ру 
(стр. 277). У пр вој гла ви под 
на сло вом Ду нав: фи зич коге
о граф ски при каз (стр. 13-16) 
аутор украт ко из но си основ не 
фи зич ко-ге о граф ске ка рак те ри-
сти ке Ду на ва из ко јих про из и-
ла зи и зна чај ове ре ке. Са 2.850 
ки ло ме та ра ду жи не, при че му 
је пре ко 2.500 ки ло ме та ра плов-
но, Ду нав је дру га ре ка у Евро-
пи, ко ја спа ја сред њу Евро пу са 
Цр ним мо рем. Чи ње ни це да је у 
пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра-
та 12,5% укуп не ду жи не Ду на ва 
про ла зи ло кроз Ју го сла ви ју, да 
је у том де лу био пот пу но пло-
ван и да се у том де лу на ла зио 
ђер дап ски сек тор, ко ји је био 
нај у жи и нај те жи за пло вид бу, 
да ва ле су по се бан зна чај и уло-
гу Кра ље ви ни Ју го сла ви ји у ре-
ша ва њу ду нав ског пи та ња.

Аутор је украт ко у дру гој 
гла ви Кне же ви на/Кра ље ви на 
Ср би ја и Ду нав (стр. 17-20) под-
се тио да је Ду нав имао ве ли ки 
зна чај и за срп ску др жа ву, ко ја 
је упра во на ње го вим оба ла ма 
по че ла да се фор ми ра по чет-
ком 19. ве ка. Сре ди ном тог ве-
ка је на Па ри ском кон гре су по 
пр ви пут ус по ста вље на сло бо да 
пло вид бе, ство ре на су пр ва ме-
ђу на род на те ла за ре гу ли са ње 
пло вид бе Ду на вом (Европ ска 
ду нав ска ко ми си ја и При бре-
жна ду нав ска ко ми си ја) и де-
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плов ног пар ка и ства ра ње пр-
вих вој них и ци вил них ор га на 
за упра вља ње пло вид бом на 
Ду на ву кра јем 1918. и по чет ком 
1919. го ди не. Као ре зул тат „ло ва 
на пло ви ла“ у ру ка ма но во ство-
ре не др жа ве се до 1920. на шло 
пре ко 1.200 плов них обје ка та 
ко ји су сма тра ни рат ним пле-
ном и ко ји су по сле пре го во ра и 
упор не ди пло мат ске бор бе, ко ја 
је опи са на у гла ви Рас по дје ла 
ду нав ског плов ног пар ка (стр. 
47-54), при па ли Кра ље ви ни Ср-
ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Ти ме је 
но ва др жа ва, ка ко пи ше Гу лић, 
до шла у по сед нај ве ћег плов ног 
пар ка и по ста ла „го спо дар пло-
вид бе на Ду на ву“. 

Аутор је по себ ну па жњу по-
све тио ре гу ли са њу ме ђу на род-
ног прав ног и тр го вач ког по ло-
жа ја Ду на ва и пло вид бе Ду на-
вом по сле Пр вог свет ског ра та. 
Тим пи та њи ма, ства ра њу и ра-
ду ме ђу на род них ор га на, до но-
ше њу ре гу ла ти ве, ди пло мат ској 
бор би, од но си ма и су ко би ма 
ве ли ких си ла и при бре жних др-
жа ва, на ро чи то ди пло ма ти ји и 
ду нав ској по ли ти ци Кра ље ви-
не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, 
Гу лић се ба ви у че ти ри те мат-
ске це ли не. У гла ви Ста тут 
Ду на ва (стр. 55-62), опи су је се 
но ви ре жим пло вид бе Ду на вом 
ко ји је на го ве штен на Кон фе-
рен ци ји ми ра у Па ри зу 1919. и 
учвр шћен до но ше њем Ста ту та 
Ду на ва 1923. го ди не. Ду нав је 
про гла шен ме ђу на род ном ре-
ком, на ко јој је ва жи ла сло бо-
да пло вид бе и ус по ста вље на 

је ме ђу на род на упра ва пре ко 
Европ ске ду нав ске ко ми си је и 
Ме ђу на род не ду нав ске ко ми си-
је, чи ме су би ли учвр шће ни ин-
те ре си и пре моћ ве ли ких си ла у 
пи та њи ма пло вид бе Ду на вом. 

Це ла гла ва Ме ђу на род на ду
нав ска ко ми си ја (стр. 63-96), 
по све ће на је са ста ву, струк ту-
ри, ра ду и про бле ми ма у ра ду 
тог ор га на, а по себ но са ста ву 
и ра ду Стал не де ле га ци је Кра-
ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве-
на ца при Ме ђу на род ној ду нав-
ској ко ми си ји. Аутор де таљ но 
из ла же са др жај ра да Ко ми си је 
то ком 20 го ди на по сто ја ња и 49 
сед ни ца, ана ли зи ра основ на пи-
та ња и про бле ме у ра ду, пред-
ста вља основ на до ку мен та и са-
др жај нај ва жни јих са ста на ка и 
упо зна је нас са од но си ма ве ли-
ких си ла и при бре жних зе ма ља 
и су ко би ма при бре жних зе ма-
ља, пре све га Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца и Ру му ни-
и је. Су коб ин те ре са ве ли ких си-
ла и при бре жних зе ма ља аутор 
је де таљ но при ка зао и у гла ви 
Ђер дап ска ад ми ни стра ци ја 
(стр. 97-120), кроз рад слу жби 
ко је су се ба ви ле пло вид бом у 
том нај те жем и нај о се тљи ви јем 
де лу Ду на ва. Су ко бље ни ин те-
ре си Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца и Ру му ни је до ве-
ли су до ду го трај них и те шких 
пре го во ра и на ру ша ва ли ина че 
бли ске са ве знич ке од но се две ју 
зе ма ља и до кра ја ме ђу рат ног 
пе ри о да ни су до ве ли до за до во-
ља ва ју ћег ре ше ња. Зна чај Ду на-
ва за Кра ље ви ну Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца, по себ но за из воз 
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ном пе ри о ду. Аутор се на ро чи то 
ба ви про бле ми ма у ра ду ових 
дру шта ва, из но си број не афе ре 
и скан да ле и за кљу чу је да због 
ло ше ор га ни за ци је и упра вља-
ња, до тра ја ло сти плов ног пар ка 
и ве ли ке кон ку рен ци је, ју го сло-
вен ска пло вид бе на пред у зе ћа 
ни су успе ва ла да ис ко ри сте зна-
чај плов ног то ка Ду на ва кроз 
Ју го сла ви ју.

У гла ви Гра ди тељ ски по ду
хва ти на Ду на ву (стр. 191-224) 
Гу лић се ба ви и на по ри ма ју-
го сло вен ске др жа ве да у ме ђу-
рат ном пе ри о ду из гра ди но ве 
мо сто ве, при ста ни шта, бро до-
гра ди ли шта и зи мов ни ке на Ду-
на ву, ис ко ри сти хи дро е нер гет-
ске по тен ци ја ле ове ре ке и про-
ши ри мре жу плов них пу те ва. 
Мно ги гра ди тељ ски по ду хва ти 
на Ду на ву у по сма тра ном пе ри-
о ду оста ли су у фа зи пла но ва и 
про је ка та, а они ко ји су до вр ше-
ни, ре а ли зо ва ни су ду го и спо-
ро, уз број не те шко ће, и углав-
ном су уни ште ни то ком Дру гог 
свет ског ра та.

Аутор у по след њој гла ви 
Стра те шка ва жност Ду на
ва и Дру ги свјет ски рат (стр. 
225-255) пи ше упра во о зна ча-
ју и зби ва њи ма на Ду на ву, по-
себ но на Ђер да пу, то ком Дру-
гог свет ског ра та. По ла зи се од 
зна ча ја ко ји је Ду нав имао за 
тран спорт жи та и наф те из Ру-
му ни је за Не мач ку и на по ра ко-
ји је Рајх ула гао да обез бе ди си-
гур ну пло вид бу Ду на вом то ком 
ра та. О вој ном зна ча ју ове ре ке 

жи та, по ка зан је и у крат ком по-
гла вљу Кон зу лат у Бра и ли (стр. 
121-125). 

По себ ну гла ву По ли тич ке 
про мје не у Евро пи и њи хов од
ра жај на пи та ње Ду на ва (стр. 
127-150), аутор је по све тио ја-
ча њу Не мач ке то ком 30-их го-
ди на и про ме на ма до ко јих 
је ње на екс пан зи ја до ве ла на 
Ду на ву. Ду нав је имао ве ли ки 
зна чај у не мач ким пла но ви ма 
за по ли тич ки и еко ном ски про-
дор ка Ју го и сто ку и снаб де ва-
ње хра ном и си ро ви на ма, те је 
сма тран „ре ком бу дућ но сти“ и 
„кич мом Рај ха“. Не мач ко те ри-
то ри јал но ши ре ње то ком 30-их 
го ди на до ве ло је и до ши ре ња 
на Ду на ву, га ше ња ра да Ме ђу-
на род не ду нав ске ко ми си је и 
ру ше њем ре жи ма пло вид бе Ду-
на вом ство ре ног ус по ста вља-
њем вер сај ског си сте ма и до 
пре тва ра ња Ду на ва у „не мач ку 
ре ку“ по чет ком Дру гог свет ског 
ра та.

Гу лић се у по себ ним те мат-
ским це ли на ма ба ви и уну тра-
шњим пи та њи ма и зна ча јем 
Ду на ва за Кра ље ви ну Ср ба, Хр-
ва та и Сло ве на ца/Ју го сла ви ју у 
ме ђу рат ном пе ри о ду. У гла ви 
Пло вид ба Кра ље ви не СХС/Ју го
сла ви је на Ду на ву (стр. 151-189) 
при ка зан је зна чај пло вид бе Ду-
на вом за при вре ду, тр го ви ну и 
са о бра ћај Ју го сла ви је и де лат-
ност Срп ског бро дар ског дру-
штва, Др жав не пло вид бе, Ју-
го сло вен ске реч не пло вид бе и 
дру гих, ма њих, при ват них пло-
вид бе них дру шта ва у ме ђу рат-
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го во ри и чи ње ни ца да је на пад 
на Ју го сла ви ју по чео упра во 
на па дом на Сип ски ка нал у зо-
ру 6. апри ла 1941, за тим бор бе 
ко је су на Ду на ву во ђе не то ком 
април ског ра та, а по себ но без-
у спе шни по ку ша ји са ве зни ка 
и по кре та от по ра у Ср би ји да 
са бо та жа ма оме та ју ин те зив ну 
пло вид бу Ду на вом то ком ра та. 
Гу лић по след њу гла ву и књи гу 
за вр ша ва са ве знич ким бом бар-
до ва њи ма и по ла га њем ми на у 
Ду нав то ком 1944, из би ја њем 
Цр ве не Ар ми је на оба ле Ду-
на ва и по ја вом но вих фак то ра 
у ду нав ском пи та њу на кра ју 
Дру гог свет ског ра та: со ци ја ли-
стич ке Ју го сла ви је и Со вјет ског 
Са ве за.

Књи га док то ра Гу ли ћа де-
таљ но и све стра но об ра ђу је 
ве о ма зна чај ну и до са да нео-
бра ђе ну те му и сли ко ви то по ка-
зу је зна чај Ду на ва и ду нав ског 
пи та ња за спољ ну по ли ти ку, 
еко но ми ју, при вре ду, са о бра-
ћај и тр го ви ну ју го сло вен ске 
кра ље ви не из ме ђу два свет ска 
ра та. За сно ва на је на чвр стим 
и обим ним хе у ри стич ким те-
ме љи ма и број ним по да ци ма и 
за кључ ци ма, упот пу ње на крат-
ким би о гра фи ја ма љу ди ко ји су 
се на раз ли чи те на чи не ба ви ли 
про бле ми ма Ду на ва, та бе лар-
ним пре гле ди ма и фо то гра фи-
ја ма љу ди, бро до ва, мо сто ва 
и уста но ва ве за них за Ду нав. 
Осим исто ри о граф ског зна ча-
ја књи га оби лу је и ре зул та ти ма 
зна чај ним за дру ге на уч не ди-

сци пли не и стру ке, па се мо же 
пре по ру чи ти и ши рем кру гу 
чи та ла ца, а не са мо исто ри ча-
ри ма.

  





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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