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ЗоранСтојиљковић
Факултетполитичкихнаука,УниверзитетуБеограду

ИвицаМладеновић
Београд

„СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА“ЛЕВИЦАУ
СРБИЈИ:АКТЕРИИМОГУЋНОСТИ

Сажетак
У ра ду на сто ји мо да, на ро чи то у по сти збор ној ат мос фе ри 

ње ног по ра за,  ана ли тич ки ра зло жно и „хлад но“ од го во ри мо на 
по ли тич ки и вред но сно ви со ко кон та ми ни ра но пи та ње о ак те ри ма 
и шан са ма „со ци јал де мо крат ске“ ле ви це у Ср би ји. По шав ши од 
ми ни мал ног за јед нич ког од ре ђе ња уме ре не ле ви це, за од го во ром 
тра га мо од го не та ју ћи три кључ не за го нет ке. Пр ву чи ни ди ле ма у 
ко јој је ме ри со ци јал де мо кра ти ја при хва ће на као кул тур на и вред-
но сна пре фе рен ци ја у срп ском дру штву. Дру го пи та ње об у хва та 
кон тро вер зе око то га ко чи ни и/или тре ба да чи ни со ци јал ну ба зу 
со ци јал де мо кра ти је у Ср би ји. И нај зад, тре ћу, кључ ну и стра те шку 
„ор га ни за ци о ну“ за го нет ку са др жи пи та ње да ли је мо гу ћа ево лу-
ци ја од  (фраг мен ти ра них)  пар ти ја, али и син ди ка та и дру гих ор-
га ни за ци ја ци вил ног дру штва, ка је дин стве ном по кре ту. На кра ју, 
као не ку вр сту од го во ра, или тек иде ал тип ског мо де ла, ну ди мо пет 
те за о де лат ној пост кри зној со ци јал де мо кра ти ји. 
Кључ не ре чи:  ле ви ца, со ци јал де мо кра ти ја, кри за, вред но сти, струк ту ра, 

по крет  

На из бо ри ма у Ср би ји одр жа ним у мар ту 2014. стран ке (са-
мо) про кла мо ва не ле ви це ни су ус пе ле да осво је по ве ре ње ни 30% 
од све га 58,9% гра ђа на с би рач ким пра вом ко ји су то сво је пра во 
и ис ко ри сти ли. Оно што је по себ но ин те ре сант но је чи ње ни ца да 
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је то уку пан збир гла со ва ко је су до би ле три (СПС-ПУПС-ЈС, ДС, 
НДС), од но сно, ако ра чу на мо и до при нос Ља ји ће вог СДПС ли сти 
око СНС, чак че ти ри су прот ста вље не из бор не ли сте. Је ди ни на-
чин да из бег не мо да се од мах на ђе мо усред дис пу та о то ме ко је 
све крив за ова кво ста ње и шта је сте ле во, а ко уоп ште ни је на 
ле ви ци, је да по ђе мо од за јед нич ки де ље ног, од но сно ми ни мал ног  
кри те ри ја за при па да ње уме ре ној ле ви ци чи ји је со ци јал де мо кра-
ти ја нај ре ле вант ни ји ре пре зент. Са вре ме ној со ци јал де мо кра ти ји 
по на шем су ду при па да сва ко за ла га ње за по ли тич ко уокви ре ње 
тр жи шта ко је за циљ има раз вој, али и со ли дар ност и со ци јал ну ко-
хе зи ју – укљу чив и пре вен тив но со ци јал но де ло ва ње и ре ди стри-
бу тив не функ ци је др жа ве. Ми ни мал ни уме ре но ле ви про је кат та ко 
прак тич ки под ра зу ме ва, ово га пу та на пла не тар ној рав ни: рек ти-
фи ка ци ју (ис пра вља ње) дру штве них не јед на ко сти; на гла ша ва ње 
зна ча ја јав них до ба ра, као што су обра зо ва ње, здрав ство, тран сфе-
ри и услу ге со ци јал не по ли ти ке; ре ди стри бу ци ју ри зи ка, бо гат ства 
и дру штве не мо ћи у ци љу ства ра ња ега ли тар ни јег дру штва; при-
зна ва ње род не јед на ко сти и по што ва ње раз ли ка ме ђу ра са ма, ре ли-
ги ја ма и кул ту ра ма.1)

Ово од ре ђе ње сва ка ко не ће за до во љи ти ра ди кал ни је гру пе 
уну тар уме ре не ле ви це, али за то об у хва та во де ћу со ци јал де мо-
крат ску или со ци јал но ли бе рал ну  по ли тич ку стру ју, као и основ-
ну ма ти цу син ди кал них и дру гих ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва 
(ОЦД). Оно, исто вре ме но, ну ди и нај ма њи за јед нич ки име ни тељ за 
од го вор на ар гу мен те кључ ног по ли тич ког  так ма ца – до ми нант не 
нео ли бе рал не ман тре.

1.АКТЕРИ„СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ“
ЛЕВИЦЕУСРБИЈИ

Ка да је о Ср би ји, али и о зе мља ма у окру же њу у ста ту су кан-
ди да та за при јем у ЕУ, реч, отва ра се у ве ли кој ме ри спор но пи та-
ње ко чи ни  ле ви цу, или стрикт ни је, да ли ње уоп ште и има, осим 
мар ги нал них гру па и по је ди на ца „чу ва ра ва тре“.  При том, од го вор 
у нај ве ћој ме ри за ви си од кри те ри ја од ко га се по ла зи: је су ли то 

1) За европ ске со ци јал де мо кра те, НовасоцијалнаЕвропа за пра во је: Еко ло шка Евро па са 
ви ше по сло ва и бо љим по сло ви ма – Ин клу зив на Евро па – Евро па ко ја учи – Евро па ко-
ја ства ра –  Ко хе зив на Евро па. Пар ти ја европ ских со ци ја ли ста (ПЕС) сма тра да у но вој 
гло ба ли зо ва ној еко но ми ји Со ци јал на Евро па мо же би ти оства ре на са мо ако се по ступ но 
гра ди на из ба лан си ра ним осно ва ма ко је чи не три сту ба: кон ку рен ци ја (ко ја сти му ли-
ше) – са рад ња (ко ја оја ча ва) и со ли дар ност (ко ја ује ди њу је). PES, Sta tu tes of the Party of 
Euro pean So ci a lists, adop ted by the 7th PES Con gres, Por to, 7-8 De cem ber 2006, Brus sels. 
In ter net: http:/www.pes.org.dow nlo ads/PES Sta tu tes2006EN.pdf. 22/07/2014.
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про грам ски са др жа ји и до ку мен та, за во дљи во по ли тич ко (са мо) 
од ре ђе ње, или  ефек тив на (не до след на) прак са раз ли чи тих ак те ра 
и ње не кон се квен це по ква ли тет жи во та гра ђан ки и гра ђа на. 

Ако од го вор на пи та ње о ак те ри ма и мо гућ но сти ма со ци јал-
де мо крат ске ле ви це, по ред кон ста то ва ња ста ња, за ам би ци ју има 
и стра те шко „су о ча ва ње са бу дућ но шћу”, он да се у игру мо ра уве-
сти и ме ра (не) ис пу ње но сти сле де ћа че ти ри кри те ри ја: (1) оства-
ре ног сте пе на об је ди ње но сти и ути ца ја; (2) ослон ца на европ ске  
парт не ре и ор га ни за ци је; (3) ин тер не и екс тер не де мо кра тич но сти 
и отво ре но сти за са рад њу са дру гим ак те ри ма на ле ви ци, као и (4) 
осло ње но сти на вред но сти и ак ти ви тет гра ђа на.

Пре сва ке по ну ђе не ар гу мен та ци је фор му ли ше мо по ла зну 
те зу да су на ше, са мо про кла мо ва не пар ти је со ци јал де мо крат ске 
ле ви це, али и син ди ка ти и НВО, бес крај но фраг мен ти ра не и по де-
ље не на оне на вла сти и оне у опо зи ци ји тој вла сти. Исто вре ме но, 
исте је два да су у прак си ишта ви ше од па тро на жних удру же ња без 
ја сног со ци јал ног и по ли тич ког иден ти те та. Нај бо љи тест за ме ру 
њи хо вог ле вог усме ре ња су, ре ци мо, ефек ти њи хо ве пар ти ци па ци је 
у вла сти на оства ре ње вред но сти со ли дар но сти и со ци јал не ко хе-
зи је, на јед ној, и ве ли чи на сте че не  имо ви не њи хо вих функ ци о не-
ра, на дру гој стра ни. Или пак „квант ни скок” про из ве де них по де ла 
и за о кре та ко ји обес хра бру је при ста ли це, укљу чив и по след њу по-
де лу де мо кра та на ДС и НДС.  

О ло ги ци, кри те ри ји ма и ди на ми ци пар тиј ских по де ла у Ср-
би ји пи са ли смо  у дру гим сво јим ра до ви ма.2) На овом ме сту, кон-
ста то ва ће мо  да  де ве де се тих го ди на XX ве ка, на по чет ку про це са 
по ли тич ке плу ра ли за ци је, на про стор уме ре не ле ви це пре тен ду ју 
два оштро су прот ста вље на бло ка: 1. пр ви, вла да ју ћа, ксе но фо бич-
на, де ма го шка, шо ви ни стич ко-со ци ја ли стич ка псе у до ле ви ца (СПС, 
ЈУЛ); 2. дру ги, уну тар опо зи ци је оку пље но гра ђан ско-де мо крат ско 
(ДС, ГСС) и сла бо, со ци јал-ли бе рал но кри ло (ЛСВ, СДУ, СДП). 
На кон про ме на 2000,  по ступ ном про грам ском ево лу ци јом и де-
мо кра та и со ци ја ли ста, тј. на сто ја њем да се пре по зи ци о ни ра ју на 
про стор со ци јал де мо кра ти је, као и па ра лел ним про це сом ула же ња 
СПС у про е вроп ски по ли тич ки mainstream, до шло је до ме ђу соб-
ног при бли жа ва ња, чак ко а ли ци о не са рад ње у пе ри о ду од 2008. до 
2012. Про ме на ко а ли ци о них парт не ра на пр вим на ред ним из бо ри-

2) Зо ран Сто јиљ ко вић, „Со ци јал де мо кра ти ја у Ср би ји – про сто ри, шан се и мо гућ но сти“, 
у: Бра на Мар ко вић и Зо ран Сто јиљ ко вић, Социјалдемократијаисоцијалдемократске
странке, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007; Зо ран Сто јиљ ко вић, ПартијскисистемСр-
бије, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008; Зо ран Сто јиљ ко вић, „По ли тич ке фа ми ли је у 
европ ском пар ла мен ту“, у: ПолитичкегрупацијеуЕвропи, Гор да на Пи ли по вић и Зо ран 
Сто јиљ ко вић (ур.), КАС и ЕПУС, Бе о град, 2011(а).
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ма го во ри, ме ђу тим, у при лог оце ни да се ра ди ло тек о так тич кој 
оп ци ји за за по се да ње вла сти, а не о стра те шком по ли тич ком  из бо-
ру. То ме су у ве ли кој ме ри до при не ли и ка та стро фал ни еко ном ски 
и со ци јал ни ефек ти „со ци јал но од го вор не“ вла де, не а де кват но ре-
а го ва ње на из би ја ње кри зе и ра ши ре на ко руп ци ја. 

1.1.Синдикатииполитика

Кла сич на уче ња нам го во ре да су син ди ка ти кључ не ор га ни-
за ци је за по сле них, пре све га рад ни штва, ко је у за сту па њу  њи хо-
вих ин те ре са пру жа ју из бор ну по др шку нај че шће стран ка ма ле ви-
це. Исти на, тај од нос ни је ни ка да пре те ра но ро ман ти чан: ни ти су 
син ди ка ти и њи хо во члан ство је ди на, па ни нај број ни ја стра нач ка 
кли јен те ла, ни ти су опет сви син ди кал но ор га ни зо ва ни гра ђа ни 
убе ђе ни ле ви ча ри или со ци јал де мо кра те. Уоста лом, иако су, у ста-
бил ним дру штви ма и си ту а ци ја ма, со ци јал не и еко ном ске те ме нај-
ва жни је, оне ни ка да ни су и је ди не те ме ко је про из во де по ли тич ке 
по де ле у дру штву. 

Ср би ја је пла сти чан при мер свих не га тив них тен ден ци ја ко-
је се мо гу ви де ти у др жа ва ма пост-со ци ја ли зма. Шта ви ше, та квом 
ста њу је од лу чу ју ће до при не ла упра во са мо про кла мо ва на ле ви ца: 
нај пре је (шо ви ни стич ка) ле ви ца у ви ду СПС сно си ла нај ве ћу од-
го вор ност за рат и изо ла ци ју зе мље, а он да су евро ком па ти бил не 
ели те, од ко јих се не ке по зи ва ју на со ци јалд ме о кра ти ју, кроз „по-
ли тич ки ори јен ти са ни ка пи та ли зам“ (Макс Ве бер) до дат но раз-
вла сти ле и оси ро ма ши ле дру штво. За че тврт ве ка ви ше пар ти зма 
на пра вљен је пун круг: ци нич на игра по ли тич ке фор ту не учи ни ла 
је да Ср би ју да нас у Евро пу вра ћа ју они ко ји су је из ве ли из све та. 

У та квом кон тек сту, не чу ди чи ње ни ца да пред  из бо ре сва-
ка из бор на ли ста има по не ку (па ту ља сту) со ци јал де мо крат ску 
стран ку и не ка кав син ди кат ко ји за јед но или два про ла зна ме ста 
на по сла нич ким ли ста ма ну де сво ју по др шку. Парт не ри се при том 
ме ња ју по прин ци пу: ко да ви ше. Из бор ни са вез АСНС са тр жи-
шно-фун да мен тал ним ЛДП, или пак тран сфер Сло ге од со ци ја ли-
ста ка ДС, ко ја је пак са сво је стра не до не дав но са ра ђи ва ла са 
син ди ка ли сти ма из  Кон фе де ра ци је, са мо су не ки од ло кал них па-
ра док са. Па ра док са због ко јих  из бор на сце на у Ср би ји нео до љи во 
под се ћа на ва ша ри ште или про вин циј ски ба зар.

Фраг мен ти ра ној, пре на се ље ној и иде о ло шки кон фу зној пар-
тиј ској по ну ди од го ва ра иста та ква син ди кал на тра жња, при че му 
сва ки по ли тич ки „спо со бан ку пац“ мо же за ман дат-два у пар ла-
мен ту ку пи ти све оне ко ји се не усу ђу ју да са ми уђу у из бор ну 
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аре ну, или јед но став но не мо гу да стек ну ста тус ре ле вант ног и ре-
пре зен та тив ног син ди ка та. Ср би ја та ко очи то спа да у ред др жа ва 
са плит ким, не раз ви је ним и не ста бил ним по ли тич ким тр жи штем. 
Не ди фе рен ци ра ној тра жњи ко ју обра зу је ве ли ка ве ћи на си ро ма-
шних, не за по сле них и фру стри ра них (ду гим про па да њем зе мље) 
гра ђа на, од го ва ра пре о бим на по ну да им прег ни ра на де ма го ги јом и 
на вод ном бри гом за „обич ног“ чо ве ка, као и ви со ко фре квент ним 
ин си сти ра њем на со ли дар но сти и со ци јал ној прав ди: на рав но, са-
мо на пла ну на пад ног вер ба ли зма.

1.2.Политичкопоље

Ка да је о пар тиј ском и, оп шти је, по ли тич ком по љу реч, на 
про грам ској рав ни ана ли зе, мо гу се чак и де тек то ва ти ре ла тив но 
ја сне ли ни је по де ле на ле ви цу, цен тар и де сни цу. Та кве про грам ске 
раз ли ке, ако се са да огра ни чи мо на еко ном ски еле мент, по сто је у 
лу ку од тр жи шно из ра зи то про ли бе рал ног ЛДП, до „со ци јал но од-
го вор не“ ко а ли ци је пред во ђе не СПС. У прак си, ме ђу тим, ка да би-
ло ко ја од срп ских пар ти ја до ђе на власт, не за ви сно од иде о ло шког 
пред зна ка, кре ће стам пе до у тр ци за по зи ци је пар тиј ских ко ме са ра 
на че лу јав них пред у зе ћа и уста но ва.  

Исти ни за во љу, по ли тич ки пред у зи ма чи у зе мља ма пе ри фе-
ри је су при том на ве тро ме ти ни из ме ђу гла са ча и зах те ва до ма ћих и 
ме ђу на род них спон зо ра. Про стор и са др жа ји во ђе них јав них по ли-
ти ка, укљу чив и „со ци јал но од го вор ну вла ду“ ко а ли ци је де мо кра-
та и со ци ја ли ста, па ра диг ма ти чан су при мер за тврд њу со ци о ло га 
Ива на Кра сте ва да све стран ке и ко а ли ци је на Бал ка ну у вре ме из-
бо ра уђу у стра сну љу бав ну ве зу са (си ро ма шним) би рач ким те-
лом, а ка да до ђу на власт сту па ју у брак са ме ђу на род ним фи нан-
сиј ским ор га ни за ци ја ма.3) Би ра чи на на ци о нал ним из бо ри ма да кле 
мо гу да ме ња ју но мен кла ту ре на вла сти, али не и кључ не еле мен те 
гло ба ли зо ва не еко ном ске и со ци јал не по ли ти ке.4)   

Тре ба на гла си ти да про блем Ср би је и зе ма ља у ре ги о ну, ко је 
ула зе у ис цр пљу ју ћу тр ку да пру жа њем све ве ћих по год но сти при-

3) Иван Кра стев, Замканефлексибилности, БФПИ, Бе о град, 2004.

4) Уме сто би ло ка квог „упут ства за упо тре бу“ гла сач ког  ли сти ћа, гра ђан ке и гра ђа ни би 
мо гли до бро да про ми сле и по тра же од го во ре на пи та ња: Ко су по ли тич ки спон зо ри 
не у спе шних при ва ти за ци ја? Ко је и кроз ко је ме ха ни зме омо гу ћио „успе шним“ пред-
у зет ни ци ма да уру ше  на ци о нал не бан ке са ве ћин ским др жав ним ка пи та лом? Ко јим 
ли ни ја ма су без ика кве кон тро ле и про це на де ље не суб вен ци је и раз вој ни кре ди ти? За-
што нај бо га ти ји не пла ћа ју по ре зе у зе мљи и за што ни „со ци јал но од го вор не“ вла сти у 
Ср би ји ни су уве ле про гре сив но опо ре зи ва ње уме сто да се кроз нпр. „со ли дар не по ре зе“ 
опо ре зу ју и за ра де од „чи та вих“ 500 евра? Ко се  про сла ви ло ске чом да ће лак ше от-
пу шта ње ауто мат ски до ве сти и до лак шег за по шља ва ња, као да за по шља ва за кон, а не 
успе шни раз вој ни про јек ти и стра те ги је?
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ву ку стра не ин ве сти ци је, ни је, ка ко се то че сто у јав но сти мо же чу-
ти, „пре за шти ће но“ рад ни штво, већ од су ство пра ви ла игре, сла бо 
ан ти мо но пол ско за ко но дав ство и „по ли тич ки ка пи та ли зам“, од но-
сно, бо га ће ње уз при су ство и по моћ вла сти. Крај њи циљ ове ло ги-
ке је по вра так у ста ње „кли ма ти зи ра ног“ Рим ског цар ства: ве ћи на 
је ко ли ко-то ли ко збри ну та и пру же не јој су гла ди ја тор ске услу ге 
уче сни ка у ра зним во а јер ским игри ца ма и ри ја ли ти шо у и ма. Исто-
вре ме но, без ре ла тив но из ве сног по сла, гра ђа ни су су о че ни с опа-
сно шћу да мо ра ју пер ма нент но да бу ду до ступ ни по тен ци јал ном 
по сло дав цу и да вре ме ном при ста ју и на по ни жа ва ју ће по ну де. 

Овај крат ки пре глед мо гли би смо да за кљу чи мо кон ста та ци-
јом да, ова ква ка ква је, „со ци јал де мо карт ска“ ле ви ца у Ср би ји, и не 
са мо у њој, не ма ни ка кву бу дућ ност.

Ак те ри на тој ле ви ци, по себ но на ком из бо ра 2014. го ди не, 
мо ра ли би да озбиљ но ис кал ку ли шу ме ру и ко нач не ефек те сво је 
ло ги ке ко а ли ци о ног пре жи вља ва ња и бо рав ка у вла сти (пре све-
га, Ља ји ће ва СДПС, али и ко а ли ци ја око СПС). На дру гој стра ни, 
још се ра ди кал ни је на ме ће по тре ба, уну тар из бор них гу бит ни ка 
из ре до ва ДС, за те мељ но стра те шко, иден ти тет ско и ка дров ско 
пре о бли ко ва ње у на ре дих го ди ну-две на „опо зи ци о ној уме ре ној 
ле ви ци“.5) По сто је ћи сце на ри ји и из во ђа чи су очи то пре шли сво је 
зе ни те и ма ла је ве ро ват но ћа да ће до не ти не што бит но дру га чи је 
и бо ље.

Ду го роч но, оста је да се ви ди и ка кву ће уло гу у овим про це-
си ма има ти гра ђан ске ини ци ја ти ве и „по кре ти оспо ра ва ња“, ко ји у 
по слу „над зи ра ња де мо кра ти је“ об је ди њу ју не вла дин сек тор, син-
ди ка те, ауто ном не ме ди је и ака дем ску за јед ни цу: на рав но, ка да и 
они са ми до сег ну до во љан ни во де мо крат ског пр ко са. Тек за јед но 
и све сни сво је сна ге, ови ак те ри ће мо ћи да оме ђе, кон тро ли шу и 
усме ра ва ју по ље по ли ти ке. Над гле да ње де мо кра ти је прет по ста вља 
из бор по ли тич ких по сле ни ка од стра не гра ђа на а не по ли тич ких 
оли гар хи ја, али и пун увид у њи хо ве рад не би о гра фи је и имо вин-

5) Из бор ни не у спех ре зул тат је чи ње ни це да су нај ве ће про ме не  на ста ле у струк ту ри не-
ка да шњих при ста ли ца ДС. Нај пре, нај ве ћи део оних ко ји су гла са ли за ову по ли тич ку 
оп ци ју пре го ди ну и по да на, њих 51%, са да ка жу да су нео д луч ни или да не же ле да 
пар ти ци пи ра ју на из бо ри ма. Оно што је још по ра зни је за ову по ли тич ку оп ци ју је чи-
ње ни ца да је са мо 17% оних ко ји су пре две го ди не гла са ли за ДС ре кло да ће по но во 
гла са ти за ову по ли тич ку оп ци ју. Оста так „од ли ва ња“ гла со ва био је усме рен на две по-
ли тич ке оп ци је: НДС И СНС. Ка НДС је оти шло 14% не ка да шњих при са та ли ца ДС, што 
је и оче ки ва но са об зи ром на раз лаз са бив шим ли де ром ове стран ке Та ди ћем, ко ји је 
са да ли дер НДС. Ме ђу тим, сва ки осми би рач ДС је пре шао на „су прот ну“ стра ну из ја-
вом да пла ни ра да гла са за СНС. Све ово је до ве ло ДС на иви цу из бор ног цен зу са, а свој 
пар ла мен тар ни ста тус нај ве ро ват ни је ду гу ју про це су у ко ме се је дан про це нат оних ко ји 
су ре кли да раз ми шља ју за ко га да гла са ју вра тио свом ра ни јем из бор ном опре де ље њу. 
Ђор ђе Ву ко вић и др., Демократија,поверењеипартиципација, Це сид, Бе о град, 2014. 
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ске кар те. Па ра лел ни ис ко рак чи ни и отва ра ње по ли тич ких ин сти-
ту ци ја за гра ђан ске за ко но дав не ини ци ја ти ве, ци вил ну кон тро лу и 
над зор, јав не рас пра ве и прак су јав них слу ша ња, а не за тек њи хо ву 
па ро ди ју у ви ду на ру че них удво рич ких пам фле та. 

2.МЕРАПРИХВАЋЕНОСТИВРЕДНОСТИЛЕВИЦЕ

За озбиљ ни је стра те шке сту ди је нео п ход но је, ме ђу тим, од-
го во ри ти на це ли низ пи та ња. Пр ву, нај ши ру прет по став ку за при-
чу о бу дућ но сти ле ви це у Ср би ји ну ди од го вор на пи та ње: у ко јој 
ме ри је ле ви ца, тј. пре ци зни је, ње не раз ли чи те стру је, при хва ће на 
као кул тур на и вред но сна пре фе рен ци ја гра ђан ки и гра ђа на?

По ла зни став ко ји на сто ји мо да ар гу мен ту је мо на при ме ру 
Ср би је, а ко ји чи ни се да има го то во уни вер зал но зна че ње, је став 
да,  пре ма ис пи ти ва њи ма јав ног мње ња, ста нов ни штво и да ље ве-
ру је у тра ди ци о нал не иде а ле со ци јал-де мо кра ти је, као и да же ли 
да жи ви у ега ли тар ним дру штви ма по пут Швед ске.6) У том кон тек-
сту, па ра докс ко ји је на де лу ве о ма до бро де тек ту је те за Има ну е ла 
Ва лер штај на да со ци јал де мо кра ти ја пред ста вља да нас ви ше кул-
тур ну пре фе рен ци ју, не го  ре ле вант ни со ци јал ни по крет.7) 

Од пе ри о да олов ног про до ра нео ли бе ра ли зма све до да нас, 
иде ја јед на ко сти и не тр жи шна схва та ња со ци јал не прав де су се 
ипак ус пе ла од у пре ти по ку ша ји ма еко ном ске ра ци о на ли за ци је. 
Гра ђа ни твр до гла во од би ја ју да од у ста ну од иде је о со ци јал ној или 
„мо рал ној” еко но ми ји, уну тар ко је би  по се до ва ли пра ва ко ја су 
бар јед на ко ва жна као тр жи шни ис хо ди. У ства ри, та мо где има-
ју при ли ку, као што је  има ју уну тар фор мал не де мо кра ти је ко ја 
функ ци о ни ше, гра ђа ни ин си сти ра ју на пред но сти дру штве ног над 
еко ном ским, као и на за шти ти дру штве них ду жно сти и оба ве за од 
тр жи шних при ти са ка ка ве ћој „флек си би ли за ци ји” ра да. Ра ди се 
о ста њу ду ха ко ји је још 1944. го ди не Ка рољ По ла њи у свом ка-
пи тал ном де лу „Ве ли ка тран сфор ма ци ја“ опи сао као „кон тра-по-
крет“ про тив ко мо ди фи ка ци је ра да.

2.1Демократскидефицит

Ако би смо по ку ша ли да крат ко су ми ра мо на ла зе број них, 
али сег мен ти ра них и ре ла тив но те шко упо ре ди вих ис тра жи ва ња, 
те од го нет не мо рас по ло же ња и ста во ве гра ђа на Ср би је, пр во мо-

6) Ric hard Wil kin son and Ka te Pic kett, TheSpiritLevel:WhyGreaterEqualityMakesSocieties
Stronger, Blo om sbary Press, Lon don, 2009.

7) Ima nuel Wal ler ste in, Does Social-DemocracyHave aFuture?, In ter net, www.iwal ler sti en.
com/do es-so cial-de mi noc racy-ha ve-a-fu tu re/, 01/07/2014.
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ра мо да кон ста ту је мо дво тре ћин ско не за до вољ ство функ ци о ни са-
њем де мо кра ти је, оства ре ним ефек ти ма при ва ти за ци је и оп штим 
ста њем при ли ка у дру штву. По след ња де це ни ја до не ла је са мо још 
је дан та лас оси ро ма ше ња: ово га пу та под упра вом „евро ком па ти-
бил них” ели та, спрем них да спро ве ду да ље нео ли бе рал не ре фор ме 
пред ста вље не као нео п хо дан део про це са при сту па ња Европ ској 
уни ји.8) По сле дич но, фор мал на де мо кра ти ја, ко јој гра ђа ни на ла зе 
до ста ма на (нео д луч ност, бес крај не рас пра ве, сла бо во ђе ње при-
вре де, сла бо сти у ус по ста вља њу ре да) тек је за ре ла тив ну ве ћи ну 
њих, „бо ља од свих дру гих об ли ка вла да ви не”. 

Исто вре ме но, де мо кра ти ја је кључ на вред ност и ви со ко ран-
ги ра ни циљ са мо ако је пра ће на еко ном ским раз во јем и из ла же-
њем ве ћи не ста нов ни штва из зо не си ро ма штва и не за по сле но сти. 
До дат ни про блем пред ста вља до ми нант но уве ре ње да ми и ни смо 
дру штво и љу ди „зре ли за пу ну де мо кра ти ју“. По сле дич но, ра ди 
се о дру штву нео т пор ном на ње но ауто ри тар но ис кри вља ва ње, де-
ма го ги ју и „про све ће ни ап со лу ти зам”, или за го ва ра ње вла да ви не 
чвр стом ру ком бри жног до ма ћи на, тј. „ме ки па тер на ли зам”.9) Ко-
нач но, укр шта њем и ком па ра ци јом на ла за, на осно ву Це СИД-овог 
ис тра жи ва ња из фе бру а ра 2014. го ди не, мо гло би се за кљу чи ти да 
су „не при ја те љи де мо кра ти је“, ти ме и со ци јал де мо кра ти је, по ред 
си ро ма штва и нео бра зо ва но сти и ауто ри тар ност, на ци о на ли зам, 
(вер ска) не то ле ран ци ја, цен тра ли зам, кон фор ми зам и тра ди ци о на-
ли зам.10)

2.2Оправданостсоцијалнихфункцијадржаве

Го то во дво тре ћин ска ве ћи на гра ђа на, уз про ти вље ње при-
бли жно пе ти не „твр дих” ли бе ра ла, за ла же се за со ци јал но од го-
вор ну др жа ву, од но сно за зна чај ну уло гу др жа ве у збри ња ва њу и 
за шти ти си ро ма шних, ста рих, не моћ них и не за по сле них.11) При-
ста ја ње уз по ли ти ку др жав них со ци јал них тран сфе ра је из раз те-
шке си ту а ци је, али и на сле ђе не кул ту ре со ли дар но сти, па и ра ши-
ре ног ета ти стич ког син дро ма. Сли чан рас по ред сна га по сто ји и у 
по гле ду при хва та ња си сте ма бес плат ног ба зич ног обра зо ва ња и 
здрав стве не за шти те. 

8) Срећ ко Хор ват и Игор Штикс, „До бро до шли у пу сти њу тран зи ци је! Пост со ци ја ли зам, 
Европ ска уни ја и но ва ле ви ца на Бал ка ну“, у: Криза,одговори,левица:Прилозизаједан
критичкидискурс, Ро за Лук сем бург Штиф тунг, Бе о град, 2013, стр. 199-201.

9) Зо ран Сто јиљ ко вић, „Пар тиј ска сце на Ср би је“, у:ПолитичкегрупацијеуЕвропи, Гор да-
на Пи ли по вић и Зо ран Сто јиљ ко вић (ур.), КАС и ЕПУС, Бе о град, 2011(б), стр. 100-104. 

10) Ђор ђе Ву ко вић и др., op.cit., 2014. 

11) Зо ран Сто јиљ ко вић, op.cit., 2011(б), стр. 257-259. 
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Уз сва по јед но ста вљи ва ња мо гло би се, на осно ву на ла за Це-
СИД-овог ис тра жи ва ња из фе бру а ра 2014. го ди не, за кљу чи ти да 
удео тр жи шних ли бе ра ла, за ви сно од по зи тив ног или не га тив ног 
усме ре ња фор му ла ци је пи та ња, ва ри ра не где око пе ти не ис пи та-
ни ка. То ли ко је оних ко ји ма је нај бо ља тр жи шна еко но ми ја (17%), 
ко ји се у пот пу но сти сла жу са тврд њом да са мо нај си ро ма шни ји 
тре ба да до би ју по моћ (20%), да др жа ва не сме да се да ље за ду жу-
је да би сви ма по мо гла (29%), да за по шља ва ње тре ба пре пу сти ти 
тр жи шту и за ко ну по ну де и по тра жње (16%), од но сно да др жа ва 
не сме да се ста ра око отва ра ња рад них ме ста и по мо ћи не за по сле-
ни ма (19%) . 

На дру гој стра ни, при бли жно исти удео (око јед не пе ти не) је 
и (нео) со ци ја ли стич ких јед на ча ра и при ста ли ца ја ке др жа ве ко ји 
се за ла жу за план ску еко но ми ју (18%), без ре зер вно за по моћ сви ма, 
да ље за ду жи ва ње, од луч но про тив за ко на по ну де и тра жње (17%) 
и за др жав но пла ни ра ње, а про тив су ми та о сло бод ном тр жи шту 
(21%). Удео оних ко ји не зна ју или не мо гу да де фи ни шу свој став 
кре ће се око тре ћи не, од но сно, за ви сно од пи та ња, од не што ма ње 
од пе ти не до чак по ло ви не ан ке ти ра них. Нај зад, тек ре ла тив ну ве-
ћи ну чи ни тре ћи на гра ђан ки и гра ђа на ко ји за у зи ма ју уме ре ну со-
ци јал де мо крат ску, или још пре со ци јал-ли бе рал ну по зи ци ју.12) 

На дру гој стра ни, кри зом до ла зи ефек тив но и до опа да ња 
при хва ће но сти вред но сти со ли дар но сти и прак се ис ка зи ва ња со-
ли дар но сти, ко ја је јед на од кључ них вред но сти ле ви це.13) 

На осно ву на ла за број них ис тра жи ва ња, мо гли би смо да 
фор му ли ше мо прет по став ку да у ле гал не и ле ги тим не, ве ћин ски 
при хва ће не, со ци јал не ди мен зи је де мо кра ти је и по жељ не функ ци-
је со ци јал но од го вор не др жа ве (на че му ин си сти ра со ци јал де мо-
кра ти ја) спа да ју уме ре не ре ди стри бу тив не стра те ги је усме ре не ка 
ре ду ко ва њу и ис ко ре њи ва њу си ро ма штва, не за по сле но сти и со ци-
јал не изо ла ци је. У исти ред иду и га ран то ва ње ба зич них обра зов-
них и здрав стве них услу га и стан дар да ко ји омо гу ћа ва ју при сто-

12) Вид. ши ре у: Зо ран Сто јиљ ко вић, Поверење,партиципацијаипротести, Це СИД, Бе о-
град, 2014. 

13) Пре глед вред но сти за ко је се за ла жу чла но ви син ди ка та из 2013. го ди не, по ка зу је ја сно  
опа да ње со ли да ри стич ке ори јен та ци је. Ори јен та ци ја пре ма со ли дар но сти, исти на, је-
сте ши ро ко рас про стра ње на у Ср би ји, али у знат но ма њој ме ри не го, ре ци мо, со ци јал-
на си гур ност или ега ли та ри зам. Ори јен та ци ју пре ма со ли дар но сти при хва та тек не што 
пре ко по ло ви не рад ни ка. На дру гој стра ни, уз  ско ро тре ћи ну ис пи та ни ка (31%) ко ји су 
нео д луч ни по пи та њу со ли дар но сти, при бли жно сва ки ше сти за по сле ни по ка зу је од бој-
ност пре ма со ли да ри зму. Исто вре ме но, по себ но је ра ши ре на ауто ри тар ност, вред ност 
у су прот но сти са ци ље ви ма и основ ним по сту ла ти ма (де мо крат ске) ле ви це. Во ји слав 
Ми ха и ло вић, Социјаникапиталиорганизацијскикапацитетисиндиката, ма стер рад, 
Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2013, стр. 34.
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јан, чо ве ка до сто јан ква ли тет жи во та. Да кле, про стор кон сен зу са 
уну тар уског ма не вар ског про сто ра „те гоб не тран зи ци је“, мо гу-
ће је гра ди ти око, бар на чел ног, при хва та ња тр жи шне еко но ми је 
са угра ђе ним со ци јал ним ко рек ти ви ма, од но сно око при хва та ња 
европ ског со ци јал но-тр жи шног мо де ла. 

2.3Актуелнеполитичкеподелеиидентитети

По ли тич ки про фи ли ра но и осве шће но ви ђе ње по жељ ног 
оби ма (ре ди сти бу тив них) функ ци ја др жа ве је тек са мо је дан, у Ср-
би ји не и нај ва жни ји, аспект по ли тич ких и вред но сних по де ла.14) 
По сле дич но, из ра зи то сло же ну по ли тич ко-кул тур ну ма пу Ср би-
је по ка зу је, ре ци мо, Це СИД-ово ис тра жи ва ње из фе бру а ра 2010. 
го ди не, на осно ву ко јег би се гра ђа ни Ср би је мо гли по де ли ти на 
оне ко ји су осло нац про ме на ма и ре фор ма ма: мо дер ни сте (19%), 
кон зер ва тив це ко ји се мо дер ни зу ју или „мо дер не“ кон зер ва тив це 
(19%), и на оне ко ји им се објек тив но су прот ста вља ју: ауто кра те 
(21%) и на ци о на ли сте (15%). На ла зи ово га ис тра жи ва ња по ка зу ју 
и да је про сеч ни гра ђа нин Ср би је на ци о нал но то ле рант ни (71%) 
тра ди ци о на ли ста (64%), ко ји је  пре за де цен тра ли за ци ју ( 39% vs 
27%) и ЕУ (39% vs 25%) не го про тив њих, при че му има озбиљ не 
ди ле ме око при хва та ња тр жи шне при вре де (31% за и 21% про тив, 
уз го то во по ло ви ну уз др жа них) и хо мо фо би чан је (49%, уз пе ти ну 
то ле рант них и тре ћи ну нео д луч них). Још ин ди ка тив ни ји су на ла зи 
о ме ри при хва та ња кон ку ри ра ју ћих по ли тич ких иде о ло ги ја: со ци-
јал де мо крат ске, де мо хри шћан ске, кон зер ва тив не, ли бе рал не, као и 
на ци о на ли зма и ко му ни зма. Уну тар ма ње од по ло ви не гра ђа на ко ја 
је до спе ла до ка квог – та квог кон цеп ту ал ног раз у ме ва ња по ли ти-
ке, убе дљи во нај ви ше њих (2/5), пре фе ри ра со ци јал де мо кра ти ју.15)

14) На сто је ћи да пре ци зни је од ре ди струк ту ру и са др жа је иде о ло ги је Лип сет је, у свом кла-
сич ном де лу Политички човек, де фи ни сао дво ди мен зи о нал ну струк ту ру по ли тич ких 
вред но сти на те ме љу раз ли ко ва ња еко ном ских вред но сти (ко је се од но се на ди стри бу-
ци ју бо гат ства и при хо да у дру штву)  и кул ту рал них вред но сти (од но се се на ин ди ви-
ду ал не сло бо де и со ци јал ни по ре дак). Кул ту рал не и еко ном ске вред но сти се мо гу на ћи 
у раз ли чи тим ре ком би на ци ја ма што да ка ко по ље по ли ти ке и по ли тич ких иде о ло ги ја 
чи ни сло же ним и ауто ном ним. Seymo ur Mar tin Lip set, PoliticalMan:TheSocialBases
ofPolitics, Do u ble day & Com pany, New York, 1960. У пре ци зни јој ана ли зи пол тич ко- 
кул ту рал них скло по ва, број ни ауто ри ис ти чу ка ко се у ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма 
нај че шће по и сто ве ћу ју вред но сти тра ди ци о нал ног мо ра ла (кон зер ва тив но гле ди ште на 
од но се из ме ђу по ло ва, сек су ал ност, жи вот и смрт) са ауто ри тар ним тен ден ци ја ма (ко-
је им пли ци ра ју авер зи ју пре ма кул ту рал ној раз ли чи то сти и ри гид ну кон цеп ци ју со ци-
јал ног по рет ка). Сма тра се на те ме љу тих на ла за да су и мо рал ни тра ди ци о на ли зам и 
ауто ри тар ност по ве за ни, пре све га  са де сни цом у по ли тич ком спек тру, што на рав но не 
зна чи и да ни је мо гућ, па ни ре дак спој тра ди ци о нал ног  ауто ри та ри зма са (ле ви чар-
ским) ега ли та ри змом у рас по де ли до ба ра.

15) До шло се  и до на ла за ко ји по ка зу ју да се ДС те ме љи на по др шци гра ђа на мо дер ни ста 
и мо дер них кон зер ва ти ва ца: они чи не 4/5 из бор ног ре зер во а ра ове стран ке. По др шка 
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На дру гој стра ни, ре зул та ти ис тра жи ва ња код нас по твр ђу ју 
те зу о сла бој, кри зом чак опа да ју ћој, ра ши ре но сти, по де ле ле ви ца 
– де сни ца у Ср би ји.16) Ме ђу тим, ка ко об ја сни ти чи ње ни цу да со ци-
јал де мо крат ски про је кат је сте до ми нан тан, али не и пар ти је (са мо) 
про кла мо ва не ле ве ори јен та ци је.

3.КОНТРОВЕРЗЕОКОТОГАКОТРЕБАДА
ЧИНИСОЦИЈАЛНУБАЗУЛЕВИЦЕ

Опи са ни вред но сни и по ли тич ко-кул тур ни рас це пи го во ре у 
при лог тврд њи да је кључ ни про блем оства ри ва ња је дин ства на 
по ли тич кој и ци вил но-дру штве ној со ци јал де мо кра ти ји (и на на ци-
о нал ној и на гло бал ној рав ни), хар мо ни зо ва ње на пе то сти и об је-
ди ња ва ње ин те ре сне ма три це и гла сач ких опре де ље ња обра зо ва не 
сред ње кла се и рад нич ке кла се. Ко смо по лит ска сред ња кла са се 
очи то де на ци о на ли зу је, док на ци о нал на др жа ва оста је кључ ко лек-

ЛДП до ла зи до ми нант но из ре до ва мо дер ни ста, а СПС из ре до ва ауто кра та. При ста ли це 
СРС до ла зе го то во ис кљу чи во из ре до ва на ци о на ли ста и ауто кра та. При ста ли це СНС и 
ДСС су у пу ној ме ри рас по лу ће не, при че му су ипак ауто кра те и на ци о на ли сти број ни-
ји од мо дер ни ста и мо дер них кон зер ва ти ва ца. Срећ ко Ми ха и ло вић и др., Вредностии
идентитететиграђанаСрбијеуконтекстуевропскихинтеграција, Це СИД, Бе о град, 
2010, стр. 17-18. Ина че, нај ви ши удео со ци јал де мо кра та у укуп ном бро ју при ста ли ца 
има ДС (32%), а за њи ма сле де, по ма ло нео че ки ва но, ДСС и Г17 плус (са по 29%). Дру-
га, „ре зер вна“ иде о ло ги ја при ста ли ца ДС и Г17 плус је ли бе ра ли зам (10-14%), а сим-
па ти зе ра ДСС де мо хри шћан ство (12%). При ста ли це СПС су го то во пот пу но по де ље не 
из ме ђу при хва та ња ко му ни зма и со ци јал де мо кра ти је, уз не што ипак ве ћи удео нео ко му-
ни ста (27% vs 24%). При ста ли це СПО су „на рав не ча сти“ – по пе ти на, по де ље не из ме ђу 
ли бе ра ли зма, со цјал де мо кра ти је и де мо хри шћа на. Уну тар тек по ло ви не ра ди кал ских 
гла са ча ко ји мо гу да фор му ли шу став из јед на чен је удео (по 15%) при ста ли ца со ци-
јал де мо кра ти је и на ци о на ли ста. Је ди но у слу ча ју при ста ли ца ЛДП со ци јал де мо кра ти ја 
је дру го ран ги ра на иде о ло ги ја. Уну тар ЛДП ли бе ра ли зам је два пу та ви ше при хва ћен 
од со ци јал де мо крат ског кон цеп та (47% vs 23%). Срећ ко Ми ха и ло вић и др., Изградња
проевропске демократске културе кроз јачање капацитета креатора јавног мнења, 
Це СИД, Бе о град, 2006.

16) По да ци до би је ни Це СИД-овим ис тра жи ва њем (фе бру ар 2014.) по ка зу ју на о ко па ра док-
сал но по нов ни из у зет но ви сок раст уде ла (чак на 2/3: 66,5%) ис пи та ни ка ко ји ни су у 
ста њу да се  иде о ло шки по зи ци о ни ра њу или о то ме не ма ју став. Тре ћи на ко ја се опре де-
љу је је го то во рав но мер но рас по ре ђе на на цен тар (12%), де сни цу (11%) и ле ви цу (10%). 
Чи ње ни ца да се број оних ко ји не по се ду ју иде о ло шки ком пас са про ду бље њем кри зе 
зна чај но уве ћао, уз па ра лел ни пад по ве ре ња и ак ти ви зма, сва ка ко је за бри ња ва ју ћа са 
ста но ви шта ста би ли за ци је пар тиј ског и по ли тич ког си сте ма и зах те ва сво је об ја шње ње. 
Раз ло ге по ја ви исто вре ме не ни ске по ли тич ке иден ти фи ка ци је, по ве ре ња и (ауто ном ног) 
ак ти ви зма,  по ред „ви шка исто ри је“ и „успе шног“ хо да из кри зе у кри зу, тре ба тра жи-
ти у чи ње ни ци да у др жа ва ма по пут Ср би је са не из гра ђе ним ци вил ним дру штвом и 
сла бим ин сти ту ци ја ма, ели те де лу ју под ма њим огра ни че њи ма и ла ба ви јим пра ви ли ма 
игре. „Кри вац“ је, да ље, и сна жно на сле ђе по ли тич ког пер со на ли зма ко ји је вр ло при-
су тан у Ср би ји, што  до ка зу је и реј тинг ли де ра ко ји пре ма шу је стра нач ки у слу ча је ви ма 
Ми ло ше ви ћа, Ко шту ни це, Та ди ћа и да нас Алек сан дра Ву чи ћа. Би ра чи у Ср би ји као да 
су у пер ма нент ној по тра зи за ли де ром у ко га ће учи та ти сво је по ве ре ње и на ко га ће 
пре не ти од го вор ност. 
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тив ног иден ти те та  рад ни штва. Кри зе, пер ма нент на пре и спи ти ва-
ња и по де ле, ре чи то го во ре о те жи ни на сто ја ња да се раз ли чи ти 
ак те ри и оп ци је др же уну тар истог ор га ни за ци о ног (пар тиј ског) 
окви ра  или бар у окви ру стра те шког парт нер ства на ле ви ци. 

Ре не Ку пер (RenéCuperus) ви ди три кључ не оп ци је за бу дућ-
ност европ ске со ци јал де мо кра ти је: 

Пр ву чи ни ја сан из бор да про све тље на про фе си о на ли зо ва на 
сред ња кла са бу де основ на из бор на ба за. Она ре пре зен ту је бу дућ-
ност „ла ке“ или еко но ми је зна ња, рас ту ћи је сег мент дру штва и 
кон цен три са на је у ве ли ким ур ба ним цен три ма. Исто вре ме но, она 
је и но си лац јед ног оп ти ми стич ног, ли бе рал ног и ко смо по лит ског 
по гле да на мул ти кул ту рал ну ин те гра ци ју и европ ску уни фи ка ци ју. 
Та кав стра те шки со ци јал ни и по ли тич ко-кул тур ни из бор би ло гич-
но во дио  ко а ли ци ја ма са дру гим ли бе рал но-ле вим пар ти ја ма, као 
што су Зе ле ни, со ци јал ни-ли бе ра ли или да нас пи ра ти. По ли тич ко 
парт нер ство би се ти ца ло за јед нич ког про јек та око мо де ла „флек-
си гур ног” тр жи шта рад не сна ге, европ ске по ли тич ке ин те гра ци је, 
зе ле них тех но ло ги ја, ин ди ви ду ал не ауто но ми је или сти му ли ра ња 
со ци јал них ино ва ци ја. То би би ла прак тич но ре мо ду ла ци ја и на ста-
вља ње Бле ро вог (TonyBlair) и Ги ден со вог (AnthonyGiddens) „тре-
ћег пу та“ ко је би за до би ло и по др шку глав ни цу фе ми ни стич ких и 
еко ло шких гру па. На дру гој стра ни, ова оп ци ја ви ше да го то во не-
ма шта да по ну ди нај си ро ма шни ји ма у зе мља ма (по лу) пе ри фе ри је 
по пут Ср би је, та ко да ни уз нај бо љу, је дин стве ну  по ли тич ку стра-
те ги ју не мо же да до би је по др шку ви ше од пе ти не би ра ча, од но сно 
сво је вре ме ног мак си мал ног учин ка ко а ли ци ја око де мо кра та. 

Дру га оп ци ја би би ла из бор оно га што се на зи ва „со ци јал де-
мо кра ти ја стра ха“, за ко ју То ни Џад (TonyJudt) сма тра да је је ди на 
со ци јал де мо кра ти ја ко ја има бу дућ ност (ако со ци јал де мо кра ти ја 
уоп ште има бу дућ ност).17) Она би би ла усме ре на на то да по нов но 
за до би је по др шку тра ди ци о нал не, али и но ве флук ту и ра ју ће рад-
нич ке кла се, као и но ве ни же сред ње кла се и свих оних ко ји за ви-
се од јав них про гра ма со ци јал не си гур но сти и со ци јал не за шти те. 
Ова оп ци ја би се бо ри ла за за шти ту и си гур ност ко ју је обез бе-
ђи ва ла кла сич на др жа ва бла го ста ња. Би ла би екс трем но кри тич на 
пре ма тр жи шту, по себ но ње го вом угра ђи ва њу у јав ни сек тор, али 
и пре ма  ЕУ, тј. ње ном тр жи шном над де тер ми ни зму ка кав да нас 
по сто ји. Ова кав со ци јал ни из бор ло гич но би во дио ка те шњој са-
рад њи са по пу ли сти ма на ле ви ци и об но вио би тра ди ци о нал ну са-
рад њу са син ди ка ти ма. Ве ли ко је пи та ње, ме ђу тим, да ли ову уло гу 
уоп ште мо же да од и гра ко а ли ци ја око Да чи ће вих со ци ја ли ста?   

17) То ни Џад, Тешкоземљи, Пе шча ник, Бе о град, 2014. 
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Ра ди се прак тич но о огром ном со ци јал ном ре зер во а ру ко ји 
чи ни над по ло вич ни део оси ро ма ше ног би рач ког те ла ко је је по ли-
тич ки флук ту и ра ло из ме ђу со ци ја ли ста и ра ди ка ла, од но сно да нас 
на пред ња ка. Ње му, по ред рад ни штва при па да и две пе ти не ис пи та-
ни ка ко ји се у Це СИД-овом ис тра жи ва њу18) из 2014. го ди не иден-
ти фи ку ју са сред њом кла сом на осно ву чи ње ни це да им при ба вља-
ње хра не, обу ће и оде ће ни су про блем. Осе ћај при па да ња сред њој 
кла си на осно ву чи ње ни це да је не ко сит и об у чен но ви је до при нос 
(пост) кри зних при ли ка со ци о ло шкој те о ри ји!  

Тре ћу, об је ди њу ју ћу оп ци ју, Ре не Ку пер, све стан го то во „ма-
ђи о ни чар ске“  сло же но сти и иза зо ва ин те гри са ња, опи су је као 
Houdiniact ко јим се  ства ра ши ро ка ко а ли ци ја рад нич ке кла се и 
сред ње кла се. У исти стра те шки по ли тич ки оквир тре ба сме сти ти  
флук ту и ра ју ће и не стал не рад ни ке у сек то ру услу га (пре ка ри јат) 
са  ака дем ски обра зо ва ним про фе си о нал ци ма у но вој еко но ми ји 
зна ња, као и  про све тље не, со ци јал но ем па тич не  пред у зет ни ке са 
у син ди ка те удру же ним ин ду стриј ским рад ни ци ма.19)

Мо гу ће ре ше ње за ову „ква дра ту ру кру га“, од но сно мост за 
је дин ство рад ни штва и сред њих сло је ва гра ди се пре све га пре-
ко уни вер зал них про гра ма јав них услу га уну тар об но вље ног и ре-
ди зај ни ра ног дру штва уве ћа не со ци јал не ко хе зи је и бла го ста ња. 
Сред ња кла са је, на и ме, ја ка lobby гру па,  над про пор ци о нал но за-
сту пље на у ад ми ни стра ци ји, из вр шној вла сти и јав ним слу жба ма. 
Све док су про гра ми др жа ве бла го ста ња јав ни и уни вер зал ни, сред-
ња кла са има ви тал ни ин те рес, али и ре ал ну моћ, да их по др жа ва, 
ши ри и уна пре ђу је. При ва ти зо ва њем про гра ма со ци јал не по ли ти ке 
јав ни сек тор оста је без кључ ног пот пор ног сту ба и ла га но се пре-
тва ра у сер вис за underclass – гра ђа не дру гог ре да, да кле за оне ко ји 
су без ка па ци те та да ефек тив но за шти те и/или раз ви ја ју ове про-
гра ме. Од бра на јав ног до бра и ин те ре са, по пут уни вер зал ног пра ва 
на до ступ ност ква ли тет ног обра зо ва ња, здрав стве них услу га и со-
ци јал них сер ви са  је за то ма ги страл ни пра вац за кре и ра ње и одр-
жа ње ре форм ских со ци јал них и по ли тич ких ко а ли ци ја у ши ро ком 
лу ку: од со ци јал-ли бе ра ла до нео ко му ни ста и ал тер-гло ба ли ста.20)

То пра ви ло, да ка ко у мно го те жим усло ви ма, ва жи и за  по-
лу пе ри фе риј ске др жа ве и дру штва по пут Ср би је. У Ср би ји, ипак, 
и да ље оп ста је ду бин ска по де ла на со ци јал-ли бе рал ни ДС/НДС/

18) Ђор ђе Ву ко вић и др., op. cit., 2014.  

19) René Cu pe rus, TheThreeOptionsforSocialDemocracy, In ter net , http://www.so cial-euro pe.
eu/2010/09/the-three-op ti ons-for-so cial-de moc racy/, 09/08/2014. 

20) Ми ро слав Ру жи ца, „За што је европ ска со ци јал де мо кра ти ја у кри зи: Пан-европ ска де ба-
та о бу дућ но сти ЕСД, 2009 – 2011“, Политичкеперспективе, бр. 3, 2011, стр. 100.
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ЛСВ, ко ји углав ном ре пре зен ту ју сред ње сло је ве, и, с дру ге стра не, 
СПС и ње го ву ко а ли ци ју, као пред став ни ка тран зи ци о ни их гу бит-
ни ка, чи ју ба зу чи не углав ном ауто ри тар но-ета ти стич ке ка те го ри-
је. Пост кон фликт на и си ро ма шна Ср би ја, за раз ли ку од Сло ве ни је, 
још увек не ма ре ле вант ног пред став ни ка у ви ду ал тер гло ба ли стич-
ке, зе ле не и фе ми ни стич ке  ле ви це.21)

4.ЕВОЛУЦИЈАОДПАРТИЈАКАПОКРЕТУ

Исто вре ме но, да би би ла де лат на, со ци јал де мо крат ска ле ви-
ца мо ра по но во по ста ти со ци јал ни по крет, тј. мо ра да ко му ни ци ра 
и ко ре спон ди ра кроз сло же не фор ме ди ја ло га с раз ли чи тим по ли-
тич ким оп ци ја ма, од со ци јал-ли бе ра ла, пре ко ра ди кал не, ал тер-
гло ба ли стич ке ле ви це, па до са рад ње са ци вил но дру штве ним ак-
те ри ма: син ди ка ти ма („ста рим“) и но вим дру штве ним по кре ти ма, 
ре пре зен ти ма рад ни штва и сред ње кла се.

4.1Покретзадемократскеисоцијалне
променеуСрбији:митилиреалност

Си ту а ци ју у Ср би ји, већ смо то кон ста то ва ли, ка рак те ри ше, 
ме ђу тим,  фраг мен та ци ја по ли тич ке, син ди кал не и ци вил но-дру-
штве не сце не, као и број не по де ле и спо ро ви на ин те лек ту ал ној и 
ака дем ској ле ви ци. Кључ ни, де це ниј ски  иза зов за со ци јал де мо-
крат ску ле ви цу у Ср би ји, по ред стра те ги је из ла ска из кри зе, чи ни 
па ра лел но де фи ни са ње стра те ги је за пут ка Ср би ји као де мо крат-
ској, прав ној, европ ској и со ци јал но од го вор ној др жа ви и дру штву.     

На су прот то ме, и  под „со ци јал но од го вор ним вла да ма” је 
на власт, не са мо у Ср би ји, до шао кон гло ме рат ко ји чи не по ли тич-
ке ели те, са њи ма умре же ни но си о ци при ват них и јав них мо но по-
ла, оп слу жу ју ће мар ке тин шке и ме диј ске фир ме, НВО ко је ни су 
спо соб не да ви де на пе то сти из ме ђу  из бор не де мо кра ти је и нео ли-
бе рал не при вре де, ор га ни зо ва ни кри ми нал (не рет ко по ве зан кроз 
пра ње нов ца са по ли тич ким и при вред ним ели та ма), и, ко нач но, 
ко рум пи ра но суд ство и по ли ци ја. 

Но, у од су ству ефек тив ног ал тер на тив ног европ ског со ци јал-
ног про јек та, по ли тич ке пар ти је ко је се про ти ве по ли тич кој ман три 

21) Вид. Ма ни фест ини ци ја ти ве за де мо крат ски со ци ја ли зам, Ствар, бр. 5, 2013, стр. 271-
278. Ина че, на по след њим пар ла мен тар ним из бо ри ма у Сло ве ни ји, ко а ли ци ја Удру же на 
ле ви ца је осво ји ла 6% гла со ва и с тим ско ром за у зе ла че твр то ме сто, ис пред со ци јал де-
мо кра та. Удру же на ле ви ца ина че за сту па отво ре но со ци ја ли стич ке ста во ве и има со ци-
ја ли стич ки про грам. 
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о штед њи као да мо ра ју би ти по бе ђе не на на ци о нал ним из бо ри ма, 
а и у слу ча ју да до ђу на власт, ка ко вла да, та ко и  опо зи ци ја, пред 
ме ђу на род ним фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма мо ра ју се јав но и по-
кор но оба ве за ти на „здра ве фи нан си је“, ка ко не би у су прот ном 
тро шко ви сер ви си ра ња на ци о нал ног ду га по ра сли. Кључ ни еле-
мент ове стра те ги је  штед ње су  ре стрик тив на фи скал на по ли ти ка, 
сма ње ње пла та у јав ном сек то ру и сма ње ње дру штве не по тро шње. 
Пен зи је су по себ но на ме ти. Ова стра те ги ја на рав но при кри ва чи-
ње ни цу да они ко ји до би ја ју по др шку „ме ђу на род не со ли дар но-
сти” ни су љу ди на ули ци, већ бан ке, до ма ће и стра не, ко је би у 
су прот ном мо ра ле да при хва те гу бит ке, или да сма ње про фи те. 

Ка да је о „обич ном“ гра ђа ни ну реч, он ће кон со ли да ци-
ју др жав них фи нан си ја пла ти ти сво јом при ват ном уште ђе ви ном, 
сма ње њем јав них да ва ња, ре дук ци јом јав них услу га и, у крај њем 
слу ча ју, ума ње њем ре ал не за ра де или от пу шта њем. На рав но, це на 
не ра ци о нал но сти, ку по ви не со ци јал ног ми ра и ду го од ла га них ре-
фор ми се сва ка ко мо ра пла ти ти. Са мо је пи та ње да ли је мо гу и да-
ље пла ћа ти мла ди без пер спек ти ве, не за по сле ни и гро за по сле них 
и пен зи о не ра до ве де них на руб ег зи стен ци је? Или је ред за на пла ту 
до шао на по ли тич ку ка сту, мо но по ли сте у ми ло сти вла сти и пар-
тиј ске ко ме са ре на че лу јав них пред у зе ћа и уста но ва?

Све до са да пред у зи ма не ме ре се лек тив но де ље них и по ли-
тич ким кри те ри ји ма во ђе них суб вен ци ја има ле су ефе кат тре нут-
ног га ше ња по жа ра. Је ди ни из лаз је у ра сту про из вод ње, ре ин ду-
стри ја ли за ци ји и исто вре ме ном кре са њу не ра ци о нал но умно же них 
са вет нич ких ме ста за пар тиј ске ода бра ни ке. Сред ства да се циљ 
оства ри су одр жи ва и ефек тив на ду го роч на раз вој на стра те ги ја ба-
зи ра на ка ко на по ре ској по ли ти ци  ко ја ће сти му ли са ти отва ра ње 
но вих рад них ме ста, та ко и на  ве ћим по ре зи ма на имо ви ну.

4.2ПолитичкикапиталграђанаСрбије

Јед на од нај те жих по сле ди ца по ли тич ке нео д го вор но сти је 
гу би так со ци јал не енер ги је и ра ши ре ни, ци нич ни став  гра ђа на да 
је укљу чи ва ње у би ло ка кве фор ме ауто ном не ак тив но сти бес ко ри-
сно. Ме ђу тим, „из бо ри без пра вог из бо ра“, мо гу, од стра не гра ђа-
на, би ти схва ће ни као ла жни, што ће за ис ход има ти, осим рас ту ће 
апа ти је, и успон де сне  де ма го ги је и/или  не ре де на ули ца ма.

У пе ри фе риј ским по ли тич ким кул ту ра ма пре о вла ђу је на и ме 
од нос пре те жног не по ве ре ња пре ма но си о ци ма им пу та: ме ди ји ма, 
син ди ка ти ма, ор га ни за ци ја ма по сло да ва ца, не вла ди ним ор га ни за-
ци ја ма и, по себ но,  пре ма по ли тич ким  пар ти ја ма. По ве ре ње у њих 
је чак ни же од по ве ре ња у тра ди ци о нал не др жав не ин сти ту ци је, 
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од но сно  „су бјек те оут пу та“:  вој ску, по ли ци ју, па и вла ду и упра-
ву. Не рет ко, со ци јал не од но се, по ли тич ко по на ша ње, па и ло ги ку 
из бор ног опре де ље ња у овим, у ве ли кој ме ри, још тра ди ци о на ли-
стич ким дру штви ма ка рак те ри ше стил по на ша ња и вред но ва ња ко-
ји дру штве не ци ље ве, нор ме и ин сти ту ци је под ре ђу је и по сма тра 
кроз оп ти ку фа ми ли јар них, при ја тељ ских  и за ви чај них и ет нич-
ких  ве за: „амо рал ни фа ми ли зам“ (EdwardBanfield). Амо рал ни фа-
ми ли зам се ус по ста вља као смет ња ши рој јав ној пар ти ци па ци ји и 
пред ста вља исто вре ме но основ по ли тич кој ко руп ци ји.

Глав ни ути сак, ко ји је у ве ли кој ме ри ем пи риј ским на ла зи-
ма по твр ђен, на во ди нас на раз ми шља ње да је у Ср би ји и ме ђу 
гра ђа ни ма и ме ђу ци вил ним и по ли тич ким ак те ри ма, кри зом са мо 
оја ча но до ми нант но ста ње мен тал не рас по лу ће но сти, по ли тич ког 
ме те жа и иде о ло шке ка ко фо ни је. На кон пе то ок то бар ских про ме на 
при су тан је фе но мен по вла че ња гра ђа на из јав не сфе ре, што сва ка-
ко ли ми ти ра и њи хов ути цај и да љу де мо крат ску тран сфор ма ци ју 
дру штва. Раз ло ге за па си ви за ци ју гра ђа на и од ри ца ње од ци ви ли-
за циј ски по твр ђе них гра ђан ских пра ва тре ба тра жи ти, пре све га, 
у ра ши ре ном не за до вољ ству тран зи ци о ним про ме на ма за по че тим 
5. ок то бра 2000. го ди не. По ли тич ки су ко би уну тар „ре форм ских“ 
по ли тич ких ели та, кар те ли за ци ја по ли ти ке и ра ши ре на рас по де ла 
по ли тич ког пле на уз пра те ћу ко руп ци ју, пра ће ни ши рим со ци јал-
ним раз ло зи ма – кри зом и по нов ним уве ћа њем си ро ма штва и со-
ци јал не ис кљу че но сти, у осно ви су ано ми је и ство ре ног осе ћа ја 
дез о ри јен ти са но сти.

По сле ди ца то га сва ка ко је и схва та ње гра ђа на да је укљу-
чи ва ње у би ло ка кве фор ме ак тив но сти уза луд но. Њи хо во по вла-
че ње ни је, ме ђу тим, ре ше ње за дру штве ну и по ли тич ку кри зу у 
ко јој се да нас Ср би ја на ла зи. Да би се успе шно спро вео про је кат 
де мо кра ти за ци је, у вред но сном си сте му јед ног дру штва мо ра по-
сто ја ти нор ма да се де мо кра ти ја жи ви као об лик сва ко днев ног жи-
во та.22) То би исто вре ме но  зна чи ло да се мо ра ство ри ти дру штве на 
кли ма и кул ту ра у ко јој мре же кон та ка та, ак тив но сти и ути ца ја (тј. 
со ци јал ни ка пи тал), не би би ли при ви ле ги ја тек де се ти не ста нов-
ни штва из ре до ва тран зи ци о них до бит ни ка. Скан ди нав ске зе мље, 
у ко ји ма раз ви јен со ци јал ни ка пи тал и ге не ра ли зо ва но по ве ре ње 
у љу де иду ру ку под ру ку са бла го ста њем и ви со ким ни во ом јед-
на ко сти,  ве ро ват но су нај бо љи при мер и  илу стра ци ја ре че ног у 
са вре ме ним усло ви ма.

22) Зо ран Ђин ђић, „Уло га не вла ди них ор га ни за ци ја у де мо крат ском дру штву“, у: Будућ-
ностцивилногдруштвауСрбији, Жар ко Па у но вић (ур.), Ми ле ни ум, Ниш, 2007, стр. 17.  
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На овом ме сту се ло гич но отва ра пи та ње ка ко уко тви ти и 
оја ча ти де мо крат ске вред но сти и дух то ле ран ци је и ди ја ло га у Ср-
би ји?

Део од го во ра ле жи у опре де ље њу да се, на рав но узи ма ју ћи у 
об зир осо бен дру штве ни кон текст и са му де мо крат ску прак су, про-
мо ви шу и ши ре и ба зич не де мо крат ске вред но сти. Про гра мат ску 
осно ву, као и ме тод ско упо ри ште за ову „про све ти тељ ску“ по зи-
ци ју пру жа уве ре ње да у по ли тич кој кул ту ри и ње ним основ ним 
вред но сним са др жа ји ма ва ља тра жи ти са ме основ не под сти ца је 
по ли тич ког де ло ва ња гра ђа на, у че му се огле да њен не про це њив 
зна чај за укуп не по ли тич ке и дру штве не про це се. За област (со ци-
јал де мо крат ског) по ли тич ког обра зо ва ња, кључ не су три ди мен зи-
је по ли ти ке: (1) од нос по ли ти ке и де мо кра ти је, (2) од нос гра ђан-
ства и (плу рал них) иден ти те та и (3) схва та ње од но са ко хе зи је и 
раз ли чи то сти у дру штву.23) Отва ра њем пи та ња уте ме ље ња и раз-
во ја де мо крат ског дис кур са и плу рал ног и ди ја ло шког гра ђан ског 
иден ти те та и кул ту ре, као и кри тич ком ре не сан сом и об но вом ду ха 
со ли дар но сти и со ци јал не ко хе зи је, Ср би ја и ње ни гра ђа ни и по ли-
тич ки ак те ри на со ци јал де мо крат ској ле ви ци се би отва ра ју шан су 
да иза ђу из ста ња ле тар ги је и ду хов не, па и по ли тич ко-иде о ло шке 
про вин ци је.    

5.ПОГЛЕДУБУДУЋНОСТ:
ПЕТТЕЗАОДЕЛАТНОЈПОСТКРИЗНОЈЛЕВИЦИ

Уме сто сте рил ног и пре тен ци о зног по ку ша ја да фор му ли ше-
мо за о кру же ни и за тво ре ни си стем пре по ру ка или за кљу ча ка, на 
овом ме сту ће мо се огра ни чи ти на ски ци ра ње пет рад них хи по те-
за о мо гу ћим пу те ви ма пре ва зи ла же ња кри зе срп ске ле ви це ко ја 
пле ди ра да бу де со ци јал де мо крат ска, а ко ји мо гу има ти и на чел ни 
ка рак тер.  

Прватеза: У фор му ли са њу по жељ ног и одр жи вог  мо де ла 
про ме на ну жно је по ћи од гло бал не, или бар европ ске пост кри-
зне пер спек ти ве. „Со ци јал де мо кра ти ја у јед ној за себ ној зе мљи” 
на про сто ви ше ни је мо гу ћа, ако је ика да и би ла. Ис ку ство јед не 
Фран цу ске у вре ме ни ма вла де На род ног фрон та или пр вог со ци-
ја ли стич ког пред сед ни ка Фран соа Ми те ра на (FrançoisMitterand), 
али,  по све му су де ћи, и са да шње Олан до ве (FrançoisHollande) 
со ци ја ли стич ке вла сти, го во ри о не кој вр сти усу да или по ли тич ке 

23) Вла ди мир Вуј чић, „По ли тич ка зна ност и по ли тич ко обра зо ва ње“, Политичкамисао, 
вол. 38, бр. 2, 2001, стр. 87.
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дра ме изо ло ва не со ци јал де мо кра ти је на вла сти ко ја има кла сич ну 
тро дел ну струк ту ру. У пр вом чи ну, (ко нач но об је ди ње на) ле ви ца 
до ла зи на власт на та ла су огром не енер ги је и ен ту зи ја зма ма са и 
фор му ли ше и чак по чи ње да пред у зи ма ра ди кал не про ме не. У дру-
гом чи ну, су о че не са не при ја тељ ским спољ ним окру же њем и бе гом 
или оп струк ци јом до ма ћег ка пи та ла, сна ге ле ви це по чи њу да раз-
вод ња ва ју про јект про ме на и про лон ги ра ју ње го ву при ме ну.  На 
кра ју, до ла зи или до гу бит ка вла сти услед оп ште де мо ра ли за ци је, 
же сто ких  уна кр сних оп ту жи ва ња, ре пре си је и ве ли ких по ли тич-
ких рас це па, или до ли бе рал них скре та ња и „од ла га ња“ пре ла ска 
на со ци ја ли зам.24)

Другатеза: За до ла зак со ци јал де мо крат ске ле ви це на власт 
нео п ход ни су отво рен ди ја лог и стра те шко је дин ство свих стру-
ја ре фор ми стич ке по ли тич ке ле ви це у раз ли чи тим (ин)ди рект ним 
по ли тич ким и из бор ним аран жма ни ма. Не мо ра ју све гру па ци је 
ле ви це на кон из бо ра ући по сва ку це ну  у вла ду, мо гу је по др жа ва-
ти и из пар ла мен тар них клу па. Но, си ту а ци ја у ко јој је део ле ви це 
на вла сти а део у опо зи ци ји,  си гур но во ди у по ли тич ки и дру штве-
ни ћор со как.

Трећатеза: За ста би ли зо ва ње про ме на нео п ход ни су ди ја-
лог и ко ор ди на ци ја ак ци ја ци вил не и по ли тич ке ле ви це. И срп ско 
ис ку ство по твр ђу је  нео п ход ност си нер ги је де ло ва ња про те ста и 
ефек тив не по ли тич ке оп ци је као (пред) усло ва про ме на. Ни ка кви 
про те сти, ма ка ко би ли до бро ор га ни зо ва ни, не мо гу ус пе ти без по-
сто ја ња до вољ но уте ме ље ног по ли тич ког ки шо бра на за про ме не. 
На дру гој стра ни, кључ не по ли тич ке про ме не зах те ва ју ка ко по др-
шку и пре моћ у јав ним  рас пра ва ма (кул тур ну и иде о ло шку хе ге мо-
ни ју у грам ши јев ском сми слу), та ко и гра ђан ску ку раж и осва ја ње 
сло бо де кроз про те сте на ули ци. 

Четвртатеза: Да би до шло до про ме на у ши рем дру штву, 
мо ра па ра лел но до ћи и до ин тер не де мо кра ти за ци је пар тиј ских 
струк ту ра, при че му де мо крат ски ме тод на ди ла зи ор га ни за циј ске 
мре же и члан ство.25)

24) Иви ца Мла де но вић, „По ку шај со ци јал де мо кра ти је у јед ној за себ ној зе мљи: слу чај 
Фран цу ске“, у: Левицаупосткризномконтексту, Зо ран Сто јиљ ко вић (ур.), ФЕС, Бе о-
град, 2013, стр. 79-80.

25) До бру илу стра ци ју ова кве прак се пред ста вља ју пре ли ми нар ни уну тар стра нач ки из бо ри 
за пред сед нич ког кан ди да та одр жа ни 2012. го ди не уну тар фран цу ске Со ци ја ли стич ке 
пар ти је (ПС). У из бор ну утак ми цу ушло је, са сво јим по себ ним плат фор ма ма и кам па-
ња ма, 6 кан ди да та и кан ди дат ки ња, пред став ни ка раз ли чи тих стру ја и фрак ци ја у ПС. 
По себ но за ни мљи ва чи ње ни ца је да су пра во гла са, осим чла но ва пар ти је (њих око 200 
000) има ли и сви Фран цу зи ко ји се сма тра ју при пад ни ци ма ле ви це, од ко јих је њих око 
3,5 ми ли о на и ис ко ри сти ло то пра во: да кле го то во осам на ест пу та ши ре те ло од фор мал-
них чла но ва стран ке. На кра ју, у дру гом кру гу, по бе дио је Фран соа Оланд, ко ји је на кон 
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Петатеза: На днев ном ре ду је за пра во фор ми ра ње пар ти-
ја – по кре та. Мре жна, хо ри зон тал на при ро да но вих ме ди ја омо гу-
ћу је по но во, као у вре ме ни ма сек ци ја и кру жо ка, ин тер ни ди ја лог 
и рас пра ве. Ти ме се ујед но на ди ла зе два до ми нант на де фан зив на 
мо де ла: хи је рар хи зо ва но и сте рил но би ро крат ско од лу чи ва ње, али 
и мо дел мар ке тин шких фран ши за у ко ме члан ство са мо па сив но 
сле ди упу те мар ке тин шких ма го ва и стра нач ких из бор них шта бо-
ва.26) На ду бу ди са зна ње да у ме ри у ко јој пре ла зи мо из те ле ви зиј-
ског до ба у до ба дру штве них мре жа, ера јед но смер не ко му ни ка ци-
је ка да смо има ли са мо да при ми мо по ру ке му дрих во ђа по сте пе но 
не ста је. За оне ко ји су од ра сли на дру штве ним мре жа ма  ди ја лог 
је при род но ста ње, а гра ни це из ме ђу гла са ча, ак ти ви ста и ли де ра 
по ста ју све за ма гље ни је. По сао не ких но вих пар ти ја – по кре та, ни-
је (са мо) да осво је из бо ре сва ке че ти ри го ди не, већ да стал но под-
сти чу сво је при ста ли це да се кре ћу кон ти ну и ни ра ном ли ни јом од 
па сив не по др шке, пре ко ак тив ног за го ва ра ња, до ло кал них ли де ра, 
стал но гра де ћи кре ди би ли тет кроз но ве ини ци ја ти ве и пер ма нент-
но отво ре ни ди ја лог. При том, че ти ри основ на иден ти фи ка циј ска 
ци ља стра те ги је  де ло ва ња  чи не: (1) до след на, „љу бо мор на“ од-
бра на кор пу са људ ских пра ва пред иза зо ви ма њи хо ве „флек си би-
ли за ци је“, (2) еко ном ски и еко ло шки одр жив раз вој са со ли дар но-
шћу и ко хе зи јом као кључ ним раз вој ним со ци јал ним ци ље ви ма, 
(3) по друштвља ва ње пред став нич ке де мо кра ти је и пар ти ци па ци ја 
у од лу чи ва њу о соп стве ној суд би ни и, по себ но (4) рек ти фи ка ци ја 
(ис пра вља ње) нео прав да них дру штве них не јед на ко сти.
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ZoranStojiljkovic,IvicaMladenovic

“SOCIALDEMOCRATIC”LEFTINSERBIA:
ACTORSANDPOSSIBILITIES

Resume
In this pa per, we in tend to pro vi de an analyti cal and „cool he a-

ded“ an swer to the qu e sti on of ac tors and chan ces of the „so cial de moc-
ra tic“ left in Ser bia, espe ci ally now, in the at mosp he re of its post-elec-
to ral de fe at. This qu e sti on is highly con ta mi na ted both with po li ti cal 
and nor ma ti ve pre ju di ce. Star ting with the mi ni mal com mon gro und of 
the mo de ra te left and the map ping of its main ac tors in the fi eld of po-
li tics and tra de uni o nism, we so ught to an swer that qu e sti on by se e king 
to sol ve three key rid dles.

The first rid dle con sists of the di lem ma abo ut the me a su re in 
which so cial de moc racy has been ac cep ted as cul tu ral and nor ma ti-
ve pre fe ren ce in Ser bian so ci ety. Ba sed on the analysis of nu me ro us, 
but re la ti vely seg men ted, sur veys, dif fi cult to com pa re, we re ac hed the 
con clu sion that Ser bia’s po pu la tion still be li e ves in so me of the ba sic 
con cepts of so cial de moc racy, as well as that it de si res to li ve in mo re 
ega li ta rian so ci e ti es, such as Swe den. The ci ti zens stub bornly per sist in 
the ir re fu sal to gi ve up the idea of a so cial eco nomy, wit hin which they 
wo uld ha ve rights, which are – in the very le ast – equ ally im por tant as 
the out co mes of the mar ket. In the bri e fest, the ci ti zens are shown to 
in sist on the su pre macy of the so cial over the eco no mic, as well as the 
pro tec tion of so cial du ti es and obli ga ti ons from pres su res of the mar ket 
to wards an ever gre a ter la bo ur fle xi bi li sa ti on. The re sult is that the ma-
jo rity of con sci o us ci ti zens of Ser bia cle arly fa vo ur the so cial de moc-
ra tic ide o logy. 

The se cond qu e sti on in clu des the con tro ver si es abo ut who ma-
kes up and/or sho uld ma ke up the so cial ba sis of so cial de moc racy in 
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Ser bia. It has been esta blis hed that a con tem po rary so cial de moc racy 
wo uld do best to lean on a broad co a li tion of the wor king and mid dle 
clas ses. The brid ge of unity bet we en the wor kers and mid dle layers is 
pri ma rily bu ilt via uni ver sal pro gram mes of pu blic ser vi ces wit hin a re-
ne wed and re de sig ned so ci ety of so cial co he sion and wel fa re. De fen ce 
of pu blic we al and in te rests, such as the uni ver sal right to ac ces si bi lity 
of qu a lity edu ca tion, he al thca re and so cial ser vi ces is thus seen as the 
main di rec tion to be ta ken in or der to cre a te and ma in tain broad so cial-
class co a li ti ons with the so cial de moc ra tic left as the ir cen tre.

And fi nally, the third, key and stra te gic „or ga ni za tion“ rid dle is 
con ta i ned in the qu e sti on of po ten tial evo lu tion of frag men ted par ti es, 
but al so tra de uni ons and ot her ci vil so ci ety or ga ni za ti ons, to wards a 
uni fied mo ve ment. As an al ter na ti ve to the cur rent frag men ta tion of po-
li ti cal, tra de union and ci vil so ci ety sce ne, we con clu ded that, in or der 
to be fun cti o nal, con tem po rary so cial de moc ra tic left must ne ces sa rily 
res ha pe it self on ce again in to a mo ve ment ca pa ble of com mu ni ca ting 
– thro ugh com plex di a lo gue forms - with dif fe rent po li ti cal op ti ons, in-
clu ding so cial li be rals, the ra di cal left and new so cial mo ve ments. As 
the one de ca de long key chal len ge for a uni ted so cial de moc ra tic left in 
Ser bia, we see the cre a tion of a stra tegy for Ser bia be co ming a de moc-
ra tic, so ci ally re spon si ble sta te of law (Rechstssta at) and so ci ety. 

Fi nally, in stead of a con clu sion, we of fer, as so me sort of an an-
swer or me rely an ideal mo del, fi ve the ses on the ele ments upon which 
the post-cri sis Ser bian so cial de moc racy must work in or der to be co-
me a re le vant re for mist po li ti cal and so cial fac tor. The the ses are the 
fol lo wing: 1. Col la bo ra tion with in ter na ti o nal or ga ni sa ti ons from the 
sa me po li ti cal fa mily and the ne ces sity of a glo bal he ge mony of so cial 
de moc racy, i.e. re jec tion of the „so cial de moc racy in one co un try“ mo-
del; 2. Ne ces sity of open di a lo gue and stra te gic unity of all re for mist 
cur rents of the left in dif fe rent po li ti cal and elec to ral ar ran ge ments; 3. 
Ne ces sity of „gras sro ots“ pres su re, as well as di a lo gue and co or di na-
tion of ac tion bet we en ci vil and po li ti cal left; 4. Im por tan ce of in ter nal 
de moc ra ti sa tion of party struc tu res in or der to fa ci li ta te the exi sten ce of 
fac ti ons; 5. Over co ming and re jec tion of hi e rar chi cal and ste ri le bu re-
a uc ra tic de ci sion ma king, as well as the fran chi se mo del, in fa vo ur of 
a par ti ci pa tory mo del of ac ti ve part ta king by the rank and fi le and ci ti-
zens in the for mu la tion of the so cial de moc ra tic left’s po licy.
Keywords: left, so cial de moc racy, cri sis of va lu es, struc tu res, mo ve ment

* Овај рад је примљен 21. ав гу ста 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 03. сеп тем бра 2014. године.
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ПЕРСПЕКТИВЕЛОКАЛНЕСАМОУПРАВЕ
УУСЛОВИМАГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ*

Сажетак
У ра ду се кон ста ту је да се са гло бал ном цен тра ли за ци јом вр-

ши и ло кал на де цен тра ли за ци ја вла сти као прет по став ка су штин-
ске де мо кра ти за ци је. Уз све мо гу ће от по ре, про цес су штин ске де-
мо кра ти за ци је већ по о дав но те че. За кљу чу је се: да у раз ви је ним 
др жа ва ма ствар на по ли тич ка моћ све ви ше пре ла зи на гра до ве, 
на се ља и су сед ства; да моћ по ступ но, али си гур но пре ла зи с иза-
бра них за ступ ни ка на би ра че ко ји пу тем ло кал них ини ци ја ти ва и 
ре фе рен ду ма од лу чу ју о нај ва жни јим пи та њи ма, док на ци о нал ни 
по ли тич ки из бо ри по бу ђу ју све ма њи ин те рес; да док се под ути-
ца јем са вре ме них то ко ва дру штве не ре про дук ци је у раз ви је ним зе-
мља ма од ви ја ју про це си де цен тра ли за ци је, у не раз ви је ним зе мља-
ма по ли тич ка власт се цен тра ли зу је под при ти ском гло бал них си ла 
да би би ла под ло жни ја њи хо вом ути ца ју.
Кључ не ре чи:  ло кал на са мо у пра ва; гло ба ли за ци ја; де цен тра ли за ци ја; 

де мо кра ти за ци ја; де мо крат ски ка па ци те ти

Агре сив не те жње ко ло ни за тор ске гло ба ли за ци је пре те да са-
тру и ло кал ну са мо у пра ву и на ци о нал ни су ве ре ни тет. На уда ру је 
ло кал на са мо у пра ва ко ло ни јал них ме тро по ла, где ја ча ан ти гло ба-
ли стич ки по крет, ко ји би мо гао пре ра сти у гло бал ни пла не тар ни 
по крет да би се по губ ној гло ба ли за ци ји успе шно су прот ста вио.

Да нас су на свет ској по зор ни ци же сто ко су прот ста вље на два 
екс трем на по кре та гло ба ли за ци је и ло ка ли за ци је. Ме ђу соб но су-
прот ста вље не тен ден ци је гло ба ли за ци је и ло ка ли за ци је су за пра-

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, који финансира 
Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије. 
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во не раз двој ни по ло ви ка пи та ли стич ке ре про дук ци је. Ка пи тал се 
ре про ду ку је та ко што кру жи од цен тра ка пе ри фе ри ји и од пе ри-
фе ри је ка цен тру. Ин ве сти ра се на ра зним стра на ма где се на ла зе 
при род ни ре сур си и рад на сна га, уве ћа ва се и по но во вра ћа том по-
ла зи шту, та ко да де лу је као гло ба ли зу ју ћа сна га. Про цес ка пи та ли-
стич ке гло ба ли за ци је те као је нај пре од ло кал ног ка на ци о нал ном 
ни воу. На ци о нал на др жав на за јед ни ца за пра во је на ста ла као об лик 
ка пи та ли стич ке ин те гра ци је и гло ба ли за ци је. Пре ска ка ње ка пи та-
ла пре ко на ци о нал них гра ни ца до ве ло је про цес ка пи та ли стич ке 
гло ба ли за ци је до пла не тар ног ни воа. „Ме ђу на род но кре та ње ка пи-
та ла је дан је од основ них ге не ра то ра пла не тар не гло ба ли за ци је.“1)

Иако је ка пи та ли зам „по чев од нај ра ни јег до ба сво је кон ти-
ну ал не ег зи стен ци је пре ва зи ла зио по је ди не зе мље и обла сти“,2) 
сма тра се да пла не тар на гло ба ли за ци ја по чи ње с евро пе и за ци јом, 
ко јом је „чи та во чо ве чан ство до ве де но у уза јам ни до дир“, са чи ме 
је „европ ска ци ви ли за ци ја по ста ла под ло гом свјет ске ци ви ли за ци-
је“.3) Евро пе и за ци јом је Пла не та гло ба ли зо ва на и по ла ри зо ва на на 
цен тар и пе ри фе ри ју, а ка пи та ли зам је „та ко от по чео ег зи стен ци ју 
као ди ја лек тич ко је дин ство ауто ном ног цен тра и за ви сне пе ри фе-
ри је“.4)

Не раз ви је на и за ви сна пе ри фе ри ја пре тво ре на је у ло кал на 
из во ри шта а раз ви је не ме тро по ле у цен трал на сте ци шта свет ског 
ка пи та ла. Ни „огром ни на по ри усме ре ни ка раз во ју Тре ћег све та 
по сле дру гог свет ског ра та ни су би ли мо ти ви са ни чи сто фи лан-
троп ским мо ти ви ма, већ и по тре бом да се он уве де у тр го вин ски 
си стем За па да ка ко би за пад ни про из во ди и услу ге до би ли ши ре 
тр жи ште, а за пад на ин ду стри ја до би ла из вор јеф ти не рад не сна ге 
и си ро ви на“.5)

Ме тро по ле свим си ла ма на сто је да што чвр шће ве жу не раз-
ви је не за се бе и да их ин те гри шу у гло бал ни си стем. „За пад по ку-
ша ва да еко но ми ју не за пад них др жа ва ин те гри ше у гло бал ни еко-
ном ски си стем ко јим до ми ни ра“.6) Аме рич ки мо но по ли „све ви ше 

1) Ве се лин Дра шко вић, Контрастиглобализације,Еко но ми ка, Бе о град, Фа кул тет за по-
мор ство, Ко тор, 2002, стр. 49.

2) Paul Swe ezy, Светскикапиталистичкисистем:одпривредесветадосветскепривреде
(прир. Ду шан Пи рец, Ми о мир Јак шић), Еко но ми ка, Бе о град, 1987, стр. 181.

3) Гру па ауто ра, Повијестсвијета,На при јед, За греб, 1977, стр. 422.

4) Paul Swe ezy, исто, стр. 182.

5) Џе ри Ман дер, Едвард Гол дсмит (прир.), Глобализација:аргументипротив, Клио, Бе о-
град, 2003, стр. 256.

6) Се мју ел П. Хан тинг тон, Сукобцивилизација,ЦИД, Под го ри ца, 1998, стр. 2304.
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под сти чу про цес ин те гра ци је из ме ђу ме тро по ле и са те ли та“.7) Зе-
мље ис точ не Евро пе ин те гри шу се у аме ри ка ни зи ра ну Европ ску 
Уни ју а твр ди се да је „тран са тлант ска Евро па“ и „ру ска је ди на 
ре ал на ге о стра те шка оп ци ја“.8)

Пре ко тран сна ци о нал них кор по ра ци ја вр ши се све те шња 
ин те гра ци ја и не раз ви је них и раз ви је них зе ма ља, те њи хо вих при-
вред них су бје ка та са гло ба ли стич ким фи нан сиј ским то ко ви ма. 
„По сто ја ло је дво стру ко кре та ње, с јед не стра не ка фор ми ра њу фи-
нан сиј ских кон гло ме ра та и бро ке ра с из у зет ним гло бал ним ути ца-
јем, а с дру ге убр за но умно жа ва ње и де цен тра ли зо ва ње фи нан сиј-
ских ак тив но сти и то ко ва ства ра њем са свим но вих фи нан сиј ских 
сред ста ва и тр жи шта“.9) И „ако су се глав не кор по ра ци је ве ћи ном 
отр гле од сво јих на ци о нал них ко ре на, то је чак још тач ни је за си-
стем ме ђу на род них фи нан си ја, ко ји је мо би лан, ра ди да но ноћ но, 
пре ла зи гра ни це у ло ву на про фит“.10)

Нај моћ ни је зе мље, ди рект но или пре ко сво јих кор по ра ци ја, 
др же под сво јом кон тро лом цео свет. По след њих го ди на 20. ве ка 
„ве ли ке си ле пре у зи ма ју кон тро лу над Зе мљом у све ве ћем сте пе-
ну“, ко ја се „већ огле да у гло бал ним бан кар ским ме на џе ри ма ве ли-
ких ме ђу на род них ком па ни ја ко ји пред ста вља ју за јед нич ке из о ре 
оли гар хи ја нај бо га ти јих зе ма ља ко је су слу чај но и нај моћ ни је“.11)

Цен тра ли стич ке и гло ба ли стич ке тен ден ци је про те жу се са 
на ци о нал ног ни воа и на пла не тар ни ни во. Иако се за сни ва на ду-
бин ским еко ном ским тен ден ци ја ма, тај про цес се не од ви ја сти-
хиј ски. „Гло ба ли за ци ја је стро го про гра ми ра на и усмје ра ва на од 
стра не нај ра зви је ни јих др жа ва, нај ве ћих тран са ци о нал них кор по-
ра ци ја и моћ них свјет ских фи нан сиј ских сред ста ва, у ци љу обез-
бје ђе ња по слов ног кон ти ну и те та, ши ре ња и из вла че ња што ве ћих 
про фи та“.12)

Про гра ми ра ње гло ба ли за ци је ни је, ме ђу тим, ре зул тат рав но-
прав ног до го во ра нај моћ ни јих др жа ва већ њи хо вог ме ђу соб ног ри-
вал ства и бор бе за при мат на свет ској по зор ни ци. У тој бор би увек 

7) Ан дре Гун дер Франк,Промјене у сувременомразвијеномкапитализму (прир. Адолф 
Дра ги че вић, Ра де Ка лањ, Вје ко слав Ми ке цин), Ко му нист, књ. 2, Бе о град, 1973, стр. 168.

8) Збиг њев Бже жин ски, Великашаховскатабла,ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 112.

9) Da vid Har vey, FromFordizm toflexbileaccumulation in theconditionsofPostmodernity, 
Blac kwell, Cam brid ge, 1996.

10) Пол Ке не ди, Припремаза21.век,Слу жбе ни лист, Бе о град, 1997, стр. 71.

11) Џе ре ми Фокс, Чомскииглобализација (на вод Хоб сба у ма), Esot he ria, Бе о град, 2003, стр. 
53-54.

12)  Ве се лин Дра шко вић, ци ти ра ни рад, стр. 21.
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пред ња чи јед на, еко ном ски нај моћ ни ја си ла што чи ни да је мо но-
цен трич ност „бит на од ли ка тран сна ци о нал ног ка пи та ли стич ког 
раз вој ног мо де ла“.13) У „цен тру при вре де – све та увек се, за и ста, 
сме шта јед на ја ка, агре сив на, при ви ле го ва на, ван се риј ска др жа ва, 
ко ја је ди на мич на и од ко је сви стра ху ју и исто вре ме но јој се ди ве. 
То је већ слу чај Мле та ка у 15. ве ку, Хо лан ди је у 17. ве ку, Ен гле ске 
у 18. па и 19. ве ку, а Сје ди ње них Др жа ва да нас“.14)

Не са мо што Сје ди ње не Др жа ве на сто је да вла да ју це лим 
све том, не го то по ку ша ва ју и по је ди не тран сна ци о нал не кор по ра-
ци је, па и по је ди нач ни свет ски моћ ни ци. Гло ба ли стич ке те жње се 
ја вља ју у гла ва ма моћ них по је ди на ца ко ји су оп сед ну ти же љом да 
го спо да ре це лим све том. „Гло бал ни ка пи та ли зам је углав ном фо-
ку си ран на же ље при ви ле го ва них по је ди на ца пре не го на до бро бит 
за јед ни це у це ли ни“,15) и „је дан вр ло ма ли сег мент ја ко бо га тих на 
са мом вр ху шам пањ ске ча ше ство рио је апа трид ску али јан су ко ја 
глобалниинтерес из јед на ча ва са лич ним и ко мер ци јал ним ин те ре-
си ма сво јих чла но ва“.16)

Аме рич ки моћ ни ци су про мо ви са ли гло ба ли стич ке им пе ри-
ја ли стич ке ам би ци је Аме ри ке на сту па ју ћи у ње но име. Пред сед-
ник Тру ман је на ја вљи вао да су Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве као 
нај ја ча си ла ду жне да пре у зму ру ко во ђе ње це лим све том, а „основ-
на, до ми нант на и нај оп шти ја од ли ка ме ђу на род не кон цеп ци је Ник-
сон-Ки син џе ро ве и Форд-Ки син џе ро ве ад ми ни стра ци је би ла је из-
гра ђи ва ње јед ног гло бал ног ме ђу на род ног си сте ма и по рет ка“.17) 
Ре ган је на го ве шта вао „на ци ју ко ја по у зда но же ли да пре у зме вођ-
ство ка не спу та ним до стиг ну ћи ма но вог до ба“, а Џорџ Буш 1989. 
го ди не уве ра вао јав ност да ће из вр ши ти ми си ју оства ре ња“ јед ног 
бес крај ног, ду гог сна и хи ља ду та ча ка све тло сти“.18)

Аме ри ка је, по на ци о нал ном са ста ву, пред о дре ђе на да бу де 
по кре тач ин тер на ци о нал не гло ба ли за ци је јер је већ по свом де мо-
граф ском би ћу ин тер на ци о нал на. Она је „зе мља ими гра на та“, ко-

13) Бог дан Илић и др., Политичкаекономија,III изд., Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 
1995, стр. 673.

14) Фер нанд Бран дер, Светски капиталистички систем: од привреде света до светске
привреде(прир. Ду шан Пи рец, Ми о мир Јак шић), Еко но ми ка, Бе о град, 1987, стр. 90.

15) Џе ре ми Фокс, ци ти ра ни рад, стр. 35.

16) Деј вид С. Кор тен, Глобализација:аргументипротив(прир. Џе ри Ман дер, Едвард Гол-
дсмит), Клио, Бе о град, 2003, стр. 34.

17) Ду шан Ни ко лић, САД-Стратегијадоминације,Рад нич ка штам па, Бе о град, 1985, стр. 
15.

18) Ralph Ep per son, Новисветскипоредак,Ba sket Bam, Бе о град, 1993, стр. 216.
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ји „не ма ју за јед нич ке партије, већ при је мно го раз ли чи тих – мно-
штво отаџ би на (или до мо ви на)“.19) 

Док је уну тар њих ре зер ви би ло у из о би љу, Аме ри ка ни је 
мно го ма ри ла за оста ли свет. Кад су те ре зер ве по че ле да се ис цр-
пљу ју Аме ри кан ци су це ло куп ну ме ђу на род ну ак тив ност под ре ди-
ли јед ном основ ном ци љу: да при гра бе што ви ше ту ђих ре сур са за 
се бе. То је и основ ни при ступ и у ства ра њу но вог свет ског по рет ка. 
„Оно што САД тра же је сте еко ном ски по ре дак у скла ду са њи хо-
вим ин те ре си ма“ и „оп шта око сни ца свјет ског по рет ка би ла је да 
се ство ри об лик ли бе рал ног ин тер на ци о на ли зма ко ји чу ва ин те ре-
се ин ве сти то ра САД“. Још „у ра ном пе ри о ду по сли је Дру гог свјет-
ског ра та пла не ри САД су се на да ли да ће да ор га ни зу ју ве ћи дио, 
ако не и чи тав сви јет, у скла ду са схва ће ним по тре ба ма при вре де 
САД“.20) 

Но ви свет ски по ре дак Сје ди ње не Др жа ве су гра ди ле по узо-
ру на соп стве ни по ре дак. „Аме рич ка су пре ма ци ја је про из ве ла 
но ви ме ђу на род ни по ре дак ко ји ни је са мо пре сли као, већ је и ин-
сти ту ци о на ли зо вао у ино стран ству мно ге об ли ке са мог аме рич ког 
си сте ма“, па се „аме рич ка гло бал на моћ спро во ди пре ко гло бал ног 
си сте ма ко ји је ис кљу чи во про јек то ван од стра не Аме ри ке та ко да 
од сли ка ва уну тра шње аме рич ко ис ку ство“.21)

На аме рич ку ини ци ја ти ву и по аме рич ком мо де лу ства ра не 
су го то во све свет ске ин сти ту ци је. Сје ди ње не Др жа ве су ини ци-
ра ле и осни ва ње пр ве гло ба ли стич ке ор га ни за ци је – Ли ге на ро да 
(1919. го ди не) иако јој ни су при сту пи ле, али су не са мо ини ци ја тор 
не го и глав ни ор га ни за тор Ор га ни за ци је Ује ди ње них На ци ја. Ини-
ци ја ти ва је по кре ну та 1941. го ди не Атлант ском по ве љом ко јом су 
на го ве ште не еко ном ско-по ли тич ке осно ве ме ђу на род них од но са у 
окви ру ОУН.

Нор ма тив ни по ре дак ОУН под ре ђен је ин те ре си ма ве ли ких 
си ла пре све га САД. Ује ди ње не на ци је „функ ци о ни шу да нас за то 
што (ма ње- ви ше) чи не оно што Ва шинг тон же ли“.22) САД су нај-
че шће ко ри сти ле пра во ве та чи ме су спре ча ва ле сва ку зна чај ни ју 
од лу ку Са ве та без бед но сти ко ја им ни је од го ва ра ла. „САД су же-
ље ле да ства ри ис пад ну она кве као што су се де си ле и ра ди ле су 
на то ме да се ово по стиг не“, па је и „Стејт Де парт мент же лио да 
се УН по ка жу не е фи ка сним у би ло ко јој мје ри ко ју пре ду зму“ ми-

19) Мајкл Вал зер, Американизам–штајето, ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 20- 21.

20) Но ам Чом ски, Контролисанадемократија,ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 317, 88. и 126.

21) Збиг њев Бже жин ски, ци ти ра ни рад, стр. 31 и 28.

22) Но ам Чом ски, Контролисанадемократија,ци ти ра ни рад, стр. 261.



СПМброј3/2014,годинаXXI,свеска45. стр.33-52.

38

мо ње го ве во ље.23) Мно ге од лу ке ко је су САД до не ле са мо стал но 
или пре ко ор га на и ор га ни за ци ја УН, у ди рект ној су су прот но сти 
са про кла мо ва ним на че ли ма По ве ље УН ко ја су „то ком го ди на, од 
1945. го ди не би ла че сто по га же на, а ин стру мен ти по вре ме но иг но-
ри са ни или по гре шно ко ри шће ни... Пле ме ни та ви зи ја све та без ра-
та, не прав ди и си ро ма штва оста ла је, на жа лост, нео ства ре ни циљ 
ме ђу на род не за јед ни це“.24)

Основ не по лу ге гло ба ли за ци је су ме ђу на род не еко ном ске 
ор га ни за ци је, у пр вом ре ду Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд и Свет-
ска бан ка, ко ји су „у ствар но сти по ја ком аме рич ком до ми на ци-
јом“25) и пред ста вља ју „део истог тр ка ли шта Тре зо ра САД“.26) У 
обе ор га ни за ци је број гла со ва од ре ђу је се пре ма уло же ном ка пи-
та лу, па САД са нај ве ћим уло гом по се ду ју ви ше гла со ва не го све 
не раз ви је не зе мље за јед но, а за од лу чи ва ње о кључ ним пи та њи ма 
обез бе ди ле су и ста ту тар но пра во ве та.27)

По што су у слу жби Ва шинг то на, ММФ и Свет ска бан ка 
прак тич но функ ци о ни шу као мо не тар не аген ци је САД, ко је се 
по на ша ју као свет ска вла да „но вог им пе ри јал ног до ба“.28) Њи хо-
ви зва нич ни ци „че сто има ју моћ да ме ња ју тр го вин ску по ли ти ку 
јед не др жа ве, ње ну фи скал ну по ли ти ку, по тре бе ци вил не слу жбе, 
здрав стве ну за шти ту, еко ло шке про пи се, енер гет ску по ли ти ку, 
кре та ње ста нов ни штва, пра ви ла о снаб де ва њу и бу џет ску по ли ти-
ку“.29) Пре тва ра ју ћи ме ђу на род не ин сти ту ци је у сво је тран сми си-
је, „Аме ри ка је ус по ста ви ла де фак то свет ску вла ду ко ја деј ству је 
углав ном у тај но сти, под ри ва и иг но ри ше за ко ни то иза бра на те ла 
као што су Ме ђу на род ни суд и Ор га ни за ци ја Ује ди ње них на ци ја, и 
та ко вр ши кон тро лу ве ли ког де ла све та“.30) 

Ус по ста вљен је „но ви „гло бал ни по ре дак“ као мо дел то та-
ли тар ног, до ап сур да ба на ли зо ва ног и уто пиј ског (нео)ли бе рал ног 

23) Ам ба са дор САД у УН Мој ни хон. Но ам Чом ски, Контролисанадемократија,ци ти ра ни 
рад, стр. 361.

24) Уједињененациједанас–1984., „Ује ди ње не на ци је“, ма те ри јал за пре да ва че, стр. 3-4.

25) Збиг њев Бже жин ски, ци ти ра ни рад, стр. 31.

26) Џо зеф Е. Сти глиц, Противречностиглобализације,SBM-x, Бе о град, 2002, стр. 93.

27) Ко ста Ан дре је вић, Међународнабанказаобновуиразвојињенаулогауразвојусвојих
чланова,ма ги стар ска те за на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду, 1971, стр. 79 и 
153.

28) Џе ре ми Фокс, Чомскииглобализација, ци ти ра ни рад, стр. 45.

29) То ни Кларк, Глобализација:аргументипротив(прир. Џе ри Ман дер, Едвард Гол дсмит), 
Клио, Бе о град, 2003, стр. 294.

30) Џе ре ми Фокс, ци ти ра ни рад, стр. 48.
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ин тер на ци о на ли зма, при че му се на ци ја ста вља у дру ги план“.31) 
Ин тен ци ја је гло ба ли за ци је у де ре гу ла ци ји и ли бе ра ли за ци ји, јер 
су „ли бе рал на тр жи шта и си сте ми обич но отво ре ни, има ју лак-
ши при ступ, ве ћу тран спа рент ност це на и ин фор ма ци ја“.32) Циљ 
гло ба ли стич ке де ре гу ла ци је је да „ин тер вен ци је др жа ве бу ду ис-
кљу че не (кроз по ре зе и кон тро лу). Тр жи шта би тре ба ло да бу ду 
де ре гу ли са на др жав не кон тро ле, „осло бо ђе на“ и оста вље на да им 
се про на ђе њи хо ва соп стве на ин стан ца“ јер су „по ре зи и дру ги об-
ли ци др жав не кон тро ле чи сти на ме ти сло бод ном тр жи шту“.33)

Основ ни сми сао гло ба ли стич ке ли бе ра ли за ци је је сте у то ме 
да се, ис кљу чи ва њем др жав не ре гу ла ти ве, тран сна ци о нал ним кор-
по ра ци ја ма омо гу ћи мо но пол на ме ђу на род ном тр жи шту. „Зна се 
да је ли бе ра ли за ци ја у ства ри зах тев За па да пре ма оста лом све-
ту“34) и да су „за пад не зе мље по др жа ва ле ли бе ра ли за ци ју тр го ви не 
за оне про из во де ко је су из во зи ле, али су у исто вре ме на ста ви ле 
да шти те оне сек то ре у ко ји ма би кон ку рен ци ја из зе ма ља у раз во ју 
мо гла угро зи ти њи хо ве при вре де... Про по ве да ле су – и на мет ну ле 
– отва ра ње тр жи шта за сво је ин ду стриј ске про из во де у зе мља ма у 
раз во ју“, а „и да ље су др жа ле сво ја тр жи шта за тво ре ним за про из-
во де из зе ма ља у раз во ју као што су тек стил ни и по љо при вред ни 
про из во ди“.35)

Гло ба ли стич ка ли бе ра ли за ци ја у ства ри тре ба да омо гу ћи 
пот пу но сло бод но кре та ње цен тра ли зо ва ног пла не тар ног ка пи та ла 
без ика квих гра ни ца и огра ни че ња од стра не ло кал них, на ци о нал-
них и би ло ко јих ин те ре са. По гло ба ли стич ким те жња ма на ру ше-
ви на ма на ци о нал них др жа ва тре ба да из ник не уни тар на пла не тар-
на др жа ва што је не мо гу ће оства ри ти без не ке при ну де ко ја би се 
и да ље за др жа ла као сред ство вла да ња дру штвом. Та ко би, пре ма 
гло ба ли стич ким пред ви ђа њи ма, „на тлу ко смо по лит ске за јед ни це, 
на ци је-др жа ве вре ме ном „од у мр ле“, али ти ме се не же ли ре ћи да 
би др жа ве и на ци о нал не за јед ни це по ста ле су ви шне“.36)

31) Ве се лин Дра шко вић, ци ти ра ни рад, стр. 229.

32) Ри чард О’ Бра јен, на вод Ри чар да Бар не та и Џо на Ка ва не, Глобализација: аргументи
против(прир. Џе ри Ман дер, Едвард Гол дсмит), Клио, Бе о град, 2003, стр. 377.

33) Џе ре ми Фокс, ци ти ра ни рад, стр. 27.

34) Санкције–узроци,легитимитет,легалитетипоследице (ур. Ко ста Ми ха и ло вић),СА-
НУ, Бе о град, 1994, стр. 89.

35) Џо зеф Е. Сти глиц, ци ти ра ни рад, стр. 74 и 254.

36) Деј вид Хелд, Демократија и глобални поредак,Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1997, стр. 
271.
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Пла не та ри за ци јом то ко ва дру штве не ре про дук ци је, на ци-
о нал на др жа ва све ви ше гу би на зна ча ју. „Др жав не гра ни це све 
ви ше по ста ју про пу стљи ве. Вла де су, у при лич ној ме ри, из гу би ле 
спо соб ност да кон тро ли шу ток нов ца у, и из ван сво јих зе ма ља и 
све им је те же да кон тро ли шу то ко ве иде ја, тех но ло ги је, до ба ра и 
љу ди“,37) што упу ћу је на за кљу чак да је „у про це су еко ном ско-по-
ли тич ке гло ба ли за ци је“ не ми нов но „из у ми ра ње на ци о нал не др жа-
ве и пар ла мен та, као и из ми ца ње цен тра мо ћи ван до ма ша ја ин-
ди ви ду ал них гла са ча“.38) Све ви ше се „при бли жа ва мо пла не тар ној 
ери ка да ви ше не ће би ти на ци ја и ка да ће на це лој зе мљи вла да ти 
је дан по ре дак, и јед на вла да, и јед но ад ми ни стра тив но те ло“.39) 

Упле те на у мре жу гло ба ли за ци је, на ци о нал на др жа ва се на-
шла у по зи ци ји да са му се бе раз вла шћу је и уки да. „Мо дер на др жа-
ва је све ви ше ухва ће на у зам ку гло бал не ме ђу по ве за но сти, про же-
та је ква зи над на ци о нал ним, ме ђу вла ди ним и тран сна ци о нал ним 
сна га ма, и у не мо гућ но сти је да од ре ђу је сво ју суд би ну... Пот пу но 
је ја сан рас ко рак из ме ђу фор мал не вла сти др жа ве и про стор ног до-
ма ша ја са вре ме них си сте ма про из вод ње, ди стри бу ци је и раз ме не, 
ко ји че сто огра ни ча ва ју над ле жност и ефи ка сност на ци о нал них 
по ли тич ких вла сти“.40)

Су ве ре ност на ци о нал них др жа ва све ви ше се огра ни ча ва с 
огра ни ча ва њем над ле жно сти. У гло ба ли стич ком си сте му „пре тва-
ра ње ме ђу на род них и на ци о нал них ор га ни за ци ја у су бјек те ме ђу-
на род ног пра ва де лу је суб вер зив но у од но су на си стем су ве ре них 
др жа ва“ и исто вре ме но иде у при лог си сте му у ко ме ће „ме ђу на-
род но и над на ци о а нал но те ло, или ви ше та квих те ла, ис ти сну ти 
су ве ре не др жа ве као глав не но си о це пра ва и оба ве за“.41) И за то 
„по јам „су ве ре ност“ у ствар но сти пред ста вља фор мал ну ауто но-
ми ју ко ја је про дукт имли цит них и екс пли цит них пра ви ла ме ђу др-
жав ног си сте ма и мо ћи дру гих др жа ва чла ни ца си сте ма“.42)

37) Се мју ел П. Хан тинг тон, ци ти ра ни рад, стр. 36.

38) Род ни Ет кин сон, Зачараниевропскикруг,Све то ви, Но ви Сад, 1997, стр. 39.

39) Ralph Ep per son, Новисветскипоредак,стр. 219.

40) Деј вид Хелд, ци ти ра ни рад, стр. 115 и 154.

41) Исто, стр. 112.

42) Im ma nuel Wal ler ste in, Светскикапиталистичкисистем:одпривредесвета
досветскепривреде(прир. Ду шан Пи рец, Ми о мир Јак шић), Еко но ми ка, Бе о-
град, 1987, стр. 264.
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Вла да ви на гло бал ног по рет ка је при кри ве на ла жном де мо-
кра ти јом.43) „С јед не стра не, гло бал ни по ре дак је про мо тер и га рант 
де мо крат ских по ли тич ких фор ми, људ ских ма њин ских пра ва, вла-
да ви не за ко на“, а „с дру ге стра не, де лу је по ли тич ки не до след но, и 
не рет ко, сле де ћи сво је ге о стра те шке ин те ре се, по др жа ва ауто ри-
тар не ре жи ме ко ји су ко о пе ра тив ни, пи та ње људ ских пра ва пре тва-
ра у про блем ре ал по ли ти ке“.44)

У то ку 20. ве ка „вој не сна ге САД су пре ко сто пу та упа да ле у 
зе мље Ла тин ске Аме ри ке и то увек у име де мо кра ти је и увек би на-
мет ну ле вој не дик та ту ре или ма ри о нет ске вла де, ко је су спа са ва ле 
но вац ко ји је био угро жен. Им пе ри јал ни си стем не же ли де мо крат-
ске зе мље; он же ли по ко ре не зе мље“.45) У сту ди ји Кра љев ског ин-
сти ту та за ме ђу на род но пра во у Лон до ну, осно ва но се „за кљу чу је 
да САД вер бал но по др жа ва ју де мо кра ти ју, али истин ски за сту па ју 
ин те ре се при ват ног ка пи та ли стич ког пред у зет ни ка“.46)

Ли бе рал на де мо кра ти ја Аме ри ке и гло бал ног по рет ка, об ли-
ко ва ног по узо ру на аме рич ку де мо кра ти ју, је су шта су прот ност 
ствар ној де мо кра ти ји. По аме рич ком уста ву, сва ки гра ђа нин САД 
мо же по ста ти пред сед ник Аме ри ке, али објек тив но не мо гу сви не-
го са мо је дан, и то је дан од нај бо га ти јих. У исто вре ме, у нај бо га-
ти јој зе мљи све та „си ро ма шни су по ли тич ки не ви дљи ви. Обез вла-
шће ни, они на дну дру штва ни су ка дри да го во ре за се бе... Нај ве ћи 
број ста нов ни ка дру ге Аме ри ке ни је у син ди ка ти ма, до бро твор ним 
ор га ни за ци ја ма и по ли тич ким пар ти ја ма. Они не ма ју сво је вла-
сти те ло би сте, они не ис ти чу ни је дан за кон ски пред лог. Као гру па 
они су ато ми зи ра ни. Они не ма ју ли ца, они не ма ју гла са“.47) Па „ако 
је де мо кра ти ја „власт на ро да и за на род“, он да је те шко сма тра ти 
де мо крат ским наш са да шњи по ли тич ки си стем, у ко јем по је дин-
ци огра ни ча ва ју свој до при нос упра вља њу над њи ма са ми ма на 
то што сва ке че твр те или пе те го ди не гла са ју за јед ног кан ди да та 
а за тим над ње го вим по ли тич ким по на ша њем до сле де ћих из бо ра 
не ма ју баш ни ка кву кон тро лу. То је на ро чи то слу чај да нас, по што 
је свет кор по ра ци ја овла дао умет но шћу ути ца ја на ис ход из бо ра 

43) Ви ди: Де ни Ро дрик, Парадоксглобализације–заштосветскотржиште,државеиде-
мократијанеидузаједно,Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2013.

44) Лавиринтикризе, (прир. Сло бо дан Са мар џић, Рад ми ла На ка ра да, Ђу ро Ко ва че вић), Ин-
сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град, 1998, стр. 38-39.

45) Еду ар до Га ле а но, Битикаоони–културамираинеоколонијализам,Гу тен бер го ва га-
лак си ја, Бе о град, 1996, стр. 103-104.

46) Но ам Чом ски, Штато(уствари)хоћеАмерика,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 1994, стр. 22.

47) Мајкл Ха ринг тон, ДругаАмерика,Про све та, Бе о град, 1965, стр. 13-14.
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пу тем ма сов них и све пре фи ње ни јих јав них кам па ња и сву да је на-
ци о нал не ин те ре се под ре дио сво јим пла но ви ма“.48)

Аме ри ка гра ди гло бал ни по ре дак по узо ру на сво ју ли бе рал-
ну де мо кра ти ју изо ло ва них по је ди на ца по све ће них са мо про фи ту 
и са ци љем да из гра ди гло бал ни про фи тер ски свет ко ји би имао 
осе ћа ње са мо за про фит. „Ли бе рал на де мо кра ти ја аме рич ког ти па 
је као нај са вр ше ни ја, као оства ре на уто пи ја на мет ну та као мо дел 
за ксе рок си ра ње по све ту, а за пра во де мо кра ти ја и људ ска пра ва 
су ро ба ко ју аме рич ки мер кан ти ли зам про да је све ту по пут сва ке 
дру ге про фи та бил не ро бе“.49) Та ко про јек то ван аме ри ка ни зи ра ни 
ка пи та ли зам већ „на гри за при пад ни штво за јед ни ци и сву да ства ра 
ин ди ви ду а ли зам“.50)

Свет ски по ре дак за сно ван на ли бе ра ли стич ком ин ди ви ду а-
ли зму аме рич ког ти па мо ра се, пре ма за ми сли ма ње го вих гра ди-
те ља, обез бе ди ти моћ ном и све при сут ном ре пре сив ном си лом ко ја 
ће за во ди ти ред по це лом све ту. Са вез на ци ја ће, ка ко Фу ку ја ма 
пи ше, „мо ра ти би ти слич ни ји НА ТО-у не го Ује ди ње ним На ци ја-
ма“, јер би „та ква ли га би ла мно го спо соб ни ја за на сил не ак ци је да 
би за шти ти ла сво ју ко лек тив ну си гур ност од прет њи ко је до ла зе из 
не де мо крат ског де ла све та“.51) 

Дик та ту ра гло бал не вла сти спро во ди се пре ко на ци о нал них 
ни воа. То се обез бе ђу је по ста вља њем ма ри о нет ских на ци о нал них 
вла да: или ре жи ра ним из бо ри ма или си лом. На тај на чин по ста-
вље не на ци о нал не вла сти се „за ла жу за ин тен зи ви ра ње гло ба ли-
за ци је“, иако то ни је у на ци о нал ном ин те ре су, и „раз лог због ко јег 
др жа ве не скре ћу са овог пу та ле жи у то ме што се од лу ке не до но се 
де мо крат ски ни ти ра ди оп штих ин те ре са. Си сте мом уисти ну упра-
вља ју те о ре ти ча ри еко но ми је и по ли ти ча ри на ви со ким по ло жа-
ји ма ко ји по др жа ва ју мул ти на ци о нал не ком па ни је из соп стве ног 
ин те ре са“.52)

Гло бал ни по ре дак не под но си би ло ка кве ин те гра ци је на де-
мо крат ским прин ци пи ма ко је не мо гу би ти под ње го вом кон тро-

48) Едвард Гол дсмит, Глобализација:аргументипротив(прир. Џе ри Ман дер, Едвард Гол-
дсмит), Клио, Бе о град, 2003, стр. 469.

49) Жан Бо дри јар, на вод Ми ше Ђур ко ви ћа, Диктатура,нација,глобализација,Ин сти тут за 
европ ске сту ди је, Бе о град, 2002, стр. 235.

50) Ги Сор ман, Великатранзиција,Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски 
Кар лов ци, Но ви Сад, 1997, стр. 141.

51) Френ сис Фу ку ја ма, Крајисторијеипоследњичовек,ЦИД, Под го ри ца, Ро ма нов, Ба ња 
Лу ка, 2002, стр. 296.

52) Vol den Be lo, Глобализација:аргументипротив(прир. Џе ри Ман дер, Едвард Гол дсмит), 
Клио, Бе о град, 2003, стр. 287.
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лом. Та ко ни „цар ство Европ ске Уни је ни је из гра ђе но уз по моћ де-
мо крат ске де ба те и уз одо бра ва ње јав но сти, већ при кри ве ном ма-
ни пу ла ци јом др жа ве и од стра не сна га мон ди ја ли зма, ко је ни ка да 
не би мо гле то да оства ре де мо крат ским пу тем“.53) Са мо та ко ин те-
гри са ни, и „ши ра Евро па и про ши ре ни НА ТО ће до бро слу жи ти и 
крат ко роч ним и ду го роч ним ци ље ви ма аме рич ке по ли ти ке“.54)

Европ ска Уни ја функ ци о ни ше по свим прин ци пи ма гло бал-
ног по рет ка.55) Ње ни моћ ни ци „не же ле ни да чу ју гла со ве ко ји ну-
де ал тер на ти ву њи хо вим иде ја ма... те сто га ни ко ме не до пу шта ју 
да „му дрост“ др жа ве до ве де у пи та ње“, а „Европ ска ко ми си ја и 
Европ ски суд прав де сва ко днев но над гла са ва ју пар ла мен те зе ма ља 
чла ни ца“.56)

По гло ба ли стич ким прин ци пи ма де лу ју и ме ђу на род не ор га-
ни за ци је ко је су под ди рект ном до ми на ци јом Аме ри ке и мул ти на-
ци о нал них ком па ни ја. „Стил де ло ва ња ММФ-а ис кљу чу је гра ђа не 
из ди ску си је о спо ра зу ми ма као и оба ве ште ње о са др жи ни спо ра-
зу ма“. Он „ни је за ин те ре со ван да чу је ми шље ња „зе ма ља кли је-
на та“ о та квим те ма ма као што су раз вој на стра те ги ја и фи скал на 
стро гост.“. У ње го вом до са да шњем ра ду „по сто јао је са мо је дан 
ре цепт. Ал тер на тив на ми шље ња ни су тра же на. Отво ре на, искре на 
ди ску си ја је би ла обес хра бре на – ни је би ло ме ста за њу, не го за 
са мо иде о ло ги јом во ђен ре цепт о по ли ти ци, и од зе ма ља се оче ки-
ва ло да сле де упут ства ММФ-а, без ко мен та ра“.57)

Ствар не рав но прав но сти не ма ни на ло кал ном ни на гло бал-
ном ни воу. Еко ном ске не јед на ко сти на до гра ђу ју се и со ци јал ним 
и по ли тич ким не јед на ко сти ма. Фор мал но про кла мо ва на пра ва не 
са мо да се не оства ру ју, већ се че сто и спре ча ва ју. За о штра ва ју се 
су прот но сти и ти ме и не из бе жни су ко би гло ба ли стич ких и ан ти-
гло ба ли стич ких сна га. Ши ром све та све су уче ста ли ји про те сти 
про тив гло ба ли за ци је. 

Све су ве ћи от по ри гло ба ли за ци ји и у са мим за пад ним др-
жа ва ма.58) „Та ла си ан ти а ме ри ка ни зма раз ли ли су се у ско ро свим 
зе мља ма, укљу чу ју ћи и аме рич ке за пад но-европ ске са ве зни ке“, а 

53) Род ни Ет кин сон, ци ти ра ни рад, стр. 13.

54) Збиг њев Бже жин ски, ци ти ра ни рад, стр. 185.

55) Ви ди: Сне жа на Грк, „Ср би ја и Европ ска Уни ја - кри за по сле кри зе“, Српскаполитичка
мисао,бр. 2/2011.

56) Род ни Ет кин сон, ци ти ра ни рад, стр. 137-138 и 9.

57) Џо зеф Е.Сти глиц, ци ти ра ни рад, стр. 63, 53 и 13-14.

58) Сте фан А. Еф ти мов ски, „Евро скеп ти ци зам у др жа ва ма Европ ске Уни је“, Национални
интерес,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3/2013.
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„све че шће су кри ти ке аме рич ке стра те ги је осва ја ња све та и у са-
мој тој зе мљи“.59) У ма њи ни су Аме ри кан ци ко ји су скло ни пред-
ло гу да „као је ди на пре о ста ла су пер си ла, Аме ри ка тре ба да на ста-
ви да бу де свет ски ли дер у ре ша ва њу ме ђу на род них про бле ма“, 
а „кул тур не про ме не у Аме ри ци та ко ђе мо гу би ти те шко спо ји ве 
са по сто ја ним упра жња ва њем истин ски им пе ри јал не мо ћи у ино-
стран ству“.60) 

Ал тер на ти ва ан ти де мо крат ској гло ба ли за ци ји мо же би ти 
ства ра ње истин ске де мо крат ске ме ђу на род не за јед ни це за сно ва не 
на ствар ној рав но прав но сти и сло бод ној ко му ни ка ци ји свих на ро-
да и свих гра ђа на све та. Али де мо крат ска ме ђу на род на за јед ни ца 
ни је мо гу ћа без истин ске де мо кра ти за ци је уну тар на ци о нал них за-
јед ни ца.

Истин ска де мо кра ти за ци ја под ра зу ме ва пре ва зи ла же ње пар-
то кра ти је и раз ви ја ње си сте ма не по сред не де мо кра ти је ко ји ће би-
ти у ин те ре су нај ши рих сло је ва ста нов ни штва. По ли тич ке пар ти је 
у са да шњем си сте му ви ше пар тиј ске пар ла мен тар не де мо кра ти је су 
се из ро ди ле у за штит ни ке соп стве них ин те ре са, а њи хов ин те рес је 
да вла да ју. „Ка кво год да јој је де кла ра тив но обра зло же ње, пар ти ја 
је ор га ни зо ва на с јед ном за јед нич ком свр хом: да се стек не и да се 
др жи по ли тич ка власт, да се упра вља“.61) И у си сте ми ма ли бе рал не 
ви ше пар тиј ске де мо кра ти је у су шти ни вла да са мо јед на пар ти ја, 
док оста ле са мо опо ни ра ју. У Сје ди ње ним Др жа ва ма „по сто ји са-
мо јед на по ли тич ка пар ти ја, про по слов на, „де мо-ре пу бли кан ци““, 
или „у су шти ни јед на по ли тич ка пар ти ја са дви је кли ке“.62)

Да је ви ше пар тиј ска пар ла мен тар на де мо кра ти ја у кри зи го-
во ри и „чи ње ни ца да се пот ко па ва ју и са ми те ме љи пред став нич ке 
вла де“ што се ви ди у „по сто ја ном опа да њу од зи ва би ра ча при гла-
са њу“, а „по ка зу је се и у стал ном опа да њу ин те ре со ва ња, за бе ле-
же ном у свим зе мља ма за функ ци је вла де, за пи та ња ко ји ма се она 
ба ви, за ње ну по ли ти ку“.63) Мо же се ре ћи „да је по ви је сна ко ри-
сност пред став нич ке де мо кра ти је пре жи вје ла“,64) те „ни је ни чу до 

59)  Во ји слав Ми ћо вић, Глобализацијаиновисветскипоредак,Чи го ја штам па, Бе о град, 
2001, стр. 183.

60)  Збиг њев Бже жин ски, ци ти ра ни рад, стр. 196-197.

61)  Pe ter F. Druc ker, Посткапиталистичкодруштво,Гр меч, При вред ни пре глед, Бе о град, 
1995, стр. 158.

62)  Но ам Чом ски, Контролисанадемократија, стр. 186.

63)  Pe ter F. Druc ker, ци ти ра ни рад, стр. 135.

64)  John Na is bitt, Мегатрендови: десетновихсмјероваразвојакојимијењајунашживот,
Гло бус, За греб, 1985, стр. 110.
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што на род иг но ри ше пар ла мент и пре зи ре на род не по сла ни ке“.65) 
Ре ше ње про бле ма гло ба ли за ци је све ви ше се тра жи у „окре та њу ка 
ло кал ном – раз би ја њем при вред них ак тив но сти на ма ње сег мен те 
ко ји ма је мно го лак ше упра вља ти и ко ји по ве зу ју љу де ко ји од лу-
чу ју, би ло по зи тив но или не га тив но“, што „зна чи ве за ти ка пи тал 
за јед но ме сто и по де ли ти над зор над њим на нај ве ћи мо гу ћи број 
љу ди“.66) На су прот гло бал ној при вре ди, „тре ба ло би те жи ти ства-
ра њу мно штва раз ли чи тих ла ба во по ве за них при вре да за сно ва них 
на за јед ни ци; ко ји ма упра вља ју мно го ма ње ком па ни је и ко је из над 
све га (ма да не ис кљу чи во) под ми ру ју по тре бе ло кал них или ре ги о-
нал них тр жи шта“. И „циљ би тре ба ло да бу де не при вред на гло ба-
ли за ци ја, не го баш су прот но – при вред на ло ка ли за ци ја“.67)

У мно гим ло кал ним за јед ни ца ма „у САД љу ди пре у зи ма ју 
кон тро лу та ко што ства ра ју соп стве ну ва лу ту“, као „ору ђе ко је мо-
же да ожи ви ло кал ну при вре ду та ко што ће по мо ћи да бо гат ство 
оста не уну тар за јед ни це и да се не од ли ва“. У „си сте му ло кал не тр-
го вин ске раз ме не зе ле ни до ла ри по сто је са мо као за пи си на па пи ру 
или у ком пју тер ској ба зи по да та ка. Тран сак ци је се те ле фо ном са-
оп шта ва ју цен трал ном ко ор ди на то ру и чла но ви до би ја ју ме сеч не 
из ве шта је и ре дов не ли сте чла но ва и њи хо вих услу га“.68) Раз ви ја се 
ло кал на ин ду стри ја ко ја не за га ђу је око ли ну и ло кал на „по љо при-
вре да са по др шком за јед ни це, ко ја је не по сред но, без по сре до ва ња 
тр го ви не по ве за на са по тро ша чи ма“.69)

На осно ву при вред не ло ка ли за ци је ства ра се и од го ва ра ју ћа 
по ли тич ка по ла ри за ци ја. „По ла ко по чи ње да се ства ра јед на но ва 
по ли тич ка схе ма су прот ста вље них пар ти ја, у осно ви дво пар тиј ски 
си стем, по де љен по ста ву пре ма су штин ском пи та њу за јед ни це“. 
Јед на је стран ка гло бал не при вре де, а дру га стран ка ло кал не за-
јед ни це. Чла но ви стран ке ло кал не за јед ни це „је су вла сни ци ма лих 
фир ми, ран че ри и по вр та ри; збри ну ти по тро ша чи; вла сни ци ма лих 
пред у зе ћа и за по сле них у њи ма; са мо стал ни пред у зет ни ци; вер ни-
ци и по бор ни ци чу ва ња жи вот не сре ди не. Ова пар ти ја, у ства ри, 
има са мо два ци ља: очу ва ње еко ло шке ра зно вр сно сти и це ло ви-
то сти, и об но ву, на здра вим кул тур ним и еко ном ским прин ци пи ма 
ло кал не при вре де и ло кал них за јед ни ца“.70)

65)  Род ни Ет кин сон, ци ти ра ни рад, стр. 63.

66)  Деј вид С. Кор тен, Глобализација:аргументипротив, ци ти ра ни рад. стр. 42.

67)  Едвард Гол дсмит, Глобализација:аргументипротив, стр. 463-464.

68)  Су зан Ми кер Ло у ри, Глобализација:аргументипротив(прир. Џе ри Ман дер, Едвард 
Гол дсмит), Клио, Бе о град, 2003, стр. 444 и 446.

69)  Вен дел Бе ри, Да ни јел Им хоф и Едвард Гол дсмит, Глобализација:аргументипротив
(прир. Џе ри Ман дер, Едвард Гол дсмит), Клио, Бе о град, 2003, стр. 417, 431 и 479.

70) Исто, стр. 412 и 414.
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Ло кал на при вре да и ло кал на са мо у пра ва мо гли би над вла да-
ти гло ба ли стич ку при вре ду пу тем де мо крат ског удру жи ва ња са мо-
стал них при вред ни ка и ло кал них за јед ни ца на свим ни во и ма а на 
осно ву дру штве но це лис ход них и про фи та бил них раз вој них про-
гра ма. Мо дел по ве зи ва ња мо гао би су штин ски од го ва ра ти на чи ну 
кон сти ту и са ња Ме ђу на род ног за дру жног са ве за, ко ји оку пља бли-
зу јед не ми ли јар де свих за дру га ра на Пла не ти.

У де мо крат ској за јед ни ци не по сред ни но си лац су ве ре ни те та 
је сам на род, ма на ком ни воу се она ор га ни зо ва ла. На род ни су ве-
ре ни тет се у де мо крат ској за јед ни ци не мо же оту ђи ти или огра ни-
чи ти, већ се сло бод ном во љом гра ђа на за јед нич ки оства ру је. 

Уме сто пар ла мен тар не, са вре ме ном дру штву је све нео п ход-
ни ја не по сред на де мо кра ти ја као не из о став ни услов ви со ко тех но-
ло ги зи ра не дру штве не ре про дук ци је. Ра ди одр жа ња са мог жи во та, 
„гра ђа ни мо ра ју су де ло ва ти у до но ше њу од лу ка ко је утје чу на њи-
хов жи вот“, због че га је „пар ти ци па тив на де мо кра ти ја про др ла у 
срж на шег вред но сног су ста ва“.71)

Еко ном ску осно ву по ли тич ке де мо кра ти за ци је дру штва чи-
ни де мо кра ти за ци ја про из вод них од но са, ко ја се огле да у ши ре њу 
упра вља ња са про фе си о нал них упра вља ча на све за по сле не. Под 
ути ца јем но вих тех но ло ги ја, до тог пре о бра жа ја нај пре до ла зи у 
ве ли ким ак ци о нар ским кор по ра ци ја ма, чи ме се по ве ћа ва њи хо ва 
ефи ка сност и кон ку рент ност. „Ја пан ски рад ни ци су, оку пље ни у 
ма ле, де цен тра ли зо ва не рад не гру пе, са ми од лу чи ва ли о на чи ну 
ра да и те су од лу ке за ру ко во ди о це би ле све ти ња... Ја пан ске тврт ке 
ка рак те ри зи ра до жи вот но за по шља ва ње, за јед нич ко од лу чи ва ње и 
ко лек тив на од го вор ност“.72) 

Без де мо кра ти за ци је сво јин ских од но са не мо же би ти ни 
истин ске де мо кра ти за ци је др жав них и на ци о нал них за јед ни ца ко ја 
је ди на мо же уз др ма ти те ме ље гло ба ли стич ког по рет ка. Су штин ска 
де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са под ра зу ме ва да сва ки за по-
сле ни ( и у раз ви је ним и у не раз ви је ним зе мља ма) за ра ђу је пре ма 
свом до при но су но во ство ре ној вред но сти, да са мо стал но упра вља 
сво јом по слов ном је ди ни цом, али и да сра змер но свом до при но су 
рав но прав но пар ти ци пи ра у рас по ла га њу це ло куп ном за јед нич ком 
имо ви ном и упра вља њу це лом кор по ра ци јом.

Ши ре ње ак ци о нар ства и де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са 
се нај ви ше су зби ја ју у тран зи ци о ним зе мља ма где се уме сто ак-

71) John Na is bitt, ци ти ра ни рад, стр. 167.

72) Исто, стр. 199. и 211.
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ци о нар ских и за дру жних ор га ни за ци ја под сти че осни ва ње сит них 
ино ко сних пред у зе ћа, чи ме се гло ба ли стич ке си ле обез бе ђу ју од 
ја че кон ку рен ци је. „Ши ром све та, вр ло је ма ло но вих ин ве сти ци ја 
фи нан си ра но по ве ћа њем но вог ак циј ског ка пи та ла“.73)

Нај ви ши сте пен де мо кра ти за ци је сво јин ских од но са пред-
ста вља за дру жна сво ји на ко ја је исто вре ме но и ин ди ви ду ал но и 
за јед нич ко вла сни штво за дру га ра а сти че се екви ва лент ном рас по-
де лом но во ство ре не вред но сти пре ма до при но су жи вим и опред-
ме ће ним ра дом. Уко ли ко се ак ци о нар ско дру штво ши ри и на при-
сва ја ње жи вим ра дом, оно се у су шти ни из јед на ча ва са за дру жним 
вла сни штвом а ак ци о нар ство се тран сфор ми ше у из вор но за дру-
гар ство.74)

Сво ји на и при сва ја ње ће, ме ђу тим, све ви ше гу би ти на зна-
ча ју јер зна ње по ста је глав ни при вред ни ре сурс, а оно се не мо же 
при сва ја ти и оту ђи ва ти. А „у ор га ни за ци ји за сно ва ној на зна њу сви 
при пад ни ци мо ра ју би ти у ста њу да упра вља ју вла сти тим ра дом, 
да га кон тро ли шу. Зах те ва се, дру гим ре чи ма да сви при пад ни ци 
по сту па ју као од го вор ни до но си о ци од лу ка», те да „сва ки члан мо-
ра да ви ди се бе као ди рек то ра““.75) За то већ „по чи ње мо на пу шта-
ти хи је рар хи је“, за сно ва не на мо но по ли зи ра ном вла сни штву, „ко је 
су до бро функ ци о ни ра ле у цен тра ли зо ва ној, ин ду стриј ској ери“ и 
„за ми је њу је мо их но вим обра сцем ор га ни зи ра ња и ко му ни ци ра ња 
– мре жа ма“.76)

Не по сред на де мо кра ти ја под ра зу ме ва не по сред но уче шће 
свих за ин те ре со ва них гра ђа на у до но ше њу за све оба ве зу ју ћих од-
лу ка. „Сва ко од ра сло ли це пот чи ње но јед ној вла да ви ни и ње ним 
за ко ни ма мо ра се сма тра ти ква ли фи ко ва ним да бу де члан де мо са и 
су бјек том нео гра ни че ног пра ва на то свој ство. Оба ве зу ју ће од лу ке 
тре ба да до но се са мо ли ца ко ја су тим од лу ка ма под врг ну та“, а „у 
од лу чу ју ћој фа зи до но ше ња ко лек тив них од лу ка сва ки гра ђа нин 
мо ра до би ти под јед на ку мо гућ ност да из ра зи сво је ми шље ње ко је 
ће се узе ти у об зир на исти на чин као и ми шље ње сва ког дру гог 
гра ђа ни на“.77) Са вре ме на дру штве на и про из вод на ор га ни за ци ја 
„мо ра да је ор га ни за ци ја јед на ких“ а не „ор га ни за ци ја „ше фа“ и 

73) Џо зеф Ф. Сти глиц, ци ти ра ни рад, стр. 138.

74) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, „Раз вој сво јин ских од но са у функ ци ји де мо кра ти за ци је по ли-
тич ких ин сти ту ци ја, Српскаполитичкамисао,2/2011.

75)  Pe ter F. Druc ker, ци ти ра ни рад, стр. 110-111.

76)  John Na is bitt, ци ти ра ни рад, стр. 257.

77)  Ро берт Дал, ци ти ра ни рад, стр. 202.
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„под ре ђе них“, мо ра „да је устро је на као еки па „са рад ни ка““,78) и 
„до бар вла дар је онај ко ме се ни име не зна“.79)

Где год су уво ђе ни об ли ци не по сред не де мо кра ти је има ли 
су за вид не ефек те. „Ва шинг тон је то ком ше зде се тих и се дам де се-
тих го ди на дру штве не те шко ће на сто јао ри је ши ти „од о зго“ и јед-
но о бра зно и тим је са мо по гор шао ста ње; но ло кал не су за јед ни це 
успје шно на ла зи ле но ва рје ше ња“.80) За то „моћ по ступ но, али си-
гур но пре ла зи с иза бра них за ступ ни ка на би ра че ко ји сво јим гла-
со ви ма, од но сно из рав ним из ја шња ва њем пу тем ло кал них ини ци-
ја ти ва и ре фе рен ду ма од лу чу ју о од ре ђе ном смје ру дје ло ва ња“. И 
док „на ци о нал ни по ли тич ки из бо ри по бу ђу ју све ма њи ин те рес, 
ра сте број љу ди ко ји гла са ју за ло кал не ини ци ја ти ве или ре фе рен-
ду ме – у не ким је под руч ји ма из но сио чак 75 до 80%“.81)

Као прет по став ка су штин ске де мо кра ти за ци је, упо ре до са 
гло бал ном цен тра ли за ци јом вр ши се ло кал на де цен тра ли за ци ја 
вла сти. У САД „ствар на по ли тич ка моћ с Кон гре са и пред сед ни ка 
пре ла зи на др жа ве, гра до ве, на се ља и су сед ства... Др жа ве су по-
ста ле нео ви сни је и са мо свој ни је у од но су на фе де рал ну вла ду, осо-
би то спрам фе де рал них за ко но дав них слу жби“.82) Слич ни про це си 
де цен тра ли за ци је од ви ја ју се и у дру гим раз ви је ним др жа ва ма, док 
се у не раз ви је ним зе мља ма под при ти ском гло бал них си ла по ли-
тич ка власт цен тра ли зу је да би би ла под ло жни ја њи хо вом ути ца ју.

Све ви ше се ши ри са мо и ни ци ја тив но ан га жо ва ње гра ђа на у 
за до во ља ва њу за јед нич ких по тре ба пу тем не вла ди них ор га ни за-
ци ја, не фор мал них гру па, пе ти ци ја. „Због сла бо сти вла да све та у 
раз во ју, не вла ди не ор га ни за ци је и гру пе за раз вој по ста ју све ути-
цај ни је... Про це њу је се да не вла ди не ор га ни за ци је чи је је се ди ште 
у бо га тим зе мља ма ди стри бу и ра ју зе мља ма у раз во ју око 6,4 ми ли-
јар де до ла ра“. 

На су прот не фор мал ном гру пи са њу у бор би за се бич не про-
фи тер ске ин те ре се,83) све ви ше се ши ри не фор мал но гру пи са ње у 
бор би за оп ште дру штве не и оп ште чо ве чан ске ин те ре се. Не фор-
мал ним гру пи са њем на до ме шта се и од су ство по ли тич ких стра на-

78)  Pe ter F. Druc ker, ци ти ра ни рад, стр. 61.

79)  Лао Це, на вод Ги Сор ма на, ци ти ра ни рад, стр. 5.

80)  John Na is bitt, ци ти ра ни рад, стр. 125.

81)  Исто, стр. 170 и 110.

82)  Исто, стр. 109.

83) „Аме ри ка је успоставилa de fac to свет ску вла ду ко ја деј ству је углав ном у тај но сти, под-
ри ва и иг но ри ше за ко ни то иза бра на те ла као што су Ме ђу на род ни суд и ОУН“. (Џе ре ми 
Фокс, ци ти ра ни рад, стр. 48).
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ка на пла не тар ном ни воу, ко је уоста лом и на на ци о нал ном ни воу 
„по сто је још са мо фор мал но“.84) За раз ли ку од стра на ка, ко је су 
пре о ку пи ра не соп стве ним ин те ре си ма, не фор мал не гру пе из ра жа-
ва ју аутен тич не ин те ре се сво јих гру па ци ја и за ла жу се за њи хо во 
оства ри ва ње, због че га су оне пра ви ве сни ци не по сред не де мо кра-
ти је. 

У бор би за пра вед ни је ме ђу на род не од но се обес пра вље ни 
на ро ди и гра ђа ни се мо ра ју и не фор мал но и фор мал но по ве зи ва ти, 
и са сво јим ини ци ја ти ва ма и зах те ви ма из ла зи ти на ме ђу на род ну 
сце ну. Ко смо по лит ски мо дел де мо кра ти је ко ји пре по ру чу је Деј вид 
Хелд, „пред ви ђа мо гућ ност уво ђе ња оп штег ре фе рен ду ма у ви ше 
на ци ја-др жа ва исто вре ме но – у слу ча је ви ма ка да је на стао су коб 
из ме ђу раз ли чи тих при о ри те та ко ји се од но се на при ме ну де мо-
крат ских пра ва или на раз ли чи те свр хе јав них из да та ка; ус по ста-
вља ње јед не не за ви сне скуп шти не де мо крат ских на ро да ко ју они 
не по сред но би ра ју и ко ја им је од го вор на“.85)

На тај на чин ло кал на са мо у пра ва се мо же ин те гри са ти и 
пре ра сти у пла не тар ну са мо у пра ву, кроз ко ју ће це ло чо ве чан ство 
од лу чи ва ти о соп стве ној суд би ни, па и о пла не тар ним осно ва ма 
ло кал не са мо у пра ве. Ти ме ће се ис кљу чи ти мо гућ ност да о суд-
бо но сним пи та њи ма чо ве чан ства, ру ко во де ћи се не ким про фи тер-
ским ин те ре си ма од лу чу ју по вла шће ни по је дин ци, стран ке или 
гру па ци је.
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DraganZ.Markovic

PROSPECTSOFLOCALGOVERNMENT
INTERMSOFGLOBALIZATION

Resume
Me tro po li ses are trying the ir best to ti de the un de ve lo ped as firm-

ly as pos si ble and to in te gra te them in to the glo bal system. The most 
po wer ful co un tri es, di rectly or thro ugh its cor po ra ti ons, ke ep the en ti-
re world un der the ir con trol. Cen tra list and glo ba list ten den ci es spread 
from na ti o nal to the pla ne tary le vel. By pla ne ti za tion of the so cial re-
pro duc tion flows, the na tion-sta te is be co ming less sig ni fi cant. En tan-
gled in the net of glo ba li za tion, the na tion-sta te fo und it self in a po si tion 
to dis pos sess and abo lish it self. The glo bal or der do esn’t to le ra te any 
in te gra tion ba sed on de moc ra tic prin ci ples which can not be un der its 
con trol. The re is no real equ a lity on the lo cal nor on the glo bal le vel. 
Eco no mic ine qu a li ti es are be ing up gra ded by the so cial and po li ti cal 
ine qu a li ti es. The for mally proc la i med rights are not be ing ef fec tu a-
ted and are al so of ten pre ven ted. The al ter na ti ve to the an ti de moc ra-
tic glo ba li za tion can be the cre a tion of a ge nu i ne de moc ra tic in ter na-
ti o nal com mu nity ba sed on ac tual equ a lity and free com mu ni ca tion of 
all pe o ples and ci ti zens of the world. But the de moc ra tic in ter na ti o nal 
com mu nity is not pos si ble wit ho ut the ge nu i ne de moc ra ti za tion wit hin 
the na ti o nal com mu ni ti es. Ge nu i ne de moc ra ti za tion im pli es the over co-
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ming of par toc racy and de ve lop ment of the system of di rect de moc racy 
which will be in the in te rest of the po pu la tion at lar ge. Lo cal eco nomy 
and lo cal go vern ment co uld over po wer glo ba list eco nomy thro ugh the 
de moc ra tic jo i ning of in de pen dent bu si nes smen and lo cal com mu ni ti es 
at all le vels ba sed on the so ci ally ex pe di ent and pro fi ta ble de ve lop ment 
pro gra mes. In stead of par li a men tary, the con tem po rary so ci ety ne eds 
di rect de moc racy as the in di spen sa ble con di tion of the high tech so cial 
re pro duc tion. Di rect de moc racy im pli es di rect par ti ci pa tion of all in te-
re sted ci ti zens in ma king bin ding de ci si ons for everyone. Lo cal go vern-
ment de cen tra li za tion is be ing per for med along with glo bal cen tra li za-
tion as an as sump tion of es sen tial de moc ra ti za tion. To a hig her ex tent 
the ci ti zens are en gan ging in sa tisfying the ir ne eds on the ir own ini ti a ti-
ve thro ugh non-go vern men tal or ga ni za ti ons, in for mal gro ups and pe ti-
ti ons. Un li ke the par ti es, which are pre oc cu pied by the ir own in te rests, 
in for mal gro ups ex press aut hen tic in te rests of the ir gro u pings and they 
plead for the ir ac hi e ve ment, and thus re pre sent ge nu i ne har bin gers of 
di rect de moc racy. In the strug gle for mo re just in ter na ti o nal re la ti ons 
the di sem po we red pe o ples and ci ti zens must con nect them sel ves both 
on for mal and in for mal man ner, and co me on to the in ter na ti o nal sce ne 
with the ir de mands. In that way the lo cal go vern ment can in te gra te and 
grow in to the pla ne tary go vern ment thro ugh which the en ti re hu ma nity 
will de ci de on its de stiny, in clu ding the pla ne tary ba sis of lo cal go vern-
ment. 
Key words: lo cal go vern ment, glo ba li za tion, de cen tra li za tion, de moc ra ti za-

tion, de moc ra tic ca pa ci ti es

* Овај рад је примљен 03. ав гу ста 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 3. сеп тем бра 2014. године.
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ПОЈЕДИНАЧНЕОДГОВОРНОСТИ

Сажетак
Рад ана ли зи ра до са да шње ре зул та те те ку ће ре фор ме јав не 

упра ве у Ср би ји на пла ну уград ње на че ла од го вор но сти као јед ног 
од основ них обе леж ја кон цеп та до бре упра ве. Циљ ана ли зе је про-
це на ква ли те та ме ха ни за ма за утвр ђи ва ње ди сци плин ске од го вор-
но сти и ка жња ва ње и за шти ту уз бу њи ва ча. По ла зна прет по став-
ка је да ва ља но осми шље на и до след но спро ве де на нор ма тив на 
и ин сти ту ци о нал на ре ше ња за уста но вља ва ње од го вор но сти као 
фор ма тив ног прин ци па ор га ни за ци је ра да јав не упра ве ства ра ју 
окру же ње по год но за мо рал но ис прав но по сту па ње јав них слу жбе-
ни ка. Ва жност овог ис тра жи ва ња огле да се у чи ње ни ци да је ди но 
при вр же ност од го вор но сти су жа ва про стор за по ја ву ко руп ци је и 
та ко по сред но по ди же ква ли тет пру жа ња јав них услу га, те оси гу-
ра ва спро во ђе ње јав них по ли ти ка у скла ду са јав ним ин те ре сом. 
На осно ву на ла за спро ве де ног ис тра жи ва ња аутор за кљу чу је да 
по сто је струк тур не пре пре ке за ства ра ње рад ног окру же ња у јав-
ној упра ви по год ног за до след но по што ва ње етич ких стан дар да. 
Аутор на гла ша ва да од су ство ме ха ни зма за за шти ту уз бу њи ва ча 
пред ста вља нај сла би ју тач ку ре форм ских ме ра пред у зе тих у прав-
цу ја ча ња по је ди нач не од го вор но сти, те ти ме де ли мич но обе сми-
шља ва усво је не ци ље ве пре о бра жа ја јав не упра ве у Ср би ји у скла-
ду са узо ром по стин ду стриј ских де мо кра ти ја.
Кључ не ре чи: до бра упра ва, јав на упра ва, по је ди нач на од го вор ност, ди-

сци пли на, ка жња ва ње, уз бу њи ва ње, ин те гри тет јав не слу-
жбе, Ср би ја.
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Пред у слов успехa де мо кра ти је је до бро об у че на би ро кра ти ја 
„ко ја ужи ва до бар глас и има тра ди ци ју” (Јо зеф Шум пе тер, Joseph
Schumpeter).1) На жа лост, јав на упра ва у Ср би ји не ужи ва до бар 
глас ме ђу гра ђа ни ма ни ти има кон ти ну и ра ну де мо крат ску тра ди-
ци ју. На про тив, ре фор ма јав не упра ве на ла зи се у доц њи због го ди-
на про ве де них у „ра то ви ма за ју го сло вен ско на сле ђе” и под ме ђу-
на род ним ем бар гом то ком по след ње де ка де ми ну лог ве ка, те услед 
нео д луч ног и не до след ног пре о бра жа ја ин сти ту ци ја по ли тич ког 
по рет ка на кон 2000. го ди не. Гле да но са ста но ви шта оп ти мал ног 
ко ри шће ња јав них ре сур са, је ди но ва ља но осми шље не ре форм ске 
ме ре мо гу у ра зум ном вре ме ну да омо гу ће Ср би ји да ко ли ко то ли ко 
су стиг не по стин ду стриј ске зе мље, где се пру жа ње јав них услу га у 
све ве ћој ме ри ди ги та ли зу је и ауто ма ти зу је при ме ном но вих тех-
но ло шких до стиг ну ћа. Вла да Ре пу бли ке Ср би је усво ји ла је 2004. 
го ди не Стра те ги ју ре фор ме др жав не упра ве, а по том и два ак ци о-
на пла на (за раз до бље 2004–2008. и 2009–2012), и ти ме уоб ли чи ла 
из град њу нор ма тив ног и ин сти ту ци о нал ног окви ра мо дер не јав не 
упра ве, пре вас ход но усме ре не на ре ша ва ње го ру ћих дру штве них 
про бле ма и за до во ље ње по тре ба гра ђа на. 

Стра те ги ја као крај њи циљ ре фор ме утвр ђу је обез бе ђе ње ви-
со ког ква ли те та услу га гра ђа ни ма и ства ра ње др жав не упра ве ко ја 
ће зна чај но до при но си ти еко ном ској ста бил но сти и ква ли те ту жи-
вот ног стан дар да.2) Упр кос ви дљи вом по бољ ша њу у пру жа њу по је-
ди них јав них услу га, до ма ћа јав на упра ва на свим ни во и ма вла сти 
тр пи озбиљ не кри ти ке јав но сти због ве ли ког бро ја от кри ве них зло-
у по тре ба мо ти ви са них оства ре њем лич не или при ват не ко ри сти и 
че стих про пу ста ко ји оме та ју нор ма лан жи вот гра ђа на. Тра ди ци о-
нал на сте ре о тип на пред ста ва ти пич ног до ма ћег чи нов ни ка из ко-
ме ди ја Бра ни сла ва Ну ши ћа и са ти ра Ра до ја До ма но ви ћа до дат но је 
по ја ча на ка ри ка ту рал ним пор тре ти ма осли ка ним у ак ту ел ној ху мо-
ри стич кој се ри ји „Др жав ни по сао”, у про дук ци ји Ра дио-те ле ви зи је 
Вој во ди не. Реч је о не га тив ном узо ру слу жбе ни ка чи је се не зна ње, 
не струч ност, аљ ка вост, ба ха тост, не за ин те ре со ва ност за по ве рен 
јав ни по сао и жеђ за по ли тич ким па тро на том мо гу у крај њој ли ни-
ји све сти на је дан за јед нич ки име ни тељ – нео д го вор ност.

Ства ра ње де по ли ти зо ва не, ефи ка сне и ра ци о на ли зо ва не јав-
не ад ми ни стра ци је не ма сми сла без упо ред ног учвр шћи ва ња од-

1) На ве де но пре ма: То мас Бо то мор, Елитеидруштво, Me di ter ran Pu blis hing, Но ви Сад, 
2008, стр. 117.

2) „Стра те ги ја ре фор ме др жав не упра ве у Ре пу бли ци Ср би ји”, Вла да Ре пу бли ке Ср би-
је, но вем бар 2004, www.sr bi ja.gov.rs/ex tfi le/sr/45685/stra te gi ja_dr zav na_upra va_cyr.zip, 
06/06/2014.
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го вор но сти као јед ног од пот пор них сту бо ва ин те гри те та јав не 
слу жбе. По сма тра но са ста но ви шта ква ли те та жи вот ног стан дар-
да, сна жни ји ин те гри тет оси гу ра ва пру жа ње ква ли тет ни јих јав них 
услу га, бу ду ћи да сма њу је сте пен при су ства ко руп ци је и дру гих 
ви до ва мо рал но по гре шног по на ша ња у јав ном сек то ру. Из пер-
спек ти ве успе шног спро во ђе ња тран зи ци о не ре фор ме и при бли-
жа ва ња члан ству у Европ ској уни ји, ин те гри тет пру жа здра ву ин-
сти ту ци о нал ну осно ву за уград њу обим ног acquiscommunautaire-а 
у до ма ће за ко но дав ство и спро во ђе ње над на ци о нал них јав них по-
ли ти ка. Ипак, и на кон чи та ве де це ни је спро во ђе ња ре форм ских 
ме ра и да ље су при мет не струк тур не сла бо сти у ор га ни за ци ји и 
ра ду јав не упра ве. Пре гле дом из ве шта ја Европ ске ко ми си је об ја-
вље них у раз до бљу од 2005. до 2013. го ди не, мо же се ви де ти да 
су као нај круп ни ји не до ста ци пре по зна ти успо рен и не рав но ме ран 
ко рак ре фор ме без по др шке иза бра не вла сти на стра те шком ни воу, 
по ли ти за ци ја, ви шак за по сле них, ма њак ква ли фи ко ва них слу жбе-
ни ка, те да тре ба да ље ра ди ти на уна пре ђе њу по ли ти ке упра вља ња 
људ ским ре сур си ма за сно ва не на си сте му за слу га, ја ча њу струч-
но сти, про фе си о на ли зма и од го вор но сти јав них слу жбе ни ка.3) По-
след њи из ве штај об ја вљен ок то бра 2013. го ди не из но ва упо зо ра ва 
на не зна тан на пре дак у спро во ђе њу ре фор ме јав не упра ве у ви-
ду пи са ња но ве стра те ги је и пра те ћег ак ци о ног пла на (за раз до-
бље 2013–2016), по нов ног осни ва ња Са ве та за ре фор му др жав не 
упра ве ко ји го ди на ма уна зад ни је ак тив но ру ко во дио спро во ђе њем 
Стра те ги је ре фор ме др жав не упра ве и ме ра из Ак ци о ног пла на, те 
да љег од ла га ња до но ше ња за ко на о оп штем управ ном по ступ ку 
и не ус кла ђе но сти за ко на о управ ним спо ро ви ма са стан дар ди ма 
Европ ске уни је у обла сти суд ског над зо ра управ них ака та.4) Пре ма 
ми шље њу Европ ске ко ми си је, ре фор му оме та лош ква ли тет стра-
те шког пла ни ра ња и упра вља ња јав ном упра вом, док се за по шља-
ва ње и на пре до ва ње од ви ја ју не тран спа рент но и ни су за сно ва ни на 
на че лу за слу га.5) 

Бу ду ћи да је рад но окру же ње по год но за мо рал но ис прав но 
по сту па ње јав них слу жбе ни ка мо гу ће из гра ди ти пр вен стве но ја ча-
њем од го вор но сти као ор га ни за ци о ног прин ци па јав не упра ве, у 
на ред ном одељ ку ће мо по јам лич не од го вор но сти са гле да ти кроз 

3) Го ди шњи из ве шта ји Европ ске ко ми си је до ступ ни су на: http://ec.euro pa.eu/en lar ge ment/
co un tri es/stra tegy-and-pro gress-re port/in dex_en.htm.

4) “Ѕerbia: 2013 Рro gress Re port”, Com mu ni ca tion from the Сommission to the Еuropean Рar-
li a ment and the Сouncil, COM(2013) 700 fi nal, 16 Oc to ber 2013, http://ec.euro pa.eu/en lar ge-
ment/pdf/key_do cu ments/2013/ pac ka ge/broc hu res/ser bia_2013.pdf, р. 8.

5) Исто, стр. 9.
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ње го ву те сну ве зу са кон цеп том до бре упра ве и ети ком јав не слу-
жбе.

1.ОДГОВОРНОСТКАО
„УГАОНИКАМЕН”ДОБРЕУПРАВЕ

Чо век има од го вор ност, а не власт.
изрекасеверноамеричкихдомородаца

Пре ма кла сич ним схва та њи ма уло ге би ро кра ти је у де мо крат-
ски устро је ном по ли тич ком по рет ку, де ло твор ност јав не упра ве оси-
гу ра на је си сте мом вред но сно не у трал них ра ци о нал них пра ви ла на 
ко ји ма по чи ва ју без лич ни од но си из ме ђу чи нов ни ка и гра ђа на, од-
но сно ин ди фе рент ност пре ма ин ди ви ду ал но сти чла но ва по ли тич ке 
за јед ни це.6) Прак са са вре ме них по стин ду стриј ских по ли ар хи ја ис-
трај но све до чи да плод „не у трал ног” лич ног ста ва јав ног слу жбе ни-
ка не мо ра ну жно да во ди ка ху ма но сти и раз у ме ва њу по тре ба чла-
но ва јед не по ли тич ке за јед ни це. За јав ну упра ву ко ја си сте мат ски 
не по ни жа ва љу де ко ји од ње за ви се, мо же се ре ћи да при па да „при-
стој ном дру штву” (Ави шај Мар га лит).7) Оства ре ње иде а ла при стој-
ног дру штва те сно је по ве за но са до сти за њем стан дар да са др жа них 
у кон цеп ту до бре упра ве, ко ји об у хва та упра вља ње јав ним по сло-
ви ма за сно ва но на вла да ви ни пра ва, и то та ко да бу ду оси гу ра ни 
тран спа рент ност, од го вор ност, јед на кост мо гућ но сти и уче шће свих 
за ин те ре со ва них дру штве них ак те ра, по сти за ње кон сен зу са, ефи ка-
сно сти и де ло твор но сти.8) 

Кон цепт до бре упра ве зах те ва мно го ви ше од из бе га ва ња не-
за ко ни тог де ло ва ња: јав ни слу жбе ник мо ра да по се ду је ја сну свест о 
то ме да слу жи гра ђа ни ма и бри не се о јав ном ин те ре су. Слу жбе ник 
усво је не ци ље ве јав них по ли ти ка мо ра да се оства ру је не би ло ка ко, 

6) Основ на ста но ви шта у окви ру тзв. ста ре шко ле јав не упра ве (OldPublicAdministra-
tion) или тра ди ци о нал ног мо де ла јав не упра ве по гле да ти у: Max We ber, “Bu re a uc racy”, 
in: Jay M. Sha fritz and Al bert C. Hyde (eds), ClassicsofPublicAdministration, Thom son 
Wad sworth, Bo ston, 2007, pp. 43–48; Wo o drow Wil son, “The Study of Ad mi ni stra tion”, pр. 
16–27; Frank J. Go od now, “Po li tics and Ad mi ni stra tion”, pp. 28–30; Fre de rick W. Taylor, 
“Sci en ti fic Ma na ge ment”, pp. 36–38; Her bert Si mon, “The Pro verbs of Ad mi ni stra tion”, pp. 
124–137; Dwight Wal do, “The Ad mi ni stra ti ve Sta te”, pp. 138–142. Сви тек сто ви на ве де ни 
су из хре сто ма ти је: Jay M. Sha fritz and Al bert C. Hyde (eds), ClassicsofPublicAdmini-
stration, op. cit.; Owen E. Hug hes, PublicManagementandAdministration:AnIntroduction, 
Pal gra ve Mac mil lan, Ba sing sto ke, 2003, pр. 17–32.

7) Ави шај Мар га лит, Пристојнодруштво, Ра дио Б92, Бе о град, 1998, стр. 183. Аутор син-
таг мом „при стој но дру штво” озна ча ва дру штво у ко ме ин сти ту ци је не по ни жа ва ју љу де. 

8) “What is Good Go ver nan ce?”, The Uni ted Na ti ons Eco no mic and So cial Com mis sion for 
Asia and the Pa ci fic (ESCAP), 24 De cem ber 2006, www.une scap.org/hu set/gg/go ver nan ce.
htm, 03/06/2014.
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већ ис кљу чи во на мо рал но ис пра ван на чин. Реч је о ста рој и уни вер-
зал ној ци ви ли за циј ској те ко ви ни чи ји се тра го ви мо гу про на ћи још 
у пе том ве ку пре Хри ста, ка да је ки не ски фи ло зоф Кон фу чи је раз-
ли ко вао „ис прав ност” (yi) од „ћа ра” (li). Ис прав ност је ка да у из ве-
сној си ту а ци ји чи ни мо ства ри ра ди њих са мих, јер су то ства ри ко је 
је мо рал но ис прав но чи ни ти; ако их по је ди нац чи ни са мо из не ке 
ко ри сти (ћа ра) та да, иако чи ни оно што тре ба, ње гов по сту пак ни је 
ис пра ван.9) Јав ни слу жбе ни ци мо гу да бу ду сјај ни струч ња ци или 
ру ко во ди о ци и да, но ми нал но по сма тра но, оства ру ју по ста вље не 
ци ље ве јав не по ли ти ке, али ако то чи не уз зло у по тре бу по ве ре них 
јав них овла шће ња он да њи хо во чи ње ње ни је мо рал но ис прав но. 
Од сту па ње од ети ке у во ђе њу јав них по сло ва не мо же се оправ да-
ти праг ма ти змом свој стве ним оства ре њу нпр. по слов них ин те ре са у 
во ђе њу пред у зе ћа, јер они не мо ра ју ну жно да бу ду по ду дар ни оп-
штем ин те ре су. 

У сре ди шту иде је о до број упра ви сто ји ин те гри тет, ко ји се 
нај са же ти је мо же од ре ди ти као че сти тост јав ног слу жбе ни ка у оба-
вља њу по ве ре них ду жно сти та ко да се слу же ње јав ном ин те ре су 
и упра вља ње ре сур си ма за јед ни це оства ре на нај бо љи мо гу ћи на-
чин.10) У окол но сти ма ве ли ког бро ја ра зно ли ких од ре ђе ња пој ма 
ин те гри те та јав не упра ве, за по тре бе овог ра да ко ри сти ће мо де фи-
ни ци ју ко ја ин те гри тет од ре ђу је као прак су оба вља ња про фе си о-
нал них ду жно сти про ис те клих из по ве ре не јав не слу жбе у скла ду 
са јав ним ин те ре сом, етич ким ко дек сом и оп штим мо рал ним нор-
ма ма, те уз по што ва ње основ них људ ских пра ва и де мо крат ских 
на че ла.11)

Ни во при вр же но сти етич ким стан дар ди ма усло вљен је збир-
ним деј ством ви ше ме ђу соб но ис пре пле та них чи ни ла ца, по пут сте-
пе на по ли ти за ци је, ква ли те та ру ко во ђе ња и упра вља ња људ ским 
ре сур си ма, сте пе ном тран спа рент но сти и де ло твор но сти ме ха ни-

9) Де таљ ни је ви де ти у: Фунг Ју-Лан, Историјакинескефилозофије, Но лит, Бе о град, 1992, 
стр. 55–56.

10) Реч ин те гри тет по ти че од ла тин ске ре чи integras и озна ча ва не по вре ђе ност, чи сто-
ту ду ше, ча сност, че сти тост и не ви ност (на ве де но пре ма: Ми лан Ву ја кли ја, Лексикон
странихречиииз ра за, Про све та, Бе о град, 1980, стр. 352); Elia Armstrong, “In te grity, 
Tran spa rency and Ac co un ta bi lity in Pu blic Ad mi ni stra tion: Re cent Trends, Re gi o nal and In-
ter na ti o nal De ve lop ments and Emer ging Is su es”, Uni ted Na ti ons, August 2005, пре у зе то 
са адре се http://un pan1.un.org/in tra doc/gro ups/pu blic/do cu ments/un/un pan020955.pdf, pp. 
1–2; Chri stoph Dem mke, “Wor king To wards Com mon Ele ments in the Fi eld of Et hics and 
In te grity”, Euro pean In sti tu te of Pu blic Ad mi ni stra tion, Ma a stricht, 2004, www.eupan.eu/fi-
les/re po si tory/do cu ment/of fi cial_do cu ments/43th_ Me e ting_of_Di rec tors_Ge ne ral/HRWG_
EIPA_study_Et hics&In te grity.pdf, p. 16.

11) Ср ђан Ко раћ, Интегритетнаднационалног службеникаЕвропске уније, Ин сти тут за 
ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 2010, стр. 53.
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за ма уну тра шње и спољ не кон тро ле. У овом ра ду усред сре ди ће мо 
ана ли зу са мо на ме ха ни зме оства ри ва ња уну тра шње кон тро ле, ко је 
по сред ством утвр ђи ва ња од го вор но сти и ка жња ва ња у зна чај ној 
ме ри ути чу на из град њу етич ког рад ног окру же ња у јав ној упра ви.

Са ма иде ја јав не слу жбе уте ме ље не на за шти ти и оства ре-
њу јав ног ин те ре са на го ве шта ва да од го вор ност у се би не са др жи 
са мо од го вор на пи та ње шта је учи ње но, не го и ка ко је то учи ње-
но. Пре ма ми шље њу аме рич ког те о ре ти ча ра јав не упра ве Еро на 
Вил дав ског (AaronWildavsky), у ту ма че њу од го вор но сти дру го ра-
зред но пи та ње је ко ли ко ква ли тет но слу жбе ник по сти же ци ље ве, а 
пр во ра зред но – ко је ци ље ве је ис прав но ода бра ти за оства ре ње.12) 
Сто га је јав на слу жба нај пре чин лич не од го вор но сти јер зах те ва 
усме ра ва ње жи вот не енер ги је, ин те лек ту ал них и дру гих спо соб но-
сти ка оства ре њу до бро би ти за чи та ву по ли тич ку за јед ни цу. 

Де ла ње у скла ду са јав ним ин те ре сом ни је мо гу ће без мо рал-
но ис прав ног про су ђи ва ња ко је узи ма у об зир и по тре бе и ин те ре се 
дру гих. Но, бу ду ћи да је чо век услед сла бо сти во ље склон да јав ну 
слу жбу пре схва ти као моћ вла да ња над они ма ко ји не оба вља ју 
јав не по сло ве, нео п ход но је по ста ви ти чвр сте гра ни це ње го вог де-
ла ња. Је ди на по у зда на га ран ци ја да јав ни слу жбе ник не ће усво ји ти 
обра сце рђа вог по на ша ња као „нор ма лан” стил ра да, је су ме ха ни-
зми од го вор но сти за сно ва ни на зах те ви ма ети ке ду жно сти и ети ке 
вр ли не, бу ду ћи да је ди но они мо гу да су зе про стор за по ја ву ко руп-
ци је и ти ме по сред но по диг ну ква ли тет пру жа ња јав них услу га, те 
оси гу ра ју об ли ко ва ње и спро во ђе ње јав них по ли ти ка и про гра ма у 
скла ду са јав ним ин те ре си ма.

Због то га је циљ утвр ђи ва ња од го вор но сти у обла сти ра да 
јав не ад ми ни стра ци је да се уста но ви да ли је, и ако је сте у ко јој 
ме ри, не ки чи нов ник по сту пао у скла ду са јав ним ин те ре сом, на-
че ли ма де мо кра ти је, вла да ви не пра ва, јав но сти, не при стра сно сти, 
ефи ка сно сти, пред ви дљи во сти, те по све ће но сти и отво ре но сти 
пре ма гра ђа ни ма, као и да ли је по сти гао до бре ре зул та те у ра ду.13) 
У те ме љу свих ме ха ни за ма сто је стро го про пи са не, фор мал не про-

12) Aaron Wil davsky, “What Is Per mis si ble So That This Pe o ple May Sur vi ve?: Jo seph the Ad mi-
ni stra tor”, PS:PoliticalScienceandPolitics, Vol. 22, No. 4, De cem ber 1989, p. 787.

13) Ger rit S. A. Dijkstra, “Ci vil Ser vi ce Systems and Re spon si bi lity, Ac co un ta bi lity and Per for-
man ce: A Mul ti-di men si o nal Ap pro ach”, in: Jos C. N. Ra adschel ders, Theo A. J. To o nen, Frits 
M. Van der Me er (eds), TheCivilService in the21stCentury:ComparativePerspectives, 
Pal gra ve Mac Mil lan, Ba sing sto ke and New York, 2007, рр. 216–229; “Euro pean Prin ci ples 
for Pu blic Ad mi ni stra tion”, SIGMAPapers, No. 27, No vem ber 1999, OECD & EU, http://un-
pan1.un.org/in tra doc/gro ups/pu blic/do cu ments/nis pa cee/un pan006804.pdf, p. 12; Ja mes Sva-
ra, TheEthicsPrimerforPublicAdministratorsinGovernmentandNonprofitOrganizations, 
Jo nes and Bar tlett Pu blis hers, Sud bury (MA), 2007, pр. 28–35.
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це ду ре од но сно њи хо ва свр ха је да у крај њој ли ни ји оси гу ра ју да 
се слу жбе ни ци при др жа ва ју на че ла „упра вља ње по сред ством пра-
ва”, ка ко би се ефи ка сно за шти ти ли јав ни ин те рес и пра ва по је ди-
на ца.14) По сту па ње у скла ду са уста вом и за ко ном те мељ но је на че-
ло де ло ва ња јав не упра ве и ње го во ва же ње је из над од го вор но сти 
пре ма над ре ђе ном, ко ле га ма или под ре ђе ном, као и из над ода но сти 
по ли тич кој стран ци на вла сти.15) 

Пре ма оп ште при хва ће ним ме ђу на род ним стан дар ди ма усво-
је ним под окри љем Ор га ни за ци је за еко ном ску са рад њу и раз вој 
(OECD) и Са ве та Евро пе, за ва ља но утвр ђи ва ње лич не од го вор но-
сти у јав ној упра ви нео п ход не су про це ду ре за над зор, при ја вљи ва-
ње и ис тра жи ва ње слу ча је ва кр ше ња пра ви ла ко дек са по на ша ња, 
те ад ми ни стра тив не и ди сци плин ске ме ре ко је тре ба да обес хра бре 
не ре гу лар но сти.16)

2.КОНЦЕПТУАЛНЕМАЊКАВОСТИ
РЕФОРМЕЈАВНЕУПРАВЕУСРБИЈИ

Пре не го што пре ђе мо на ана ли зу ме ха ни за ма за утвр ђи ва ње 
од го вор но сти у до ма ћој јав ној упра ви, раз мо три ће мо уоче не кон-
цеп ту ал не не ја сно ће ко је са др жи Стра те ги ја за ре фор му др жав не 
упра ве у по гле ду де фи ни са ња од го вор но сти јав них слу жбе ни ка. 
Су де ћи пре ма осла ња њу на ен гле ски из раз accountabilityforacti-
ons ка да опи су је од го вор ност за соп стве ни рад као јед ну од основ-
них оба ве за јав ног слу жбе ни ка, Стра те ги ја за пра во ме ша пој мо ве 
спољ не и лич не од го вор но сти.17) По јам спољ не од го вор но сти, ко ји 
се у ан гло а ме рич кој те о ри ји по ли тич ког си сте ма озна ча ва тер ми-
ном accountability, од но си се на оба ве зу јав них ин сти ту ци ја да иза-
бра ним ор га ни ма вла сти – а по сред но, у крај њој ин стан ци гра ђа-
ни ма – ре дов но по ла жу ра чун за то ка ко оба вља ју про фе си о нал не 
ду жно сти у по ве ре ном де ло кру гу јав них по сло ва.18) Да кле, ов де је 

14) “Euro pean Prin ci ples for Pu blic Ad mi ni stra tion”, op. cit., pp. 12–13.

15) Je remy Po pe, ConfrontingCorruption:TheElementsofaNationalIntegritySystem—TISo-
urceBook2000, Tran spa rency In ter na ti o nal, Ber lin, 2001, p. 179.

16) Упо ре ди ти: “Prin ci ples for Ma na ging Et hics in the Pu blic Ser vi ce”, PUMAPolicyBrief, No. 
4, May 1998, Pu blic Ma na ge ment Ser vi ce, OECD, www.oecd.org/da ta o ecd/60/13/1899138.
pdf, p. 5; “Mo del co de of con duct for pu blic of fi ci als”, Ap pen dix to Re com men da tion No. R 
(2000) 10, 11 May 2000, The Com mit tee of Mi ni sters of the Co un cil of Euro pe, www.coe.
int/t/dghl/mo ni to ring/gre co/do cu ments/Rec(2000)10_EN.pdf, р. 5.

17) „Стра те ги ја ре фор ме др жав не упра ве у Ре пу бли ци Ср би ји”, op. cit., стр. 40

18) Оп шир ни је у: Da rio Ca sti gli o ne, “Ac co un ta bi lity”, in: Mark Be vir (ed.), Encyclopediaof
Governance, First Vo lu me, SA GE Pu bli ca tons, Tho u sand Oaks (CA), 2007, pp. 1–7; Ми лан 
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реч о оба ве зи да се гра ђа ни ма као но си о ци ма су ве ре не вла сти об-
ја сни шта је не ка јав на ин сти ту ци ја узе то као ор га ни за ци о на це ли-
на ура ди ла (или про пу сти ла да ура ди), или за што је иза бран је дан 
смер ак ци је а не не ки дру ги.

Ка да је реч о од го вор но сти јав них слу жбе ни ка за лич не по-
ступ ке, ту се ми сли на по је ди нач ну од го вор ност ко ја се у ан гло-
а ме рич кој ака дем ској ли те ра ту ри озна ча ва из ра зом responsibility. 
По је ди нач на (лич на) од го вор ност об у хва та су бјек тив ну, уну тра-
шњу ди мен зи ју спо соб но сти и во ље чи нов ни ка да као ин ди ви дуа 
из вр ша ва кон крет не про фе си о нал не за дат ке про ис те кле из по ве-
ре не јав не слу жбе.19) Јав ни слу жбе ник као де лат ник је мо рал но од-
го во ран за све сво је до бро вољ не рад ње: сло бод на во ља иде ску па 
са све шћу о по сле дич ном де ло ва њу ми сли и од лу ка, од но сно на-
чи ње них из бо ра о прав цу (не)де ло ва ња. Са мо осо ба ко ја је има-
ла мо гућ ност да чи ни дру га чи је, а ни је та ко по сту пи ла, сма тра се 
од го вор ном. Ако де лат ник пред ви ди као ве ро ват не из ве сне штет-
не по сле ди це сво га (не)чи ње ња или од лу чи ва ња о (не)чи ње њу и, 
упр кос то ме, на ста ви да по сту па та ко да на ста ну те по сле ди це, 
он да су оне по сред но на ме ра ва не.20) Лич на од го вор ност укљу чу је 
ауто но ми ју де лат ни ка и ње го ву спо соб ност да на осно ву соп стве-
них уви да сâм се бе мо ти ви ше, над зи ре и уре ђу је сво је по на ша ње, 
ка ко би ускла дио де ла ње са мо рал ним стан дар ди ма.21) Уто ли ко се 
од јав ног слу жбе ни ка оче ку је да као мо рал но зрео по је ди нац сâм 
при хва ти мо рал не нор ме, без или пре упо тре бе ика кве спољ не при-
ну де и по ла га ња ра чу на не ком спољ ном ауто ри те ту. Са мим чи ном 
из бо ра јав не слу жбе као про фе си је чи нов ник су штин ски при хва та 
од го вор ност као пра ти о ца овла шће ња и над ле жно сти ко ји су му 
по ве ре ни у окви ру рад ног ме ста. 

Јаз из ме ђу ло ших ис хо да де ло ва ња јед не ор га ни за ци је и до-
брих по је ди нач них на ме ра за по сле них, че сто при су тан у прак си, 
као да на ме ће прет по став ку да јав ном слу жбе ни ку као ин ди ви дуи 
ни је мо гу ће при пи са ти од го вор ност за не што што ни је би ла ње го ва 

Ма тић, „Од го вор ност”, у: Ми лан Ма тић (ред.), Енциклопедијаполитичкекултуре, Са-
вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 773–779; Ен дру Хеј вуд, Политика, Клио, 
Бе о град, 2004, стр. 590, 725.

19) О при ро ди лич не од го вор но сти по гле да ти у: Мо риц Шлик, „Ка да је чо век од го во ран” 
и Ха ри Г. Франк фурт, „Сло бо да во ље и по јам лич но сти”, оба тек ста у: Пе тар Бо ја нић и 
Пре драг Кр стић (прир.), Одговорност:индивидуалнаиколективна, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 2008, стр. 173–196.

20) Џон Ме ки, Етика, Пла то, Бе о град, 2004, стр. 209.

21) Tho mas Bi vins, “Re spon si bi lity and Ac co un ta bi lity”, in: Kathy Fit zpa trick and Ca rolyn Bron-
stein (eds), EthicsinPublicRelations:ResponsibleAdvocacy, SA GE Pu bli ca ti ons, Tho u sand 
Oaks (CA), 2006, р. 22.
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лич на на ме ра. Сло же ност са вре ме них про це са об ли ко ва ња и спро-
во ђе ња јав них по ли ти ка оди ста мо же да на ве де на по гре шну по ми-
сао да се ра ђа про блем тач ног утвр ђи ва ња по је ди нач не од го вор но-
сти – тзв. про блем број них ру ку (many-handsproblem), јер је че сто 
те шко уста но ви ти обим по је ди нач ног до при но са у на стан ку штет-
ног ис хо да.22) Из не та ар гу мен та ци ја опа сна је за то што ин ди ви ду-
ал ну од го вор ност „рас пр шу је” под јед на ко на све чла но ве ко лек ти-
ва, чи ме ства ра при вид да не ма кон крет ног но си о ца од го вор но сти 
па ни је ни мо гу ће при ме ни ти санк ци ју. Сâма иде ја од го вор но сти 
као вољ ног чи на мо рал но зре лог по је дин ца ти ме се на ру ша ва. Ве зе 
уче сни ка у лан цу од лу чи ва ња са не же ље ним ре зул та ти ма се за ма-
гљу ју, што по сте пе но и не при мет но код јав них слу жбе ни ка иза зи ва 
„етич ко сле пи ло”. На опа сне по сле ди це етич ког сле пи ла упо зо ра ва 
бри тан ски про фе сор фи ло зо фи је Де рек Пар фит (De rek Par fit) тврд-
њом да је по је ди нач на рад ња ло ша, чак иако не мо же да на не се 
ште ту дру го ме, уко ли ко пред ста вља део ни за рад њи ко је за јед нич-
ким деј ством мо гу да про из ве ду ште ту за дру ге – бу ду ћи да да нас 
од лу ка по је дин ца по га ђа да ле ко ве ћи број љу ди не го што је био 
слу чај пре сто и ви ше го ди на.23) 

На ве де ни раз ло зи ука зу ју да по је ди нач на од го вор ност пред-
ста вља је дан од пот пор них сту бо ва ин те гри те та јав не упра ве, те 
сто га ре форм ске ме ре мо ра ју да бу ду пр вен стве но усме ре не на ње-
но ја ча ње уну тар са мог ад ми ни стра тив ног апа ра та. Спољ на од го-
вор ност јав не упра ве као де ла из вр шне гра не вла сти ни ка ко ни је 
ма ње ва жна, не го је ње на свр ха да бу де до да тан под стрек или ко-
рек тив за јав не слу жбе ни ке да по сту па ју у скла ду са про пи си ма и 
етич ким стан дар ди ма.

Кон цеп ту ал не мањ ка во сти су при сут не и у устав ном и за-
кон ском окви ру. Прем да јам чи пра во гра ђа на да упра вља ју јав ним 
по сло ви ма и да под јед на ким усло ви ма сту па ју у јав ну слу жбу и 
на јав не функ ци је (члан 53), Устав Ср би је ниг де не по ми ње из ри-
чи то пра во на до бру упра ву.24) Бу ду ћи је реч о но вом али оп ште-
при хва ће ном гра ђан ском пра ву, чи ни се да ни је сме ла да се про пу-
сти при ли ка да се пра во на до бру упра ву уве де у нај ви ши прав ни 
акт, по себ но има ју ћи у ви ду по ли тич ку и про це ду рал ну сло же ност 
про ме не устав них од ред би. Основ на мањ ка вост кон цеп ту ал не при-
ро де са др жа на у за ко но дав ству је, на пр ви по глед, са мо тер ми но-

22) Ja mes Sva ra, TheEthicsPrimerforPublicAdministratorsinGovernmentandNonprofitOr-
ganizations, op. cit., p. 37.

23) Де нис Ф. Томп сон, Политичкаетикаијавнаслужба, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, 
стр. 72.

24) „Устав Ре пу бли ке Ср би је”,СлужбенигласникРС, бр. 83/2006. 
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ло шка и са др жа на је у упо тре би две ју син таг ми – државнауправа 
и државнислужбеник.25) Ми са о на инер ци ја тво ра ца на цр та за ко на 
ве ро ват но усло вље на на сле ђем не ка да шњег ре ал со ци ја ли стич ког 
по рет ка, у ко јем је др жа ва за и ста би ла је ди ни ак тер по ли тич ког 
жи во та, од у да ра од кон цеп та де мо крат ски уре ђе не по ли тич ке за-
јед ни це и до бре упра ве. Упра ва (ад ми ни стра ци ја) и ње ни слу жбе-
ни ци ни ка ко не мо гу би ти државни, за то што не слу же др жа ви не го 
гра ђа ни ма и тре ба ло би да ис кљу чи во де лу ју сход но јав ном ин те-
ре су (оп штем до бру). Устав на „по твр да” атри бу та државни мо гла 
би да на ве де чи нов ни ке – ма кар под све сно – на по гре шан за кљу чак 
да су они пре вас ход но ду жни да ра де за ин те ре се вла да ју ће ели те, 
а не за јав ни ин те рес. Те о ри ја и прак са мо дер них де мо крат ских по-
ре да ка ука зу је на за ко но мер ност пре ма ко јој вла да ју ћа ели та че сто 
по ку ша ва да при ват не ин те ре се за о де не пла штом „др жав но сти” и 
на вод не бри ге за све гра ђа не, па пар ти ку лар но де фи ни сан држав-
ни ин те рес не мо ра ну жно да се по ду да ра са оп штим ин те ре сом ве-
ћи не. Због то га уста во тво рац и за ко но да вац ни су сме ли да на чи не 
„тер ми но ло шки” пре вид, већ је у текст тре ба ло уве сти оп ште при-
хва ће не син таг ме јавнауправа и јавнислужбеник.

3.ДИСЦИПЛИНСКОКАЖЊАВАЊЕ

Чо век ко ји жи ви без ди сци пли не уми ре без ча сти.
исландскаизрека

Ди сци пли на има ва жан сим бо лич ки зна чај у сва кој ор га ни-
за ци ји, па и у јав ној упра ви, јер осна жу је до след но по што ва ње 
етич ких стан дар да оба вља ња јав них по сло ва, под у пи ре при хва та-
ње за јед нич ких нор ми и вред но сти и одр жа ва опа жа ње да је јав на 
упра ва ме сто где се пре кр ши о ци по зи ва ју на од го вор ност.26) Ети-
мо ло шки гле да но, ди сци пли на (лат. disciplina) озна ча ва ред, по ре-
дак, стег.27) Из раз ди сци пли на је у са вре ме ни реч ник дру штве них 
на у ка и ад ми ни стра тив не прак се до спео пре ко сред њо ве ков них 
за пад но е вроп ских спи са, где је но сио ви ше зна че ња: 1) упут ство, 
уче ње, на ста ва; 2) вој на обу ка; 3) ка жња ва ње пра ће но по ка ја њем; 

25) Стра те ги ја ре фор ме др жав не упра ве чак са др жи је зич ку и пој мов ну гре шку јер ен гле ску 
син таг му civilservants не тач но пре во ди са „др жав ни слу жбе ни ци” („Стра те ги ја ре фор-
ме др жав не упра ве у Ре пу бли ци Ср би ји”, ор. сit., стр. 44).

26) Te rry Lam boo, Ka rin Last hu i zen and Leo W.J.C. Hu berts, “How to en co u ra ge et hi cal be ha-
vi or: the im pact of po li ce le a der ship on po li ce of fi cers ta king gra tu i ti es”, in: Leo W.J.C. Hu-
berts, Je roen Ma esschalck and Ca ro le Jur ki e wicz (eds), EthicsandIntegrityofGovernance:
PerspectivesAcrossFrontiers, Ed ward El gar Pu blis hing, Nort hamp ton (MA), 2008, p. 162.

27) Ми лан Ву ја кли ја,Лексиконстранихречииизраза, op. cit., стр. 233.
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4) по сту па ње ко је ис пра вља или ка жња ва; и 5) ис прав но по на ша ње 
сте че но обу ком.28) Зна чењ ске на сла ге ре чи дисциплина и да нас су 
при ме њи ве у кон тек сту ор га ни за ци је јав не упра ве, а мо гу се са же-
ти у ту ма че њу ди сци пли не као скло па ме ра усме ре них на под сти-
ца ње пре кр ши о ца да ка зну схва ти као уче ње кроз вла сти те гре шке, 
вољ но ин тер на ли зу је етич ке стан дар де и ти ме по пра ви бу ду ће по-
сту па ње.

Основ на за кон ска оба ве за до ма ћег јав ног слу жбе ни ка је да 
по ве ре не ду жно сти оба вља објек тив но, не при стра сно, струч но и 
ис кљу чи во у скла ду са Уста вом, за ко ном и дру гим про пи си ма.29) У 
овом по пи су чи ни се да је из о ста ла ве о ма ва жна за кон ска оба ве за 
јав ног слу жбе ни ка – ко ју је за ко но да вац мо жда сма трао им пли цит-
ном па је због то га ни је унео у текст – а то је да де лу је и ускладуса
јавниминтересима. На ве де на фор му ла ци ја је део оп ште при хва ће-
них ме ђу на род них стан дар да и ње на уград ња у за ко не је зна чај на, 
јер чи нов ни ку пру жа етич ку ори јен та ци ју за де ло ва ње чак и ка да 
ва же ћи про пи си или од лу ке ру ко во ди ла ца ни су по ду дар ни ци љу 
по сти за ња оп штег до бра.30) То се мо же ви де ти на при ме ру уре ђе ња 
оба ве зе по слу шно сти над ре ђе ном, пре ма ко јој слу жбе ник мо ра да 
спро ве де на лог прет по ста вље ног ру ко во ди о ца, чак и ка да оправ да-
но сма тра да је не ре гу ла ран или сум ња да ће про из ве сти озбиљ не 
те шко ће. Пре ма чла ну 18 За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма, слу-
жбе ник је ду жан да из вр ши усме ни на лог прет по ста вље ног, из у зев 
кад сма тра да је на лог су про тан про пи си ма, пра ви ли ма стру ке или 
да ње го во из вр ше ње мо же да про у зро ку је ште ту, што са оп шта ва 
прет по ста вље ном. На лог ко ји прет по ста вље ни по но ви у пи сме ном 
об ли ку јав ни слу жбе ник је ду жан да из вр ши. 

На ве де но ре ше ње је са гла сно ме ђу на род ним стан дар ди ма, 
осим из у зет ка ко ји се од но си на си ту а ци ју ка да би из вр ше њем на-
ло га над ре ђе ног би ли пре кр ше ни без бед но сни стан дар ди.31) Упр-
кос не спор ним раз ло зи ма у при лог очу ва ња хи је рар хиј ског лан-
ца ру ко во ђе ња, чи ни се да ова кво нор ма тив но ре ше ње не узи ма 
до вољ но у об зир чи ње ни цу да се број на од сту па ња од стан дар да 
ети ке јав не упра ве по ја вљу ју у сва ко днев ном ра ду упра во у ме ђу-
про сто ру прав но и мо рал но до зво ље ног по сту па ња, што зна чи да 
по на ша ње ко је по сред но или не по сред но ште ти јав ним ин те ре си-

28)  www.etymon li ne.com/in dex.php?term=di sci pli ne&al lo wed_in_fra me=0.

29) „За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма”, чла но ви 5 и 6, СлужбенигласникРС, бр. 79/2005.

30) Упо ре ди ти са: “Mo del co de of con duct for pu blic of fi ci als”, Ar tic le 5, op. cit., p. 4; “Prin ci-
ples for Ma na ging Et hics in the Pu blic Ser vi ce”, op. cit., р. 3. 

31) Упо ре ди ти са: “Mo del co de of con duct for pu blic of fi ci als”, Ar tic le 12 — “Re por ting”, op. 
cit., p. 5; “Prin ci ples for Ma na ging Et hics in the Pu blic Ser vi ce”, op. cit., р. 4.
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ма не мо ра да бу де нор ма ма ну жно де фи ни са но као про тив прав но. 
На ци о нал на стра те ги ја за бор бу про тив ко руп ци је да је пре по ру ку 
да се ство ре прет по став ке за за шти ту јав них слу жбе ни ка ко ји од-
би ју из вр ша ва ње про тив за ко ни тих на ло га прет по ста вље них.32) 

Ди сци плин ски по сту пак по кре ће ру ко во ди лац, на соп стве-
ну ини ци ја ти ву или на пред лог ли ца ко је је прет по ста вље но јав-
ном слу жбе ни ку. Ди сци плин ски по сту пак по кре ће се пи сме ним 
за кључ ком ко ји се до ста вља јав ном слу жбе ни ку, а по сту пак во ди и 
о ди сци плин ској од го вор но сти од лу чу је ру ко во ди лац или тро чла-
на ди сци плин ска ко ми си ја ко јој он мо же да пре не се овла шће ња. У 
усме ној рас пра ви јав ни слу жбе ник из ла же од бра ну, лич но или пре-
ко за ступ ни ка, а мо же да до ста ви и пи сме ну од бра ну. При из бо ру и 
од ме ра ва њу ди сци плин ске ка зне во ди се ра чу на о сте пе ну од го вор-
но сти др жав ног слу жбе ни ка, те жи ни по сле ди ца по вре де ду жно сти 
и су бјек тив ним и објек тив ним окол но сти ма под ко ји ма је по вре-
да ду жно сти из вр ше на. Јав ни слу жбе ник има пра во на жал бе ни 
по сту пак, прем да жал ба не од ла же из вр ше ње ре ше ња. Жал бе на 
ко ми си ја ду жна је да о жал би од лу чи у ро ку од пет да на од да на 
при је ма жал бе, ина че се сма тра да је жал ба од би је на. Опи са на нор-
ма тив на ре ше ња су у зна чај ној ме ри ускла ђе на са пре о вла ђу ју ћим 
схва та њи ма у те о ри ји јав не упра ве, ме ђу на род ним стан дар ди ма и 
до бром прак сом раз ви је них зе ма ља.33)

Свр ха ди сци плин ског ка жња ва ња не сме да бу де по ни жа ва-
ње или ни по да шта ва ње лич но сти и струч них и про фе си о нал них 
ква ли те та пре кр ши о ца, не го ње го во вра ћа ње на пут мо рал но ис-
прав ног оба вља ња по ве ре них јав них по сло ва.34) Оп ште на че ло 
ди сци плин ског ка жња ва ња из ви ре из јед ног од те мељ них на че ла 
оства ре ња прав де – на че ла сра змер но сти, ко је на ла же да се ди сци-
плин ска ка зна ра зум но од ме ри пре ма те жи ни по чи ње ног пре кр ша-
ја, узи ма ју ћи у об зир све окол но сти у ко ји ма је по чи њен пре кр шај, 
као и по ло жај у хи је рар хи ји, ду жно сти и прет ход но по на ша ње пре-
кр ши о ца. Свр ха при ме не на че ла сра змер но сти је да спре чи зло-
у по тре бе овла шће ња ру ко во ди ла ца у од ме ра ва њу ди сци плин ских 
ме ра у ви ду не до след ног и при стра сног по сту па ња пре ма раз ли-
чи тим пре кр ши о ци ма. За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма пред ви ђа 

32) „Од лу ка о утвр ђи ва њу На ци о нал не стра те ги је за бор бу про тив ко руп ци је”, Службени
гласникРС, бр. 82/2005.

33) Упо ред ну ана ли зу нор ма тив них ре ше ња у по гле ду уре ђе ња ди сци плин ског по ступ ка 
оп шир ни је ви де ти у: Ср ђан Ко раћ, „Етич ка ди мен зи ја јав не упра ве”, док тор ска ди сер та-
ци ја, Фа кул тет по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2013, стр. 297–338.

34) Je ro me B. McKin ney and Law ren ce C. Ho ward, PublicAdministration:BalancingPower
andAccountability, Pra e ger, West port (CT), 1998, p. 243.
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нов ча ни од би так од ме сеч не пла те за лак ше ди сци плин ске пре кр-
ша је, док је за те же по вре де рад них ду жно сти пред ви ђен ра спон 
санк ци ја од ви ше ме сеч ног сма ње ња пла те за 20 до 30 од сто, пре ко 
за бра не на пре до ва ња до пре стан ка рад ног од но са (члан 110). Нор-
ми ра на по ли ти ка ди сци плин ског ка жња ва ња са гла сна је на че лу 
сра змер но сти, али је за ко но да вац про пу стио да сте пе не ка зне не-
по сред но по ве же са по је ди ним ви до ви ма ди сци плин ских пре кр-
ша ја, чи ме би се из бе гле евен ту ал не зло у по тре бе ко је би мо гле да 
про ис тек ну из при стра сног од ме ра ва ња ка зне у раз ли чи тим слу-
ча је ви ма. Бу ду ћи да ка зне ни су ја сно до ве де не у ве зу са од ре ђе-
ним ви до ви ма етич ких пре кр ша ја, до бар учи нак у прав цу по др шке 
мо рал но ис прав ном по сту па њу јав них слу жбе ни ка ма ло је ве ро ва-
тан.35) До ма ћа нор ма тив на ре ше ња су мањ ка ва и на пла ну обез бе-
ђе ња кон струк тив не ди мен зи је ди сци плин ског ка жња ва ња, јер не 
пред ви ђа ју мо гућ ност да се пре кр ши лац упу ти на етич ко са ве то ва-
ње и да се си сте ма тич но пра ти ње гов бу ду ћи про фе си о нал ни рад. 

Слу жбе ник про тив ко га је по кре нут кри вич ни по сту пак због 
кри вич ног де ла учи ње ног на ра ду или у ве зи с ра дом или ди сци-
плин ски по сту пак због те же по вре де ду жно сти мо же да се уда љи 
са рад ног ме ста до окон ча ња кри вич ног, од но сно ди сци плин ског 
по ступ ка ако би ње го во при су ство на ра ду ште ти ло ин те ре су др-
жав ног ор га на или оме та ло во ђе ње ди сци плин ског по ступ ка.36) 
Под вла чи мо да „ла ба ва” фор му ла ци ја на ве де не за кон ске од ред бе 
ни је до бра за ис ко ре њи ва ње ви ше де це ниј ске во лун та ри стич ке тра-
ди ци је у при ме ни про пи са и ра ду јав не ад ми ни стра ци је. Од ред ба 
је тре ба ло да про пи ше обавезу а не могућност уда ља ва ња са рад-
ног ме ста. 

Са ста но ви шта ус по ста вља ња и очу ва ња ин те гри те та јав не 
упра ве нео бич но је ре ше ње пре ма ко јем се ко нач на из ре че на ди-
сци плин ска ка зна бри ше из ка дров ске еви ден ци је ако слу жбе ни ку 
не бу де из ре че на но ва ди сци плин ска ка зна у на ред не две го ди не 
од из ре че не ди сци плин ске ка зне за лак шу по вре ду ду жно сти, или 
у на ред не че ти ри го ди не од из ре че не ди сци плин ске ка зне за те жу 
по вре ду ду жно сти (члан 119). Ни је ја сан раз лог сво је вр сног „ча-
шћа ва ња” не ди сци пли но ва ног слу жбе ни ка за ко јег је утвр ђе но да 

35) Ви ше по гле да ти у: Den nis P. Wit tmer, “De ve lo ping a Be ha vi o ral Mo del for Et hi cal De ci sion 
Ma king in Or ga ni za ti ons: Con cep tual and Em pi ri cal Re se arch”, in: H. Ge or ge Fre de ric kson 
and Ric hard K. Ghe re (eds), Ethics inPublicManagement, M. E. Shar pe, Ar monk (NY), 
2005, p. 61. У по је ди ним зе мља ма, по пут САД, упут ства ко ји ма се бли же да ју смер ни це 
за ва ља но спро во ђе ње ди сци плин ске по ли ти ке са др же сте пе но ван пре глед пре кр ша ја и 
од го ва ра ју ћих ка зне них ме ра, па слу жбе ни ци мо гу уна пред да се упо зна ју са по тен ци-
јал ним по сле ди ца ма мо рал но по гре шног по сту па ња.

36) „За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма”, члан 116 став 1, op. cit. 
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је пре кр шио етич ке стан дар де. По што јав ни слу жбе ник на пре ду је 
на хи је рар хиј ској ле стви ци на осно ву зна ња, спо соб но сти и рад ног 
учин ка, он да је ло гич но да ње гов рад ни до си је са др жи де та љан 
пре глед и по пис ка ко успе ха та ко и на чи ње них гре ша ка. Бри са ње 
из еви ден ци је тек не ма оправ да ња у слу ча ју те жих по вре да ду жно-
сти у ко је, пре ма сло ву За ко на, спа да ју не за ко ни то де ло ва ње, зло-
у по тре бе овла шће ња, су коб ин те ре са, про не ве ра итд. Слу жбе ник 
ко ји по чи ни те жак ди сци плин ски пре кр шај мо ра би ти у ду жем вре-
ме ну под над зо ром прет по ста вље ног ка ко би се утвр ди ло да ли је 
по пра вио по на ша ње, а не да ауто мат ским про то ком не ког пе ри о да 
бу де „або ли ран”. 

Још је ма ње оправ да но ре ше ње са др жа но у чла ну 78 За ко на 
о др жав ним слу жбе ни ци ма, пре ма ко јем се слу жбе ник раз ре ша ва 
са по ло жа ја ако му рад ни од нос пре ста не због осу де на ка зну за тво-
ра од нај ма ње шест ме се ци. У окол но сти ма ка да су до ви прак ти ку-
ју бла гу ка зне ну по ли ти ку по сто ји ве ро ват но ћа да чи нов ник бу де 
осу ђен на ка зну ма њу од шест ме се ци за тво ра за кри вич но де ло ко-
је има ре ла тив но ве ли ку дру штве ну опа сност – нпр. кри вич но де ло 
ве за но за де чи ју пор но гра фи ју или про да ја ма ње ко ли чи не нар ко-
ти ка. Та кав чи нов ник он да не би био раз ре шен по ло жа ја. Уоп ште-
но го во ре ћи, чи ни се да је чи ње ње би ло ка квог кри вич ног де ла 
не спо ји во са оба вља њем јав не слу жбе, па је ово ре ше ње у су прот-
но сти са ети ком јав не упра ве. Та ко ђе је са ста но ви шта за шти те и 
ја ча ња ин те гри те та не до пу сти во нор ма тив но ре ше ње пре ма ко јем 
се јав ни слу жбе ник раз ре ша ва са по ло жа ја ако му два пу та, али не 
уза стоп но, ко нач ним ре ше њем бу де од ре ђе на оце на „не за до во ља-
ва”. Ни је ја сно за што слу жбе ни ка не би тре ба ло раз ре ши ти са по-
ло жа ја већ код да ва ња пр ве не га тив не оце не. Устав Ср би је чла ном 
53 јам чи пра во гра ђа на да под јед на ким усло ви ма сту па ју у јав ну 
слу жбу, па се чи ни да „опра шта ње” не га тив них оце на ра да оме та 
ча сне гра ђа не да у јав ној упра ви за ме не по је дин це ко ји ма јав ни ин-
те рес ни је во ди ља у про фе си о нал ном де ло ва њу.

4.УЗБУЊИВАЧИУСРБИЈИ:
ПОШТЕЊЕБЕЗЗАШТИТЕ?

Нео п хо дан пред у слов за ефи ка сно утвр ђи ва ње по је ди нач не 
од го вор но сти ра ди очу ва ња ин те гри те та јав не упра ве је за шти та 
„уз бу њи ва ча” или „ду ва ча у пи штаљ ку” (енг. whistleblower), од но-
сно слу жбе ни ка ко ји од лу чи да при ја ви зло у по тре бе или гре шке 
прет по ста вље ног или ко ле ге ко је мо гу да на шко де јав ном ин те ре-
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су.37) Во ђен осе ћа њем ода но сти ор га ни за ци о ном де лу јав не ад ми-
ни стра ци је у ко јем ра ди, слу жбе ник на сто ји да се уоче ни етич ки 
про блем раз ре ши уну тар ко лек ти ва оба ве шта ва њем над ле жних 
ру ко во ди ла ца. Са мо ка да под но ше ње при ту жбе не уро ди пло дом, 
од но сно ка да ру ко во ди лац од лу чи да не пре ду зме ме ре за ре ша ва-
ње при ја вље ног про бле ма, сти че се раз лог за уз бу њи ва ње ор га на 
спољ не кон тро ле, пред став ни ка вла де, пар ла мен та, ме ди ја или чи-
та ве јав но сти.38) Ши ре схва ће но, уз бу њи ва ње об у хва та и од би ја ње 
чи нов ни ка да уче ству је у рад ња ма ко је са др же еле мен те кр ше ња 
про пи са и етич ких стан дар да, све до че ње на су ђе њу и до ста вља ње 
ин фор ма ци је о зло у по тре ба ма у јав ној упра ви ме ди ји ма.39) Пре ма 
стан дар ди ма етич ког по сту па ња у јав ној упра ви оп ште при хва ће-
ним на гло бал ном пла ну, сва ки слу жбе ник од ко јег не ко од прет по-
ста вље них или ко ле га за тра жи да по сту пи на не за ко нит, не ис пра-
ван или не е ти чан на чин у при ме ни по ве ре них јав них овла шће ња 
тре ба ло би да то при ја ви од го ва ра ју ћем др жав ном ор га ну.40) 

До са да шње штет не по сле ди це од су ства ме ха ни зма за шти те 
ча сних јав них слу жбе ни ка нај бо ље илу стру је слу чај бив шег гра-
ђе вин ског ин спек то ра из град ске упра ве Но вог Са да Зо ра на Јо ва-
но ви ћа, ко ји је на кон спро ве де ног ди сци плин ског по ступ ка до био 
от каз јер је од био да пот пи ше ла жно са чи ње ну до ку мен та ци ју.41) У 
мар ту 2009. го ди не Оп штин ски суд у Но вом Са ду од ба цио је ту-
жбе ни зах тев Јо ва но ви ћа за по вра так на по сао као нео сно ван, са 
обра зло же њем да је учи нио по вре ду рад не оба ве зе јер ни је по сту-
пио по на ло гу свог ру ко во ди о ца. Пре су да је су прот на ме ђу на род-
ним стан дар ди ма и по ка зу је за бри ња ва ју ћи сте пен не ра зу ме ва ња 
уло ге суд ства као крај ње ин стан це у за шти ти еле мен тар них људ-
ских пра ва. Ре ал со ци ја ли стич ким ви ђе њем чи нов ни ка као „по-

37) О уз бу њи ва њу ви де ти ви ше у: Алек сан дар Фа тић, „’Ду ва ње у пи штаљ ку’”, у: До бри-
во је Ра до ва но вић и Алек сан дра Бу ла то вић (прир.), Корупција, Цен тар за ме наџ мент и 
Ин сти тут за кри ми но ло шка и со ци о ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 2005, стр. 311–327; 
Де јан Ми лен ко вић, Јавнауправа:одабранетеме, Фа кул тет по ли тич ких на у ка и Чи го ја, 
Бе о град, 2013, стр. 346–349.

38) De nis L. Dre sang, PublicPersonnelManagementandPublicPolicy, Long man, New York et 
al., 2002, p. 47.

39) Ja mes Sva ra, TheEthicsPrimerforPublicAdministratorsinGovernmentandNonprofitOr-
ganizations, op. cit., p. 116.

40) “Mo del co de of con duct for pu blic of fi ci als”, op. cit., р. 5.

41) Јо ва но вић је као по сту па ју ћи гра ђе вин ски ин спек тор од био да при хва ти ла жно са чи-
ње ну до ку мен та ци ју, на осно ву ко је је бив ша на чел ни ца Град ске упра ве за ин спек циј-
ске по сло ве из град ског бу џе та из вр ши ла ис пла ту без за кон ског осно ва. Оп шир ни је о 
слу ча ју по гле да ти у: Дар ко Шпер, „Се дам го ди на се су ди са Гра дом због не за ко ни тог 
от ка за”, Радио021, 28. ја ну ар 2011, www.021.rs/No vi-Sad/Ve sti/Se dam-go di na-se-su di-sa-
Gra dom-zbog-ne za ko ni tog-ot ka za.html, 20/05/2014.
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слу шни ка” вла сти се мо рал но про бле ма тич ном суд ском прак сом 
до дат но сла би иона ко крх ки ин те гри тет до ма ћих јав них слу жби. 
Бо ље је про шао аси стент Зо ран Чво ро вић, ко ји је раз от крио ко руп-
циј ски ла нац на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Кра гу јев цу и 
због то га остао без по сла, али је ипак суд ском од лу ком вра ћен у 
рад ни од нос.42) 

Гру па Са ве та Евро пе про тив ко руп ци је (GRE CO) скре ну ла је 
2010. го ди не па жњу ре пу блич кој вла ди да пред у зе те за кон ске ме-
ре чи не са мо по чет ни ко рак у ва ља ној за шти ти јав них слу жбе ни ка 
ко ји у до број на ме ри при ја вљу ју сум њу у по сто ја ње ко руп ци је.43) 
Упр кос ме ђу на род ним стан дар ди ма и нор ма тив ној прак си раз ви је-
них зе ма ља, до ма ће за ко но дав ство још увек не уре ђу је све о бу хват-
но и де таљ но ме ха ни зам уз бу њи ва ња, већ се ово пи та ње по вр шно 
по ми ње у два за ко на. Члан 112 За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма 
ка же да јав ни слу жбе ник „ко ји са зна за учи ње ну по вре ду ду жно сти 
из рад ног од но са мо же ру ко во ди о цу да под не се ини ци ја ти ву за по-
кре та ње ди сци плин ског по ступ ка”. Из ме на ма и до пу на ма За ко на 
усво је ним 2009. го ди не, уве де на је оба ве за за ру ко во ди о ца и јав ног 
слу жбе ни ка да пи сме но оба ве сте не по сред но прет по ста вље ног ако 
оба вља њем рад них за да та ка са зна ју да је по чи ње но де ло ко руп ци је 
у ор га ни за ци о ном де лу у ко јем су за по сле ни; од да на под но ше ња 
пи сме ног оба ве ште ња при ја вљи ва чи ужи ва ју за шти ту.44) 

Ко рак на пред на чи њен је За ко ном о аген ци ји за бор бу про-
тив ко руп ци је, ко ји чла ном 56 про пи су је да јав ни слу жбе ник ко ји у 
до број на ме ри при ја ви ко руп ци ју или осно ва ну сум њу у по сто ја ње 
ко руп ци је у ор га ни за ци о ном де лу јав не упра ве у ко јем је за по слен, 
не мо же због то га да тр пи штет не по сле ди це.45) Аген ци ја за бор бу 
про тив ко руп ци је до не ла је 2011. го ди не Пра вил ник о за шти ти ли-
ца ко је при ја ви сум њу на ко руп ци ју, ка ко би де таљ ни је уре ди ла по-
сту пак при ја ве ко руп ци је и ме ха ни зам за шти те уз бу њи ва ча.46) Упр-
кос то ме, мо гућ но сти Аген ци је да уз бу њи ва чи ма обез бе ди ва ља ну 

42) З. Ра до ва но вић, „Аси стент Зо ран Чво ро вић ис те ран са Прав ног фа кул те та у Кра гу јев-
цу”, Данас, 25. ав густ 2010, www.da nas.rs/da na srs/dru stvo/asi stent_zo ran_cvo ro vic_is te-
ran_sa_prav nog_fa kul te ta_u_kra gu jev cu_.55. html?news_id=197855, 10/04/2014.

43) „До дат ни из ве штај о ускла ђе но сти за Ре пу бли ку Ср би ју”, Gre co RC-I/II (2008) 1E Ad-
den dum, GRE CO, 11. јун 2010, www.acas.rs/ima ges/sto ri es/Gre co_Fi nal_Ad den dum.pdf, 
стр. 9–10.

44) „За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма”, Службенигласник
РС, бр. 104/2009.

45) „За кон о аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је”, члан 56, Службени гласник РС, бр. 
97/2008, 53/2010 и 66/2011.

46) „Пра вил ник о за шти ти ли ца ко је при ја ви сум њу на ко руп ци ју”, СлужбенигласникРС, 
бр. 56/2011.
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за шти ту бит но су су же не. Пр во што Аген ци ја мо же да учи ни ка да 
је уз бу њи вач оба ве сти да тр пи штет не по сле ди це је да зах те ва од 
ру ко во ди о ца ор га ни за ци о ног де ла јав не упра ве у ко јој ду вач у пи-
штаљ ку ра ди да под не се из ве штај о по сту па њу пре ма уз бу њи ва чу 
или да до ка же да по сту па ње ни је по ве за но са при ја вом ко руп ци је. 
Уко ли ко уз бу њи вач на ста ви да тр пи штет не по сле ди це, дру га ме ра 
ко ја сто ји на рас по ла га њу Аген ци ји је об ја вљи ва ње на зи ва ор га ни-
за ци о ног де ла на по себ ној го ди шњој ли сти.47) Ма ло је ве ро ват но да 
ме ра об ја вљи ва ња мо же са ма по се би да од вра ти ко рум пи ра ног ру-
ко во ди о ца од на ме ре да дâ от каз ча сном слу жбе ни ку, по го то во за-
то што за шти та пре кр ше них пра ва уз бу њи ва ча оста је пре пу ште на 
ина че дис функ ци о нал ном суд ству. По ред то га, Аген ци ја не ма ни 
над ле жност да са мо стал но ис тра жу је окол но сти на ве де не у под не-
тим при ја ва ма слу ча је ва ко руп ци је, већ је при мо ра на да се осла ња 
на спо ру са рад њу са по ли ци јом и ту жи ла штвом ко ји у до са да шњој 
прак си че сто иг но ри шу зах те ве Аген ци је.48) 

До но ше ње за ко на о за шти ти уз бу њи ва ча је у ви ше на вра та 
од ла га но, што све до чи о од су ству по ли тич ке во ље да се до дат но 
под у пре учвр шћи ва ње ме ха ни за ма за утвр ђи ва ње по је ди нач не од-
го вор но сти у јав ном сек то ру. Са да је на црт за ко на са чи њен и на-
ла зи се у фа зи јав не рас пра ве, али је већ иза звао кон тро вер зе ме ђу 
струч ња ци ма и ор га ни за ци ја ма гра ђан ског дру штва ко је се бо ре 
про тив ко руп ци је. Су де ћи пре ма ко мен та ри ма стра них струч ња ка 
за област за шти те уз бу њи ва ча, на црт са др жи број не не до стат ке у 
ви ду од сту па ња од ме ђу на род них стан дар да и до бре прак се раз ви-
је них зе ма ља ко ји би, уко ли ко не бу ду укло ње ни, мо гли да у зна чај-
ној ме ри обе сми сле свр ху до но ше ња са мог за ко на.49)

Бу ду ћи да не по сто ји ефи ка сан ме ха ни зам за шти те од ди сци-
плин ског или кри вич ног го ње ња ко је мо же на ста ти услед осве те 
от кри ве них по чи ни ла ца, ма ла је ве ро ват но ћа да ће до ма ћи слу жбе-
ник по сту па ти са ве сно и од лу чи ти да от кри је не ре гу лар ност. У 
при лог то ме го во ри по да так да се за две го ди не све га не ко ли ко јав-
них слу жбе ни ка из ре пу блич ке ад ми ни стра ци је ја ви ло Аген ци ји 
за бор бу про тив ко руп ци је са зах те вом да им се одо бри ста тус уз-
бу њи ва ча.50) У окол но сти ма ка да је ри зик од осве те ко рум пи ра ног 

47) Исто, члан 14. 

48) „Из ве штај о ра ду Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је за 2012. го ди ну”, 28. март 2013, 
Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је Ре пу бли ке Ср би је, www.acas.rs/ima ges/sto ri es/
Agen ci ja_-_Iz ve staj_o_ ra du_2012_-_28-03-2013.pdf, стр. 38.

49) Ко мен та ри на на црт за ко на су до ступ ни на ин тер нет пре зен та ци ји Ми ни стар ства прав-
де: www.mprav de.gov.rs/fi les/Ko men ta ri%20me dju na rod nih%20eks pe ra ta.zip.

50) Ин фор ма ци ја до би је на на упит од Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је.
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ко ле ге или од ма зде над ре ђе ног ру ко во ди о ца ве о ма ви сок, те шко 
да ће за по сле ни ску пи ти хра брост да упо зо ри на на но ше ње ште те 
јав ном ин те ре су. Страх во ди у ћу та ње и не вољ но то ле ри са ње не за-
ко ни то сти, што на ду жи рок сма њу је рад ну мо ти ва ци ју. 

5.ЈАЧАЊЕОДГОВОРНОСТИ:
ПУТКАЧАСНОЈЈАВНОЈСЛУЖБИ

Ана ли за уград ње на че ла од го вор но сти као јед ног од те мељ-
них прет по став ки оства ре ња иде а ла до бре упра ве и оси гу ра ња ин-
те гри те та јав них слу жбе ни ка по ка зу је да су про пи си ко ји уре ђу ју 
ову област у Ср би ји пре те жно уса гла ше ни са ме ђу на род ним стан-
дар ди ма, али оста вља ју мо гућ ност за бла гу ка зне ну по ли ти ку ко ја 
те шко мо же да под стак не при вр же ност етич ким стан дар ди ма. Ме-
ха ни зам ди сци плин ског ка жња ва ња је осми шљен та ко да осли ка-
ва стал ност јав не слу жбе, али у исто вре ме оне мо гу ћа ва ефи ка сно 
ка жња ва ње и уда ља ва ње са рад ног ме ста слу жбе ни ка ко ји ни зом 
сит них пре кр ша ја ду го роч но мо гу да на ру ше јав ни ин те рес. Ме-
ха ни зам не пре по зна је зна чај не до лич ног и не за ко ни тог по на ша ња 
слу жбе ни ка у при ват ном жи во ту за углед јав не упра ве. Не до вр шен 
ме ха ни зам при ја вљи ва ња кр ше ња етич ких стан дар да и за шти те 
уз бу њи ва ча до дат но под ри ва ина че мањ ка ву по ли ти ку ди сци плин-
ског ка жња ва ња. Опи са но ста ње ства ри отва ра сло бо дан про стор 
за по ја ву ви ше про бле ма.

Од су ство при ме не ди сци плин ског по ступ ка и тр пе љив став 
пре ма кр ше њу етич ких стан дар да мо же да бу де део стра те ги је „ку-
по ви не” пре ћут не са гла сно сти ко лек ти ва за круп не ви до ве мо рал но 
по гре шног по на ша ња ру ко во ди лач ког сло ја. У та квим окол но сти-
ма за по сле ни мо гу да бу ду не ми све до ци или пре ћут ни уче сни ци 
ко руп циј ске прак се чел них љу ди ко лек ти ва, а ди сци плин ски по-
сту пак су прот но пр во бит ној на ме ни по ста је ору ђе за ућут ки ва ње 
или укла ња ње „не по слу шних” слу жбе ни ка ко ји ма част не до зво-
ља ва да се укло пе у ко руп циј ску игру. Бла го санк ци о ни са ње слу-
жбе ни ка са ло шим учин ком ра да или мо рал но спор ним на чи ном 
по сту па ња ду го роч но во ди де мо ти ви са њу ве ћи не слу жбе ни ка ко ји 
ча сно оба вља ју по сао, што зна чај но ума њу је учи нак чи та ве ор га-
ни за ци о не једи ни це.

Слич но је са прак сом из ри ца ња ди сци плин ских ка зни. Ако 
се сви от кри ве ни и про це су и ра ни пре кр ша ји етич ког ко дек са и ло-
шег рад ног учин ка ка жња ва ју са мо нај бла жом и нај стро жом ме ром, 
он да се мо гу у пи та ње до ве сти спо соб ност или искре ност на ме ре 
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ру ко во ди о ца да се ста ра о етич кој рав ни рад ног окру же ња ко је му 
је по ве ре но. Ка жња ва њем са мо нај те жих пре кр ша ја и под во ђе њем 
пре кр ша ја сред ње те жи не под нај бла жу ди сци плин ску ме ру уво ди 
се ре ла ти ви стич ки при ступ у ба вље њу етич ким про бле ми ма. Слу-
жбе ни ци ма се ша ље мо рал но по гре шан знак да мо гу да по сту па ју 
не мо рал но, под усло вом да па зе да не пре те ра ју. На тај на чин се 
ду го роч но под ри ва свр ха утвр ђи ва ња лич не од го вор но сти и ства-
ра рад ни ам би јент где се па жљи во и до след но етич ко ра су ђи ва ње 
по ја вљу је као не по треб но „бре ме” на пле ћи ма јав ног слу жбе ни ка.

По је ди нач на од го вор ност као пот пор ни стуб ин те гри те та 
јав не упра ве те шко да мо же да бу де свр сис ход на без ди сци плин-
ског по ступ ка за де ло твор но утвр ђи ва ње кр ше ња етич ких стан-
дар да и не ис пу ња ва ње рад не нор ме и из ри ца ње од го ва ра ју ћих 
ка зне них ме ра. Нео д го вор но оба вља ње по ве ре них јав них по сло ва 
про тив но је мо рал ном зах те ву за ис пу ња ва ње ду жно сти об у хва ће-
них кон цеп том до бре упра ве, ко ји се идеј но осла ња на ста ро ге-
сло „плем ство оба ве зу је” (noblesse oblige). Јав ни слу жбе ни ци са 
сла бим осе ћа њем „ви те шке” од го вор но сти те шко да ће стре ми ти 
уна пре ђе њу дру штве не прав де и бри зи за дру ге. Ма ло је ве ро ват-
но да ло ше осми шље ни ме ха ни зми за утвр ђи ва ње ди сци плин ске 
од го вор но сти и ка жња ва ње мо гу да од га је јав не слу жбе ни ке пу не 
чо ве ко љу бља и дру гих хва ле вред них ка рак тер них осо би на, ко ји 
ће су гра ђа ни ма би ти узор гра ђан ске хра бро сти. 
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SrdjanKorac

PUBLICADMINISTRATIONREFORMIN
SERBIA:THECASEOFRESPONSIBILITY

Resume
The pa per analyses re sults of the on go ing pu blic ad mi ni stra tion 

re form in Ser bia with a vi ew to em bed ding the prin ci ple of re spon si bi-
lity as a fun da men tal tra it of the con cept of good ad mi ni stra tion. The 
goal of this analysis is to eva lu a te the qu a lity of di sci pli nary pro ce e-
dings, and di sci pli nary ac ti ons, as well as the qu a lity of pro tec tion mec-
ha nisms for “whi stle blo wers”. The aut hor exa mi nes whet her both the 
nor ma ti ve and in sti tu ti o nal re qu i re ments are pro perly be ing de ve lo ped 
and em bo died in prac ti ce, and whet her the re are any po ten tial struc tu-
ral con stra ints that may un der mi ne re spon si ble per for man ce of pu blic 
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ser vants. The de par ting po int of the analysis is hypot he sis which ma in-
ta ins that well con ce i ved and con si stently im ple men ted nor ma ti ve and 
in sti tu ti o nal fra me work for em bed ding re spon si bi lity as an or ga ni sing 
prin ci ple of pu blic ad mi ni stra tion cre a te the wor king en vi ron ment that 
sup ports mo rally right be ha vi o ur of pu blic ser vants. 

Per for man ce ba sed on high et hi cal stan dards mi ni mi ses cor-
rup tion prac ti ces in the pu blic sec tor, and thus in di rectly in cre a ses the 
qu a lity of pu blic ser vi ces, and pro vi des the de sign and im ple men ta-
tion of pu blic po li ci es in ac cor dan ce with pu blic in te rest. In the long 
run, mo rally right ac ti ons of pu blic ser vants es sen ti ally con tri bu te to 
the re a li sa tion of the con cept of good go ver nan ce and hu man and ci vil 
rights, which all to get her bu ild pu blic trust in the in sti tu ti ons of po li ti-
cal system. Hen ce, a cri ti cal exa mi na ti on is to re veal whet her both the 
nor ma ti ve and in sti tu ti o nal re qu i re ments are pro perly be ing de ve lo ped 
and em bo died in prac ti ce, and whet her the re are any po ten tial struc tu ral 
con stra ints that may un der mi ne full et hi cal com pli an ce.

The con text in which re spon si bi lity is to be en han ced in Ser bian 
pu blic ad mi ni stra tion is far mo re dif fi cult than in the post-in du strial 
polyar chi es, pri ma rily due to de ep ro o ted ad mi ni stra ti ve tra di tion in-
he ri ted from the pre vi o us aut ho ri ta rian re gi me, with the mind-set in-
sen si ti ve to mo ral thin king in de ci sion ma king pro cess. In ter na ti o nal 
stan dards are lar gely in cor po ra ted in to the do me stic le gal and in sti tu-
ti o nal fra me work, but the le gi sla tion is still in com ple te, and con ta ins a 
num ber of le gal gaps and im pre ci se pro vi si ons. Bu il ding a work en vi-
ron ment in pu blic ad mi ni stra tion fa vo u ra ble to the re spon si ble per for-
man ce of daily as sig nments is be ing ham pe red by the high de gree of 
po li ti ci sa tion of the pu blic ad mi ni stra tion ma na gers, po or hu man re so-
ur ces ma na ge ment and the slow era di ca tion of the cul tu re of sec recy. 

It is un li kely that the sur vi val of the ad mi ni stra ti ve tra di tion that 
is so in sen si ti ve to et hics may en su re strict com pli an ce with job du ti es 
in the long-term per spec ti ve. The aut hor emp ha si zes that the lack of the 
mec ha nism for pro tec tion of whi stle blo wers is the we a kest spot of the 
cur rent re form po licy aimed at cre a ting de po li ti ci sed, pro fes si o nal, ac-
co un ta ble, and re spon si ble pu blic ad mi ni stra tion. Due to such cir cum-
stan ces, the ma jo rity of Ser bian pu blic ser vants are not able to ca rry out 
a tre men do us and com plex task of me e ting the EU stan dards, ѕо as to 
Ser bia will be co me — at le ast tec hni cally — ready for full mem ber ship.
Key words: good ad mi ni stra tion, pu blic ad mi ni stra tion, re spon si bi lity, di sci-

pli ne, pe nal po licy, whi stle blo wing, pu blic ser vi ce in te grity, Ser-
bia.

 
* Овај рад је примљен 25. ју ла 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
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ЛОКАЛНАДЕМОКРАТИЈАУСРБИЈИ
–СТАЊЕИПЕРСПЕКТИВЕ*

Сажетак
У де скрип тив ном де лу ра да се уво ди у основ не пој мо ве по-

пут ло кал не де мо кра ти је, ло кал не са мо у пра ве, суп си ди јар но сти 
и де цен тра ли за ци је. На кон то га кре и ра мо три ин ди ка то ра уз по-
моћ ко јих мо же мо да те сти ра мо да ли у од ре ђе ној зе мљи по сто-
ји ло кал на де мо кра ти ја и ка ко она функ ци о ни ше. Ин ди ка то ри су: 
мре жа ни воа ло кал не вла сти, фи нан сиј ска ауто но ми ја је ди ни ца ло-
кал не са мо у пра ве и фи нан сиј ска рав но прав ност, и де фи ни тив ност 
ло кал них из бо ра. На кон пред ста вља ња ин ди ка то ра те сти ра мо ове 
ин ди ка то ре на сту ди ји слу ча ја Ср би је и кроз ана ли зу ста ња за кљу-
чу је мо да ло кал на де мо кра ти ја не функ ци о ни ше. За тим ис пи ту-
је мо узро ке про бле ма ко ји по сто је ве за но за сва три ин ди ка то ра. 
Узро ци су ин сти ту ци о нал не при ро де. У пра ви ли ма и про це ду ра ма 
(за ко ни ма) ко је до но си ре пу блич ка власт. Као ин сти ту ци о нал ну 
пре пре ку раз во ју ло кал не де мо кра ти је про на ла зи мо и Устав Ре пу-
бли ке Ср би је. Уме сто за кључ ка пре по ру чу је мо ка кве ин сти ту ци о-
нал не про ме не су нео п ход не да би ло кал на де мо кра ти ја по че ла да 
функ ци о ни ше у Ср би ји јер раз ли чи те ин сти ту ци је да ју раз ли чи те 
по ли тич ке ис хо де.
Кључ не ре чи: ло кал на де мо кра ти ја, ло кал на са мо у пра ва, ин ди ка то ри, 

суп си ди јар ност, је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ин сти ту-
ци је, за ко ни

* Рад пред ста вља про ши ре ну вер зи ју пре да ва ња одр жа ног на про јек ту: „Да ни јав них по-
ли ти ка“ 14. де цем бра 2013. го ди не на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе-
о гра ду у ор га ни за ци ји Гру пе за ана ли зу и кре и ра ње јав них по ли ти ка; Цен тра за јав ну 
упра ву, ло кал ну са мо у пра ву и јав не по ли ти ке Фа кул те та по ли тич ких на у ка и Кон рад 
Аде на у ер фон да ци је.
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1.УВОД

Рад има за циљ да ана ли зи ра ста ње ло кал не де мо кра ти је у 
Ср би ји. По ла зе ћи од прет по став ке да је за кон со ли да ци ју и уте-
ме ље ње де мо кра ти је на др жав ном ни воу нео п ход на ја ка и до бро 
раз ви је на ло кал на де мо кра ти ја про на ла зи мо и зна чај ис тра жи ва ња 
ове те ме. Во ди мо се Дју и е вим ста вом да „де мо кра ти ја мо ра да поч-
не код ку ће, а ње на ку ћа је окол на за јед ни ца.“1) Да ће мо од го вор да 
ли има ло кал не де мо кра ти је у Ср би ји с об зи ром на уоче не про бле-
ме, као и пре по ру ке са ци љем оства ри ва ња ло кал не де мо кра ти је. 

У свом дру гом по гла вљу (2) текст ће ука за ти на су шти ну и 
зна чај ло кал не де мо кра ти је и са њом уско по ве за не прин ци пе суп-
си ди јар но сти и де цен тра ли за ци је. За тим ће мо (по гла вље 3) пред-
ста ви ти ин ди ка то ре кроз ком па ра тив ну ана ли зу си сте ма ло кал не 
са мо у пра ве и по ка за ти шта је по треб но да би она функ ци о ни са ла. 
У по гла вљу (4) на кон ин ди ка то ра из но си мо про бле ме ко ји по сто је 
у Ср би ји на осно ву при ка за них ин ди ка то ра. У по гла вљу (5) ука-
зу је мо на узро ке тих про бле ма. У за кључ ном по гла вљу (6) да је мо 
пре по ру ке ка ко би про ме ном ин сти ту ци ја мо гла да се про ме ни су-
шти на функ ци о ни са ња ло кал не са мо у пра ве и оства ри ва ње ло кал-
не де мо кра ти је у Ср би ји.

2.ЛОКАЛНАДЕМОКРАТИЈА–
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАИСУПСИДИЈАРНОСТ

До бро вла да ње прет по ста вља и „спу шта ње“ ни воа вла да ња, 
од но сно пре пу шта ње над ле жно сти и ре сур са ло кал ним вла да ма 
не би ли се гра ђа ни ма при бли жи ли власт.2) Ло кал не вла сти су сва-
ко днев но ди рект но укљу че не у жи во те свих гра ђа на. Ка ко за па жа 
Па три си ја Ин гра хам ка да го во ри о де мо кра ти ји у САД, др жав не и 
ло кал не вла сти су на мно го на чи на те мељ аме рич ке де мо кра ти је. 
Оне се бри ну око ве ћи не услу га ко је су гра ђа ни ма по треб не сва ког 
да на, по пут од но ше ња сме ћа, одр жа ва ња пу те ва, уре ђи ва ње ауто-
бу са и дру гих тран спорт них услу га, по ли ци је или про тив по жар не 
за шти те. Она пре но си тврд њу То ма са Џе фер со на да је у аме рич-
ком си сте му ло кал на са мо у пра ва нај е фи ка сни ја и нај од го вор ни ја 

1) Ми ро слав Про ко пи је вић, „Без ло кал не де мо кра ти је не ма де мо кра ти је“, у: Локална
демократија:стањеиперспективе (ур. Да мја но вић, Ми јат), Маг на аген да, Бе о град, 
2002, стр. 23.

2) Ви де ти ви ше у: Che e ma Shab bir, BuildingDemocraticInstitutions:GovernanceReformin
DevelopingCountries, Ku ma rian Press, Blo om fi eld, 2005, pp. 5.
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за то што је нај бли жа гра ђа ни ма.3) Упра во те од ред ни це да су ло-
кал не вла сти нај бли же љу ди ма и да су укљу че не у сва ко днев ни цу 
жи во та го во ре о зна ча ју ко је оне има ју за гра ђа не и од пре суд не 
је ва жно сти да ло кал на де мо кра ти ја функ ци о ни ше, јер: „Ло кал ни 
ни во ор га ни за ци је др жа ве, при вре де и дру штва, ми кро за јед ни ца 
има по себ но и не за ме њи во зна че ње за сва ког по је дин ца.“4) Са дру-
ге стра не, упра во се у тој ми кро за јед ни ци раз ви ја ју ауто но ми ја и 
де мо крат ски по тен ци ја ли јед ног дру штва. Ло кал на де мо кра ти ја је 
шко ла де мо кра ти је. Та мо где гра ђа ни на нај ни жем ни воу од лу чу ју 
о кон крет ним ства ри ма у свом нај бли жем окру же њу, би ло по сред-
но или не по сред но, то на зи ва мо ло кал ном де мо кра ти јом. Са ло-
кал ном де мо кра ти јом је уско по ве зан и по јам ло кал не са мо у пра ве. 
Она пред ста вља на чин оства ри ва ња вла сти гра ђа на.

Да нас у рас пра ва ма о ло кал ној де мо кра ти ји до ми ни ра ју 
прин ци пи суп си ди јар но сти и де цен тра ли за ци је. О те ми суп си ди-
јар но сти у ли те ра ту ри на срп ском је зи ку пре вас ход но мо же мо чи-
та ти из ра до ва Или ја Ву ја чи ћа. За ње га суп си ди јар ност пре све га 
по чи ва на иде ја ма сло бо де по је дин ца и гру пе, а зна чи да од лу ке 
тре ба да се до но се та мо где ће њи хо ви ефек ти нај не по сред ни је да 
се осе те. Суп си ди јар ност пред ста вља на че ло да др жа ва (или дру-
ги ни жи ни вои вла сти) тре ба да пре у зи ма ју над ле жно сти са мо он-
да ка да по је ди нац или ма ња за јед ни ца ни су у ста њу да је оба ве.5) 
Упра во на овом прин ци пу тре ба да се рас по де љу ју над ле жно сти 
из ме ђу ни воа ло кал не са мо у пра ве и др жа ве. Са дру ге стра не, де-
цен тра ли за ци ја пред ста вља ве о ма сли чан про цес. Де цен тра ли за-
ци ја пред ста вља пре нос вла сти, вла де на не др жав не су бјек те (ло-
кал на са мо у прав на те ла) ко ја су под не хи је рар хиј ским над зо ром 
ви ше упра ве, од но сно уве ћа ње над ле жно сти ни жих ни воа вла сти.6) 
Прин цип де цен тра ли за ци је се упра во во ди на че лом о то ме да се 
до но ше ње од лу ка што ви ше при бли жи гра ђа ни ма. За кључ но, суп-
си ди јар ност и де цен тра ли за ци ја су срод ни пој мо ви, са мо по сма-
тра ју те му из раз ли чи тог угла. Да ли је пи та ње ко је по сло ве и ка да 

3) Pa tri cia In gra ham, „Studying Sta te and Lo cal Ma na ge ment Systems: Why We Need to Do 
It“, in: InPursuitofPerformanceManagementSystemsinStateandLocalGovernment (ed. 
In gra ham, Pa tri cia), The Johns Hop kins Uni ver sity Press, Bal ti mo re, 2007, pp. 1.

4) Ми јат Да мја но вић, „Ре а ли те ти ло кал не де мо кра ти је“, у: Локалнадемократија:стање
иперспективе (ур. Да мја но вић, Ми јат), Маг на аген да, Бе о град, 2002, стр. 13.

5) Ви де ти ви ше у: Или ја Ву ја чић, „Суп си ди јер ност и мо дер ни за ци ја ло кал не за јед ни це“, 
у: Локалнадемократија:стањеиперспективе (ур. Да мја но вић, Ми јат), Маг на аген да, 
Бе о град, 2002; 2009.

6) Ви де ти ви ше у: Де јан Ву че тић; Де јан Ја ни ћи је вић, Децентрализацијакаополазиште
даљегразвојаСрбије:при руч ник, Цен тар за раз вој гра ђан ског дру штва Pro tec ta, Ниш, 
2006, стр. 12-13.
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др жа ва тре ба да пре у зме од ни жих ни воа вла сти (суп си ди јар ност), 
или је пи та ње ко је по сло ве и ка да др жа ва тре ба да пре пу сти ни жим 
ни во и ма вла сти (де цен тра ли за ци ја). Као што смо на ве ли у увод ној 
ре че ни ци у овом по гла вљу, до бро вла да ње зах те ва спу шта ње ни воа 
вла да ња, од но сно при бли жа ва ње гра ђа ни ма.

3.ИНДИКАТОРИЛОКАЛНЕДЕМОКРАТИЈЕ

У овом по гла вљу из ла же мо ин ди ка то ре на осно ву ко јих мо-
же мо да за кљу чу је мо да ли ло кал на де мо кра ти ја и ло кал на са мо-
у пра ва функ ци о ни шу. Ин ди ка то ре про на ла зи мо у ком па ра тив ној 
ана ли зи функ ци о ни са ња ло кал них са мо у пра ва ши ром све та. Зна-
чај де фи ни са ња ин ди ка то ра је пре све га за ана ли зу ста ња у Ре пу-
бли ци Ср би ји кроз њих. Они ће нам у на став ку тек ста би ти ме тод 
по мо ћу ко га ће мо мо ћи да до но си мо за кључ ке ко ји има ју упо треб-
ну вред ност. У на став ку овог по гла вља по је ди нач но пред ста вља мо 
ин ди ка то ре.

3.1.Мрежанивоалокалнихвласти

Пи та ње уре ђе но сти ло кал них вла сти и мре же ни воа ло кал не 
са мо у пра ве је од по себ ног зна ча ја. Кроз упо ред ну ана ли зу упо зна-
је мо се са раз ли чи тим ни во и ма ло кал них вла сти. „Обич но по сто-
је два, али се ја вља ју и три ни воа ло кал не вла сти. У за ви сно сти 
од то га раз ли ку је мо дво сте пе ни или тро сте пе ни си стем ло кал не 
вла сти.“7) У не ким др жа ва ма по сто ји и ви ше сте пе ни си стем ка да 
у ана ли зу укљу чи мо и тзв. ло кал не вла сти ко је има ју са мо јед ну 
функ ци ју (single-purposelocalgovernment), ка да ло кал на власт уре-
ђу је и во ди са мо јед ну област, а као при мер мо же мо на ве сти школ-
ске ди стрик те.8)

Без об зи ра ка ко се у раз ли чи тим др жа ва ма зо ве, оп шти на је 
нај ни жи и основ ни ни во ло кал не са мо у пра ве, од но сно њен пр ви 
сте пен. Осим у на зи ву, раз ли ку ју се и у функ ци ја ма и над ле жно-
сти ма ко је има ју, као и у ве ли чи ни од но сно бро ју ста нов ни штва. 
Као ни во из над основ ног - оп шти не, ја вља ју се окру зи, ди стрик ти 
и гра до викао дру го сте пе не је ди ни це. Окру зи обич но пред ста вља-
ју скуп ви ше оп шти на, а ње го ва основ на уло га је да оба вља део 

7) Сне жа на Ђор ђе вић, „Мо дер ни за ци ја ло кал не са мо у пра ве и вла сти“, у: Локалнадемо-
кратија:стањеиперспективе (ур. Да мја но вић, Ми јат), Маг на аген да, Бе о град, 2002, 
стр. 134.

8) Ви де ти ви ше у: Ann Bow man; Ric hard Ke ar ney, StateandLocalGovernment, Cen ga ge Le-
ar ning, Wad sworth, 2010, pp. 270-271.
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по сло ва за оп шти не, ра ди ефи ка сни јег ра да. Пре нос ових по сло ва 
би се за сни вао на прин ци пу суп си ди јар но сти о ко ме смо го во ри-
ли у по гла вљу 2. Ди стрик ти мо гу би ти те ри то ри јал ни, спе ци јал ни 
и функ ци о нал ни. Ка да се ра ди о гра до ви ма, они су по себ на вр ста 
ло кал не са мо у пра ве. Са сво јим ви ше ми ли он ским ста нов ни штвом 
и ши ро ким оп се гом по сло ва, гра до ви - по себ но они ве ли ки, су по-
себ не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ко је зах те ва ју по себ ну ор га ни-
за ци ју, над ле жно сти, али и фи нан си је. Као тре ћи, нај ви ши сте пен 
ло кал не са мо у пра ве се ја вља ју ре ги о ни. „Ре ги о ни су мно го ве ће 
те ри то ри јал не за јед ни це, са углав ном еко ном ским мо ти ви ма фор-
ми ра ња у ци љу бо љег еко ном ског раз во ја уз по што ва ње ре ги о нал-
них раз ли ка и са ци љем да се ис ко ри сте ре ги о нал не ком па ра тив не 
пред но сти.“9)

Од но си из ме ђу свих ни воа ло кал них вла сти ме ђу соб но, и 
у од но су пре ма др жа ви по треб но је да се уре ђу ју на прин ци пи ма 
суп си ди јар но сти и де цен тра ли за ци је. Да би ло кал на са мо у пра ва 
функ ци о ни са ла и да би би ла ефи ка сна и бли ска гра ђа ни ма, по треб-
но је да по сто ји сте пе наст си стем ло кал не вла сти и да по сто ји ја-
сна по де ла по сло ва и уре ђе ња по је ди нач них ни воа, али и њи хо ва 
са рад ња и ко ор ди на ци ја.

3.2.Финансијскааутономијаифинансијскаравноправност

Да би ло кал на де мо кра ти ја мо гла да функ ци о ни ше нео п ход-
но је да је ди ни це ло кал не са мо у пра ве (у на став ку тек ста: ЈЛС) бу ду 
фи скал но здра ве, од но сно: „да су спо соб не да обез бе де јав не услу-
ге сво јим гра ђа ни ма.“10) Да би би ле фи скал но здра ве, нео п ход но је 
да бу ду фи нан сиј ски не за ви сне и ауто ном не у од но су на цен трал ну 
власт. Фи скал ни си стем ЈЛС је бли ско по ве зан и под ја ким ути ца-
јем др жав них фи нан сиј ских ак тив но сти,11) али да би ло кал на де мо-
кра ти ја функ ци о ни са ла нео п хо дан је од ре ђе ни сте пен из ве сно сти 
и си гур но сти. Од су штин ске је ва жно сти да ло кал на са мо у пра ва 
има из вор не при хо де ко је мо же са ма да утвр ђу је, и да њи хо ва ви-
си на, од но сно удео у бу џе ту ЈЛС бу де што ве ћи не би ли се обез бе-
ди ла си гур ност у пру жа њу услу га и ре а ли за ци је по сло ва, али и си-

9) Бо бан Сто ја но вић, УтицајполитичкихпартијанајавнеполитикеуСрбији, ма стер рад, 
Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2013, стр. 42.

10) Beth Ho na dle; Ja mes Co sta; Be verly Ci gler, FiscalHealthforLocalGovernments:AnIntro-
ductiontoConcepts,PracticalAnalysis,andStrategies, El se vi er Aca de mic Press, San Di e go, 
2004, pp. 18.

11) Ви де ти ви ше у: Ann Bow man; Ric hard Ke ar ney, StateandLocalGovernment, Cen ga ge Le-
ar ning, Wad sworth, 2010, pp. 350-352.
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гур ност у из вр ше њу те ку ћег бу џе та. „Фи нан сиј ска са мо стал ност 
је јед на од нај ва жни јих осо би на ло кал не вла сти.“12) 

Упра во у том кон тек сту уво ди мо и дру ги део овог ин ди ка-
то ра, а то је фи нан сиј ска рав но прав ност. Ов де го во ри мо о де лу 
фи нан си ја ко је цен трал не вла сти тран сфе ри шу ЈЛС. Од пре суд-
ног је зна ча ја да се ти про це си од ви ја ју пре ма уна пред од ре ђе ним 
пра ви ли ма и да се ис кљу че дис кре ци о на овла шће ња цен трал них 
вла сти, од но сно да исте ЈЛС (пре ма ни воу - оп шти на, град) има ју 
исти трет ман, и исти, или ма кар при бли жан но вац од тран сфе ра на 
рас по ла га њу.

Фи нан сиј ска ста бил ност и ка ко не ки ауто ри на во де „фи нан-
сиј ско здра вље“ јед не ЈЛС је за њу од по себ не ва жно сти. Фи скал на 
ста бил ност ни је са мо од пре суд не ва жно сти за фи нан си ра ње и ква-
ли тет јав них услу га, већ је ста бил ност нео п ход на и због ни за дру-
гих раз ло га. Фи нан сиј ска ста бил ност је бит на због ло кал не упра ве 
и ње не ор га ни за ци о не флек си бил но сти, због пла ни ра ња људ ских 
ре сур са. Та ко ђе, мо же ути ца ти на кре дит не тро шко ве и мо гућ но-
сти за ду жи ва ња, али и на са ме гра ђа не и по ре ске тро шко ве ко је ће 
мо ра ти да пла ћа ју.13)

Да за кљу чи мо, да би ЈЛС би ла у мо гућ но сти да бу де фи скал-
но здра ва, да мо же да пла ни ра сво је ак тив но сти и пла но ве и да 
обез бе ђу је услу ге гра ђа ни ма, нео п ход но је да из вор ни при хо ди чи-
не што ве ћи удео бу џе та (пре ко 50%, а по жељ но је и до 70-80%), а 
да се оста так ло кал них бу џе та пу ни кроз усту пље не при хо де, тран-
сфе ре и да ва ња цен трал не вла сти, али на рав но пра ван на чин. Та-
ко ђе, од ве ли ког зна ча ја је да сто пе и вр сте усту пље них при хо да 
др жа ва не мо же ла ко да ме ња, јер ако мо же, ста вља ло кал не вла сти 
у за ви сну по зи ци ју.

3.3.Дефинитивностлокалнихизбора

Као тре ћи ин ди ка тор по сто ја ња ло кал не де мо кра ти је из-
ла же мо де фи ни тив ност из бо ра. Пре не го што об ја сни мо тер мин, 
мо ра мо да под се ти мо да су из бо ри кључ но обе леж је де мо кра ти је. 
Мо гу да по сто је из бо ри, а да не ма де мо кра ти је, али не и обр ну-
то. У окви ру овог ин ди ка то ра већ прет по ста вља мо по сто ја ње фер 
и по ште них из бо ра, али у ана ли зу уво ди мо про блем у ви ду пи та-
ња: „Да ли ло кал ни из бо ри за и ста од лу чу ју о ло кал ним вла сти ма?“ 

12) Сне жа на Ђор ђе вић, Ренесансалокалневласти:упореднимодели, Чи го ја штам па и Фа-
кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2002, стр. 116.

13) Ви де ти ви ше у: Beth Ho na dle; Ja mes Co sta; Be verly Ci gler, FiscalHealthforLocalGovern-
ments:AnIntroductiontoConcepts,PracticalAnalysis,andStrategies, El se vi er Aca de mic 
Press, San Di e go, 2004, pp. 4.
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Ако по ре ди мо ло кал не са на ци о нал ним из бо ри ма, мо же мо са мо 
да за кљу чи мо да: „Ло кал ни и на ци о нал ни из бо ри су по ли тич ки 
про це си исте вр сте – ра ди се о бор би за ула зак у по ли тич ку аре-
ну на раз ли чи том ни воу дру штве не мо ћи, упра вља ња и ути ца ја и 
ин сти ту ци ја ко је се из бо ри ма кон сти ту и шу.“14) За то као од ред ни цу 
уво ди мо тер мин де фи ни тив ност из бо ра ко ји зна чи: „да се је ди но 
пу тем из бо ра кре и ра ју ор га ни вла сти и да на тај на чин фор ми ра ни 
ор га ни не мо гу би ти до ве де ни у пи та ње, сем у из у зет ним, за ко-
ном пре ци зно ре гу ли са ним си ту а ци ја ма, уз оба ве зу хит ног рас пи-
си ва ња но вих из бо ра.“15) Ин ди ка тор де фи ни тив ност из бо ра има за 
циљ да ука же да о ло кал ним вла сти ма тре ба да од лу чу ју ис кљу чи-
во гра ђа ни, од но сно да они на из бо ри ма до но се ко нач ну од лу ку. 
Ме ђу тим, су сре ће мо се од мах са про бле мом уко ли ко се из бо ри за 
пред став ни ке у ло кал ном пред став нич ком те лу би ра ју по про пор-
ци о нал ном из бор ном си сте му, а по сле дич но пред став нич ки ор ган 
би ра из вр шни ор ган. Пред став нич ка по ли ти ка пред ста вља ве зу из-
ме ђу пре фе рен ци ја по је ди на ца, ам би ци ја по ли ти ча ра, из ме ђу из-
бо ра и пар ти ја, и из ме ђу пред став нич ког ор га на, кре и ра ња јав них 
по ли ти ка и из вр шне вла сти, ту про на ла зи мо кључ но пи та ње или 
кључ ну тач ку у ко јој се спа ја ју све ове ства ри, а то је фор ми ра ње 
вла сти,16) а у на шем ло кал ном кон тек сту - фор ми ра ње ло кал не вла-
сти. Ин ди ка тив на по сле ди ца про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма 
је што гла са чи не би ра ју вла ду на из бо ри ма, већ се вла да фор ми ра 
тек на кон пре го во ра и пар тиј ских до го во ра.17) Исти про блем као на 
на ци о нал ном ни воу се де ша ва и на ло кал ном. Ипак, као су шти ну 
овог ин ди ка то ра на во ди мо да је по треб но да о ко а ли ци ја ма на ло-
ка лу (из бо ру из вр шног де ла вла сти) пре го ва ра ју и до го ва ра ју ло-
кал ни по ли ти ча ри и ак те ри на из бо ри ма, а не пар тиј ске цен тра ле и 
ше фо ви пар ти ја. Пре ци зни је, тра жи се ве за и од го вор ност из вр шне 
вла сти са гра ђа ни ма, а не са цен тра ла ма по ли тич ких пар ти ја.

14) Ми лан Јо ва но вић, „Из бор ни си стем ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји - мо де ли за ре фор му 
из бор ног пра ва“, у: Београд:демократскаметропола (ур. Па вло вић, Ву ка шин; Ор ло-
вић, Сла ви ша), Цен тар за де мо кра ти ју Фа кул те та по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2009, стр. 
177.

15) Сне жа на Ђор ђе вић, „Ло кал на са мо у пра ва, по ли тич ке стран ке и ЕУ“, у: Политичке
странкеуСрбијииЕвропскауни ја (ур. Лу то вац, Зо ран), Фа кул тет по ли тич ких на у ка и 
Fri e drich Ebert Stif tung, Бе о град, 2007, стр. 150.

16) Ви де ти ви ше у: Mic hael La ver; Ken neth Shep sle, MakingandBrakingGovenmentsandLe-
gislaturesinParliamentaryDemocracies, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1996, pp. 
4.

17) Ви де ти ви ше у: Бо бан Сто ја но вић, „Ко а ли ци је и из бо ри у Ср би ји 2012. го ди не“, у: Из-
бориуСрбији2012.године:(не)очекиванапромена (ур. Јо ва но вић, Ми лан; Ву чи ће вић, 
Ду шан), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2013, стр. 120.
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4.УОЧЕНИПРОБЛЕМИУФУНКЦИОНИСАЊУ
ЛОКАЛНЕДЕМОКРАТИЈЕУРЕПУБЛИЦИСРБИЈИ

По гла вље ис пред нас го во ри о про бле ми ма у функ ци о ни са-
њу ло кал не де мо кра ти је у Ср би ји. Про бле ме про на ла зи мо на осно-
ву прет ход но из не тих ин ди ка то ра. За сва ки ин ди ка тор смо про на-
шли по ма кар је дан про блем ко ји го во ри да ло кал на де мо кра ти ја у 
Ср би ји по сто ји са мо на па пи ру, од но сно да не ма ста тус и функ ци је 
нео п ход не да би смо го во ри ли о функ ци о ни са њу ло кал не де мо кра-
ти је.

У скла ду са пр вим ин ди ка то ром (3.1.), по сто ја ње мре же ни-
воа ло кал них вла сти ко ји су ме ђу соб но по ве за ни прин ци пи ма суп-
си ди јар но сти и де цен тра ли за ци је, си стем ло кал не са мо у пра ве у 
Ср би ји не за до во ља ва овај ин ди ка тор. У Ср би ји не по сто ји мре жа 
ни воа ло кал них вла сти већ је она јед но сте пе на или ка ко се у ли-
те ра ту ри че сто на во ди - мо но тип ска. „Ло кал на са мо у пра ва у Ре-
пу бли ци Ср би ји се за сни ва на јед но сте пе ном ни воу, иако су ЈЛС 
оп шти не, гра до ви и град Бе о град.“18) Основ на је ди ни ца је оп шти-
на, оне се осни ва ју за ко ном, а њи хо ве над ле жно сти од ре ђу је Устав 
Ре пу бли ке Ср би је.19) Гра до ви се та ко ђе осни ва ју за ко ном, има ју 
над ле жно сти оп шти на, али им се за ко ном мо гу по ве ри ти и дру-
ге над ле жно сти. Град Бе о град и ње гов по ло жај се утвр ђу ју за ко-
ном о глав ном гра ду, има устав не над ле жно сти оп шти на, али му 
се за ко ном мо гу по ве ри ти и дру ге над ле жно сти. Осни ва ње оп шти-
на и гра до ва је уре ђе но За ко ном о те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји.20) 
Осим то га, гра до ви ма је омо гу ће но да кроз ста тут мо гу обра зо ва ти 
град ске оп шти не, ме ђу тим оне не ма ју ста тус ЈЛС, иако има ју по-
ли тич ке из бо ре и по ли тич ку власт.21) Та ко ђе, Ре пу бли ка Ср би ја је 
по де ље на и у ре ги о не, ме ђу тим они ни су по ли тич ки и ад ми ни стра-
тив ни, већ са мо ста ти стич ки ре ги о ни осно ва ни За ко ном ре ги о нал-
ном раз во ју и они не ма ју ста тус прав ног ли ца ни ти су је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве.

18) Бо бан Сто ја но вић, УтицајполитичкихпартијанајавнеполитикеуСрбији, ма стер рад, 
Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2013, стр. 46.

19) Устав Ре пу бли ке Ср би је, Сл.гласникРС, бр. 98/2006, чл. 191.

20) За кон о те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји, Сл.гласникРС, бр. 129/2007.

21) Сне жа на Ђор ђе вић сма тра да град ске оп шти не иако не ма ју та кав прав ни ста тус ипак 
је су је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ар гу мен ту ју ћи ти ме што по сто је по ли тич ки из бо ри. 
Ви де ти ви ше у: Сне жа на Ђор ђе вић, „Ор га ни за ци ја, ни вои вла сти и над ле жно сти - ком-
па ра тив на ис ку ства“, у: Београд:демократскаметропола (ур. Па вло вић, Ву ка шин; Ор-
ло вић, Сла ви ша), Цен тар за де мо кра ти ју Фа кул те та по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2009, 
стр. 145.
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Пре ма то ме, мо но тип ска или јед но сте пе на ло кал на са мо у-
пра ва се за сни ва на оп шти на ма, а гра до ви и град Бе о град има ју са-
мо до дат не над ле жно сти. Ре ги о ни су ста ти стич ки и ни су је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве. Не по сто је ни вои, ни ти мре жа ло кал не са мо-
у пра ве, а са мим тим не по сто ји мо гућ ност за ефи ка сни је оба вља ње 
по сло ва на прин ци пи ма суп си ди јар но сти и де цен тра ли за ци је кроз 
окру ге, ди стрик те или ре ги о не. Та ко ђе, град ске оп шти не ни су ЈЛС 
и као та кве има ју мно го про бле ма, по себ но у Бе о гра ду где град ске 
оп шти не по пра ви лу има ју пре ко 100 000 ста нов ни ка.

У скла ду са дру гим ин ди ка то ром (3.2.), фи нан сиј ском ауто-
но ми јом и фи нан сиј ском рав но прав но шћу, из но си мо ар гу мен те да 
ло кал на де мо кра ти ја у Ср би ји не за до во ља ва ни овај кри те ри јум. У 
ар гу мен та ци ји за ту те зу ко ри сти мо ем пи риј ска ис тра жи ва ња Цен-
тра за при ме ње не европ ске сту ди је под на зи вом: „Фи нан си ра ње 
ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји и ути цај по ли тич ке ве зе ло кал не и 
ре пу блич ке вла сти.“ Пр ви део ар гу мен та ци је се од но си на не до-
во љан део из вор них сред ста ва и про бле ме са усту пље ним при хо-
ди ма чи ме се не оства ру је фи нан сиј ска ауто но ми ја, а дру ги део се 
ба ви про бле мом тран сфе ра где по ка зу је мо да тран сфе ри за ви се од 
дис кре ци о них од лу ка и по ли тич ких ве за из ме ђу ЈЛС и ре пу блич ке 
вла де. ЈЛС се фи нан си ра ју кроз из вор не при хо де и пре не те при хо-
де са ви шег ни воа вла сти. Пре не ти при хо ди су усту пље ни при хо-
ди и тран сфе ри. Та ко ђе, фи нан си ра ју се и кроз при ма ња ко ја мо гу 
би ти на осно ву за ду жи ва ња и на осно ву про да је имо ви не. Из вор ни 
при хо ди су по ре зи, так се и на кна де чи ју осно ви цу и сто пу утвр-
ђу ју ЈЛС при че му се за ко ном мо же огра ни чи ти ви си на по ре ске 
сто пе.22) Усту пље ни при хо ди су по ре зи и на кна де, чи је осно ви це и 
сто пе утвр ђу је др жа ва, а сам при ход се де ли из ме ђу др жа ве и ЈЛС, 
тј. при ход оства рен на те ри то ри ји ло кал не са мо у пра ве, усту па се у 
це ли ни или де ли мич но тој ло кал ној са мо у пра ви.23) Усту пље ни при-
хо ди мо гу би ти од по ре за (на при ход,24) на на след ство итд.) или од 
на кна да (на ко ри шће ње мо тор них во зи ла, за за га ђи ва ње жи вот не 
сре ди не итд). Та ко ђе, ЈЛС при па да ју и тран сфе ри из бу џе та Ре пу-

22) За кон о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве, Сл.гласникРС, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012 
и 99/2013, чл. 6.

23) Фи нан си ра ње ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји и ути цај по ли тич ке ве зе ло кал не и ре пу-
блич ке вла сти, Цен тар за при ме ње не европ ске сту ди је, Бе о град, стр. 4.

24) „По је ди нач но нај зна чај ни ји усту пље ни при ход ло кал них са мо у пра ва, и не са мо усту-
пље ни већ убе дљи во нај зна чај ни ји при ход је сте по рез на за ра де ко ји се пла ћа пре ма 
ме сту пре ба ви ли шта за по сле ног. Свим ло кал ним са мо у пра ва ма, осим Гра да Бе о гра да, 
при па да 80% од та ко на пла ће ног по ре за на за ра де на њи хо вој те ри то ри ји док пре о ста-
лих 20% при па да бу џе ту Ре пу бли ке. Са мо у Гра ду Бе о гра ду, овај удео из но си 70% на-
пла ће ног по ре за“ - исто, стр. 4-5.
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бли ке ко ји мо гу би ти не на мен ски и на мен ски ко ји се ко ри сти за 
фи нан си ра ње од ре ђе них функ ци ја.

У ар гу мен та ци ји за фи нан сиј ску за ви сност и не рав но прав-
ност освр ће мо се на све три вр сте фи нан си ра ња, од но сно твр ди мо 
да у сва кој од три вр сте, по сто је про бле ми ко ји ло кал не вла сти чи-
не за ви сним. Као пр ви на во ди мо да су из вор ни при хо ди у бу џе ти ма 
ЈЛС не до вољ ни, а уз то по но во по ми ње мо да др жа ва за ко ном мо же 
огра ни чи ти ви си ну по ре ске сто пе из вор них при хо да. Ако по гле-
да мо по дат ке Упра ве за тре зор у пе ри о ду од 2007. до 2010. го ди-
не, из вор ни при хо ди у бу џе ти ма ЈЛС чи не из ме ђу 37 и 40%.25) Тај 
про це нат из вор них при хо да ка да се ком би ну је са усту пље ним ни је 
та ко ма ли, али је про блем што усту пље ни при хо ди ни су си гур ни, 
од но сно опет за ви се од цен трал не вла сти. Та кав про блем се де-
сио 2013. го ди не, ка да је не ко ли ко по ре за и на кна да ко је су би ле 
усту пље не ЈЛС уки ну то (по рез на из најм љи ва ње не крет ни на и не-
по крет но сти, пра во на на пла ту так се за ис ти ца ње на зи ва фир ми). 
То је иза зва ло ве ли ке про бле ме у фи нан си ра њу ЈЛС и до шле су у 
си ту а ци ју да ни су „фи нан сиј ски здра ве“, од но сно да не мо гу да 
обез бе де услу ге сво јим гра ђа ни ма. Још ве ћи про блем је иза зва ла 
про ме на За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на. Као што смо на ве ли 
по рез на до хо дак гра ђа на је нај зна чај ни ји при ход26) (не са мо ме ђу 
усту пље ни ма) за ЈЛС. У ма ју је до шло до из ме не за ко на ко ји је 
сто пу сма њио са 12% на 10% и на тај на чин су при хо ди ЈЛС ума-
ње ни за 20 ми ли јар ди го ди шње.27) Као што ви ди мо, по сто је ве ли ки 
про бле ми са не из ве сно шћу усту пље них при хо да што огра ни ча ва 
по зи ци ју у пла ни ра њу бу џе та, али и раз во ју ЈЛС. 

Ка да се ра ди о тран сфе ри ма, ов де је кључ но пи та ње рав но-
прав но сти у тран сфе ри ма, а кроз по ме ну то ис тра жи ва ње до ка зу-
јем да рав но прав ност не по сто ји. Тим Цен тра за при ме ње не европ-
ске сту ди је је ис тра жи вао обим тран сфе ра од ре пу блич ке вла сти 
ка ЈЛС, а као сту ди ју слу ча ја је узео при ме ре гра до ва Чач ка и Ја го-
ди не. Тре ба на по ме ну ти да је Ча чак те ри то ри јал но ве ћи и да има 
ви ше ста нов ни ка. Али кључ на на по ме на је сте у то ме да је у по сма-
тра ном пе ри о ду (2009 - 2011.) гра до на чел ник Чач ка био Ве ли мир 

25) Исто, стр. 8.

26) При ход од по ре за на до хо дак гра ђа на уче ству је са из ме ђу 22,1% и 29% у укуп ним при-
хо ди ма ЈЛС. Ви де ти ви ше у: Дра ган Спи рић; Алек сан дар Бу ћић, „Ка ста бил ном и одр-
жи вом си сте му фи нан си ра ња ло кал не са мо у пра ве у Ре пу бли ци Ср би ји“, Полис, Стал на 
кон фе рен ци ја гра до ва и оп шти на - Са вез гра до ва и оп шти на Ср би је и Цен тар за јав ну и 
ло кал ну упра ву - Пал го цен тар, Бе о град, 1/2012, стр. 9-14.

27) Ви де ти ви ше: Мла ден Јо ва но вић, Но ви по ре зи пра зне ка се ло кал них са мо у пра ва http://
www.de cen tra li za ci ja.org.rs/is tra zi va nja/No vi-po re zi-pra zne-ka se-lo kal nih-sa mo u pra va.
sr.html (04.01.2013.).
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Ста но је вић из та да ре пу блич ки опо зи ци о не пар ти је (Но ва Ср би ја), 
а гра до на чел ник Ја го ди не Дра ган Мар ко вић из пар ти је ко ја је та да 
би ла у ре пу блич кој вла ди (Је дин стве на Ср би ја). Освр ну ће мо се са-
мо на не ко ли ко по да та ка из ових ис тра жи ва ња. По да ци су пре у зе-
ти из Упра ве за тре зор Ми ни стар ства фи нан си ја и при вре де. Ка да 
се ра ди о тран сфе ри ма од дру гих ни воа вла сти (ши фра: 733000), 
ста ње је сле де ће: 2009. го ди не Ча чак до би ја при бли жно 353 ми ли-
о на ди на ра, а Ја го ди на 454 ми ли о на ди на ра. 2010. го ди не је од нос 
360 ми ли о на на су прот 730 у ко рист Ја го ди не, а 2011. го ди не 431 
на су прот 834 ми ли о на. Што се ти че дру гих те ку ћих тран сфе ра од 
Ре пу бли ке у ко рист ни воа гра да (ши фра: 733142), од нос је сле де-
ћи: 2009. го ди не Ча чак до би ја 2 ми ли о на, на су прот 178 ми ли о на 
ко је до би ја Ја го ди на, 2010. го ди не је од нос 8 ми ли о на пре ма 426, а 
2011. го ди не 2 пре ма 148 ми ли о на, све у ко рист Ја го ди не. На кра ју, 
што се ти че те ку ћих на мен ских тран сфе ра у ужем сми слу од Ре пу-
бли ке у ко рист ни воа гра до ва (ши фра: 733144), 2009. го ди не од нос 
је 600 хи ља да ди на ра за Ча чак у од но су на 4 ми ли о на за Ја го ди ну, 
2010. го ди не 1 ми ли он за Ча чак, а 31 ми ли он за Ја го ди ну, и 2011. 
го ди не 47 ми ли о на пре ма 390 ми ли о на у ко рист Ја го ди не.28)

Има ју ћи у ви ду ма ли од нос из вор них при хо да у бу џе ти ма 
ЈЛС и мо гу ће за кон ско огра ни че ње сто па из вор них по ре за и на-
кна да, про бле ме ко ји по сто је у усту пље ним при хо ди ма - од но сно 
не из ве сност у њи хо вом при ку пља њу и по тен ци јал ном уки да њу од 
стра не ре пу бли ке, као и очи глед но по ли тич ки усло вље не и од ре-
ђе не тран сфе ре за кљу чу је мо да ЈЛС у Ср би ји не ма ју фи нан сиј ску 
ауто но ми ју, као и да ни су у фи нан сиј ски рав но прав ном по ло жа ју 
чи ме се оне мо гу ћа ва функ ци о ни са ње ло кал не де мо кра ти је.

Ка да го во ри мо о тре ћем ин ди ка то ру (3.3.), пи та ње де фи ни-
тив но сти из бо ра, мо жда се су сре ће мо и са нај ве ћим про бле мом у 
функ ци о ни са њу ло кал не де мо кра ти је, јер је ути сак, ко ји ће мо да 
ар гу мен ту је мо – да ло кал ни из бо ри го то во уоп ште не од ре ђу ју 
ло кал ну власт. То се пре све га огле да у фе но ме ну ко ји на зи ва мо 
„пре сли ка ва ње ре пу блич ке ко а ли ци је“. Пре не го што пре ђе мо на 
обра зло же ње овог фе но ме на украт ко из ла же мо хо ри зон тал ну ор га-
ни за ци ју вла сти на ло кал ном ни воу. „Устав нор ми ра да је скуп шти-
на нај ви ши ор ган ЈЛС, а скуп шти ну чи не од бор ни ци ко ји се би ра ју 
на не по сред ним из бо ри ма тај ним гла са њем на пе ри од од че ти ри 
го ди не.“29) Си стем ло кал не вла сти у Ср би ји је За ко ном о ло кал ној 

28) Фи нан си ра ње ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји и ути цај по ли тич ке ве зе ло кал не и ре пу-
блич ке вла сти, Цен тар за при ме ње не европ ске сту ди је, Бе о град, стр. 16-19.

29) Бо бан Сто ја но вић, УтицајполитичкихпартијанајавнеполитикеуСрбији, ма стер рад, 
Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2013, стр. 45.
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са мо у пра ви уре ђен као скуп шти на-гра до на чел ник мо дел са сла бим 
гра до на чел ни ком, што зна чи да се гра до на чел ник не би ра ди рект-
но већ да га би ра скуп шти на ЈЛС и њој је од го во ран, а не ди рект но 
гра ђа ни ма. Овај мо дел ва жи за све ЈЛС: оп шти не, гра до ве и град 
Бе о град. Пре ма то ме, из вр шну власт не би ра ју гра ђа ни ди рект но 
на из бо ри ма, већ скуп шти на ЈЛС. Са дру ге стра не, од бор ни ци ко ји 
чи не скуп шти ну се би ра ју по про пор ци о нал ном из бор ном си сте му 
са јед ном из бор ном је ди ни цом и из бор ним пра гом од 5%.30) Као 
по сле ди ца ова квог из бор ног си сте ма се ја вља ју ко а ли ци о не ло кал-
не вла сти, јер се рет ко де ша ва да јед на по ли тич ка пар ти ја осво ји 
нео п ход ну ве ћи ну да са ма кре и ра ло кал ну власт. Ово до во ди до 
до ми на ци је по ли тич ких пар ти ја ко је има ју сна жан ути цај на сво-
је ло кал не од бо ре. Пре ма то ме, пи та ње из бо ра из вр шне вла сти и 
кре и ра ња скуп штин ске ве ћи не ни је на гра ђа ни ма већ на по ли тич-
ким пар ти ја ма ко је тре ба да се уса гла се. Оста је нај ва жни је пи та ње 
ути ца ја пар тиј ских цен тра ла на ло кал не ко а ли ци је. „Го то во све по-
ли тич ке пар ти је у сво јим ста ту ти ма има ју ме ха ни зме рас пу шта ња 
ло кал них од бо ра чи ме их до во де у по ло жај из ра зи те за ви сно сти 
и ути ца ја од стра не ужег ру ко во де ћег је згра пар ти је.“31) Та ко ђе, у 
го то во свим пар ти ја ма под но ше ње од бор нич ких ли ста и кре и ра ње 
ко а ли ци ја мо ра ју да одо бре нај ви ши ор га ни пар ти је (пред сед ник, 
пред сед ни штво, из вр шни од бор). Све су то ме ха ни зми ко ји до во де 
до за ви сно сти ло кал них од бо ра од пар тиј ских цен тра ла, а по сле-
дич но и до то га да гра ђа ни уоп ште не ма ју ути ца ја на кре и ра ње 
ло кал них вла сти. „Си стем не ста бил ног и сла бог гра до на чел ни ка 
по ка зао је сво је по губ не и ло ше ре зул та те, и исто вре ме но је дао 
мо гућ ност да стра нач ки ли де ри у за ви сно сти од из бор не ком би на-
то ри ке, на кон одр жа них из бо ра на цен трал ном ни воу, пре сли ка ју 
ре зул та те и на ЈЛС, чи ме се до во ди у пи та ње и са ма по тре ба за 
одр жа ва њем ло кал них из бо ра.“32)

Као при мер ко ји ће нај бо ље илу стро ва ти овај фе но мен, из но-
си мо де ша ва ња у Ср би ји од 2008. го ди не. На кон из бо ра 2008. го-
ди не, као део ко а ли ци о ног до го во ра за кре и ра ње ре пу блич ке вла де 
из ме ђу ДС-а и СПС-а по ја ви ла се и од ред ба да ће се ре пу блич ка 
ко а ли ци ја фор ми ра ти (пре сли ка ти) и на ло кал ном ни воу где год 

30) За кон о ло кал ним из бо ри ма, Сл. гласник РС, бр. 129/2007, 34/2010 - Од лу ка УС и 
54/2011.

31) Бо бан Сто ја но вић, УтицајполитичкихпартијанајавнеполитикеуСрбији, ма стер рад, 
Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2013, стр. 63.

32) Де јан Ми лен ко вић, „По је ди ни про бле ми и да љи ток прав но-ле га ли стич ке стра те ги је 
ре фор ме ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји“, Полис, Стал на кон фе рен ци ја гра до ва и оп шти-
на - Са вез гра до ва и оп шти на Ср би је и Цен тар за јав ну и ло кал ну упра ву - Пал го цен тар, 
Бе о град, 1/2012, стр. 17.
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је то мо гу ће. Та ко је и би ло, што прак тич но зна чи да гра ђа ни на 
ло кал ним из бо ри ма ни су би ра ли сво ју власт, већ је то учи ње но на 
осно ву ре пу блич ке ко а ли ци је и до го во ра цен тра ла пар ти ја. Исти 
фе но мен се ја вио и на кон из бо ра 2012. го ди не и на кон скла па ња 
ко а ли ци је из ме ђу СНС-а и СПС-а на ре пу блич ком ни воу. Та мо где 
су ло кал не ко а ли ци је већ би ле фор ми ра не, оне су се рас ки да ле не 
би ли се упо до би ле са ре пу блич ком. Ова кви при ме ри, ко ји су рас-
про стра ње ни у свим ЈЛС го во ре да се ор га ни вла сти не кре и ра ју 
је ди но пу тем из бо ра и на осно ву гла со ва гра ђа на, већ се ор га ни 
вла сти у ЈЛС кре и ра ју у пар тиј ским цен тра ла ма и ка би не ти ма ше-
фо ва пар ти ја што нам пот пу но ја сно го во ри да ло кал не де мо кра ти-
је у Ср би ји не ма.

5.УЗРОЦИНЕФУНКЦИОНИСАЊА
ЛОКАЛНЕДЕМОКРАТИЈЕ

У по гла вљу ко је сле ди из но си мо узро ке не функ ци о ни са-
ња ло кал не де мо кра ти је ко је смо из не ли у прет ход ном по гла вљу, 
а на осно ву ин ди ка то ра по сто ја ња ло кал не де мо кра ти је из не тих 
у по гла вљу 3. На ша те за је да су узро ци у ин сти ту ци ја ма. Ов де 
ин сти ту ци је схва та мо као пра ви ла игре, оне су огра ни ча ва ју ће и 
по ста вља ју ја сна огра ни че ња у из бо ру.33) Мо же мо про ши ри ти де-
фи ни ци ју ин сти ту ци ја у сми слу да су оне сет пра ви ла и про це ду ра 
у ко јем јед но дру штво жи ви. У том кон тек сту, пра ви ла и про це ду-
ре у ко јој „жи ви“ ло кал на са мо у пра ва на ла зи мо у свим оним пра-
ви ли ма ко ја уре ђу ју ње но по сто ја ње и де ло ва ње, а по сле дич но у 
њи ма тра жи мо узро ке за не функ ци о ни са ње ло кал не де мо кра ти је. 
Раз ли чи те ин сти ту ци је, про из во де раз ли чи те по сле ди це. Узро ке 
смо де ли мич но и об у хва ти ли кроз део тек ста о про бле ми ма. Не-
по сто ја ње мре же и раз ли чи тих ни воа ло кал них вла сти ди рект но 
је узро ко ва но се том пра ви ла ко је нор ми ра ју ло кал ну са мо у пра ву у 
Уста ву Ре пу бли ке Ср би је. Да би смо от кло ни ли те про бле ме нео п-
ход на је про ме на Уста ва, али и дру гих за ко на о ко ји ма је би ло ре-
чи. Ка да го во ри мо о фи нан сиј ској за ви сно сти и не рав но прав но сти, 
опет су про бле ми у пра ви ли ма и про це ду ра ма, од но сно ин сти ту ци-
ја ма. За кон о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве уво ди огра ни че ња 
и оста вља мо гућ ност ре пу блич кој вла сти да ЈЛС чи не за ви сним 
и не до вољ но фи нан сиј ски ауто ном ним. Де фи ни тив ност ло кал них 

33) Ви де ти ви ше у: Gre gory Jac kson, “Ac tors and In sti tu ti ons”, in: TheOxfordHandbookof
ComparativeInstitutionalAnalysis (eds. Mor gan, Glenn; Camp bell, John; Cro uch, Co lin; Pe-
der sen, Ove Кaj; Whi tley, Ric hard), Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2010, pp. 64.
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из бо ра опет је не мо гу ћа због се та про це ду ра. Од но сно про це ду ре 
про пи са не на цен трал ном ни воу о из бо ру од бор ни ка и из бо ра из-
вр шне вла сти кроз За кон о ло кал ним из бо ри ма и За кон о ло кал ној 
са мо у пра ви ди рект но узро ку ју фе но мен - пре сли ка ва ње ре пу блич-
ке ко а ли ци је на ло кал ни ни во, ко ји прак тич но зна чи да гра ђа ни не 
би ра ју сво је ло кал не вла сти. 

Пре ма то ме, скуп ин сти ту ци ја (пра ви ла и про це ду ра, за ко-
на) ко јим ре пу блич ка власт ути че на ло кал ну са мо у пра ву је глав ни 
узрок не по сто ја ња ло кал не де мо кра ти је. У по гла вљу ко је сле ди, 
да је мо пре по ру ке за из ме ну ин сти ту ци ја ко је би до ве ле до ожи вља-
ва ња и функ ци о ни са ња ло кал не де мо кра ти је у Ср би ји.

6.ПРЕПОРУКЕУМЕСТОЗАКЉУЧКА

Ло кал на са мо у пра ва се мо же раз у ме ти са мо у кон тек сту раз-
у ме ва ња др жа ве. Про ме не у ло кал ној са мо у пра ви мо гу да се де се 
са мо уко ли ко се ме ња при ро да це ло куп не др жа ве.34) Пре ма то ме, 
про ме не на ре пу блич ком ни воу, од но сно раз у ме ва ње да се де мо-
кра ти ја кре и ра „од о здо на го ре“, и до пу шта ње да се ло кал на де мо-
кра ти ја оства ру је у нај ши рем сми слу, је услов да мо же мо го во ри ти 
о функ ци о нал ној ло кал не де мо кра ти је у Ср би ји. У скла ду са тим, 
ово по гла вље го во ри о то ме ко је је ин сти ту ци је по треб но про ме-
ни ти на ре пу блич ком ни воу да би смо има ли ло кал ну де мо кра ти ју. 

Про ме ном Уста ва РС, За ко на о те ри то ри јал ном ор га ни зо ва-
њу, За ко на о глав ном гра ду, За ко на о ло кал ној са мо у пра ви и За ко на 
о ре ги о нал ном раз во ју нео п ход но је уве сти ви ше сте пе ни си стем 
ло кал не са мо у пра ве. Нео п ход но је град ске оп шти не нор ми ра ти 
као ЈЛС и „спу сти ти им над ле жно сти“, а оста ви ти мо гућ ност и да 
град ске оп шти не де цен тра ли зу ју не ке над ле жно сти на ме сне за-
јед ни це. Та ко ђе, нео п ход но је уре ди ти ста тус ве ли ких гра до ва где 
би они има ли ста тус ре ги о на или по се бан ста тус гра до ва са мно-
го ви ше из вор них над ле жно сти од оп шти на, у скла ду са ком плек-
сно шћу њи хо вог функ ци о ни са ња. Та ко ђе, тре ба ло би фор ми ра ти 
ре ги о не, као нај ви ши об лик ло кал не са мо у пра ве, а не као об лик 
те ри то ри јал не ауто но ми је.35) Ова кве про ме не у ни во и ма ло кал не 
са мо у пра ве би тре ба ло да се ра де по шту ју ћи прин ци пе суп си ди-

34) Ja ni ce Morp het, ModernLocalGovernment, Sa ge Pu bli ca tion, Lon don, 2008, pp. 4-5.

35) Ви де ти ви ше у: Де јан Ми лен ко вић, „По је ди ни про бле ми и да љи ток прав но-ле га ли-
стич ке стра те ги је ре фор ме ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји“, Полис, Стал на кон фе рен ци ја 
гра до ва и оп шти на - Са вез гра до ва и оп шти на Ср би је и Цен тар за јав ну и ло кал ну упра-
ву - Пал го цен тар, Бе о град, 1/2012, стр. 16-17.
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јар но сти и де цен тра ли за ци је, а про ме на би до ве ла до ефи ка сни јег 
ра да и бо љег обез бе ђи ва ња услу га гра ђа ни ма. 

На до ве зу ју ћи се на пр ву пре по ру ку о кре и ра њу ви ше ни воа 
вла сти, до ла зи и дру га, а она се ти че про ме на у си сте му фи нан-
си ра ња. Нео п ход но је ЈЛС учи ни ти фи нан сиј ским ауто ном ним, а 
са дру ге стра не по треб но је уве сти рав но прав ност у де лу фи нан-
си ра ња ко ји се ти че тран сфе ра. Про ме ном За ко на о фи нан си ра њу 
ло кал не са мо у пра ве мо гу се ис пра ви ти фе ле ри ко ји тре нут но по-
сто је. Но вим за ко ном би се утвр дио знат но ши ри круг из вор них 
при хо да ЈЛС што би до ве ло до ве ћег оби ма из вор них при хо да у 
бу џе ти ма ЈЛС. Је дан од пред ло га је и да ре ги о ни као нај ви ши ни-
вои ло кал не са мо у пра ве има ју пра ва да утвр ђу је ве ћи део по ре за 
ко ји до но се нај ви ше сред ста ва за ЈЛС (као што је по рез на до хо дак 
гра ђа на), док би гра до ви и оп шти не мо гли да утвр ђу ју осно ви це и 
сто пе за не ке дру ге по ра зе и на кна де. Је дан од пред ло га мо же би ти 
и да сви до са да шњи усту пље ни при хо ди по ста ну из вор ни, од но сно 
да ЈЛС (нпр. ре ги о ни) утвр ђу ју и при ку пља ју ове по ре зе и на кна де. 
Ове про ме не би би ло по треб но нор ми ра ти у но вом Уста ву, да др-
жа ва не би мо гла да про ме ном за ко на опет ЈЛС учи ни за ви сним од 
сво јих да ва ња или да им сма њи при хо де.

Да би смо до шли до то га да гра ђа ни на из бо ри ма би ра ју сво ју 
ло кал ну власт, а да она не за ви си од до го во ра на ре пу блич ком ни-
воу нео п ход на је из ме на За ко на о ло кал ним из бо ри ма и За ко на о 
ло кал ној са мо у пра ви ко јим би се увео ди рект но би ран гра до на чел-
ник/пред сед ник ЈЛС, као и из бор од бор ни ка по ве ћин ском из бор-
ном си сте му. Јак гра до на чел ник би имао ле ги ти ми тет јер је иза бран 
ди рект но (од гра ђа на) и имао би моћ у сво јим ру ка ма да упра вља 
ЈЛС. Са дру ге стра не, ве ћин ски из бор ни си стем као си стем за из-
бор од бор ни ка би као по сле ди цу до нео да скуп штин ске ве ћи не бу-
ду че шће јед но пар тиј ске, и са мим тим има ле би мо гућ ност да бу ду 
не за ви сне од ре пу блич ких ко а ли ци ја и пар тиј ских цен тра ла.

Као што смо ви де ли, раз ли чи те ин сти ту ци је про из во де раз-
ли чи те по сле ди це. Са да шње ин сти ту ци је ко је уре ђу ју област 
ло кал не са мо у пра ве про из во де ста ње у ком не ма ло кал не де мо-
кра ти је, а то смо пред ста ви ли кроз не ко ли ко про бле ма ко ји су у 
ди рект ној ве зи са ин ди ка то ри ма по сто ја ња ло кал не де мо кра ти је. 
Про ме ном ин сти ту ци ја на цен трал ном ни воу мо же мо да про ме ни-
мо ста ње у ло кал ној са мо у пра ви и да учи ни мо да ло кал на де мо кра-
ти ја функ ци о ни ше.
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BobanStojanovic

LOCALDEMOCRACYINSERBIA–
STATUSANDPERSPECTIVES

Resume
The de scrip ti ve sec tion in tro du ces the ba sic con cepts such as 

lo cal de moc racy, lo cal self-go vern ment, sub si di a rity and de cen tra li-
za tion. The pla ce whe re the ci ti zens at the gras sro ots le vel de ci de on 
spe ci fic things in the ir im me di a te en vi ron ment, eit her di rectly or in di-
rectly, we call that lo cal de moc racy. Good go ver nan ce as su mes lo wer 
le vels of go vern ment, to the le vel clo sest to the ci ti zens. Af ter that, we 
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cre a te тhree in di ca tors by which we can test: is the re lo cal de moc racy 
in gi ven co un try and how it works. The in di ca tors are: net work of le vel 
in lo cal go vern ment, fi nan cial auto nomy unit of lo cal go vern ments and 
fi nan cial equ a lity, and de fi ni ti ve ness of lo cal elec ti ons. Af ter the pre-
sen ta tion of the in di ca tors, we test the se in di ca tors in the ca se study of 
Ser bia and thro ugh the analysis of the si tu a tion, we con clu de that lo cal 
de moc racy do es not work. The system of lo cal self-go vern ment in Ser-
bia is a sin gle-sta ge or mo notype and is re a li zed thro ugh mu ni ci pa li ti es, 
ci ti es and the city of Bel gra de that ha ve the re spon si bi lity of mu ni ci pa-
li ti es and so me ad di ti o nal re spon si bi li ti es. Lo cal go vern ments in Ser bia 
are not fi nan ci ally auto no mo us and the re are ma jor pro blems in fi nan-
cing. The pro blem oc curs in sha red re ve nu es when the sta te de ci des to 
abo lish the se or chan ging tax ra tes and fe es which the bud gets of lo cal 
go vern ments sho uld be left empty. The re is no fi nan cial equ a lity among 
lo cal go vern ment units. Tran sfers are funds that Re pu blic tran sfer to the 
lo cal self-go vern ment, but the pro blem is that the se tran sfers are usu-
ally po li ti cal con di ti ons. We pro ve this by analyzing the tran sfer of the 
two ci ti es whe re the mayor is co ming from a party that is in po wer at 
the re pu blic le vel, and the ot her co mes from a party that is not. Dif fe-
ren ces in tran sfers are enor mo us. Con clu des that lo cal elec ti ons al most 
not de ci de abo ut lo cal aut ho ri ti es which to tally chal len ge the exi sten ce 
of lo cal de moc racy. Lo cal aut ho ri ti es are for med by the re pli ca ted co-
a li tion of the Re pu blic whe re ver is pos si ble. In this way, the lo cal aut-
ho ri ti es are not elec ted by the ci ti zens of that lo cal go vern ment, but the 
party he a dqu ar ters and sa fes. Then exa mi ne the ca u ses of the pro blems 
that exist in re la tion to all three in di ca tors. The ca u ses are an in sti tu ti-
o nal na tu re. The ru les and pro ce du res (laws) pas sed by the Re pu bli can 
aut ho ri ti es. as the In sti tu ti o nally a bar ri er to the de ve lop ment of lo cal 
de moc racy we find al so the Re pu blic of Ser bia Con sti tu tion, as well 
as al most all the laws that go vern this area, such as: the Law on Ter ri-
to rial Or ga ni za tion, the Law on Fi nan cing of Lo cal Self-Go vern ment, 
Lo cal Self-Go vern ment Law, the Law on Lo cal Elec ti ons, the Law on 
Re gi o nal De ve lop ment. In stead of con clu si ons, we re com mend what 
kind of in sti tu ti o nal chan ges are ne e ded to ma ke lo cal de moc racy, so it 
can start to work in Ser bia, be ca u se dif fe rent in sti tu ti ons ha ve dif fe rent 
po li ti cal out co mes. We re com mend mul ti-sta ge lo cal self-go vern ment, 
hig her sor ce re ve nu es, mo del of di rectly elec ted mayor and a ma jo rity 
vo ting system for the elec tion of co un ci lors. Such chan ges may lead to 
a re vi val and fun cti o ning of lo cal de moc racy in Ser bia. 
Key words: lo cal de moc racy, lo cal self-go vern ment, in di ca tors, sub si di a rity, 

lo cal self-go vern ments units, in sti tu ti ons, laws

* Овај рад је примљен 22. ав гу ста 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 03. сеп тем бра 2014. године.
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ПОЛИТИКЕ

* Рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је
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КРОЧЕОВАКРИТИКАРОМАНТИЗМА*

Сажетак
Ро ман ти зам пред ста вља је дан од нај у ти цај ни јих, али исто-

вре ме но и нај ви ше кри ти ко ва них ин те лек ту ал них по кре та у европ-
ској исто ри ји. У овом ра ду аутор се ба ви Кро че о вом кри ти ком 
ро ман ти зма. У пр вом де лу раз ма тра се Кро че ов од нос пре ма ро-
ман ти зму, има ју ћи у ви ду ње го во раз ли ко ва ње из ме ђу те о риј ске и 
прак тич не ро ман ти ке. У дру гом де лу аутор ана ли зи ра сла бо сти и 
огра ни че но сти Кро че о ве кри ти ке ро ман ти зма.
Кључ не ре чи:  Бе не де то Кро че, ро ман ти зам, ли бе ра ли зам, ре ли ги ја сло-

бо де, XIX век.

Не ма сум ње да је ро ман ти зам био по крет ко ји је оства рио 
ве ли ки ути цај на раз вој европ ске ми сли. По ми шље њу Иса и је Бер-
ли на, јед ног од нај ве ћих исто ри ча ра иде ја, ро ман ти зам је пред-
ста вљао нај ве ћи ско ра шњи по крет ко ји је тран сфор ми сао жи вот и 
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ми сао За пад ног све та.1) Са ли бе рал ним Бер ли ном сла же се и кон-
зер ва тив ни От мар Шпан, ко ји у ро ман ти зму не ви ди са мо умет нич-
ки, не го и кул тур ни по крет2) и то нај ве ћи (кул тур ни по крет) по сле 
сред њег ве ка, те пр ви ве ли ки про тив у дар ин ди ви ду а ли зму на кон 
мно го сто ле ћа.

По крет чи ја је по ја ва пред ста вља ла та ко ве ли ку идеј ну ре-
во лу ци ју ни је мо гао а да не иза зо ве по де ље не ре ак ци је и то не са-
мо код са вре ме ни ка. Иде је ро ман ти зма оста ле су да жи ве и на кон 
кра ја епо хе ро ман ти зма. Та ко Џе фри Херф пи ше да су се на на сле-
ђе ро ман ти ке, у пе ри о ду вај мар ске Не мач ке, сви по зи ва ли. „Не ма 
пра ве ли ни је из ме ђу ро ман ти зма и на ци зма. Да ље, чак и у Не мач-
кој ро ман ти чар ска тра ди ци ја ни је би ла ис кљу чи во де сна или ан-
ти тех но ло шка. На про тив, ро ман ти зам је за па лио све сег мен те ин-
те лек ту ал ног и по ли тич ког спек тра у Не мач кој у вре ме Вај ма ра од 
Лу ка ча и и Бло ха на крај њој ле ви ци, пре ко Ма на и Мак са Ве бе ра 
на цен тру, до Јин ге ра и ње го вих кон зер ва тив но ре во лу ци о нар них 
ка ма ра да.“3) Мо жда баш због то га ни су рет кост по и сто ве ћи ва ње 
ро ман ти зма и не мач ке кул ту ре.4)

Да ути цај ро ман ти чар ских иде ја пре ва зи ла зи и про стор не и 
вре мен ске гра ни це вај мар ске Не мач ке твр ди Иса и ја Бер лин, на во-
де ћи да у ро ман ти ци сво је ко ре не има ју и на ци о на ли зам, ег зи стен-
ци ја ли зам, ли бе ра ли зам, али и то та ли та ри зам.5) По је ди ни ауто ри 
уоча ва ју ро ман ти чар ски ути цај на пост мо дер ни зам,6) а мо же се го-
во ри ти и о ро ман ти чар ским ко ре ни ма са вре ме ног ко му ни та ри зма.7)

Ме ђу тим, ро ман ти чар ски по крет ни је сву да на и ла зио на одо-
бре ње. Иако су у ње му ин спи ра ци ју на ла зи ли и ле ви ча ри и де сни-
ча ри и ре пу бли кан ци и мо нар хи сти, кон зер ва тив ни и ли бе рал ни, 
ро ман ти зам је са свих ових по зи ци ја на па дан. На де сни ци сво ју 

1) Иса и ја Бер лин, Корениромантизма, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, стр.  17.

2) Ot hmar Spann, DerwahreStaat, Ver lag von Gu stav Fischer, Je na, 1931, S. 68.

3) Jef fry Herf, ReactionaryModernism:Technology,Culture,andPoliticsinWeimarandThird
Reich, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1984, p. 13.

4) Ви ди: Rüdi ger Sa fran ski, Romantik, eine deutscheAffäre, Carl Han ser Ver lag, München, 
2007, S. 12 и да ље. Та ко ђе, Волф Ле пе нис, Култураиполитика, Ге о по е ти ка, Бе о град, 
2009, стр. 145.

5) Иса и ја Бер лин, Корениромантизма, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, стр. 148-155.

6) О од но су ра не ро ман ти ке и пост мо дер ни зма ви ди: Fre de rick C. Be i ser, TheRomanticIm-
perative:TheConceptofEarlyGermanRomanticism, Har vard Uni ver sity Press, Cam brid ge, 
2003, pp. 2-5.

7) Ви ди: Ду шан До ста нић, „Мо дер на др жа ва пред иза зо ви ма ко му ни та ри зма“, Политичка
ревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2/2012, стр. 90-104. Та ко ђе ви ди: Ду-
шан До ста нић, „Хер де ро во схва та ње на ци је“ у Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град 3/2012, стр. 81-84. 
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кри ти ку ро ман ти зма из не ли су Ђо ва ни Па пи ни, Шарл Мо рас8) и 
Карл Шмит.9) Ни по ли тич ка ле ви ца ни је без остат ка при хва ти ла 
ро ман ти ку. Већ од Хајн ри ха Ха је на, мла до хе ге ли ја на ца, Ђерђ Лу-
ка ча10) до Љу бо ми ра Та ди ћа11) ле ви ца за ме ра ро ман ти ци „ира ци о-
на ли зам“. На кра ју и ли бе рал ни ауто ри, по пут аме рич ког исто ри-
ча ра Гор до на Креј га и не мач ког исто ри ча ра Јо а ки ма Фе ста оштро 
су кри ти ко ва ли ро ман ти ку. У ову гру пу ли бе рал них кри ти ча ра ро-
ман ти ке спа да и Бе не де то Кро че. За то не тре ба да чу ди ми шље ње 
Ханс-Кри стоф Кра у са да идеј ни свет не мач ке ро ман ти ке, а по себ-
но ка сне ро ман ти ке, већ по ла сто ле ћа не ужи ва раз у ме ва ње и одо-
бра ва ње. На про тив, ве ћи на пред став ни ка раз ли чи тих иде о ло шких 
стру ја, и по ред свих спо ре ња, оста ју ује ди ње ни у кри ти ци ро ман-
ти ке.12) Кра у со ва оце на је по не што пре те ра на не са мо због то га што 
ро ман ти ка ни је са мо кри ти ко ва на са раз ли чи тих по зи ци ја (већ су 
исто та ко и по хва ле сти за ле са ра зних стра на) не го и због то га што 
су раз ли чи ти ауто ри ро ман ти ци за ме ра ли раз ли чи те ства ри. По јед-
но ста вље но, мо гло би се ре ћи да што су са јед не стра не ро ман ти ци 
за ме ра ли, са дру ге су јој одо бра ва ли и обр ну то. 

Кро че о ва кри ти ка ро ман ти ке ни је про сто не га тор ска. Он по-
ку ша ва да ро ман ти ку раз у ме у ње ном исто риј ском кон тек сту од-
но сно у окви ру по ве сти XIX ве ка. По ње го вом ми шље њу, по ја ва 
ро ман ти зма ни је слу чај на и мо же се раз у ме ти са мо у кон тек сту ду-
хов ног су прот ста вља ња из ме ђу „ре ли ги је сло бо де“ од но сно ли бе-
ра ли зма13) са јед не стра не, и ње му не при ја тељ ских ре ли ги ја (ка то-
ли ци зам рим ске цр кве, ап со лут на мо нар хи ја, де мо крат ски иде ал, 
те ко му ни зам) до ко га до ла зи у XIX ве ку. Ро ман ти ка се уз ди же и 
ши ри са ра стом ли бе ра ли зма и иде а ли зма, а не рет ко у истим осо-

8) Вла ди слав Д. Ста кић, МонархистичкадоктринаШалаМораса,основифранцускогпо-
ретка, А. Ж. Је лић, Бе о град, 2002, стр. 53-57.

9) Carl Schmitt, PoliticalRomanticism, The MIT Press, Cam brid ge, Mas sac hu setts, 1986.

10) Ђерђ Лу кач, Разарањеума, Кул ту ра, Бе о град, 1966.

11) Љу бо мир Та дић, Традиција,легитимитетиреволуција, За вод за уџ бе ни ке, Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, 2007, стр. 92-115.

12) Hans-Chri stof Kra us, „Po li tisches Den ken der de utschen Spätromantik“ in: Bernd He-
i den re ich (Hgs.) Politische Theorien des 19. Jahrhunderts, IKonservativismus, Hes sische 
Landszen tra le für po li tische Bil dung, Wi es ba desn, 1999, S. 27.

13) „По сма тра мо ли све ове цр те сло бо дар ског иде ла, не мо же се из бе ћи да га се на зо ве ре-
ли ги јом. Он је био ре ли ги ја уко ли ко се у об зир узме су шти на ко ја се код сва ке ре ли ги је 
са сто ји из јед не све сти о ствар но сти и од го ва ра ју ће ети ке, оста ви мо ли по стра ни ми то-
ло шки еле мент, пре ко ко га се тек се кун дар но ре ли ги ја раз ли ку је од фи ло зо фи је. Свест 
о ствар но сти и од го ва ра ју ћа ети ка ли бе ра ли зма, као што смо по ка за ли, раз ви ле су се 
из ди ја лек тич ког и исто риј ског ми шље ња и то је до вољ но да им се при да ка рак тер ре-
ли ги је.“ Be ne det to Cro ce, GeschichteEuropasimneunzehntenJahrhundert, Euro pa Ver lag, 
Zürich, 1935, S. 18-19.
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ба ма. Та исто вре ме ност, на ста вља Кро че, ни је слу чај на, не го по чи-
ва на мно го стру ким од но си ма.14)

Да би раз ја снио те мно го стру ке од но се, од но сно да би са 
јед не стра не оправ дао по ве зи ва ње ро ман ти зма са ли бе ра ли змом и 
иде а ли змом, а са дру ге стра не оста вио про стор за оштру кри ти-
ку ро ман ти зма, Кро че пра ви по де лу на две раз ли чи те ро ман ти ке. 
На и ме, он раз ли ку је ро ман ти зам као те о ри ју и спе ку ла ци ју и ро-
ман ти зам као осе ћај, по сту па ње и мо рал.15) Кро че же ли да сво ју по-
де лу одво ји од дру гих мо гу ћих раз ли ко ва ња у окви ру ро ман ти ке. 
Рас цеп из ме ђу те о риј ске и прак тич не ро ман ти ке тек се де ли мич но 
по кла па са раз ли ком ко ју су исто ри ча ри пра ви ли из ме ђу „ра не“ и 
„ка сне“ ро ман ти ке, од но сно из ме ђу пе ри о да „цве та ња“ и пе ри о-
да „опа да ња“. Ов де да кле ни је реч о хро но ло шкој ра зли ци, не го о 
иде ал ној и уну тра шњој. По ред то га, код Кро чеа се још ма ње мо же 
го во ри ти о су прот ста вља њу ла тин ског „здра вља“ гер ман ској „бо-
ле ћи во сти“, бу ду ћи да се ме ђу Нем ци ма мо гу про на ћи нај мар кант-
ни ји пред став ни ци и јед не и дру ге вр сте ро ман ти ке, као што су оба 
прав ца има ла сво је след бе ни ке и ван гра ни ца не мач ких зе ма ља.16) 
Реч је да кле о су штин ској по де ли из ме ђу две ду хов не док три не, 
два ду шев на ста ња, од но сно о ства ри ма ко је ни су са мо раз ли чи те, 
не го су ме ђу соб но су прот ста вље не и ме ђу соб но се ис кљу чу ју. 

У Кро че о вој ин тер пре та ци ји те о риј ски и спе ку ла тив ни ро-
ман ти зам је по зи тив на по ја ва. Он је кри ти ка, по ле ми ка и по бу на 
про тив јед но стра ног ин те лек ту а ли зма про све ти тељ ства. Ова вр ста 
ро ман ти ке про бу ди ла је сми сао за пра ву и ве ли ку по е зи ју, а у но вој 
на у ци фан та зи је за сно ва ла те о ри ју есте ти ке. Тај ро ман ти зам афир-
ми сао је вред ност спон та ни те та, стра сти и ин ди ви ду ал но сти, и дао 
им ме сто у ети ци. Он је та ко ђе спо знао и об ја вио пра во по сто је-
ћег и чи ње нич ног у свим ње го вим вре мен ским раз ли чи то сти ма, те 
за сно вао мо дер ну исто ри о гра фи ју ко ја про шлост не по сма тра са 
пот це њи ва њем и ру га њем, већ је схва та као део са да шњо сти и бу-
дућ но сти. Та ква ро ман ти ка вра ти ла је ма те ма ти ку и при род не на-
у ке у њи хо ве гра ни це по ка зу ју ћи да оне ни су у ста њу да раз ре ше 
ан ти но ми је ми шље ња из ван свог вла сти тог под руч ја.17)

Кро че, исти на, по ред свих ових по хва ла ис ти че и да је те о-
рет ски ро ман ти зам умео и да пре те ра зах те ва ју ћи не ка ка ву фи ло-
зо фи ју по ве сти из над по ве сти и фи ло зо фи ју при ро де из над при-

14) Cro ce, GeschichteEuropasimneunzehntenJahrhundert, Euro pa Ver lag, Zürich, 1935, S. 40.

15) Ibidem, 40.

16) Ibidem, 42.

17) Ibidem, 40-41.
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род них на у ка. У сво јим по ку ша ји ма да се про би је до исти не, он је 
био сме он, чак екс тре ман, па чак и он да ка да су ти по ку ша ји оста-
ја ли уза луд ни. Ме ђу тим, он је и у сво јим ира ци о нал ним пој мо ви ма 
са др жао кли цу ра ци о нал не исти не. Пр вен ство ко је је по не кад да-
вао осе ћа ји ма и ми стич ном за но су, вре де ли су у ње го вој по ле ми ци 
са ап стракт ним ин те лек ту а ли змом. За овај тип ро ман ти зма Кро че 
ко ри сти из ра зе „про те стан ти зам у фи ло зо фи ји“, од но сно „ли бе ра-
ли зам у ли те ра ту ри“. Он нас, да кле, ста вља пред ро ман ти ку ко ја 
ре а гу је на пре те ри ва ња про све ти тељ ства, али се исто вре ме но упу-
шта са њим у је дан пло дан ди ја лог. 

Тај и та кав ро ман ти зам, сма тра Кро че, по ста вио је те о рет ске 
пре ми се ли бе ра ли зма18), што је ми шље ње са коjим би се сло жио и 
Иса и ја Бер лин. За пра во, Кро че твр ди да та кав ро ман ти зам не са мо 
да сто ји у скла ду са мо дер ном фи ло зо фи јом иде а ли зма и ап со лут-
ног спи ри ту а ли зма, не го је те о рет ски, спе ку ла тив ни ро ман ти зам 
са ма та фи ло зо фи ја.19) Он не оста вља про стор за дво у мље ње ко ју 
ли ни ју ми шље ња има у ви ду ка да го во ри о те о рет ском ро ман ти-
зму. То је фи ло зо фи ја ко ја иде од Кан та до Хе ге ла, од но сно не-
мач ки кла сич ни иде а ли зам ко ји је, да кле, фи ло зо фи ја ро ман ти зма. 
По зна то је да ни Кант ни Хе гел ни су има ли ви со ко ми шље ње о 
оно ме што се обич но под ра зу ме ва под ро ман ти чар ским по кре том, 
па ипак, та тра ди ци ја ми шље ња по Кро чеу пред ста вља ону „по зи-
тив ну“ и „вред ну“ ро ман ти ку. Па ра док сал но, реч је о фи ло зо фи ји 
ко ја је исто вре ме но и „кла сич на“ и „ро ман тич на“. Упра во то је фи-
ло зоф ска тра ди ци ја у ко јој сто ји и сам Кро че, те је и по том осно ву 
за ин те ре со ван за по зи тив но вред но ва ње спе ку ла тив ног ро ман ти-
зма. Па ипак, он ни је је ди ни аутор ко ји по и сто ве ћу је ро ман ти зам 
и кла сич ни иде а ли зам. Та ко Ро џер Скру тон пи ше да би би ло тач-
ни је кла сич ну не мач ку фи ло зо фи ју опи са ти као ро ман ти чар ску не-
мач ку фи ло зо фи ју и то не са мо због сво је ве зе да ро ман ти чар ском 
књи жев но шћу већ и због сво је ис ка за не скло но сти ка уз ви ше ним 
ви зи ја ма у од но су на ва лид не ар гу мен те.20) Слич но не раз ли ко ва ње 
кла сич ног иде а ли зма и ро ман ти зма, са мо са кон зер ва тив них по-
зи ци ја на ла зи се и код Фри дри ха Ро ми ка. По ње го вом ми шље њу, 
по след њи оти сак не мач ког иде а ли зма пред ста вља уни вер за ли зам 
От ма ра Шпа на.21)

18) Ibidem,41. 

19) Ibidem, 41.

20) Ро џер Скру тон, Краткаисторијамодернефилозофије:одДекартадоВитгенштајна, 
На род на књи га Ал фа, Бе о град, 1998, стр. 138.

21) Fri e drich Ro mig, DieRechtederNation, Le o pold Stoc ker Ver lag, Graz, Stut tgart, 2002, S. 
149-173.
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На спрам овог те о риј ског ро ман ти зма Кро че по ста вља прак-
тич ну, сен ти мен тал ну и мо рал ну ро ман ти ку. Ко ли ко је код те о риј-
ске ро ман ти ке би ла реч о не чем по зи тив ном, то ли ко је са да реч о 
не чем не га тив ном, не чем пот пу но дру га чи јем и стра ном. Прак тич-
ни, мо рал ни ро ман ти зам је од мах по при мио бо ле сни из глед и увек 
био пред мет етич ке кри ти ке. Ода кле год да се по гле да ње му је би-
ло по треб но ле че ње и оздра вље ње.22)

На овом ме сту ни је реч о про стом раз ли ко ва њу те о риј ског и 
прак тич ног ро ман ти зам не гом њи хо вом су прот ста вља њу. Та ко нас 
Кро че под се ћа да су и Ге те и Хе гел, да кле пред став ни ци иде а ли зма 
(спе ку ла тив ног ро ман ти зма), и исти они ми сли о ци ко ји су нај сна-
жни је раз не ли лан це ин ди ви ду а ли зма, из бе га ва ли и кри ти ко ва ли 
прак тич ну ро ман ти ку као срам ну бо лест (schimpflicheKrankheit).23) 
Ти ме се за пра во да је до зна ња да су и са вре ме ни ци би ли све сни 
раз ли ке у окви ру ро ман ти зма на ко јој и он ин си сти ра. Ме ђу тим, 
по зи ва њем на Ге теа и Хе ге ла Кро че по ку ша ва да ука же да су нај-
бо љи ду хо ви ус пе ли да у се би по бе де бо лест мо рал ног ро ман ти зма 
и, за хва љу ју ћи том оздра вље њу, би ли у ста њу да раз от кри ју све ро-
ман ти чар ске „ис пра зно сти и бу да ла шти не“ те по ста ли нај о штри ји 
кри ти ча ри ро ман ти зма.24)

За ту ро ман ти чар ску бо лест Кро че ко ри сти из раз „свет ска 
бол“ (Weltschmertzод но сноmaledelsecolo)25) и ве зу је је за мо дер но 
до ба, па је тај мо рал ни ро ман ти зам за пра во спе ци фич на ду хов на 
по ја ва XIX сто ле ћа. Уоста лом, цр те те ро ман ти чар ске бо ле сти мо-
гу се пре по зна ти у свим љу ди ма оног вре ме на. Кро че их пре по зна-
је у пи сми ма ко је су љу ди та да пи са ли, њи хо вим би о гра фи ја ма, 
сли ка ма, у из ра зи ма њи хо вих очи ју, др жа њу, ко сти ми ма.26) Све је 
то, ма ње или ви ше, ода ва ло зна ке бо ле сти сен ти мен тал ног ро ман-
ти зма.

Али за што је мо рал ни ро ман ти зам бо ле стан и за што се ја вља 
баш у XIX ве ку? Кро че не ги ра да је Weltschmertz по сле ди ца иш че-
за ва ња ста рог ве ро ва ња. За пра во, та кво ста ње не ра ђа се из не стан-
ка ста ре ве ре, бу ду ћи да он са со бом но си и по лет и ен ту зи ја зам 
ко ји се ве зу је за но ву ве ру. У крај њој ли ни ји Кро че нас под се ћа да 
су се ин те лек ту ал ни и во де ћи сло је ви дру штва већ у XVI II сто ле ћу 

22) Cro ce, GeschichteEuropasimneunzehntenJahrhundert, S. 41.

23) Ibidem,41-42.

24) Ibidem,49.

25) Ibidem, 42.

26) Ibidem. 50. Та ко ђе ви ди: Be ne det to Cro ce, HistoryitsTheoryandPractice, Har co urt , Bra ce 
and Com pany, New York, 1923, p. 265.  
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вид но уда љи ли од хри шћан ства, али да та да ни је до шло до по дво-
је ног и бо ле сног ста ња ка кво је би ло ро ман ти чар ско. На про тив, 
од ви ка ва ње од ста ре ве ре те кло је са од ре ђе ном до зом раз дра га но-
сти и ра до сти, што се пот кре пљу је при ме ром не у ред не ру ши лач ке 
сна ге SturmundDrang-a.27) По зи ва ње на SturmundDrang ни ка ко 
ни је слу чај но, јер ако је Weltschmertzпо сле ди ца опа да ња ста рих 
ве ро ва ња, за што се то ду шев но ста ње ни је ја ви ло ра ни је, ре ци мо у 
XVI II сто ле ћу и код љу ди као што су Ха ман и Хер дер, ко ји уоста-
лом ва же за пре те че ро ман ти зма? 

На ово пи та ње Кро че ов од го вор гла си да се бо лест по ја ви ла 
ви ше као по сле ди ца не спо соб но сти да се при хва ти но ви пра вац 
и но ва ве ра – „ре ли ги ја сло бо де“ – за че га је тре ба ло хра бро сти 
и му жев но сти, не го због од ла ска и опа да ња ста ре ве ре. Мо рал ни 
ро ман ти зам је да кле бо ле стан не за то што па ти за ста рим вре ме ни-
ма, јер би у тој пат њи још би ло не чег уз ви ше ног, не чег хе рој ског, 
ви ше не го бо ле сног. Ром нти зам је бо ле стан јер не по се ду је ни ста-
ру ни но ву ве ру. При то ме, ста ру ве ру је одав но пре стао да схва та 
озбиљ но, а за но ву ни је имао хра бро сти. На рав но, ро ман ти зам се 
ни је слу чај но на шао на тој клац ка ли ци. Он не са мо да не при хва та 
ауто ри тет про шло сти, ни ти ја сно ћу да на шњи це са од го ва ра ју ћим 
нор ма ма и пра ви ли ма, не го је реч о то ме да је ро ман ти зам не спо-
со бан да ве ру је у не што. Ме ђу тим, по ред ове не спо соб но сти, ро-
ман ти зам ма ни фе сту је и не мир ну по тре бу да ме ђу раз ли чи тим ве-
ра ма тра жи на че ла ми шље ња и жи во та.28) Па ра док сал но, мо рал ни 
ро ман ти ча ри тра же но ву ве ру, не што за че га би се ве за ли, али ни су 
у ста њу да се ту и за др же, јер ни јед ну ве ру не мо гу да при хва те. У 
то ме је, пре ма Кро чеу, сва не сре ћа мо рал ног ро ман ти зма. 

За но ву ве ру тре ба ло је хра бро сти да се на пра ви раз дор са 
ста рим на ви ка ма, а да би се по зи ци је но ве „ре ли ги је сло бо де“ бра-
ни ле би ло је по треб но ис ку ства, обра зо ва ња и ду хов ног ве жба ња. 
Ово је успе ва ло са мо ја ким гла ва ма и ја ким ср ци ма, твр ди Кро че. 
То, да кле, ни је био по сао за жен ске ду ше, сла бе, сен ти мен тал не, 
не до след не, сво је гла ве. Они ни су би ли у ста њу да про на ђу при род-
ну рав но те жу (natürlicheGleichgewicht) ко ју су до ве ли у пи та ње 
и та ко лу та ли од јед не до дру ге пот пор не тач ке. По што су уни-
шти ли ве зу из ме ђу ко нач ног и бес ко нач ног, иде ал ног и чул ног ови 
ро ман ти ча ри су, твр ди Кро че, у оча ја њу из јед на ча ва ли бес ко нач но 
са би ло чим ко нач ном и иде ал но са сва чим чул ним. Из гу бив ши је-
ди ног Бо га, пра ви ли су се би идо ле.29) Они ипак ни су оста ја ли сле-

27) Cro ce, GeschichteEuropasimneunzehntenJahrhundert, 42-43.

28)  Cro ce, GeschichteEuropasimneunzehntenJahrhundert, S. 43.

29) Ibidem, 43-44.
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пи за ли бе ра ли зам ко ји се ра ђао, али су од ње га узи ма ли по је ди-
не еле мен те ко је су од мах из вр та ли и кри во тво ри ли: исто рич ност 
у сен ти мен тал ну про шлост и у ре ста у ра тор ску но стал ги ју, на ци о-
нал ност у фа на тич ност ро да и ра се, сло бо ду у са мо по тра гу и анар-
хи зам, а вред ност ко ју по е зи ја има за жи вот у не ка кву до жи вљај-
по е зи ју и по е зи ју-жи вот.30)

Та ко код Кро чеа, мо рал ни ро ман ти зам за пра во пред ста вља 
бо лест ду ше и ка рак тер ну сла бост. Они ко ји ни су би ли у ста њу да 
се при во ле „ре ли ги ји сло бо де“, исто вре ме но од би ја ју ћи да се пот-
пу но иден ти фи ку ју са ста рим све том, за пра во су жен ске и сен ти-
мен тал не ду ше. Ро ман ти ка је, пре ма то ме, опа сност за сва ку ствар-
ну ре ли ги о зност и сва ки об лик иде а ла, не са мо за ли бе ра ли зам, 
не го и за ње го ве ан ти те зе. Она је као не ка вр ста ду хов не за ра зе ко ја 
упро па сти све че га се до так не.

У том сми слу Кро че о ва кри ти ка ро ман ти зма ни је но ва. За-
пра во реч је о Хе ге ло вој кри ти ци ро ман ти чар ске су бјек тив но сти 
из ра же ној у Основнимцртамафилозофијеправа. Он ту го во ри о 
су бјек ти ви те ту ко ји се бе твр ди као оно ап со лут но, што је нај за мр-
ше ни ји об лик зла, где се зло обр ће у до бро, а до бро у зло. То је вр-
ху нац су бјек ти ви те та у мо рал ном ста ја ли шту, у ко ме свест се бе зна 
као ову моћ и ти ме ап со лут ну. Хе гел ка же: „Вр ху нац су бјек ти ви те-
та ко ји се бе схва та као оно по след ње, вр ху нац ко ји ов де још тре ба 
раз мо три ти, мо же би ти са мо тај: зна ти се бе још као оно за кљу чи-
ва ње и од лу чи ва ње о исти ни, пра ву и ду жно сти што у пре ђа шњим 
об ли ци ма по се би већ по сто ји. Он се, да кле, са сто ји у то ме да се 
до бро зна оно мо рал но објек тив но, али се не уду бљу јуе у ње го ву 
озбиљ ност, и да се не по сту па на осно ву ње га за бо ра вља ју ћи и од-
ри чу ћи се са мо га се бе, не го да се у по гле ду то га ујед но исто др жи 
о се би и да се се бе зна као оно што та ко хо ће и за кљу чу је, а што 
исто та ко мо же и дру га чи је хте ти и за кљу чи ти.“31) Дру гим, ре чи-
ма вр ху нац зла и вр ху нац су бјек ти ви те та се по Хе ге лу ис по ља ва у 
од ри ца њу сва ког објек тив ног ва же ња мо рал них пра ви ла. Су бјект 
узи ма са мог се бе као по след њу ре фе рент ну тач ку ко ја мо же по сту-
па ти ова ко или она ко. „Ја“ се бе ви ди као не што из над ства ри и за-
ко на, оно је њи хов го спо дар, па се пре ма то ме по сво јој во љи мо же 
игра ти тим ства ри ма.

Хе гел не оста вља про сто ра сум њи на ко га тач но ми сли ка да 
го во ри о иро ни ји. „Ова фор ма са да је иро ни ја, свест да се са та-
квим прин ци пом уве ре ња ни је до спе ло да ле ко и да у овом нај ви-

30) Ibidem, 48.

31)  Ge org Wil helm Fri e drich He gel, GrundlinienderPhilosophiederRechts, Su hr kamp Ver lag, 
Frank furt am Main, 2000, § 140, S. 151.
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шем кри те ри ју му вла да је ди но са мо во ља. Ово ста ја ли ште је пра во 
про ис те кло из Фих те о ве фи ло зо фи је ко ја оно Ја из го ва ра као ап со-
лут, то зна чи као ап со лут ну из ве сност, као оп ште ја ство ко је кроз 
да љи раз ви так на пре ду је до објек ти ви те та. О Фих теу се за пра во не 
мо же ре ћи да је он у оном прак тич ном са мо во љу су бјек та учи нио 
прин ци пом, али је ка сни је код Фри дри ха ф. Шле ге ла, са мо оно по-
себ но ус по ста вље но као Бог, у ве зи са до брим и ле пим, та ко да је 
оно објек тив но до бро са мо јед на тво ре ви на мо га уве ре ња, да са мо 
кроз ме не до би ја по сто ја ност и да му ја, као го спо дар и мај стор, 
мо гу до пу сти ти да се по ја ви и да иш че зне. Ти ме што се ја др жим 
пре ма не че му објек тив ном оно је за ме не ујед но иш че зло, и ја та ко 
леб дим над јед ним чу до ви шним про сто ром про из во де ћи и ра за ра-
ју ћи ли ко ве.“32)

Он да кле, сма тра да је код Шле ге ла и ро ман ти ча ра реч о „нај-
ви шој тач ки су бјек ти ви те та“ ко ја мо же на ста ти са мо у до бу ви-
со ког обра зо ва ња, где је озбиљ ност ве ро ва ња про па ла. Са дру ге 
стра не, Кро че по на вља Хе ге ло ве ре чи. Обoјица ро ман ти ча ри ма за-
ме ра ју не мо гућ ност при ста ја ња уз не ки прин цип или пра ви ло ко је 
би схва ти ли озбиљ но.

Кро чеу се мо же упу ти ти при мед ба да ње го ва ква ли фи ка ци ја 
ро ман ти зма не сто ји. Ако ро ман ти ча ри ни су при хва ти ли „ре ли ги ју 
сло бо де“ то још увек не зна чи да ни су при хва ти ли ни јед ну ре ли ги-
ју. У крај њој ли ни ји, Адам Ми лер и Фри дрих Шле гел су пре шли у 
ри мо ка то лич ку ве ру. Др же ћи се Кро чеа, то зна чи да су при хва ти ли 
са свим ја сну по зи ци ју, бу ду ћи да он сво је из ла га ње о про тив нич-
ким ре ли ги ја ма ре ли ги ји сло бо де от по чи ње са из ла га њем о ка то-
ли ци зму.33)

На рав но, Кро че зна да су мно ги ро ман ти ча ри пре шли у ка то-
лич ку ве ру и не на ме ра ва да јед но став но пре ђе пре ко то га. Он, ме-
ђу тим да је сво ју ин тер пре та ци ју до га ђа ја. На и ме, не спо соб ни да 
при хва те ре ли ги ју сло бо де, ро ман ти ча ри, те жен ске ду ше, са ња ли 
су о по врат ку ре ли ги о зне тран сцен ден ци је и о спо кој ству ко је она 
обе ћа ва. Бу ду ћи да је нај ви ша фор ма та кве тран сцен ден ци је ка то-
лич ка ве ра, ро ман ти ча ри су се по че ли окре та ти ка то ли чан ству. То 
се не од но си са мо на оне ко ји су ро ђе ни као ка то ли ци, не го и на оне 
ко ји су при па да ли дру гим хри шћан ским де но ми на ци ја ма, као и на 
оне ко ји уоп ште ни су би ли вер ни ци.34)

Ме ђу тим, Кро че од мах за тим до да је да је ово окре та ње ка-
то ли ци зму би ло фар са или по за. Они ни су по ста ја ли ка то ли ци у 

32)  He gel, GrundlinienderPhilosophiederRechts, § 140, S. 153.

33)  Cro ce, GeschichteEuropasimneunzehntenJahrhundert, S. 21.

34) Ibidem, 44.
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ду би ни ду ше, па су пра вим ка то ли ци ма би ли сум њи ви. О че му се 
за пра во ра ди? „Од већ чу лан и ма што вит,  жу део је тај ро ман тич-
ки ка то ли ци зам за бо ја ма, му зи ком, пе ва њем, ста рим ка те дра ла ма, 
сли ка ма Бо го ро ди це и све та ца, су ви ше осе ћа јан, на сла ђи вао се у 
сла сти гре ха, ис па шта ња и пла ча.“35) Иако је у дог мат ском сми слу 
овај ро ман ти чар ски ка то ли ци зам ста јао ул тра ка то лич ки, у прак-
си се, твр ди Кро че, др жао че сто и не по кор но у од но су на пап ску 
по ли ти ку. Ка да Кро че под вла чи да је овај ка то ли ци зам, ма ко ли ко 
био ан ти про те стант ски, ипак са њао о јед ној но вој ре фор ми, ко ја 
би по но во ује ди ни ла про те стан те и ка то ли ке - али на ка то лич кој 
осно ви - ни је те шко се ти ти се да при то ме ми сли на ону ли ни ју 
ро ман ти чар ског ми шље ња ко ја по ла зи још од Но ва ли са и ње го вог 
есе ја ХришћанствоилиЕвропа.36) Ода тле Кро че за кљу чу је да ро-
ман ти ча ри ни су би ли у ста њу да озбиљ но при хва те ка то ли чан ство, 
од но сно нас вра ћа на Хе ге ло ву те зу о ро ман ти чар ској мо рал ној су-
бјек тив но сти. Шта ви ше, Кро че под се ћа да ни су сви ро ман ти ча ри 
по ста ли ка то ли ци, не го су не ки од њих од ба ци ли и са мо хри шћан-
ство, вра ћа ју ћи се па ган ским кул то ви ма, не ка да рим ским, не ка да 
гер ман ским, а не ка да све то ком би но ва ли са ис точ њач ким ве ро ва-
њи ма или ми сти ком и ма ги јом. Он та ко ђе по ми ње и ро ман ти чар-
ски пан те и зам. 

Кро че се за тим окре ће ро ман ти чар ској по ли ти ци, ко ју би 
тре ба ло ста ви ти под на вод ни ке, јер би по ли ти ка, ко ја бо лу је од ро-
ман ти чар ске бо ле сти, би ла кон тра дик тор на са мој се би, са чим би 
се сло жио и Карл Шмит.37) О че му је реч? За Кро чеа је ро ман ти чар-
ска по ли ти ка, за пра во по ли тич ка фан та зи ја. По овом пи та њу он 
ни је уса мљен бу ду ћи да су и дру ги ауто ри (по сле ње га) на сли чан 
на чин ка рак те ри са ти ро ман ти ку. Он да се пред ста вља као пре зир 
пре ма ствар но сти и чи ње ни ца ма од ко јих су ро ман ти ча ри бе жа ли 
по вла че ћи се у свет фан та зи је и сно ва, па се од њих и ни је мо гла 
оче ки ва ти не ка ква зна чај ни ја уло га у по ли ти ци.38)

Свој став о ро ман ти ци као фан та зи ји Кро че обра зла же та ко 
што твр ди да ро ман ти ча ри ве ру и бла жен ство тра же у на чи ни ма 
со ци јал ног жи во та раз ли чи тим од да на шњег, од но сно у про шло-
сти. Бу ду ћи да је про шлост AncienRégime-а би ла још увек су ви ше 
све жа и ја сна у се ћа њи ма, она је би ла не по год на за иде а ли за ци-

35) Ibidem, 44.

36) Fri e drich von Har den berg  No va lis, ChristenheitoderEuropa,in: Ja kob Mi nor (Hgs.) Novalis
Schriften, Zwe i ter Band, Ver lagt bei Eugen Di e be richs, Je na, 1907.

37) Carl Schmitt, Po li ti cal Ro man ti cism, The MIT Press, Cam brid ge, Mas sac hu setts, 1986.

38) Re in hold Aris, HistoryofPoliticalThoughtinGermany1789-1825, Rus sell & Rus sell Inc. 
New York, 1965, p. 208, 218.
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ју. Мо ра ло се, да кле, иде а ли зо ва ти још ра ни је раз до бље, од но сно 
сред ње ве ко вље. Та мо су се при ви ђа ле сен ке чу да од вер но сти, 
ло јал но сти, чи сто те, пле ме ни то сти, за у зда но сти и нео б у зда но сти 
у исто вре ме.39) Овом обо жа ва њу сред њег ве ка, на ста вља Кро че, 
мо же мо за хва ли ти за ре ста у ра ци ју ста рих утвр да и ка те дра ла, ла-
жну го ти ку и ла жну ди ле тант ску по е зи ју ко ја је опо на ша ла сред-
ње ве ков не фор ме. Из Кро че о вих ре чи из би ја од бој ност пре ма овом 
ими ти ра њу и иде а ли зо ва њу сред њег ве ка, та ко ка рак те ри стич ном 
за пру ског кра ља Фри дри ха Вил хел ма IV и у ма њој ме ри за ба вар-
ског Лу дви га I. Не тре ба мно го па да се схва ти да, иако не по ми ње 
име на, Кро че пре све га ци ља на глав не пред став ни ке не мач ке по-
ли тич ке ро ман ти ке Но ва ли са, Ада ма Ми ле ра, Фри дри ха Шле ге ла, 
Франц Ба де ра, бу ду ћи да се упра во код ових пи са ца мо гу на ћи нај-
ре чи ти је по хва ле сред ње ве ко вља.

Ре ли ги ја сред њег ве ка би ла је пре вла да ва ју ћа, али не и је ди-
на, бу ду ћи да се по ред ње, од но сно па ра лел но са њом, уз ди гла и 
ре ли ги ја ро да и на род но сти, и то оног на ро да ко ји се, услед мањ-
ка вог по зна ва ња исто ри је, сма трао твор цем сред њег ве ка. Реч је о 
гер ман ству. Гер ман ство се, твр ди Кро че, сма тра ло за еле мент мла-
до сти спре ман да ре ге не ри ше свет. Са ма њим успе хом и дру ги на-
ро ди сле ди ли су гер ман ски при мер по зи ва ју ћи се на ра сну чи сто ту: 
Ла ти ни, Кел ти, Ибе ри и Сло ве ни.40) По но во ни је те шко за кљу чи ти 
да се пре све га ми сли на ства ра о це по пут Ге ре са и Клај ста.

Ове ре ли ги је мо рал не ро ман ти ке, Кро че тре ти ра као пер вер-
зи ју. „По свом по ре клу, све ове ве ре би ле су из о па че ња, јер су за ме-
њи ва ле уни вер зал но пар ти ку лар ним, веч но са слу чај ним, твор ца 
са тво ре ви ном.“41) Већ у овој ре че ни ци, по но во се осе ћа Хе ге лов 
дух. Ка да Кро че го во ри ка ко су ро ман ти ча ри у сво јој из о па че но-
сти на ме сто иде ал ног по ста ви ли ли би до и сал до стра шће, ка ко су 
окрут ност и стра хо те по ста ли осе ћа ји за до вољ ства, ка ко се раз ви-
јао укус за са ди зам и са та ни зам, при че му се по зи ва на при ме ре 
Ша то бри ја на, Бај ро на и Ше ли ја, он по на вља Хе ге ло ве на ла зе о злу 
ко је по ста је до бро, и до бру ко је по ста је зло. 

Реч је на и ме о ду шев ној сла бо сти ро ман ти ча ра. Они ко ји ни-
су ус пе ли да се, као Ге те и Хе гел, дис тан ци ра ју од сен ти мен та ли-
зма и мо рал ног ро ман ти зма, за вр ши ли су у лу ди лу или фи зич ком 
са мо у би ству. Дру ги су опет из вр ши ли мо рал но са мо у би ство за вр-
шив ши у раз вра ту, ла жној по бо жно сти, не ак тив ној уса мље но сти и 

39) Cro ce, GeschichteEuropasimneunzehntenJahrhundert, S. 45-46.

40) Ibidem, 46-47.

41) Ibidem, 47.
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до са ди. Ме ђу тим, би ло је и оних ко ји су же ле ли да жи вот про во де 
у ак ци ји, оних ко ји су раз о ча ра ни и очај ни због не срећ не љу ба-
ви оти шли да се бо ре за иде ал сло бо де ко ји ни су мо гли те о риј ски 
обра зло жи ти. Они су се бо ри ли и ги ну ли за ствар угње те них на ро-
да.42)

Као што смо на гла си ли, Кро че при зна је да се еле мен ти ро-
ман ти чар ске бо ле сти мо гу уочи ти код свих љу ди XIX сто ле ћа. Да-
кле, ако су ро ман ти ча ри би ли сву да, то зна чи да их је би ло у свим 
зе мља ма и на свим стра на ма ба ри ка де – ме ђу кон зер ва тив ци ма и 
ре ак ци о на ри ма, ко ли ко и ме ђу ли бе ра ли ма. Али за што су не ки ро-
ман ти ча ри при ста ја ли уз ре ак ци о на ре, а дру ги уз ли бе ра ле? Кро-
че ов од го вор је да је то за ви си ло од при ли ка у од ре ђе ној зе мљи. У 
зе мља ма у ко јим по ли ти ка ни је ста ја ла у пр вом пла ну ро ман ти ча ри 
(ко ји по ли тич ки и ни су би ли ни шта, бу ду ћи да су би ли про сто љу-
ди бо ле сних не ра ва) су де ло ва ли као ре ак ци о на ри и кон зер ва тив-
ци. Та мо где је ср це бр же ту кло и где су цве та ле ли бе рал не иде је 
и ро ман ти ча ри ре чи „ро ман тич но“ и „ли бе рал но“ ко ри сти ле су се 
као си но ни ми.43) Дру гим ре чи ма, Кро че твр ди да ро ман ти ча ри, та-
кви ка кви су и ни су има ли ни ка кву по ли тич ку енер ги ју. Они су 
не где мо гли да ста ну на стра ну ли бе ра ли зма или ре ак ци је, а да ни 
са ли бе ра ли змом или ре ак ци јом за пра во не ма ју ни ка кве ве зе. Да 
до вољ но озбиљ но не узи ма ју ни ка то лич ку ве ру, ни иде је на ци је и 
сло бо де, чак и ка да се за њих жр тву ју. 

***

Ро ман ти ка је код Кро чеа по де ље на на две стра не. Пот пу-
но по зи тив ну и пот пу но не га тив ну. У осно ви то раз ли ко ва ње две 
раз ли чи те ро ман ти ке ма ње је фи ло зоф ски, а ви ше по ли тич ки ин-
спи ри са но. Прак тич на ро ман ти ка је рђа ва, не за то или у нај бо љем 
слу ча ју не са мо за то, што је мо рал на, осе ћај на, су бјек ти ви стич ка 
и не стал на, већ за то што је су штин ски ан ти ли бе рал на, чак и он да 
ка да се са ма пред ста вља као та ква. Он у том сми слу иде да ље не-
го Хе гел, јер док Хе гел го во ри са мо о су бјек тив но сти ко ја од би ја 
да из над се бе при хва ти би ло ко ји прин цип или пра ви ло, до тле код 
Кро чеа то пра ви ло по ста је ли бе ра ли зам. Као што је то при ме тио 
Ва лен ти ни, ли бе ра ли зам код Кро чеа по ста је кри те ри јум вред но ва-
ња исто риј ских до га ђа ја.44) Тре ба има ти у ви ду да је за Кро чеа, по-

42) Ibidem,49-50.

43) Ibidem, 50.

44) Fran ce sco Va len ti ni, Modernapolitičkamisao, Škol ska knji ga, Za greb, 1982, str. 283. 
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вест, за пра во при ча о сло бо ди и стал ној бор би за за до би ја ње сло-
бо де.45) „Из пра ве по ве сти увек се чу је рат нич ки тон ко ји на ја вљу је 
бит ке жи во та.“46) За ње га је реч о би ци из ме ђу ре ли ги је сло бо де 
(на овом ме сту тре ба би ти па жљив, јер Кро че схва та ли бе ра ли зам 
ши ре од од ре ђе ног ску па ин сти ту ци ја, што је те ма ко јом се са да не 
мо же мо ба ви ти) ко ја се афир ми ше бор бом са сво јим ну жним су-
прот но сти ма (а у XIX сто ле ћу те су прот но сти су ка то ли ци зам рим-
ске цр кве, ап со лут на мо нар хи ја, де мо крат ски иде ал, те ко му ни зам) 
и ра сте та ко што у се бе аси ми лу је не ке еле мен те тих су прот но сти. 
Исто та ко и су прот но сти ја ча ју при хва та ју ћи не ке ли бе рал не еле-
мен те или та ко што дру га чи је раз ме шта ју ста ре. По вест XIX сто ле-
ћа је да кле по вест јед ног ду хов ног ра та ко ји Кро че на зи ва ве ли ки 
рат.47) У окви ру тог ра та, тог ду хов ног зби ва ња, ро ман ти зам се по-
ја вљу је као прет ња, као бо лест, као оно што сла би по зи ци је ре ли-
ги је сло бо де. Он се и сам стал но тран сфор ми ше и ли бе ра ли зам 
је при ну ђен да га увек из но ва пре вла да ва.48) Ван овог кон тек ста, 
ро ман ти зам се, пре ма Кро чеу, не мо же раз у ме ти.

Ми лер, Шле гел, Ба дер и дру ги, за Кро чеа су кри ви због су-
прот ста вља ња ли бе ра ли зму те је због то га њи хов ро ман ти зам 
„срам на бо лест“. И не са мо то, они су опа сни јер су не ке ли бе рал не 
еле мен те „ис ква ри ли“ и „из ви то пе ри ли“. Ако се са мо ли бе рал на 
ин тер пре та ци ја сло бо де узи ма као је ди на ис прав на, те сту па као 
нор ма, он да је ро ман ти чар ско ту ма че ње „ква ре ње“. Пре ма то ме, 
Кро че не са мо да по ла зи од прет по став ке о бор би ре ли ги је сло бо де 
и њој су прот ста вље них ре ли ги ја, не го је у тој бор би ода брао стра-
ну. Они ко ји су са дру ге стра не, као што је то слу чај са ро ман ти ча-
ри ма, по ста ју „жен ске ду ше“ и „сен ти мен тал не при ро де“. Њи хо ва 
ка рак тер на сла бост је кри ва што ни су би ли у ста њу да „озда ра ве“ 
и при хва те „ре ли ги ју сло бо де“.

То чак ви ше не ма ве зе ни са ро ман ти чар ским су бјек ти ви-
змом. Ако не пре, а оно ба рем у сво јој ка сној фа зи, ми сао на ве де них 
ро ман ти ча ра ни је има ла ни шта са су бјек ти ви змом. Та ко на при мер 
Вал тер Лин ден де ли ро ман ти ку на њен ра ни, од но сно „су бјек тив-
ни“ и ка сни од но сно „објек тив ни“ пе ри од. Ме ђу тим, упра во је су-
бјек тив ни пе ри од онај ко ји мо же мо ве за ти за од ре ђе не ли бе рал не 
мо мен те ро ман ти чар ске ми сли, док ка сни ји објек тив ни пе ри од или 

45) Be ne det to Cro ce, HistoryasTheStoryofLiberty, Ge org Al len and Un win Ltd. Lon don, 1949, 
pp. 59-62.

46) Cro ce, GeschichteEuropasimneunzehntenJahrhundert, S. 52.

47) Ibidem, 53.

48) Ibidem, 52.
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ка ко га Лин ден још на зи ва, „пра ва ро ман ти ка“, пред ста вља нај же-
шће су че ља ва ње ро ман ти ча ра са ли бе ра ли змом.49) Пре ма Лин де ну 
ро ман ти чар ско на пу шта ње су бјек ти ви зма и же шће су прот ста вља-
ње ли бе ра ли зму на сту па ју за јед но. Ме ђу тим, код Кро чеа је баш та 
ка сна ро ман ти ка, ко ја је пре вла да ла свој нео б у зда ни су бјек ти ви-
зам, у фо ку су кри ти ке због сво је ве за но сти за ка то лич ку и кон зер-
ва тив ну ре ак ци ју, од но сно зах те ва за по вра так на тра ди ци ју сред-
њег ве ка. То би да кле зна чи ло да је Кро че по ме шао су бјек тив ну 
и објек тив ну фа зу и из сва ке узео оно што му је по треб но. Да би 
иза шао на крај са овим раз ли ко ва њем он јед но став но ка же да ње-
го ва по де ла на те о риј ску и прак тич ну ро ман ти ку ни је хро но ло шка 
не го иде ал на.

Кро че се не ба ви раз ли ко ва њи ма у окви ру са ме ро ман ти ке, 
та ко да ме ша ра ног и ка сног Шле ге ла, мла дог и ста рог Ге ре са и на 
чу дан на чин по ве зу је Бај ро на и Ада ма Ми ле ра. Он за пра во одва ја 
под име ном прак тич не ро ман ти ке са мо оно што му је по треб но и 
што се мо же ис ко ри сти ти, а све оста ло гу ра у мо рал ну ро ман ти ку. 
У окви ру та ко одво је не мо рал не ро ман ти ке он за не ма ру је ва жне 
раз ли ке из ме ђу бри тан ске, не мач ке и фран цу ске ро ман ти ке, из ме-
ђу Ба де ра и Бај ро на, Ша то бри ја на и Ми ле ра – на че га ука зу ју број-
ни ауто ри.50) Да ни је реч о по вр шним и ми нор ним раз ли ка ма ме ђу 
ро ман ти ча ри ма све до чи Ар тур Лав џој ко ји је твр дио да не по сто ји 
ро ман ти ка као је дин стве на ствар, не го ви ше ро ман ти ка.51) На жа-
лост, Кро че све те раз ли ке не узи ма до вољ но у об зир. 

С тим у ве зи про бле ма тич но је и Кро че о во обра зло же ње за-
што су се не ки ро ман ти ча ри при дру жи ли ли бе ра ли ма, а дру ги кон-
зер ва тив ци ма. Ако је то би ла ствар кон тек ста и по ли тич ких при ли-
ка у зе мља ма у ко ји ма су жи ве ли, ка ко је он да мо гу ће да су у ис-
тим при ли ка ма не ки по ста ја ли ли бе ра ли, а дру ги кон зер ва тив ци? 
Да је по треб но мно го суп тил ни је об ја шње ње све до че и при ме ри 
Но ва ли са и Фри дри ха Шле ге ла ко ји су пр во са одо бра ва њем по-
др жа ли Фран цу ску ре во лу ци ју, да би на кра ју обо ји ца по ста ли 
не при ја те љи ре во лу ци је. Чак и у са мој Аустри ји де лу ју ре ак ци о-
нар ни беч ки ро ман ти ча ри, али ме ђу ма њи на ма се ро ман ти зам и ли-
бе ра ли зам умно го ме по кла па ју. Фри дрих Шле гел је у мла до сти у 

49) Fre de rick C. Be i ser, Enlighment,RevolutionandRomanticism:TheGenesisofModernGer-
manPoliticalТhought,1790-1800, Har vard Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1992, p. 226.

50) Hans S. Re iss (ed.), ThePoliticalThoughtoftheGermanRomantics1793-1815, Ba sil Blac-
kwell, Ox ford, 1955, та ко ђе ви ди: Ma u ri ce Cran ston, TheRomanticMovement, Blac kwell 
Pu blis hers, Ox ford, 1994.

51) Art hur O. Lo ve joy, “The Me a ning of Ro man ti cism for the Hi sto rian of Ide as” in: Pa trick Ri-
ley (ed.) EssaysonPoliticalPhilosophy, Uni ver sity of Roc he ster Press, New York, 1992, p. 
304.
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сво јим зах те ви ма за сло бо ду и де мо кра ти ју пре ва зи ла зио Кан та, да 
би на кра ју пре шао у ри мо ка то лич ку ве ру и сту пио у Ме тер ни хо ву 
слу жбу. Да ли се та ква про ме на мо же об ја сни ти са мо ро ман ти чар-
ским су бјек ти ви змом, по сле ди цом ро ман ти чар ске нео збиљ но сти? 
Чак ка да би то био слу чај, код Кро чеа то ни је до вољ но раз ра ђе но. 
Мо жда и због то га, што би он да Кро че мо рао да об ја сни ка ко је до 
исте про ме не до шло и код Ген ца ко ме се те шко мо же при го во ри ти 
су бјек ти ви зам. За ни мљи во је и да Кро че не по ми ње име на, јер је 
ве ли ко пи та ње да ли би ме ђу ро ман ти ча ре свр стао и Ген ца, Бер ка 
или чак и Де Ме стра, што је по не кад слу чај, а они су не сум њи во 
по се до ва ли по ли тич ку енер ги ју. У том сми слу, Шми то ва кри ти ка 
ро ман ти зма је ус пе ли ја, бу ду ћи да он на сто ји да оцр та гра ни це ро-
ман ти ке и да одво ји ро ман ти ча ре од Бер ка, Де Ме стра и Де Бо на-
ла.52)

Ка да го во ри о ро ман ти чар ском ста ву пре ма AncienRégime
Кро че пре ви ђа да ства ри ни су ни бли зу јед но став не ка ко се то на 
пр ви по глед чи ни. Ро ман ти ча ри ни су од ба ци ли AncienRégimeза то 
што су се ћа ња на ње га би ла су ви ше све жа, јер та вре мен ска бли-
скост ни је спре чи ла дру ге кон зер ва тив це да по ку ша ју са ре ста у-
ра ци јом ап со лу ти стич ког по рет ка. На про тив, ро ман ти ча ри су од-
ба ци ва ли ап со лу ти стич ки прин цип ко ји су пре по зна ва ли ка ко у 
ста ром ре жи му та ко и у зах те ви ма ре во лу ци је. 

Па ипак, Кро чеу се мо ра при зна ти на сто ја ње да се ро ман-
ти ком ба ви у кон тек сту вре ме на у ко ме се она ја вља и у кон тек сту 
бор бе иде ја у ко јој уче ству је.
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DusanDostanic

CROCE’SCRITIQUEOFROMANTICISM

Resume
Ro man ti cism re pre sents one of the most in flu en tial and yet, one 

of the most cri ti ci zed in tel lec tual mo ve ments in Euro pean hi story. In 
this work the aut hor de als with Cro ce’s cri ti que of Ro man ti cism. Cro-
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ce tri es to un der stand Ro man ti cism in its hi sto ri cal con text. So, in his 
opi nion Ro man tic phe no me non isn’t an ac ci dent. Ro man ti cism can be 
un der stood only in con text of strug gle bet we en re li gion of fre e dom 
(Li be ra lism) and its ene mi es (Cat ho li cism, Ab so lu tism, Com mu nism). 
Ho we ver, Cro ce ma kes dis tin ction bet we en two dif fe rent kinds of Ro-
man ti cism. The first kind is the o re ti cal Ro man ti cism, and ac cor ding to 
Cro ce this kind of Ro man ti cism is po si ti ve, it is mo re or less com pa ti-
ble with li be ra lism. Ac tu ally, this the o re ti cal Ro man ti cism is the ot her 
na me for ide a li stic phi lo sophy. It is qu i te im por tant as Cro ce him self 
stood in a tra di tion of Ger man Ide a lism.

The ot her kind of Ro man ti cism is prac ti cal, mo ral or sen ti men-
tal Ro man ti cism, and ac cor ding to Cro ce this is a ne ga ti ve phe no me-
non. He uses ex pres si ons such as „sha me ful sic kness“ (schimpflic he 
Krank he it). In his cri tic of mo ral Ro man ti cism Cro ce fol lows Go et he 
and He gel. In his opi nion sen ti men tal Ro man ti cism is a spi ri tual phe-
no me non of the XIX cen tury. Its „sha me ful sic kness“ li es in a fact that 
it wasn’t able to ac cept new li be ral re li gion of fre e dom, so it ro a med 
in un se ri o us su bjec ti vism. Mo ral Ro man ti cism hasn’t had co u ra ge for 
the new fa ith, but in the sa me ti me didn’t be li e ve in old re li gion. So, 
Ro man ti cism lo o ked for a new re li gion but lac ked any com mit ment or 
se ri o u sness abo ut it. Cro ce cla ims that Ro man ti cism is in ca pa ble for a 
po li tics be ca u se it de spi ses re a lity and facts. Po li ti cal Ro man ti cism is 
ac tu ally po li ti cal phan tasy.

We can see that Cro ce’s cri ti que of Ro man ti cism is mo re of a 
po li ti cal than of phi lo sop hi cal na tu re. We can see that Cro ce’s cri ti-
que of Ro man ti cism is mo re of a po li ti cal than of phi lo sop hi cal na tu re. 
Ac cor ding to Cro ce Li be ra lism is a cri te rion for va lu a tion of hi sto ri cal 
phe no me na.  So the o re ti cal Ro man ti cism is po si ti ve one be ca u se it is 
com pa ti ble with re li gion of fre e dom, and mo ral Ro man ti cism is ne ga ti-
ve be ca u se it is an ti li be ral. In do ing so Cro ce so me ti mes has a pro blem 
with hi sto ri cal facts and in ter pre ta tion of so me of Ro man tic wri ters. 
Mo re o ver he do esn’t pay at ten tion to gre at dif fe ren ces bet we en Ro man-
tic mo ve ments in Euro pe. Al so he fa ils to see that la ter, con ser va ti ve 
Ro man ti cism had not hing to do with su bjec ti vism.
Key words: Be ne det to Cro ce, ro man ti cism, li be ra lism, re li gion of fre e dom, 

XIX cen tury

* Овај рад је примљен 15. ју ла 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
03. сеп тем бра 2014. године.
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ВеснаСтанковићПејновић
Институтзаполитичкестудије,Београд

„МЕКА“МОЋВЛАДАРАНОВОГДОБА*

Сва ка исти на про ла зи кроз три фа зе. У пр вој је 
исме ја на. За тим јој се же сто ко су прот ста вља ју. 
Ко нач но би ва при зна та, као очи глед на. 

Шопенхауер

Сажетак
Циљ ра да је по ка за ти при кри вен за о крет од де мо кра ти је ка 

кор по ра тив ној вла сти као про це са ства ра ња но вог све та, об ли-
ко ва ног од стра не вла да ју ће кла се чи ја фи нан сиј ска и по ли тич ка 
моћ ко ри сти све нај ва жни је ко му ни ка циј ске ин сти ту ци је мо дер-
ног дру штва. Та но ва ели та про те же сво ју дру штве ну моћ де ло ва-
њем на тран сна ци о нал ном ни воу и не из ра жа ва ин те ре се по је ди не 
на ци о нал не др жа ве. Они ши ре сво ју ме ку моћ кроз ме ђу на род не 
еко ном ске ин сти ту ци је (СТО) по ли тич ку/вој ну (НА ТО) или кул-
ту ро ло шким или иде о ло шким до стиг ну ћи ма (ЕУ, ли бе ра ли зам) 
ко ри сте ћи раз не об ли ке ин ди рект не или ди рект не об ли ке кон тро-
ле ка ко би ус по ста ви ли нео ли бе рал ну аген ду ди љем це лог све та и 
про у зро ку ју ћи си сте мат ске про ме не. Иако по сто је сна жни от по ри 
тим трен до ви ма, са да шњи про це си ће би ти са мо од го ђе ни, али не 
и за у ста вље ни јер они са мо пред ста вља ју ло гич ну по сле ди цу са ме 
ди на ми ке си сте ма. Вла да ју ће ели те ко ри сте ви со ке вред но сти про-
па ган де и ме ке мо ћи у сво јој на ме ри да „убе де“ по је дин це и зе мље 
у њи хо вој им пле мен та ци ји. У ра ду је ко ри штен при ступ ис тра жи-
ва ња основ ног зна че ња Но вог до ба и вла да ви не вла да ју ће кла се и 
ути ца ја ње не ме ке мо ћи у њи хо вој ме ђу соб ној ко ре ла ци ји. За кљу-
чак ра да је да но ва вла да ју ћа кла са оства ру је свој циљ ства ра ју ћи 
јед ну свет ску вла ду ко ри шће њем сво је ме ке мо ћи. То ком вре ме на 

* Рад је део про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но-
ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ће на ци о нал не др жа ве по сто ја ти, али са ума ње ном су ве ре но сти. 
Њи хо ва моћ се пре но си на но ву тран сна ци о нал ну вла да ју ћу кла су 
ко ја на гло бал ном ни воу де лу је на ду ал ним осно ва ма „упра вља ња 
кри зом“ и гло бал ним пла ни ра њем са ци љем ус по ста ве ме ђу на род-
не „тех но крат ске дик та ту ре“ у по стин ду стриј ском, ин фор ма циј-
ском дру штву. 
Кључ не ре чи: но во до ба, вла да ју ћа кла са, ме ка моћ

УВОД

Све је очи ти је не ста ја ње тра ди ци о нал ног об ли ка пред став-
нич ке де мо кра ти је и по зи ва ње на при вр же ност по зи тив ним гло-
бал ним мо рал ним ци ље ви ма, кроз фра зу ну жно сти из град ње Но-
вог свет ског по рет ка ка ко би се из гра ди ло си гур ни је, на пред ни је и 
со ли дар ни је дру штво. Ли бе рал на иде о ло ги ја је та ко уста но вље на 
да је у мо гућ но сти при си ли ти љу де на по ве зи ва ње са не при ја тељ-
ски рас по ло же ним стра на ма у име сло бо де оку пља ња, на исти на-
чин као што се у име сло бо де го во ра при си ли ло љу де на слу ша ње. 
Људ ска дру штва су ор га ни зи ра на око иде је ко лек тив не илу зи је јер 
са мо у илу зи ји мо гу ће је под но си ти те жи ну по сто ја ња. Гру па љу ди 
је у мо гућ но сти вла да ти ка да су у ста њу кон тро ли ра ти дру штве не 
си ле.1) Та но ва вла да ју ћа гру па љу ди кроз кор по ра ци је,2) thinktanko-
ve3) и не вла ди не организацијe4) и лобистe5) кон тро ли ше ре сур се, зе-
мљу, рат, ин фор ма ци је, обра зо ва ње, хра ну, ме ди је и об ли ку је на чин 
раз ми шља ња. Ус по ста вља се Но ви свет ски по ре дак ко ји уни шта ва 

1) C. Qu insly, Tragedyandhope, The Mac mil lan Com pany, New York, 1966, стр. 1021.

2) При ме ри та квих кор по ра ци ја su General Electric, Wal-Mart, GeneralMotors, Diebold, 
PhilipMorris, Microsoft, Са ве зне ре зер ве, Budwiser, Gap, Blackwater, Nike, CACI, Boeing, 
Monsanto, NationalCityBank, Borders, EXXON, Titan.

3) Thinktankovi се че сто на зи ва ју „гру пе за јав ни ин те рес“, „ве ћа за по ли тич ку ак ци ју“, 
„обра зов ни ин сти ту ти“. Је дан од нај у ти цај ни јих tinktankova је Про је кат за но ви аме-
рич ки век, (PNAC), Ин сти тут за при ме ње на еко ном ска ис тра жи ва ња (IPEA) Ин сти тут 
Худ сон, GermanMarshallFund, InternationalCrisisGroup (ICG), FreedomHouse, Тhe
HooverInstitution, StandfordResearchCenter, MassachusettsInstitutforTechnology, 
InstitutAspen.

4) HumanRightsWatch, AmnestyInternational, Ме ђу на род ни Цр ве ни крст, Ле ка ри без гра-
ни ца и TransparencyInternational.

5) Ло би сти има ју за да так ис по ру чи ти но вац од кор по ра ци ја пре ма вла ди ним за ко но дав-
ци ма. Пре ма Сил вер стај ну Клин то но вим пред се да ва њем је до ми ни ра ло и упра вља ло 
ло би ра ње, а не на род ни пред став ни ци. Ви ше у Sil ver stein, ‘Theirmen inWashington’,
HarperMagazine,23.2.2012. Нај зна чај ни ја и нај у ти цај ни ја ло би гру па у САД је NRA, 
од но сно Удру же ње но си о ца оруж ја, GlobalInternetPolicyInitiative, AmericanIsraelPu-
blicAffairsComitee(AIPAC) AmericanZionistComiteeforPublicAffairs,AmericanAssoci-
ationofRetiredPersons, TheNationalOrganizationforWomen, Greenpeace.
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су ве ре ни тет др жа ва док су у скла ду са но вим пра ви ли ма Свет ске 
тр го вин ске ор га ни за ци је, Свет ске бан ке и ММФ нај ве ћим бан ка-
ма и мул ти на ци о нал ним кор по ра ци ја ма при зна та „не при ко сно ве на 
пра ва“ ко је пра ти про грам струк ту рал них при ла год би. Про во ди се 
ти ха ко ло ни за ци ја уз су рад њу НА ТО сна га ко је „одр жа ва ју мир“ 
Под пла штом де мо кра ти за ци је и уре ђе њем дру штва сма њу ју се из-
да ци за школ ство и здрав ство те уру ша ва ци вил на упра ва што је 
ре ал но ко хе рен тан про грам оси ро ма ше ња ста нов ни штва и на ла зи 
сво је те о рет ско обра зло же ње у „ста би ли за ци ји еко но ми је“. Ме ра-
ма ММФ-а и Свет ске бан ке др жа ве се при си ља ва ју на спро во ђе ње 
стро гих ме ра штед ње ко је во де де ста би ли за ци ји др жа ве, а на ци о-
нал на еко но ми ја се пре о бли ку је, уни шта ва се до ма ћа про из вод ња, 
док је за ко ни ма сло бод ног тр жи шта до ма ће тр жи ште пре пла вље но 
јеф ти ном, за га ђе ном и не ква ли тет ном ро бом.

Ре фор ме и струк ту рал но при ла го ђа ва ње при до но се уни ште-
њу на ци о нал не еко но ми је и по ве ћа ва ју ови сност о стра ном ка пи та-
лу. Ула га ња стра ног ка пи та ла омо гу ћу је пре у зи ма ње кон тро ле над 
на ци о нал ном еко но ми јом а ти ме и над свим де лат но сти ма под кон-
тро лом др жа ве. Гло бал ни ме ди ји из вр ћу ток зби ва ња и да ју ис кри-
вље ну сли ку ствар но сти не до пу шта ју ћи кри тич ке рас пра ве. При-
вид кри тич ке рас пра ве да ју на уч ни ци, струч ња ци за раз вој, раз не 
НВО са ци љем не за ди ра ња у дру штве не те ме ље гло бал ног тр жи-
шног су ста ва. Ме ди ји нај че шће пре у зи ма ју оба ве штај не по дат ке 
као исти ни те и не у пит не, у функ ци ји по твр де већ уна пред за да те 
и на ру че не „исти не“. Под сти чу се со ци јал ни не ми ри на свет ском 
ни воу на кон че га сле ди ре це си ја као при пре ма за ства ра ње ма са 
ши ром све та ко је ће по ста ти при ма о ци „по мо ћи“ у бу дућ но сти код 
ко јих је све ви ше из ра жен осе ћај и ста ње уса мље но сти, без на ђа и 
осе ћај пот пу не из гу бље но сти. 

Та гру па љу ди, вла да ју ће кла се, је уско по ве за на у раз ли-
чи тим гру па ма ко ју чи не тај ну свет ску владy6) ко ја по Квин гли ју 
(Quingley) на сто ји уста но ви ти нео фе у да ли зам ко ји ће се про ши-
ри ти све том7) или ко ло ни ја ли зам8) или пост ко ло ни јал ни им пе ри ја-

6) Ску пи не ко је чи не свет ску вла ду у ве ћем оби му су Свет ска бан ка, Свет ска здрав стве на 
ор га ни за ци ја, ММФ, WTO, Са ве зне ре зер ве, CFR, CIA, Royal Institute of International
Affairs, (ChapmanHouse), NATO, G7, Бил дер бур шка гру па, Три ла те рал на ко ми си ја, УН, 
Рим ски клуб, Окру гли сто, Ве не ци јан ско цр но плем ство. По сто је тврд ње да је Ко ми тет 
300 вр хов но тај но дру штво.

7) C. Qu in gley, Tragedyandhope, The Mac mil lan Com pany, New York, 1966, стр. 324; Z. 
Br ze zin ski, Zbig ni ew, Velikašahovskaploča, Za greb, 1999, PNAC, М. Cho us su dov ski, Glo-
balizacijabijedeiNovisvjetskiporedak, Pro me tej, Za greb, 2008.

8) М. Khor, Adress to the InternationalForumonGlobalization, New York City, No vem ber, 
1995.
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ли зам.9) Но ви свет се те ме љи на пост на ци о нал ном го спо дар ском, 
ин фор ма тич ком, ин тер кул ту рал ном гло бал ном по ве зи ва њу и ме ђу-
о ви сно сти, а по нај ви ше на ус по ста ви кон тро ле над сва ком осо бом 
кон тро лом ума и ства ра ња, ре чи ма Збиг ње ва Бже жин ског (Br ze zin-
ski) тех но трон ског дру штва10) у ко јем се по сте пе но на ме ћу об ли-
ци раз ли чи тих кон тро ла. У та квом дру штву ће до ми ни ра ти ели те 
ко је не ће би ти спу та не тра ди ци о нал ним вред но сти ма. По Рал фу 
Да рен дор фу пост ка пи та ли стич ко дру штво ће ство ри ти људ ске ро-
бо те, де мо ра ли зи ра не и обес хра бре не те за у ста ви ти ин ду стри ја ли-
за ци ју у окви ру „по стин ду стриј ског дру штва нул тог раз во ја“. 

НОВОДОБА

„Но во до ба“ обе ле жа ва по ве ћа на моћ при ват них осо ба ко-
ји де лу ју из ван ме ђу на род них гра ни ца, на ро чи то од кра ја 20. ве-
ка. 1975. го ди не је Хен ри Ки син џер (Kissinger) из ја вио да „по чи ње 
но во до ба јер су ста ри ме ђу на род ни од но си уру ше ни, а свет по-
ста је нео ви сан у еко но ми ји, ко му ни ка ци ја ма и људ ским аспи ра-
ци ја ма.“11) Про ме ње не окол но сти по ка зу ју да да нас ни су др жа ве 
нај ва жни ји фак то ри, ка ко по ка зу је тра ди ци о нал но схва та ње, већ се 
по ја вљу ју и дру ги „над на ци о нал ни“ фак то ри. За раз ли ку од 19. и 
20. ве ка ка да су по ли тич ке, ин те лек ту ал не и еко ном ске ели те про-
ми ца ле на ци о на ли зам, крај 20. ве ка оби ље жа ва ра сту ћа ана ци о на-
ли за ци ја ели та.

Иако не ма ју вој ну моћ, мул ти на ци о нал не ком па ни је има ју 
енорм ну еко ном ску моћ и спо соб ност да ство ре тран сна ци о нал не 
ко а ли ци је ко је по ти чу ре фор ме на гло бал ном ни воу. Због ме ђу др-
жав не мо бил но сти сма њу је се њи хо во по и сто ве ћи ва ње са од ре ђе-
ном др жа вом те мно ге ели те об ли ку ју над на ци о нал не иден ти те те, 
по ти ску ју ћи на ци о нал не те из гра ђу ју мул ти на ци о нал не или ко змо-
по лит ске иден ти те те. Сла бље њем са ме др жа ве пој мо ви на ци о нал-
ног иден ти те та и на ци о нал ног ин те ре са гу бе зна чај и ко ри сност. 
Не мо же по сто ја ти све моћ на власт свет ске вла де ако по сто је су-
пер си ле. 

9) М. Ku koč, „Li be ral na de mo kra ci ja ver sus neo li be ral na glo ba li za ci ja“, Arhe, V, 10/2008, стр. 
43.

10) Z. Br ze zin ski, Between TwoAges:America’s Role in the Technetronic Era, Vi king Press, 
1970.

11) J. Nye, „Soft Po wer“, ForeignPolicy, No. 80, Autumn,1990, стр. 156.
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Ре чи ма Бже жин ског свет ска вла да ће би ти кор по ра ти стич-
ка12) док је де мо кра ти ја са мо сце на риј у ко ме „ма са“, од но сно „на-
род“ ми сли да има кон тро лу. Ства ра се дру га чи ји свет ски по ре дак 
са кор по ра ти стич ком свет ском вла дом и ства ра њем ор ве лов ског 
на чи на жи во та са пре ла ском љу ди у но во ста ње све сти.13) И Хи-
тлер је за го ва рао ства ра ње свог но вог по рет ка ког је на зи вао са-
мо те жња ства ра њу „Свет ског по рет ка“. По јам про ме не по рет ка 
се пр вен стве но од но си на струк ту ру или рас по де лу мо ћи. Ка ко 
би се оства ри ли ци ље ви и ак тив но сти за ус по ста ву свет ске вла де 
мо ра по сто ја ти и из рав на вањ ска прет ња.14) Уте ме ље но на иде о-
ло ги ји иде а ли зма по ре дак је по ве зан са вред но сти ма као што су 
де мо кра ти ја и људ ска пра ва, као и са ин сти ту ци ја ма, али са од но-
си ма ме ђу за ви сно сти на ви ше ни воа. Струк ту ра по де ле вла сти у 
21. ве ку се за сни ва на по де ли, с јед не стра не, на при ват не, јав не и 
тре ћи сек тор те са дру ге на над др жав не и др жав не.15) Дру штве не 
сна ге и пред у сло ви раз во ја не „од ре ђу ју“ јед но став но иде о ло ги је, 
већ иде је по ста ју моћ ако се у њи ма мо же на ћи бри га или ин те рес 
за ве ли ки број љу ди. Ли бе рал на де мо кра ти ја на сто ји по ну ди ти од-
го во ре ве ли ком бро ју обич них љу ди и при ла го ди ти се од ре ђе ним 
дру штве но еко ном ским струк ту ра ма. У тим струк ту ра ма мо гу по-
сто ја ти иде о ло шке кон зе квен це, као и што и иде о ло шке про ме не 
мо гу има ти дру штве но еко ном ске ко но та ци је.16)

Пре ма не ким те о ре ти ча ри ма по ре дак ће би ти оси гу ран и 
ре а ли стич ким кон цеп том рав но те же сна га ме ђу др жа ва ма, али и 
ли бе рал ним кон цеп том ме ђу на род них ин сти ту ци ја, али не ће би ти 
увек за сно ван на прав ди.17) Те мељ ме ђу на род не по ли ти ке се ни је 
про ме нио од вре ме на Ту ки ди да ко ји је твр дио да ја ки ра де што 
хо ће, а сла би оно што мо ра ју. Тре ћи об лик ли бе ра ли зма ста вља на-
гла сак на уло гу ин сти ту ци ја и то је она гра на ли бе ра ли зма ко ја се 
че сто на зи ва „нео ли бе ра ли зам“. За што су ме ђу на род не ин сти ту-
ци је ва жне? Оне пру жа ју ин фор ма ци је и да ју оквир ко ји об ли ку је 
оче ки ва ња др жа ва чла ни ца.

12) Z. Br ze zin ski, Velikašahovskaploča, HUMS, Va ra ždin, 1999.

13) J. Gro up, Korporatizam,Tajnavladanovogsvetskogporetka, Ne xus, Za greb, 2008, стр. 207.

14) Br ze zin ski, 1999, 95. Јед на од та квих прет њи је би ла и Ал ка и да, као ва жан раз лог за 
ин ва зи ју на ве ли ки број зе ма ља и ус по ста ву то та ли тар не кон тро ле свет ске вла де. У 
уни ште не зе мље до ла зе кор по ра ци је ка ко би „по но во из гра ди ле“ по ру ше ну зе мљу и 
ус по ста ви ле де мо кра ти ју кроз кон тро ли ра не пред став ни ке.

15) Dž. Naj, Ka ko razumevatimeđunarodnesukobe, Stu bo vi kul tu re, Be o grad, 2006, стр. 240.

16) F. Fu kuyama, The Fu tu re of Hi story, „Can Li be ral De moc racy Sur vi ve the Dec li ne of the 
Mid dle Class?“, ForeignAffairs, Ja nu ary/Fe bru ary 2012, стр. 59.

17) Dž. Naj, 2006, стр. 262.
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За ко но дав ни и мо рал ни те мељ или прин цип на ко ји ма се те-
ме љи моћ по ли тич ке кла се, „по ли тич ка фор му ла“18) или „прин цип 
су ве ре ни те та“ у но вом до бу је знат но про ме ње на и све ма ње се 
за сни ва на мо ћи др жа ве. Ме ђу на род ни си сте ми ни су са мо др жа ве 
ко је га чи не, већ је то обра зац од но са из ме ђу др жа ва. Ну жно је на-
пра ви ти раз ли ку из ме ђу два аспек та си сте ма; струк ту ре и про це са. 
Струк ту ра се од но си на рас по де лу мо ћи, а про цес им пли ци ра на 
вр сту ин тер ак ци ја ко ји ме ђу игра чи ма мо гу по сто ја ти.19) Струк ту ра 
по ли тич ке фор му ле се све ви ше ме ња те над др жав не ор га ни за ци је 
до би ја ју све ви ше мо ћи, а ти ме и све ви ше пра ва.

Струк ту рал на при ла год ба је пут ка об ли ку еко ном ске и по ли-
тич ке до ми на ци је, као вр ста „тр жи шног ко ло ни ја ли зма“ кроз ко ји 
се љу ди и вла де под чи ња ва ју пу тем на из глед „не у трал ног ме ђу де-
ло ва ња тр жи шних си ла.“20) По зи тив ним об ли ком ре чи „сло бод на 
тр го ви на“ у ства ри са кри ва уки да ње пра ви ла ко је омо гу ћу ју кор-
по ра ци ја ма још те мељ ни је мо но по ли зо ва ње ре сур са, рад не сна ге 
и бо гат ства. Сло бо да зна чи укла ња ње пра ви ла за моћ не и ве ли ке 
кор по ра ци је, а ме ди ји и ана ли ти ча ри твр де да је свет ска еко но ми ја 
у про цва ту упра во због ре фор ми „сло бод ног тр жи шта“.

Ства ра се но ви свет под на зи вом „сло бод но дру штво“ у ко-
јем љу ди слу же си сте му и ко ји кон стант но про из во ди и про ду бљу-
је осје ћа је стра ха, рас тре се но сти, за ба ва, оча ја, илу зор ног уве ре ња 
да је не во ља не из бе жна, али да бу дућ ност до но си на пре дак. Но ви 
свет ко ји се об ли ку је и ства ра, свет је без кри тич но сти, без на уч ног 
ду ха или ума у ко ме обес хра бре ни љу ди гу бе људ скост, не по сто ји 
со ли дар ност, а љу ди по зна ју жи вот са мо по вр шно јер кроз ме ди-
је и обра зо ва ње до би ва ју ис кри вље ну сли ку ствар но сти.21) Ме ди ји 
у свом од но су пре ма јав но сти пот пу но сле де так ти ке „упра вља ња 
про бле ми ма“, „упра вља ња пер цеп ци јом“ и „упра вља ња у кри зним 
усло ви ма.“22) По на вља ње ин фор ма ци ја или пле ме ни тих ла жи спе-
ци фич не вр сте, као и њи хо ва ап сурд ност, пси хо ло шки је ва жна јер 
се у том про це су ства ра ла жна пер цеп ци ја исти ни то сти. То је пут 
ко јим се кре ће пре ма об ли ко ва њу ма са да не раз ми шља ју кри тич-
ки и ана ли тич ки ства ра ју ћи пре ди спо зи ци ју за об ли ко ва ње по слу-
шни ка ко ји пре ста ју оче ки ва ти и зах те ва ти ква ли тет не ин фор ма-

18) G. Mo sca, Teoricadeigoverniegovernoparlamentare,Amen ta Edi to re, Pa ler mo.

19) Dž. Naj, Ka ko razumevatimeđunarodnesukobe, Stu bo vi kul tu re, Be o grad, 2006, стр. 42-46.

20) М. Chos su dovsky, GlobalizacijabijedeiNovisvjetskiporedak, Pro me tej, Za greb, 2008.

21) J. Grup, Korporatizam, Tajnavladanovogsvetskogporetka¸ TE LE disk, Za greb, 2011.

22) S. Ramp ton, and J. Sta u ber, TrustUs,We’reExperts:HowIndustryManipulatesScineceand
GembleswithYourFuture, Put nam, New York, 2002.
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ци је. Па ра фра зи ра но ре чи ма Ха не Аренд циљ то та ли та ри стич ког 
об ли ко ва ња чо ве ка је уни шти ти спо соб но сти ства ра ња уве ре ња, а 
кроз „тех нич ке шко ле“ об у чи ти рад ни ке по слу шно сти ко ји не по-
ста вља ју пи та ња. 

У но вом све ту све ви ше не ста је по ро ди ца, а кон тро ла се 
оправ да ва по тре бом за оси гу ра ва њем си гур но сти и бес крај ним ра-
то ви ма, а но ва „осва ја ња све та“ се вр ше под па ро лом бор бе про тив 
не ви дљи вих не при ја те ља, ко ји су нај че шће те ро ри сти.23) Ка ко се 
чи та ва људ ска ци ви ли за ци ја те ме љи на „веч ном вра ћа њу исто га“ 
по ка зу је и ми сао ве ли ког ки не ског фи ло зо фа, Сун Цуа да се сва ки 
рат те ме љи на об ма ни. Што је ствар ап сурд ни ја, ви ше ће љу ди у 
њу по ве ро ва ти. По јам не при ја те ља се ства ра у пси хи јер је људ ски 
увек тра жи ти не при ја те ља. Ипак не при ја тељ мо ра би ти „на лик на-
ма“.24) Не при ја тељ је да нас те ро ри ста ко ји пре ти ру ше њем тор ње ва 
Свет ског тр го вач ког цен тра 9.11.2001.25) Тим чи ном вла да је до би-
ла по треб но на ци о нал но је дин ство и по др шку за рат не тра же ћи 
жр тве ко ји су не ки сма тра ли да су по треб не као би се рат учи нио 
„пра вим“.26)

Ма са је глу па, нео д луч на и за во дљи ва, бес по моћ на без во ђа 
те мо же мно го пу та се би до не ти про паст, за ва ра на при вид ним до-
бром, а још лак ше за ве де на ве ли ким на да ма и обе ћа њи ма. За то је 
вла да ти мо ра ју уве ра ва ти или при си ли ти на ко ри сна де ла.27)Украт-
ко, љу ди од у зе тог ду ха се укла па ју у обез ду хо вљен свет у ко ме је 
сло бо да роп ство. Нај у спе шни ја вр ста на мет ну тог роп ства ле жи у 
чи ње ни ци да ро бо ви и ни су све сни чи ње ни це да су ро бо ви па ми-
сле да су сло бод ни и срет ни. 

23) Да нас се и срп ска вој ска об у ча ва за бор бу про тив те ро ри ста, а не про тив не при ја те ља 
др жа ве.

24) V. Vol can, TheNeedtoHaveEnemiesandAllies, Nor thva le, Ja son Aron son, New York, 1988, 
стр. 243-244.

25) Па три от ски за кон је усво јен на кон те ро ри стич ких на па да на САД 11. руј на 2001. и сна-
жно је про ши рио овла ште ња аме рич ких са ве зних вла сти у про вед би тај них ис тра га, 
до би ва ње при ват них по да та ка и при слу шки ва њу те ле фон ских раз го во ра ка ко би се от-
кри ли те ро ри сти. При ти сак ра сте и ја ча ју ме ха ни зми кор по ра тив не и др жав не кон тро ле 
за спре ча ва ње јав них не ми ра и не ста бил но сти. Ни је слу чај да са успо ном кор по ра тив не 
др жа ве до ла зи до успо на по ли циј ске др жа ве. Упра во због то га Бу шо ва ад ми ни стра ци ја 
је кроз Па три от ски за кон, про гу ра ла по ни шта ва ње habeascorpus-a (за кон по ко јем сва ко 
мо ра иза ћи пред суд при је не го бу де за тво рен) прак су о ис пи ти ва њу и из ру чи ва њу осум-
њи че них гра ђа на и од би ја ње да се оси гу ра пра вед ни из бор ни си стем ве ри фи ци ра њем 
бро ја гла со ва. Све је то са мо по за ди на или по вод за оправ да ње кон тро ле јер се не ра ди 
о те ро ри зму и др жав ној си гур но сти, већ о кон тро ли кор по ра ти ста над гра ђа ни ма.

26) F. Fu ku ja ma, Tkosmomi,Izazoviameričkomnacionalnomidentitetu, Iz vo ri, Za greb, 2006, 
стр. 341.

27) L. Štra us, „O jav nom do bru“,Delo, Lju blja na, br. 2, 1983, str. 73.
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Ха на Аренд је при ме ти ла да пре не го угра бе моћ и ус по ста ве 
свет пре ма сво јим док три на ма, то та ли тар ни по кре ти осми шља ва-
ју свет до след них ла жи. Уз по моћ про сте ма што ви то сти по тла че-
не ма се осје ћа ју се код ку ће и по ште ђе не су стал них шо ко ва ко је 
ствар ни жи вот и ствар на ис ку ства до но се људ ским би ћи ма и њи-
хо вим оче ки ва њи ма. Моћ ове то та ли тар не про па ган де ле жи у изо-
ли ра њу ма са од ствар ног све та.28)

Но во до ба је до ба усме ре них на ме ра, де ло ва ња на под свест, 
те жња ап со лут ној кон тро ли, при каз за твор ског си сте ма, пост де мо-
крат ско дру штво, по стин ду стриј ско дру штво, све по ве за но са тех-
но кра ти јом и ту ма че њи ма струч ња ка да не би ве ро ва ли са мо ко-
рум пи ра ним по ли ти ча ри ма. Тех но ло ги ја у ве ли кој ме ри за ме њу је 
на ша при гу ше на осе ти ла и отво ра вра та вир ту ал ном све ту. Мно ги 
љу ди ве ру ју да на пре дак тех но ло ги је до но си ну жно и на пре дак ду-
хов но сти, али се на про сто ра ди о де ху ма ни за ци ји чо ве чан ства јер 
се го во ри о ро ђе њу, од но сно ства ра њу но вог чо ве ка у ко јем се спа ја 
тех но ло ги ја и би о ло ги ја. Узрок кри зе са вре ме не де мо кра ти је на ла-
зи се у при ро ди гло бал не ка пи та ли стич ке еко но ми је, од но сно од 
ели та при хва ће ног при ма та еко но ми је над по ли ти ком. У гло бал ној 
еко но ми ји вла да ју кор по ра ци је, а не на ци о нал не вла де са сво јим 
еко ном ским про гра ми ма, ко ји оста ју не по вре ди ви у од но су на еко-
ном ску по ли ти ку гло бал них вла да ра и њи хо ву нео ли бе рал ну аген-
ду, че му се рет ко ко ја вла да мо же од у пре ти. Но во до ба је ре чи ма 
бри тан ски по ли ти ко ло га Кру ча (Crouch) „пост де мо кра ти ја“ јер је 
ла ко уоч љи во по сто ја ње екс трем ног об ли ка уну тар ње про тив реч-
но сти ли бе рал не де мо кра ти је ко ја јед на кост по и сто ве ћу је с јед на-
ко шћу пред за ко ном, а сло бо ду са сло бод ним де ло ва њем тр жи шта 
те на тај на чин по ли ти ка по ста је „функ ци о нал на тех но ло ги ја мо ћи 
тран сна ци о нал них кор по ра ци ја“. Ми жи ви мо и у до ба „тран сху ма-
ни зма“, ко је об у хва та су шти ну иде је окре та ња би о тех но ло ги ја ма 
због окон ча ња оп штих об ли ка огра ни че ња и пат њи. По би о ло гу 
Џу ли ја ну Хак сли ју, бра та чу ве ног пи сца Ол до са Хак сли ја, „чо век 
мо ра оста ти чо век, али тран сцен ди ра ју ћи се бе, схва та њем но вим 
мо гућ но сти ње го ве људ ске при ро де“.

Фран цу ски со ци о лог Ален Ту рен (Touraine), но во до ба ви ди 
као пост-ин ду стриј ско дру штво као фа зу ко ја сле ди ин ду стриј ско 
дру штво. У пост-ин ду стриј ским дру штву ра сте удио сек то ра услу-
ге на у ке и обра зо ва ња за те мељ не тех но ло шке про ме не, и спо соб-
ност ви со ко спе ци ја ли зо ва них ели та по ста је од лу чу ју ћа. Да ни ел 
Бел ши ри ди мен зи је по стин ду стриј ског дру штва на сфе ру еко но-
ми је у ко јој је из ра зи та пре о бра зба од про из вод ње до ба ра пре ма 

28)  H. Arendt, Totalitarizam, Po li tič ka kul tu ra, Za greb, 1996.
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услу жној еко но ми ји, а у струк ту ри за ни ма ња то је све ве ћи зна-
чај про фе си о на ла ца, струч ња ка и тех ни ча ра, а у сфе ри зна ња то 
је те мељ но ме сто те о риј ско га зна ња као из во ра ино ва ци ја и об ли-
ко ва ња по ли тич ких од лу ка у дру штву те ор јен та ци ја пре ма бу дућ-
но сти кроз кон тро лу тех но ло ги је од лу чи ва ња и ства ра њем но вих 
„ин те лек ту ал них тех но ло ги ја“. Већ сре ди ном 20. ве ка Бел ви ди да 
се ства ра но во дру штво јер тра ди ци о нал но ин ду стриј ско дру штво, 
због ра ди кал них про ме на, гу би сво ју до та да шњу суп стан цу. Ин-
ду стри ја ни је ви ше основ на по лу га ра ста, са мим тим и ма сов на 
про из во ђач ка кла са пре ста је би ти те мељ ње го вог оп стан ка. По-
ве ћа ва се ва жност услу жних и ин те лек ту ал них за ни ма ња. На уч-
ни рад, обра зо ва ње, из град ња и оп слу жи ва ње но вих тех но ло ги ја, 
на ро чи то ин фор ма ти ке, по ста ју те мељ не дру штве не де лат но сти, а 
тех но кра ти ја и би ро кра ти ја но ва вла да ју ћа ели та. Са мим тим кла-
сни су коб се ума њу је, те се мар ги на ли зу ју и иде о ло ги је ко је га 
осми шља ва ју и во де. 

Но ви свет је свет уни фор ми ра но сти ко ји под уни ве за ли змом 
на ме ће јед нак го вор и на чин по на ша ња ка ко би се сте као до јам да 
сви и ми сле исто. Ипак и сам тај уни вер за ли зам љу ди ма по да сти ре 
ан та го ни зам да је сва ко по тен ци јал ни не при ја тељ (осо би то у ра ту 
про тив те ро ри зма,29) бу ду ћи су те ро ри сти ме ђу на ма) и да је сва ко 
по пут нас. С дру ге стра не као ци ви ли за циј ски чин се ту ма чи ис-
ти ца ње по ли тич ки ко рект ног го во ра и про ми шља ња ко ји по ста ју 
по жељ ни ји од ин ди ви ду а ли зма и кре а тив но сти, а це ло куп но дру-
штве но де ло ва ње је усме ре но ка уни фор ми ра ном си сте му ко ји се 
ве што об ли ку је и ства ра. Не по сто ја ње сло бо де под ра зу ме ва за ро-
бља ва ње све сти ко ја во ди ка до ми на ци ји и „про из вод њи“ или ства-
ра њу ве штач ки об ли ко ва них ми сли и по на ша ња.

29)  Те ро ри зам је јед но од нај про дук тив ни јих оруж ја кор по ра ти ста ко ји укљу чу је и скри ве-
ни те ро ри зам кроз за га ђе ње, оси ро ма ше ни уран, тро ва ње во де и хра не, про гра ме кон-
тро ле ума, зло у по тре бе HA A PR тех но ло ги је, фи нан ци ра ње ислам ског те ро ри зма и те-
ро ри стич ке мре же у ко је су укљу че не и при ват не вој ске (CA CI, Ti tan, Blac kwa ter)False
flag те ро ри зам или те ро ри зам под ла жном за ста вом је ста ње кад си ле ко је кон тро ли шу 
ин фор ма ци је твр де да је не што при јет ња, а она то ни је, од но сно то ни је исти на, од но сно 
„тај не прет ње“ у ко ји ма ла жни до га ђа ји тре ба ју уве ри ти гра ђа не у на ме ште ну пред ста-
ву ствар но сти, (Т. Mc Iner ney, М. Val lely, Endgame:TheBlueprintfortheVictoryintheWar
onTerror. New York, Reg nery Pu blis hing; PNAC; Br ze zin ski, Velikašahovskaploča, 1999, 
Tar pley, Web ster Grif fin, 9/11, SyntheticTerror:MadeintheUSA, Pro gres si ve Press; J. Tree, 
Na po le o ni Lo ret ta, Terror Incorporated:Tracing theDollarsBehind theTerrorNetworks, 
Se ven Sto ri es Press, New York, 2005).
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ВЛАДАЈУЋАКЛАСА

Пла зе ћи од „по ли тич ке фор му ле“ Га е та на Мо ске (Moscа), 
увек је ну жно по сто ја ње вла да ју ће ма њи не. Сво ју вла да ви ну они 
оправ да ва ју те о ри ја ма и прин ци пи ма уте ме ље ним на ве ро ва њи-
ма или прин ци пи ма ко је при хва та ју они над ко ји ма се вла да. До-
каз мо ћи не ле жи у ње зи ним из во ри ма већ у спо соб но сти ме ња ња 
усме ре ња др жа ва и дру штве не струк ту ре. Су прот но јав ним из ја-
ва ма раз ли чи тих ин ди ви дуа и ор га ни за ци ја, њи хов ствар ни циљ је 
даљ ни раз вој Но вог Им пе ри јал ног Ре да или Свет ског Цар ства.30)

У сва ком дру штву по сто је од ре ђе не гру пе ко је ни су пр вен-
стве но при пад ни ци ин те лек ту ал не ели те, али пре но се но ве ми сли 
и иде је. Вре ме ном се те ми сли при ла го ђа ва ју но вој дру штве ној ре-
ал но сти и по ста ју сви ма при хва тљи ве. Мно го број ни љу ди об ли ку-
ју и спро во де дру штве ну по ли ти ку у сфе ра ма еко но ми је, по ли ти ке 
и на у ке об ли ко ва ну од стра не ели та и „при бли жа ва ју“ их ма са-
ма. То су ак тив ни „љу ди из сен ке“, али се као струч ња ци за не ку 
област, уче ста ло по ја вљу ју у ме ди ји ма уз не из бе жну иде о ло гиј ску 
нит о „ве ли ким иде ја ма ко ри сним по дру штво као оп ште људ ске 
вред но сти“. Њих по кре ћу „иде а ли стич ке“ иде је о успе ху по сва ку 
це ну, пре сти жу, сла ви, нов цу, али ко је при ка зу ју као иде је ко је су 
усме ре не на на пре дак др жа ве и дру штва у ко ме жи ве те ле гал но 
ло би ра ју за „сво је“ ста во ве на „дру штве но при хва тљив на чин“.

Ма ки ја ве ли је по ка зао ка ко свет ствар но из гле да ка да му се 
укло ни етич ка ди мен зи ја и ка ко на свет гле да ју мно ги ства ра о ци 
по ли тич ке (не)ре ал но сти ре чи ма да „сви ви де оно што је при вид-
но, док са мо не ко ли ци на ви ди оно што је сте“. Сва ким да ном је све 
лак ше по ка за ти „при вид но сти“ од стра не по ли ти ча ра, на уч ни ка и 
ме ди ја. Вла да ју ћа кла са ко ја об ли ку је јав но ми шље ње ру ко во ди се 
ми шљу Ал бер та Пај ка (Pike) ко ји је твр дио да је при вид ну жан 
љу ди ма. Исти на је смр то но сна за оне ко ји ни су до вољ но сна жни 
да је при хва те у ње зи ној су ро во сти. Исти на мо ра би ти са кри ве на 
и ма са ма је по треб на са мо од го ва ра ју ћа до за ови сно о њи хо вом 
не са вр ше ном уму. Вла да ју ћа кла са сво јом ме ком мо ћи про гра ми ра 
дру штво и об ли ку је га по сво јим тај ним же ља ма јер је из оба ве-
штај ног под руч ја по зна та чи ње ни ца да се тај на мо же нај бо ље са-
кри ти ако то што же лиш да са кри јеш, по ста виш на ви дљи во ме сто. 
Мно го пу та су та кви по да ци ко ји нам се чи не ап сурд ни до ступ ни у 
штам пи, а упра во су та ко и на пра вље ни да би из гле да ли ап сурд ни 
и не ствар ни.

Сва ко дру штво је по де ље но на три дру ге гру пе, нај ве ћа гру-
па ко ја уоп ште не раз ми шља о гло бал ним про ме на ма, гру па ко ја и 

30)  C. Qu insly, 1966, стр. 790.
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ни је све сна ни чег но вог и ко ја за др жа ва исти по глед на свет ге не-
ра ци ја ма и јед на ма ла гру па ко ја је увек су прот ста вље на кон сен-
зу су.31)

Број ност вла да ју ће кла се ови си о сна зи и број но сти дру-
штве них сна га ко је кон тро ли ра, сти му ли ра или ства ра. По ла зе ћи 
од Мон те скје о ве иде је о ну жно сти ба лан са мо ћи, Мо ска пре но си 
тај кон цепт на ба ланс дру штве них сна га те ну жност дис ло ци ра-
ња ста рих сна га и овла да ва ња но вим.32) Вла да ју ћа кла са на сто ји 
овла да ти сна гом све сти и уме ћем мо ћи за ро бља ва ња да онај ко је 
за ро бљен ве ру је да је сло бо дан. За то су ну жне дру штве не про ме не 
и по ве ћан обим људ ске со ли дар но сти са на ци о нал ног на ре ги о нал-
ни те на кра ју гло бал ни ни во. Све су че шће по ру ке да ће до ћи до 
ка о са ако Атлант ска али јан са не пре у зме ру ко вод ство по ли ти ком 
све та.33) Но вим об ли ци ма кон тро ле ће се огра ни чи ти по је дин ци у 
ко ри шће њу мо ћи ко је ће до би ти „ин фор ма циј ском ре во лу ци јом“. 
Моћ ће пре ћи у ру ке оних ко ји кон тро ли шу ин фор ма ци је, све ви-
ше на пу шта ју ћи тра ди ци о нал не по ли тич ке про це ду ре. Ре ор га ни-
зо ва њем вла де и еко но ми је при до но си „пот пу но но вој ери“ ко ју 
ће пред во ди ти „уни вер зал на ин те лек ту ал на ели та“. Свет ска вла да 
ће гло бал но упра вља ти кроз „упра вља ње кри зом“ и „гло бал ним 
пла ни ра њем“ са ци љем ус по ста ве „тех но крат ске дик та ту ре“ у по-
стин ду стриј ском ин фор ма тич ком дру штву.34) У сфе ри по ли ти ке и 
дру штве ног по на ша ња над на ма вла да ре ла тив но ма ли број осо-
ба ко ји раз у ме ју тај ну мен тал них про це са и дру штве них обра сца 
ма са. Ка ко љу ди вр ло ла ко при хва та ју мен та ли тет ма се, ма ни пу-
ла ци ја ор га ни зо ва ним на ви ка ма и об ли ко ва ње ми шље ња ва жан је 
еле ме нат де мо кра ти је.35)

Глав ни циљ вла да ју ће струк ту ре је ус по ста вља ње то та ли та-
ри зма ка ко би се ство рио но ви свет у ко ме љу ди не ће би ти све сни 
што се до га ђа, од но сно ства ра ње вир ту ал не ствар ност у ко јој ће 
се рат сма тра ти ми ром, не зна ње мо ћи, а сло бо да роп ством. Увек 
се ко ри сте по лу со фи сти ци ра не тех ни ке „не го во ра“ ко ја су нај-
че шће за сно ва на на ре чи ма на пре дак, про ме на, де мо кра ти ја, по-
што ва ње људ ских пра ва, бор бе про тив ко руп ци је, ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла и те ро ри зма ко ји је нај че шће false flag те ро ри зам јер 

31) C. Qu in sley, 1966, стр. 1014.

32) G. Mo sca, 1886, стр. 65.

33) А. Pec cei, TheChasmAhead, Mac mil lan, New York, 1969.

34) Z. Br ze zin ski, BetweenTwoAges :America’sRole in theTechnetronicEra, Vi king Press, 
1970.

35) F. Fu kuyama, 2006, стр. 245.
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се не мо же отво ре но ре ћи да се те жи од у зи ма ње сло бо де, по чет ку 
ра та или цен тра ли зо ва њу мо ћи. Хе ге ли јан ском ди ја лек ти ком36) ре-
че но „пред ста ва“ се од и гра ва на на чин да се пр во ство ри про блем 
у об ли ку те зе (на пад не ке зе мље, ко лап сом еко но ми је или вла де 
или те ро ри стич ким на па дом); на кон то га, дру га фа за као про ту-
те за из ве шта ва о „про бле му“ али на на чин на ко ји на ко ји се же ли 
да бу де пред ста вље но („жр тве но ја ње“ или се у јав ном ми шље њу 
ство ре пред у сло ви да се тра же ре ша ва ње про бле ма); тре ћи ко рак, 
као син те за је ре ше ње про бле ма ко ји су нај че шће иона ко ве штач ки 
ство ре ни. Та ре ше ња укљу чу ју цен тра ли зо ва ње мо ћи, укла ња ње 
не по доб них по ли ти ча ра те уки да ње раз ли чи тих вр ста сло бо да, а 
све у име очу ва ња си гур но сти и ста бил но сти не ке зе мље. По ступ-
ци тај не вла де при ка за ни су као до бро на мер ни, а не у спе шна по ли-
ти ка ви дљи ве др жав не вла де као им пле мен та ци ја и про ду бљи ва ње 
де мо кра ти је, ства ра ње ми ра, спро во ђе ње вла да ви не за ко на и ја ча-
ње људ ских пра ва. Фу ку ја ми но је ми шље ње да би иде а лан свет 
би ло отво ре но дру штво, отво ре них гра ни ца, во ђе не ели та ма ко је 
би се све ви ше по и сто ве ти ле са гло бал ним уста но ва ма, нор ма ма и 
пра ви ли ма, а не на ци о нал ним. На ци о нал ни иден ти тет гу би зна чај 
пред оста лим иден ти те ти ма.37) У та квом све ту и нај моћ ни ја др жа ва 
гу би иден ти тет као на ци ја и у том „ни чи јем све ту“ (Kupchan) по-
ста је део над на ци о нал ног иден ти те та.

Про фит се ства ра из уни ште ња, а ред из ка о са. Љу де ши ром 
све та тре ба спре чи ти да са ми од лу чу ју о сво јој суд би ни иза зи ва-
њем кри зе за кри зом, а за тим „ре ша ва њем“ тих кри за. Ти ме ће се 
на ци је де мо ра ли зо ва ти и збу ни ти до те ме ре су о че ни са пре ви ше 
из бо ра, да ће упа сти у ма сов ну апа ти ју. На о ми Клајн при то ме ис-
ти че да се за „уни шта ва ње“ ко ри сти при ла го ђен из раз „уна пре ђи-
ва ње про гра ма“. Тај на вла да при ме њу је тра ди ци ју им пре сив них 
струк ту ра јер се ти ме та да по кре ћу но ви пла но ви ко ји во де им пле-
мен та ци ји Но вог свет ског по рет ка.38) Про цес де мо ра ли за ци је ко-
јем је из ло же но не ко дру штво тра је око два ве ка, на кон че га се то 
дру штво де ста би ли зу је по нај ви ше у под руч ји ма еко но ми је, вањ ске 
по ли ти ке и од бра не у раз ма ку око пет го ди на на кон че га на сту па 
кри за ко ју ће вла да ју ћа кла са сво јом ме ком мо ћи „нор ма ли зо ва ти.“ 
Вла да ју ћа кла са ко ри сти сво ју моћ у тра у ма тич ним до га ђа ји ма јер 
тра у мом љу ди по ста ју отво ре ни сва кој су ге сти ји. Ме то да ма ме ке 
мо ћи се ус по ста вља ју кон тро ла ума за сно ва ној на тра у ми. У та квој 

36) L. Ho ro with, DeathintheAir:Globalism,TerrorismandToxicWarfare, Sand Po int, Ida ho, 
Te tra he dron Pu blis hing Gro up, 2001.

37) F. Fu ku ja ma, 2006, стр. 342.

38) J. Grupp, Korporatizam, 2008, стр. 230.
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кон тро ли, љу ди су у ста њу мен тал не, фи зич ке и емо ци о нал не ис-
цр пље но сти ко ја се вр ши по ступ но у ета па ма, љу ди су из у зет но су-
ге сти бил ни. Стал но се го во ри да је на кон ра та по треб но по ну ди ти 
но ву струк ту ру, а то ће би ти струк ту ра њи хо ве гло бал не кон тро ле. 
Пла ни ра ју на пра ви ти јед ну свет ску вој ску, јер та да не ће би ти ра та 
те ће „вла да ти свет ски мир“. Ипак до ми ра се до ла зи кроз мно го-
број не ра то ве. Има ју спо соб ност уве ћа ва ти страх од бу дућ но сти 
ко ји је да ле ко успе шни ји од би ло ка квих фи зич ких об ли ка по ко ра-
ва ња. Хај де гер је по ку шао до ка за ти да је страх те мељ ту бит ка, ег-
зи стен ци је те да пре ко ис ку ства стра ха за са мог се бе, ег зи стен ци ја 
до би ва сво ју „вла сти тост“. Ти ме су и њи хо ве на ме ре усме ре не ка 
кон тро ли при хва ће не, јер љу ди због стра ха жу де ка си гур но сти, не 
ма ре ћи за сло бо ду. Не са мо да смо су о че ни са гу бит ком сло бо де и 
са ме др жа ве, већ и са ме људ ско сти. Љу ди се све ви ше по на ша ју 
као вој ни ци за спа ли услед бит ке, пре пу ште ни ма ло ду шно сти као 
ре зул та та ство ре не не ста бил но сти и уни шта ва ња дру штве них по-
ре да ка.

Нај ве ће оруж је вла да ју ће кла се је но вац ко ји оби ла то ко ри-
сте за об ли ко ва ње кул ту ре те усме ра ва ње ре сур са и њи хо вом мо-
но по ли за ци јом у ци љу све о бу хват не кон тро ле љу ди. С дру ге стра-
не тај ним фи нан ци ра њем су прот ста вље них гру па отва ра ју за се бе 
ве ли ка „осло бо ђе на“ и ра зо ре на под руч ја у ко ја они „ула зе“ као 
ми ров ња ци или осло бо ди те љи ко ји кроз ме ку моћ спро во де сво је 
ин те ре се.

„МЕКАМОЋ“

Алек сан дер Гра хам Бел је ре као да не мо же ре ћи што је моћ, 
иако зна да она за си гур но по сто ји. Моћ је спо соб ност да се по-
стиг ну за цр та ни ци ље ви или спо соб ност да се ути ца њем на дру ге 
оства ре же ље ни ре зул та ти. За Да ла је моћ „сна га“ или спо соб ност 
да дру ги учи не не што што ни је њи хо ва же ља. Из во ри мо ћи ни ка да 
ни су ста тич ни и они на ста вља ју да се ме ња ју и у да на шњем све ту. 
Вла да ју ћа кла са је ус пе ла овла да ти кон вер зи јом мо ћи те по тен ци-
јал ну моћ ре сур са пре тво ри ти у ствар ну моћ. Тај на њи хо ве сна ге 
је у по се до ва њу од ре ђе них ре сур са. Они су овла да ли „дру гим ли-
цем мо ћи“ или ме ким или ин ди рект ним на чи ном за оства ре ње мо-
ћи, од но сно по се ду ју на чин да на во де дру ге да чи не оно што они 
же ле. При си ља ва њем дру гих др жа ва на про ме не мо же се на зва ти 
ди рект ним или за по вед ном ме то дом спро во ђе ња мо ћи. Та ква твр да 
моћ мо же се те ме љи ти на обе ћа њу на гра де или прет њи. По сто је, 
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ме ђу тим, и ме ки или ин ди рект ни на чин за оства ре ње мо ћи. Бит но 
обе леж је хи је рар хиј ске струк ту ре мо ћи ле жи у ње го вој ап стракт-
но сти у ко јем је сва ка осо ба за ро бље на у пи ра ми дал ном дру штве-
ном си сте му.

Ме ка моћ је уте ме ље на на при влач но сти иде ја или спо соб-
но сти да се по ли тич ки при о ри те ти по ста ве на на чин ко ји об ли ку је 
же ље дру гих, по ве зи ва ње са нео пи пљи вим из во ри ма мо ћи као што 
су кул ту ра, иде о ло ги ја и ин сти ту ци је. За раз ли ку од твр де мо ћи 
ко ја је од ве ће ва жно сти у ин ду стри ја ли зи ра ју ћим и пре ин ду стриј-
ским де ло ви ма све та, ме ка моћ је све из ра же ни ја у од но си ма из ме-
ђу по стин ду стриј ских дру шта ва ин фор ма тич ког до ба у ко јем пре о-
вла да ва де мо крат ски мир.39) Ме ка моћ овла да ва илу зи јом вре ме на. 
Вла да ри ме ке мо ћи по се ду ју спо соб ност по и гра ва ња са људ ском 
при вид ном не спо соб но шћу да жи ве у са да шњем тре нут ку, од но-
сно мо гу по сти ћи да љу ди жи ве са жа ло сти за про шло шћу или 
бри гом о бу дућ но сти. То је тех ни ка ба зи ра на на стра ху. Одва ја нас 
из ствар не при сут но сти у тре нут ку. Би ти пот пу но са да при су тан у 
оно ме што се де ша ва. Ако на ша свест мо же би ти из ма ни пу ли са на 
да увек гле да што ће се де си ти, од у зи ма нам се спо соб ност су о ча-
ва ња са са да шњим тре нут ком.

Вла да ју ћа кла са део сво је мо ћи да је за го вор ни ци ма сво јих 
иде ја. Та кве љу де Иво Ан дрић опи су је као љу де ве ли ке и не за ја-
жљи ве су је те ко ји сво је сит не и уске лич но сти пре но се на оп шти 
план, у уза луд ној на ди да би је ту мо гли за до во љи ти, а са њом пре-
но се и сво је крат ке ме ре и бед не ра чу не. Од та квих, ду хом ма лих 
љу ди, по ста ју че сто ве ли ки за го вор ни ци но вих исти на и му чи те љи 
љу ди, мо рал ни ли це ме ри и фор ма ли сти. 

У да на шњем све ту моћ је по ста ла ви ше ди мен зи о нал на те се 
ви ше не од ре ђу је у ис кљу чи во вој ном зна че њу јер су струк ту ре су 
по ста ле сло же ни је, а од ре ђу је их се у све ту гло бал них ко му ни ка-
ци ја и ра сту ћих тран сна ци о нал них од но са.40) Моћ је ме ђу др жа ва-
ма рас по де ље на по обра сцу ко ји под се ћа на сло же ну тро ди мен зи-
о нал ну ша хов ску та блу,41) на ко јој се игра од ви ја и хо ри зон тал но и 
вер ти кал но. Ипак те мељ кон тро ле ле жи у би ро крат ској ко ор ди на-
ци ји не ка да шњих не за ви сних кор по ра тив них ен ти те та.

Дру га основ ни об лик ме ђу на род не по ли ти ке је фе у дал ни си-
стем, у ко ме људ ска ло јал ност и по ли тич ке оба ве зе ни су пр вен-
стве но ве за не за те ри то ри јал не гра ни це. Због те чи ње ни це не ки 
љу ди спе ку ли шу ка ко ће 21. век би ти све док по сте пе не ево лу ци је 

39) Naj, 2006, стр. 70.

40) Naj, 2006, стр. 261.

41) Naj, 2006, стр. 257, Br zen zin ski, Velikašahovskatabla, 1999.
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но вог фе у да ли зма бу ду ћи да ве ли ке мул ти на ци о нал не кор по ра ци је 
пре ко ра чу ју др жав не гра ни це и по не кад упра вља ју са ви ше еко-
ном ских бо гат ста ва не го на ци о нал не др жа ве. 

Још при је 4 ве ка Френ сис Беј кон је уви део да је ин фор ма ци-
ја моћ. У на шем све но ви јем све ту, при ступ овој вр сти мо ћи има 
мно го ви ше љу ди, уну тар др жа ва и у њи хо вим ме ђу соб ним од но-
си ма. Вла де су увек кон тро ли са ле про ток ин фор ма ци ја, али но ва 
тех но ло ги ја пре о бра жа ва основ не струк ту ре свет ске по ли ти ка. За-
то у Но вом до бу тех но крат ске ере моћ има ју они ко ји кон тро ли шу 
ин фор ма ци је. Ви ше ни је глав ни ак тер до га ђа ња твр да моћ на ци-
о нал них др жа ва, већ је ство ре на но ва ре ал ност у ко јој је по ве ћа-
на мо гућ ност дру штве не и по ли тич ке кон тро ле у ци љу ус по ста ве 
кон тро ле над свим гра ђа ни ма.42)

Ке не ди је у јед ном од сво јих го во ра спо ме нуо ства ра ње те 
но ве ре ал но сти у ко јој се не ки љу ди ко ри сте тај ним сред стви ма у 
ци љу про ши ре ња сво јих ин те ре сних сфе ра, ин фил тра ци јом уме сто 
ин ва зи јом, пре вра ти ма уме сто из бо ри ма, за стра ши ва њем уме сто 
сло бо дом из бо ра. То је си стем ко ји је ре гру то вао ши ро ке људ ске и 
ма те ри јал не ре сур се због из град ње јед не гу сте и ви со ко ефи ка сне 
ор га ни за ци је ко ја се са сто ји од вој них, ди пло мат ских, оба ве штај-
них, еко ном ских, на уч них и о по ли тич ких опе ра ци ја.43) 

Ра ши ре но об ли ко ва ње раз ми шља ња и по на ша ње не на сил-
ним пу тем и без зна ња љу ди, од но сно на на чин да они то га ни су 
све сни на зи ва се и „не из рав ном вла да ви ном“44) и од ли ка је мно гих 
то та ли тар них ре жи ма јер је ус по ста ва кон тро ле пу тем ин фор ма ци-
ја и идок три на ци је одр жи ви је и еко но мич ни је, а и „по бу на ма са“ 
је ма ње ве ро ват на бу ду ћи љу ди и ни су све сни мен тал не кон тро ле 
и за ро бља ва ња. Ме ком мо ћи се ус по ста вља кон тро ла „уни ште них 
осо ба“ ко је ве ру ју да су сло бод не. На мер но и ма ни пу ла тив но ве ро-
ва ње не из и ску је си лу,45) а об ли ку је се ира ци о на лан и пре стра шен 
по је ди нац, окру жен три ви јал но сти ма. Вла да ри Но вог до ба ства ра-
ју јав но ми шље ње; они су умет ни ци про ме на и ма ни пу ла то ри ве-
сти. На ма вла да ју, на ше ми сли усме ра ва ју, на ше уку се фор ми ра ју, 
на ше иде је су ге ри шу љу ди за ко је ни ка да ни смо чу ли.46)

42) Z. Br ze zin ski, Between TwoAges:America’s Role in the Technetronic Era, Vi king Press, 
1970.

43) The Pre si dent and the Press: Ad dress be fo re the Ame ri can New spa per Pu blis hers As so ci a tion, 
April 27, 1961, http://www.jfkli brary.org/Re se arch/Re se arch-Aids/JFK-Spe ec hes/Ame ri can-
New spa per-Pu blis hers-As so ci a tion_19610427.aspx.

44) M. Chang, BrainwashedforWarProgrammedtoKill.Malasyia, Thin ker’s Li brary. 2005.

45) K. Taylor, Brainwashing:TheScienceofThoughtControl, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 
2008.

46) E. Ber nays, Propaganda, Ho ra ce Li ve right, 1928.
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Све је ве ће ис ти ца ње не зре ло сти ко ја је не моћ да се ум упо-
тре бља ва без вод ства не ког дру гог. Због ку ка вич лу ка и по тре бе за 
си гур но шћу, ма кар и има ги нар ном, део љу ди, прем да их је при ро да 
одав но осло бо ди ла од ту ђег упра вља ња, ипак до бро вољ но до кра ја 
жи во та оста је не зрео те им се ла ко на ме ћу ту то ри. Удоб но је би ти 
не зрео јер дру штве на пра ви ла и нор ме од ре ђу ју са вест и мо рал на 
по на ша ња. „По што су нај пре за глу пе ли сво ју до ма ћу сто ку, бри-
жљи во спре ча ва ју ћи да се та мир на ство ре ња не од ва же ни на је дан 
ко рак из ја ме у ко је су их за тво ри ли, ти ту то ри ука зу ју на опа сност 
ко ја им пре ти ако по ку ша ју да иду са ми.“47) Љу де че шће мо ти ви ше 
вла сти ти ин те рес, а не ки оп ћи циљ или до бро.

Све до ци смо по сто ја ња „же ље ног“, ци ви ли зи ра ног бар бар-
ства све ра ши ре ни јег ауто ри тар ног си сте ма под вод ством ма ле 
гру пе, вла да ју ће кла се, мо би ли за ци је ма са, ства ра ња мен та ли те та, 
али не и иде о ло ги је, огра ни че ног, али не и од го вор ног по ли тич ког 
плу ра ли зма и на сто ја ња да се дру штво и људ ска при ро да пре пра ве. 
Исто та ко, де ма го ги ја спо је на са стра хом је моћ но оруж је, а не при-
ја тељ је пер со ни фи ка ци ја зла48) ко ји са мо по ја ча ва људ ску по тре бу 
за си гур но шћу чи ме се да је сло бо да спро во ђе ња кон тро ле у ци љу 
по ве ћа ња си гур но сти, али и гу бит ка сло бо де. Љу де че шће мо ти ви-
ше вла сти ти ин те рес, а не ки оп шти циљ или до бро.

Нео кла сич на еко но ми ја ко ја по ста је и нор ма по на ша ња у 
свим сфе ра ма дру штва те ме љи се на по ти ца њу се бич них ин те ре са 
по је ди на ца ко ји са мо на сто је мак си ма ли зо ва ти сво је ма те ри јал но 
бла го ста ње да ју ћи оправ да ње „за ко ни ма“ еко но ми је. Ли бе ра ли зам 
и ка пи та ли зам пре ко ин ди ви ду а ли зма на ла зе сво ју са вр ше ну спо ну 
ко јом се ме ђу соб но на до пу њу ју. Ли бе рал на де мо кра ти ја нај бо ље 
функ ци о ни ше као по ли тич ки си стем кад је ње зин ин ди ви ду а ли зам 
об ли ко ван ду хом за јед ни це, као што је и ка пи та ли зам нај бо ље ис-
ко ри шћен ка да ин ди ви ду а ли зам би ва урав но те жен спрем но шћу за 
функ ци о ни са ње у за јед ни ци.49)

Са ми љу ди тра же ауто ри тет ко ме ће по кло ни ти по ли тич ку 
моћ, а до би ти гра ђан ску си гур но сти. Ка да са ми со бом не ће мо или 
ни смо спо соб ни од го вор но вла да ти вла да мо, он да да је мо пра во би-
ло др жав ном ру ко вод ству, би ло Но вом свет ском по рет ку оправ да-
не ар гу мен те да на ма ре пре сив но упра вља ју, јер са ми за та ко не-
што са ми не по ка зу је мо зре лост и спо соб ност.

47)  I. Kant, Umisloboda-spisiizfilozofijeistorije,pravaidržave, Ča so pis Ide je, Be o grad, 1974.

48)  Z. Br ze zin ski, Strateškavizija, Be o grad, 2013.

49)  F. Fu ku ja ma, Povjerenje, Iz vor, Za greb, 2000.
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ЗАКЉУЧАК

Обе леж је но вог до ба је фраг мен та ци ја свјет ске по ли ти ке. 
Вла де на ци о нал них др жа ва гу бе су ве ре ни тет и де ле под руч је ути-
ца ја са ак те ри ма тај не вла де ко ји „вла да ју ин фор ма ци ја ма“ ка ко би 
оја ча ли сво ју ме ку моћ и из вр ши ли при ти сак на вла де ди рект но, 
или ин ди рект но. Па ра фра зи ра но ре чи ма Фран ци са Беј ко на, тај на 
вла да је дру штво ко је ви ди и кон тро ли ра све, али ко је ни тко дру ги 
не ви ди.

Ства ра ње Но вог до ба те ме љи се на ма ке ви ја ли стич ком 
прин ци па да је по јав ност све. Ипак, тре ба гле да ти „иза“ ре чи ко-
је за ва ра ва ју, тре ба гле да ти де ло ва ње. Ка ко би све ви ше ши ри ли 
сво ју моћ, они пред ста вља ју сво је де ло ва ње иза ко ри сних ства ри 
за чо ве ка и дру штво же ле ћи при ка за ти да су мо ти ви са ни ви шим 
аспи ра ци ја ма, а не са мо за ра дом и мо ћи. Име игре ко ју они игра ју 
са они ма над ко ји ма вла да ју зо ве се игра ла жне по јав но сти. Њи хо-
ва ме ка моћ се ши ри на сто ја њем да свет и љу ди бу ду отво ре ни ји 
и ме ђу соб но по ве за ни. За љу де је нај ва жни ји из глед, при ступ про-
бле му, по јав ност са ма.

Због та квог при сту па вла да ју ћа ели та Но вог до ба на гла ша ва 
ва жност оп стој но сти на ци о нал них иден ти те та, ус пр кос или због 
кул ту рал не хо мо ге ни за ци је као ре зул тан те гло ба ли за ци је; по тре-
бе за др жа ва ња фа са де пред став нич ке де мо кра ти је у ко јој ло кал на 
ели та до но си на из глед ва жне од лу ке; ну жност оси гу ра ња огра ни-
че не ло кал не си гур но сти ка ко би се до би ла ми ни мал на дру штве-
на ко ри сност те од ре ђе на ко ли чи на мо но по ла на си ља ко је мо ра 
има ти на ци о нал на др жа ва ка ко би би ла у мо гућ но сти оси гу ра ва-
ти сло бо дан про ток ка пи та ла. Вла да ју ћа кла са је тран сна ци о нал-
на ели та ко ја има до ми нант ну уло гу у ме ђу на род ној еко но ми ји, 
тран сна ци о нал ној по ли тич кој ели ти гло ба ли зи ра ју ћих би ро кра та 
и по ли ти ча ра, као при пад ни ка ве ли ких ме ђу на род них ор га ни за ци-
ја или уну тар на ци о нал не др жа ве упра вља ју глав ни ном тр жи шне 
еко но ми је, или има ју зна чај ну уло гу у раз ли чи тим ме ђу на род ним 
фон да ци ја ма, ло би гру па ма, гру па ма за јав ни ин те рес, ве ћи ма за 
по ли тич ко де ло ва ње, или обра зов ним ин сти ту ти ма, ис тра жи вач-
ким де парт ма ни ма ве ли ких ме ђу на род них уни вер зи те та, ве ли ких 
ме диј ских ку ћа. У но вој гло бал ној кул ту ри љу ди су на гра ђе ни за 
сво ју по хле пу, а ко ја је та ко устро је на да оста вља ма ло про сто ра 
за из ра жа ва ње ви ших људ ских вред но сти и ква ли те та као што су 
ве ли ко ду шност, са о се ћа ње, не се бич ност, хте ње за тра же њем и из-
ри ца њем исти не, хра брост, бор ба за пра вед ност.
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Ме ком мо ћи вла да ју ћа кла са на сто ји што ви ше ин сти ту ци о-
но ор га ни зо ва ти нов си стем де лу ју ћи на по ли тич ку, еко ном ску али 
и пси хо ло шку струк ту ру дру штва са ци љем сла ма ња људ ског ду-
ха и те жњом да се на уч на и ре ли гиј ска стре мље ња за ме не гне вом, 
ови сно сти, љут њом, за ви сти и три ви јал но сти ма. Ства ра ју ћи бо ле-
сну кул ту ру, чо век све ви ше гу би сво ју чо веч ност чи је из гу бље-
но сти ни је ни све стан, по ста је пра зна љу шту ра ко ја глу ми чо ве ка.

Но во до ба и ства ра ње Но вог све та вла да ју ћа кла са ме ком мо-
ћи оства ру је овла да ва њем гло бал ним ин те ре си ма. Стра те шки ин-
те ре си ће у нај ве ћој ме ри до ве сти до рас по де ле гло бал не мо ћи и 
сла бље њем при ма та јед не на ци о нал не др жа ве те ће се гло бал на 
моћ дис пер зо ва ти „ме ђу но вим ак те ри ма ко ји се ус пи њу, иако спо-
ро“. Кон тро ла се де ли на одјељ ке, ди ги та ли зи ра и умре жу је јер се 
та ко лак ше упра вља. Нео ли бе рал на по ли ти ка је по ста ла иде о ло ги-
ја, ко ју са ма њим од сту па њи ма при хва та ју ле во и де сно ор јен ти са-
не пар ти је, би ло да су опо зи ци ја или су на вла сти, док су те мељ ни 
еле мен ти нео ли бе ра ли зма угра ђе не у стра те ги је фун да мен тал них 
ме ђу на род них ин сти ту ци ја (Свет ске бан ке, Свет ске тр го вач ке ор-
га ни за ци је, Европ ске Уни је).

Ру звелт је још 1938. го ди не ис ти цао да сло бо да де мо кра ти је 
ни је си гур на уко ли ко гра ђа ни то ле ри шу раст мо ћи до тач ке у ко-
јој по ста је ја ча од са ме др жа ве. То је у есен ци јал но то та ли та ри зам 
јер Вла ду по сје ду ју по је дин ци, гру пе или би ло ко је дру ге при ват не 
си ле. Ну жност ства ра ња Но вог свет ског по рет ка вла да ју ћа кла са 
обра зла же по тре бом и ну жно сти ус по ста ве ста бил но сти и раз во ја 
гло бал ног кон сен зу са о пра вич ној и ми ро љу би вој по тре би за пре-
у зи ма ње од го вор но сти. Због све га то га до ми на ци ја јед не др жа ве 
у бу дућ но сти ви ше ни је мо гу ћа, а аген да Но вог свет ског по рет ка 
сва ка ко укљу чу је и сла бље ње др жа ве са ме и ње ног су ве ре ни те та 
без об зи ра ко ли ко ње зи не по ли тич ке ели те твр ди ле су прот но. Ве-
ли ки ко рак ко ји је на пра вљен пре ма ус по ста вља њу „ни чи јег све та“ 
од но сно све та у ко јем не би по сто ја ла уни по лар на струк ту ра вла-
да ви не из јед не др жа ве већ кор по ра циј ска то та ли тар на вла да ви на 
је про вед ба сре ди шњег бан кар ског си сте ма. По сто је ћа ге не ра ци ја 
ли де ра ко ји ни су ни ре во лу ци о на ри ни ви зи о на ри већ са мо епи го-
ни, ви де би ро крат ску ста бил ност, ко ја је за пра во цен тра ли зо ва на 
кон тро ла, је ди ним те ме љом ефи ка сне упра ве. Пси хо ло шки про фил 
чо ве ка је по Фрој ду уте ме љен на са мо два ин стинк та, сје ди ње њу и 
ра за ра њу. Ка ко љу ди спо ро ве ре ша ва ју упо тре бом си ле та до га ђа-
ња, на во ди Фројд, мо гу ће је спре чи ти са мо не ка све мо гу ћа свет ска 
др жа ва.50)

50)  А. Ein stein, S. Freud Sig mund, „Why war?“ у: StandardEditionoftheCompletePsihologi-
calWorkofSigmundFreud, Ho garth Press, Lon don, 1964, стр. 199-215.
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Вла да ње уз одо бре ње оних ко ји ма се вла да па ра ван је, ко ји 
иза ве ли ких ре чи, са кри ва ре ал ност ко ја из ла зи из окви ра тра ди ци-
о нал не по ли тич ке те о ри је. Тра ди ци о нал на др жа ва и на ци ја „не ста-
ју“ у Но вом све ту и ме кој мо ћи вла да ју ће не ви дљи ве ели те оли гар-
ха, кор по ра ци ја и уске гру пе ствар них не ви дљи вих вла да ра. Љу ди, 
гра ђа ни, на ци је се оси ро ма шу ју, ле гал но, еко ном ски, спи ри ту ал но 
и по ли тич ки. Кор по ра ци је ства ра ју свет у ко јем ће по сто ја ти са мо 
го спо да ри и слу ге и во ди си ро ма штву и уки да њу на ших устав них 
пра ва и ста ња стал ног ра та. С дру ге стра не на да по Св. Аугу стин 
има две кће ри; љут њу и хра брост. Љут ња на ста ње ства ри и хра-
брост да се по ста ра мо да оно не оста не та кво. Не до ста је љут ње, 
а са мим тим и хра бро сти ми сли ти про тив на мет ну тог ми шље ња, 
ка ко би ка зао Хе и де гер, „ме ди ја ко ји не ми сле“ и одр жа ва ју оп шти 
ни хи ли зам и пер вер зи ју тра ја ња. Ме ди ји би, не ма ни ка кве сум ње, 
већ с об зи ром на њи хо ву све при сут ност и ма гич ност мо гли од и-
гра ти сјај ну еман ци па тор ску уло гу аутен тич них про ми ца те ља „по-
прав ке“ све та. 

Сви они са под јед на ким жа ром по ста ју и је су цен три до ми-
нант ног дис кур са ства ра ња при во ле и ти хог при стан ка, уни шта-
ва ња, обе сми шља ва ња и ру ше ња от по ра, од би ја ња или пи та ња о 
ла жним уни вер зал ним вред но сти ма, али пре пу ног мр жње за Дру-
го га, не ра зу ми је ва ња спрам Дру га чи је га. Овај до ми нант ни дис курс 
да нас ства ра про фит, ја ча и учвр шћу је ета бли ра ну по ли тич ку моћ. 

Тран сху ма ни зам и тех но кра ци ја је, са же то го во ре ћи, фи ло-
зо фи ја кон тро ле. Те жња је ста вље на на огра ни ча ва ње на шег ра-
зу ми је ва ња оно га што до и ста по сто ји. Гло ба ли за ци ја као дру ги 
на зив за Но ви свет ски по ре дак ни је са мо еко ном ско спа ја ње ин-
сти ту ци ја, већ и пси хо ло шку ка те го ри ју у ко јем жи вот сли чи роп-
ству у ко јем не по сто ји мо гућ ност из бо ра са ци љем уни шта ва ња. 
С дру ге стра не ни је при сут на са мо кон тро ла ре сур са и вре ме на, 
већ и кон тро ла на ше све сти. Ми ми сли мо пре ма обра сцу ко ји има 
огра ни че не ин фор ма ци је и по се бан на чин жи во та на ко ји смо уче-
ни од ро ђе ња. За то се и ства ра по же љан об лик по на ша ња, ре ак ци ја 
и ми сли. Наш пси хо ло шки про фил је об ли ко ван те је то и раз лог 
опа да ња ду хов но сти. Ум је за тво рен школ ским обра зо ва њем и ути-
ца јем ме ди ја. Ор ве ло вим ре чи ма, сви јед ни дру ги ма го во ре ла жи, 
а не зна ју да су то ла жи те лаж по ста је исти на. Људ ска свест ни је 
сло бод на. Ко ри сте се ра то ви ма да би се за ра дио ве лик но вац, фар-
ма це ут ском и ме ди цин ском ин ду стри јом ко ја ште ти љу ди ма, али и 
уни шта ва ју ду хов ност чо ве ка пре тва ра ју ћи свест у плит ку вањ ску 
свест, јед ном ре чи, кре ће се пре ма уни ште њу чо ве чан ства са мог. 
Дру штве но ко ри сно пра ви ло је узе ти не што до бро, ле по, пле ме-
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ни то те га из о кре ну ти и по ка за ти га ру жни ма, а ру жно сла ви ти као 
ле по и уз ви ше но. Рат по ста је пред ста ва без ем па ти је у ко јој се ис-
ка зу је сва рав но ду шност зла.

Иде о ло ги ја про пи су је зна че ње ре чи те је ме та је зик об лик 
из о па че но сти је зи ка, ис кри вље ност зна че ња ре чи ко је из ра жа ва ју 
иде а ле но вих по ре да ка, зна ча јан део но вог об ли ка то та ли та ри зма. 
На пу ту ка роп ству зна че ње је пот пу но из гу би ла реч сло бо да ко ју 
сви има мо, али у то ли ком оби љу да не зна мо шта точ но зна чи јер 
је ста ра сло бо да уни ште на у име не ке но ве сло бо де ко ја је обе ћа на 
на ро ду. На исти на чин са др жај гу бе и ре чи прав де и за ко на, пра ва 
и јед на ко сти. По пис ре чи мо гао би се про ши ри ти то ли ко да би об-
у хва тао ско ро све мо рал не и по ли тич ке пој мо ве у оп штој упо тре-
би. Ни реч исти на ви ше не ма сво је ста ро зна че ње јер њу од ре ђу је 
ауто ри тет, не што у што тре ба ве ро ва ти у ин те ре су је дин ства ор га-
ни зо ва них на по ра, и што мо же би ти из ме ње но она ко ка ко то бу ду 
зах те ва ли не ви дљи ви цен три мо ћи.
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VesnaStankovicPejnovic

„SOFT“POWEROFTHENEWAGERULERS

Resume
To day the gre at po wers are de pri ved to use the ir tra di ti o nal re-

so ur ces in or der to ac hi e ve the ir goal, un li ke in the past. Ot her tran-
sna ti o nal ac tors ha ve be co me mo re po wer ful be ca u se of eco no mic in-
ter de pen den ce, the spread of tec hno logy and chan ging po li ti cal is su es, 
mo der ni za ti ons, ur ba ni za ti ons and in cre a sed com mu ni ca ti ons. In New 
world we ha ve re a lity blur ring of the dis tin ction bet we en war and pe-
a ce, with the si tu a tion at all ti mes one of clo sely con trol led con flict. 
Ac cor ding to Mo sca and his po li ti cal for mu la, the re is al ways a ru ling 
mi no rity. They ju stify the ir ru le by the o ri es or prin ci ples which are in 
turn ba sed on be li efs or et hi cal systems which are ac cep ted by tho se 
who are ru led. Ru ling class ru le are ca pa ble to con trol the so cial for-
ces. In all so ci e ti es two clas ses of pe o ple ap pe ar a class that ru les and 
a class that is ru led. The first class, al ways the less nu me ro us, per forms 
all po li ti cal fun cti ons, mo no po li zes po wer and enjoys the advan ta ges 
that po wer brings, whe re as the se cond, the mo re nu me ro us class, is di-
rec ted and con trol led by the first; in a man ner that is now mo re or less 
le gal, now mo re or less ar bi trary and vi o lent, and sup pli es the first, in 
ap pe a ran ce at le ast, with the ma te rial me ans of sub si sten ce and with the 
in stru men ta li ti es that are es sen tial to the vi ta lity of the po li ti cal or ga-
nism. One World go vern ment that co uld run glo bal af fa irs on the twin 
fo un da ti ons of „cri sis ma na ge ment“ and glo bal plan ning with the goal 
of an in ter na ti o nal „tec hnoc ra tic dic ta tor ship“ over se e ing post-in du-
strial, in for ma tion so ci e ti es.
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Ru ling eli te of new world emp ha sis the per si stent im por tan ce of 
na ti o nal iden ti ti es, de spi te (or be ca u se) of the cul tu ral ho mo ge ni za tion 
for ced by glo ba li za tion; the need to ke ep the façade of a well-fun cti o-
ning re pre sen ta ti ve ‘de moc racy’ in which lo cal eli tes are still sup po sed 
to ta ke the im por tant de ci si ons; the need to pro vi de lo cal sa fety nets for 
the pro vi sion of mi ni mal so cial ser vi ces to the de sti tu te; and last, the 
need to de le ga te to the na tion-sta tes a sig ni fi cant amo unt of the mo no-
poly of vi o len ce, so that they co uld be co me ca pa ble of con trol ling the 
mo ve ment of la bor in a way that wo uld fa ci li ta te the free flow of ca pi tal 
and com mo di ti es. This is be ca u se this new tran sna ti o nal eli te se es its 
in te rests in terms of the in ter na ti o nal mar kets rat her than the na ti o nal 
mar kets. 

This eli te con sists of the tran sna ti o nal eco no mic eli tes which 
play the do mi nant ro le wit hin the ru ling eli te of the in ter na ti o na li zed 
mar ket eco nomy, the tran sna ti o nal po li ti cal eli tes, i.e. the glo ba li zing 
bu re a uc rats and po li ti ci ans, who may be ba sed eit her in ma jor in ter na-
ti o nal or ga ni za ti ons or in the sta te mac hi nes of the main mar ket eco no-
mi es, and the tran sna ti o nal pro fes si o nal eli tes, who se mem bers play a 
do mi nant ro le in the va ri o us in ter na ti o nal fo un da ti ons, think tanks, re-
se arch de part ments of ma jor in ter na ti o nal uni ver si ti es, the mass me dia, 
etc. In new glo bal cul tu re, pe o ple are re war ded for the ir greed, le a ving 
so lit tle spa ce for the ex pres si on of hig her hu man va lu es and qu a li ti es 
such as ge ne ro sity, com pas sion, sel fles sness, wil ling ness to se ek out 
and ex po se the truth, co u ra ge to fight for ju sti ce. Hu man so ci e ti es are 
or ga ni zed aro und col lec ti ve il lu si ons. To day it has be co me in fi ni tely 
easi er to “se em”, sin ce the gre at ma jo rity of pe o ple form the ir opi ni ons 
abo ut po li ti ci ans, scho lars and sci en tists from what the new spa pers say 
abo ut them.

But what if the furt her de ve lop ment of tec hno logy and glo ba li za-
tion un der mi nes the mid dle class and ma kes it im pos si ble for mo re than 
a mi no rity of ci ti zens in an advan ced so ci ety to ac hi e ve mid dle-class 
sta tus? Ine qu a lity has al ways exi sted, as a re sult of na tu ral dif fe ren ces 
in ta lent and cha rac ter. But to day’s tec hno lo gi cal world vastly mag ni fi-
es tho se dif fe ren ces.

We shall ha ve new world in or der to ac hi e ve uni ver sal pe a ce and 
ju sti ce. The pre sent Char ter of the Uni ted Na ti ons sho uld be chan ged to 
pro vi de a true world go vern ment con sti tu tion. The ru ling eli te ope ra tes 
in an in ter na ti o nal net work with the of fi cial aim to har mo ni ze the po li-
ti cal, eco no mic, so cial, and cul tu ral re la ti ons bet we en the three ma jor 
eco no mic re gi ons in the world ba sed on sha red prin ci ples and the ru le 
of law. They are pre pa red to march to wards a world go vern ment. The 
su pra na ti o nal so ve re ignty of an in tel lec tual eli te and world ban kers is 
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pre fe ra ble to the na ti o nal auto-de ter mi na tion prac ti ced in past cen tu ri es. 
Na ti on hood as we know it will be ob so le te; all sta tes will re cog ni ze a 
sin gle glo bal aut ho rity. All co un tri es are ba si cally so cial ar ran ge ments. 
They con duct with the cri sis and so ci o e co no mic and ge o po li ti cal events 
and trying to pro du ce re a li ti es in which man kind’s pro blems can no lon-
ger be sol ved by na ti o nal go vern ment. Ac cor ding to ru ling eli te what is 
ne e ded is a world go vern ment. 
Key words: New world, ru ling class, soft po wer

* Овај рад је примљен 11. ју на 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
03. сеп тем бра 2014. године.





УДК 340.12:172

Ори ги нал ни  
на уч ни рад

Српска политичка мисао 
број 3/2014.

год. 21. vol. 45.
стр. 135-147.

135

ВишњаСтанчић
Институтзаполитичкестудије,Београд




ДушанГујаничић
Институтзаполитичкестудије,Београд

ОДНОСЛЕГИТИМИТЕТА
ИЛЕГАЛИТЕТА:ФИЛОЗОФСКИ

ИПРАВНИАСПЕКТ*

Сажетак
По јам ле ги ти ми те та је дан је од кључ них те о риј ских про бле-

ма ка ко фи ло зо фи је по ли ти ке, та ко и фи ло зо фи је пра ва, што ука зу-
је на то да кон цепт ле ги ти ми те та у се би ну жно са др жи фи ло зоф ски 
и прав ни аспект, па је та ко по тре бан мул ти ди сци пли нар ни при ступ 
ка ко би се овај по јам те мељ но ис тра жио и раз у мео. След стве но 
то ме, по јам ле ги ти ми те та нео дво јив је од пој ма ле га ли те та (и vice
versa) и ти че се уте ме ље но сти, мо рал не оправ да но сти и ва ља но сти 
прав ног и, ши ре по сма тра но, по ли тич ког по рет ка. У нај оп шти јем 
сми слу по јам ле ги ти ми те та ве зан је за про блем оправ да ња др жа ве 
са мо рал ног ста но ви шта, што да ље им пли ци ра ну жну по ве за ност 
овог пој ма са фе но ме ни ма мо ћи, вла сти и др жа ве, са јед не стра-
не, и ка те го ри јом људ ске сло бо де, мо ра ла и вред но сти, са дру ге. 
У тек сту се ана ли зи ра од нос из ме ђу ле ги ти ми те та и ле га ли те та са 
два под јед на ко ва жна аспек та и да ју се и не ки упе ча тљи ви при ме-
ри су ко ба ова два те мељ на на че ла уз од го ва ра ју ће за кључ ке.
Кључ не ре чи:  ле ги ти ми тет, ле га ли тет, пра во, мо рал, др жав но-прав ни 

по ре дак, ду жност, про тив прав ност.

* Рад је део про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но-
ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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1.ФИЛОЗОФСКИСМИСАО
ПОЈМАЛЕГИТИМИТЕТА

У ана ли зи пој ма ле ги ти ми те та де лу је пла у зи бил но по ћи од 
дав на шњег пи та ња по ли ти ке и ети ке, ко је ни је из гу би ло на ак ту-
ел но сти и ин три гант но сти, а ти че се од но са пра ва и мо ра ла. Да ли 
пра во и мо рал не из бе жно упу ћу ју јед но на дру го или су ове две 
нор ма тив не сфе ре одво је не? Ди на мич на исто ри ја од но са ових пој-
мо ва на те о риј ском пла ну све до чи нам о ком плек сно сти овог пи-
та ња, као и о то ме да је  од нос пра ва и мо ра ла бо гат на пе то сти ма.

Пра во, као и мо рал, пред ста вља скуп нор ми; оно што, ме ђу-
тим, бит но раз ли ку је ове две сфе ре је сте из вор ва же ња ових нор-
ми. Пра во, од но сно од ре ђе ни за кон ски по ре дак, у од но су на оне 
ко ји су му пот чи ње ни је сте хе те ро ном ни им пе ра тив, јер пред ста-
вља зах тев ко ји до ла зи спо ља, за раз ли ку од ауто но ми је мо рал ног 
су бјек та ко ји сам се би про пи су је мо рал не за ко не. Ова ди стинк ци ја 
да ље им пли ци ра и раз ли ку ко ја се од но си на мо гућ ност спро во ђе-
ња прав них и мо рал них нор ми, од но сно сна гу њи хо вог оба ве зи ва-
ња: пра во, за раз ли ку од мо ра ла, ка рак те ри ше мо гућ ност при си ле, 
ко ја пред ста вља ње го во ди стинк тив но обе леж је. У том сми слу мо-
же се го во ри ти о пра ву као ,,етич ком мак си му му”, ка ко је то ис-
ти цао не мач ки те о ре ти чар Гу став Шмо лер (GustavvonSchmoller). 
Са дру ге стра не, јед на ко је пла у зи бил но по сма тра ти пра во и као 
,,етич ки ми ни мум”, ка ко то на во ди не мач ки те о ре ти чар пра ва Ге-
орг Је ли нек.1) Ова кво схва та ње за сни ва се на чи ње ни ци да за ко но-
дав ни си стем, по сво јој при ро ди, не мо же да об у хва ти све мо рал не 
оба ве зе, не го са мо од ре ђе не, као и на то ме да се пра во за до во ља ва 
спо ља шњим ис пу ње њем сво јих нор ми, не зах те ва ју ћи и уну тра-
шње убе ђе ње. Овај став из ра жен је у Кан то вој (ImmanuelKant) те-
зи да мо рал зах те ва мо рал ност, а пра во са мо ле гал ност.2)

Кључ но пи та ње оста је да ли, ме ђу тим, по ред ових раз ли ка 
по сто ји и ве за из ме ђу пра ва и мо ра ла. Ка да се ра ди о од го во ру на 
ово пи та ње из два ја ју се две стру је. Прав ни и мо рал ни по зи ти ви зам 
пред ста вља ра ди кал но ста но ви ште по ко ме је ис прав но са мо оно 
што нам за кон ка же да је ис прав но. Пред став ни ци овог прав ца је-
су нај пре То мас Хобс (ThomasHobbes), Ханс Кел зен (HansKelsen) 
и Хер берт Харт (HerbertHart). По њи хо вом схва та њу из во ри шта 
пра ва не ма из ван за кон ског по рет ка, од но сно не по сто је ме та прав-
ни те ме љи прав ног, од но сно по ли тич ког по рет ка. Са мим тим, не 

1) Ви де ти у: Гу став Рад брух, Филозофијаправа,Цен тар за пу бли ка ци је Прав ног фа кул те-
та Уни вер зи те та у Бе о гра ду,  Бе о град, 2006, стр. 50. 

2) Ibidem,стр. 47.



ВишњаСтанчић,ДушанГујаничић Однослегитимитетаи...

137

по сто је, ни ти тре ба да по сто је ме та прав ни кри те ри ју ми за про це-
њи ва ње од ре ђе ног по зи тив ног за ко но дав ства у од но су на ап со лут-
не мо рал не вред но сти. 

Су прот но ова квом схва та њу, пра во и мо рал ни су две одво-
је не нор ма тив не сфе ре, не го се мо рал по сма тра као свр ха пра ва, 
од но сно основ ње го вог оба ве зу ју ћег ва же ња.3) У том сми слу пра во 
пред ста вља, бар у јед ном свом аспек ту, сред ство оства ре ња мо рал-
них вред но сти. Ова кав став осли кан је у прег нант ној фор му ла ци ји 
чу ве ног не мач ког те о ре ти ча ра пра ва и по ли ти ча ра Гу ста ва Рад бру-
ха (GustavRadbruch) ко ја гла си: ,,Пра во је ствар ност чи ји је сми сао 
да слу жи прав ди.”4) Ин ди ка тив но је по ме ну ти кон текст у ко ме је 
овај аутор из нео ова кву те зу: иако је нај пре био по бор ник прав ног 
по зи ти ви зма, Рад брух је, по сле стра шних ис ку ста ва ко ја је са со-
бом до не ла по ја ва на ци зма и из би ја ње Дру гог свет ског ра та, мо ди-
фи ко вао сво је ста но ви ште.5)

 Ис ку ство на ци зма пред ста вља фла грант ни при мер ко ји све-
до чи о ла тент ној мо гућ но сти дис кре пан ци је из ме ђу ле га ли те та и 
ле ги ти ми те та. На и ме, сле по и не кри тич ко при др жа ва ње нор ми 
по сто је ћих за ко на (уко ли ко се не раз ма тра и не до во ди у пи та ње 
њи хов са др жај), мо же до ве сти до угро жа ва ња основ них људ ских 
пра ва и сло бо да. На ци стич ки ре жим Тре ћег Рај ха за до во ља вао је 
кри те ри ју ме ле га ли те та, али не и ле ги ти ми те та (уко ли ко при хва-
ти мо кон цепт ле ги ти ми те та ко ји је ши ри од Ве бе ро вог, о че му ће 
ка сни је би ти ре чи). У том сми слу илу стра тив ни су ок си мо ро ни ко-
је је Рад брух ско вао – законсконеправоинадзаконскоправо, на гла-
ша ва ју ћи ка ко од ре ђе ни за кон ски по ре дак мо же би ти не ис пра ван 
упр кос свом по зи тив ном ва же њу. 6)

,,Да кле, оно што је фор мал но по сма тра ју ћи ле гал но не мо ра 
би ти и ле ги тим но и обр ну то, не што што де лу је као оправ да но или 
при хва тљи во не мо ра исто вре ме но би ти у скла ду са за ко ном.”7) 

3) Ibidem,стр. 50.

4) Ци ти ра но пре ма: Енциклопедијаполитичкекултуре,Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о-
град, 1993, стр. 588.

5) За ни мљи во је и зна чај но по ме ну ти да је Рад брух био све док ових бур них дру штве но-
по ли тич ких до га ђа ја, не са мо из по зи ци је ,,ка би нет ског фи ло зо фа”, не го и као не ко ко је 
био ак тер, од но сно вр ши лац од ре ђе не по ли тич ке функ ци је. На и ме, овај чу ве ни те о ре-
ти чар био је ми ни стар прав де у ра ном пе ри о ду Вај мар ске ре пу бли ке, у то ку 1921-1922. 
го ди не, као и то ком 1923. На кон до ла ска Хи тле ра на власт 1933. го ди не, би ва про те ран 
са не мач ког уни вер зи те та, на ко ји се вра ћа тек на кон за вр шет ка Дру гог свет ског ра та 
1945. го ди не.

6) Ibidem,стр. 588.

7) Ду шан Гу ја ни чић, ,,Ле ги ти ми тет у по ли тич ком жи во ту Ср би је - јед но ви ђе ње“, Нацио-
налниинтерес,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 01/2013, стр. 248.
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Овај став иде у при лог те зи да је прав ни по зи ти ви зам, и по ред сво-
јих пред но сти у ви ду на сто ја ња да се из бег не иде о ло шка зло у по-
тре ба пра ва ин си сти ра њем на ње го вој вред но сној не у трал но сти, 
под ло жан кри ти ци. У том сми слу оста ју да од зва ња ју сле де ће Рад-
бру хо ве ре чи: ,,Сво јим уве ре њем да ’за кон је за кон’, по зи ти ви зам 
је раз о ру жао не мач ки прав нич ки ста леж про тив за ко на са са мо-
вољ ном и зло чи нач ком са др жи ном. При том, по зи ти ви зам уоп ште 
ни је у ста њу да вла сти том сна гом обра зло жи ва же ње за ко на.”8)

Те о ри ја при род ног пра ва пред ста вља уче ње пре ма ко ме, на-
су прот уче њу прав ног по зи ти ви зма, по сто је од ре ђе на пра ва ко ја 
ва же не за ви сно од да тог за кон ског по рет ка, и у том сми слу су при-
родна,неотуђиваи универзална.Њих по се ду је мо на осно ву са ме 
чи ње ни це да по сто ји мо као људ ска би ћа. Сход но то ме, она се не 
сти чу и не пред ста вља ју по клон др жа ве, па са мим тим не мо же мо 
ни да их из гу би мо на осно ву кон тин гент не чи ње ни це да су од ре ђе-
ним по зи тив ним за ко но дав ством уки ну та. Људ ска пра ва ре зул тат 
су исто риј ске бор бе про тив нео гра ни че не и са мо вољ не вла да ви-
не.9) 

Summasummarum,раз ма тра ње од но са пра ва и мо ра ла мо же 
по слу жи ти као осно ва за раз ма тра ње од но са ле га ли те та и ле ги ти-
ми те та. Јед но од цен трал них пи та ња, ка ко фи ло зо фи је по ли ти ке, 
та ко и  фи ло зо фи је пра ва, је сте – у ка квом су од но су ове две ка-
те го ри је. ,,Легалитет озна ча ва за ко ни тост, од но сно по сту па ње у 
скла ду са ва же ћим за кон ским и прав ним нор ма ма уоп ште. С дру-
ге стра не, легитимитетпре вас ход но зна чи при хва тљи вост, до пу-
ште ност, оправ да ност и слич но. Из ово га не дво сми сле но про из и-
ла зи да ле га ли тет има пре те жно фор мал ну ди мен зи ју... не за ви сно 
од то га ка кве су до тич не нор ме. С дру ге стра не, вр ло че сто ни је 
ла ко, од но сно по пра ви лу је то увек те же не го код ле га ли те та, уста-
но ви ти ко је по на ша ње или по сту па ње је ле ги тим но или ни је.”10)

Иако ети мо ло шки срод не ка те го ри је (обе има ју у свом ко-
ре ну lex-за кон), тер мин легитимитету се би има још јед ну ди-
стинк тив ну ди мен зи ју – legeintimus,ко ја озна ча ва законкојинам
јеприсан,интиман.Да кле, ле ги ти ман по ре дак је онај ко ји гра ђа ни 
при хва та ју из уве ре ња у ње го ву оправ да ност, ко ри сност, ва ља ност, 
пра вед ност... У том сми слу Рад брух на гла ша ва да не тре ба ,,сва ку 

8) Ци ти ра но пре ма: Енциклопедијаполитичкекултуре,op.cit., стр. 589.

9) Ми ло рад Сту пар, Филозофија политике - Античко и модерно схватање политичке
заједнице, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, ,,Фи лип Ви шњић”, Бе о град, 
2010, стр. 54.

10) Ду шан Гу ја ни чић, ,,Ле ги ти ми тет у по ли тич ком жи во ту Ср би је - јед но ви ђе ње“, op.cit.,
стр. 248.
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др жав ну во љу у фор ми за ко на при зна ти као пра во.”11) По сто је ћи 
за ко ни мо гу пред ста вља ти из раз ар би трар не во ље вла сто др жа ца, 
што ука зу је на то да прав ни по зи ти ви зам и прав ни ре а ли зам но се 
са со бом опа сност да ,,пра во по ста не ин стру мент пу ке мо ћи или 
го ле си ле.”12) 

При ли ком раз ма тра ња од но са пој ма легалитета и легитими-
тета,чи ни се да је не из бе жно по ме ну ти при ступ чу ве ног не мач-
ког те о ре ти ча ра Мак са Ве бе ра (MaxWeber). У сво јој ин спи ра тив ној 
књи зи При вре да и дру штво Ве бер на во ди три ти па ле ги тим но сти: 
традиционалну,харизматскуирационалнувласт.13) Јед на ко ре ле-
вант на оп сер ва ци ја, ко ја та ко ђе не пре ста је да бу де пред мет де ба те, 
је сте и ње го ва те за по ко јој се, на осно ву оно га што он сма тра ле ги-
тим ним мо дер ним по рет ком, ,,ле ги тим ност из во ди из ле гал но сти, 
од но сно, ле ги тим ност се прав но по зи ти ви стич ки сво ди на ле гал-
ност.”14) Ка да је реч о од но су ле га ли те та и ле ги ти ми те та мо же мо 
се сло жи ти са за кључ ком Ми ло ра да Сту па ра: ,,Од Ве бе ра тре ба 
пре у зе ти увид у то да ле га ли тет има ве зе са ле ги тим но шћу, али, 
у кри тич ком освр ту на Ве бе ра тре ба та ко ђе ис та ћи да се ле ги тим-
ност не мо же све сти на ле гал ност.”15)

На осно ву из не тих раз ма тра ња мо же мо из ве сти за кљу чак да 
је кон цепт ле ги ти ми те та ко ји је ши ри од Ве бе ро вог и ко ји се те-
ме љи на уни вер зал ним мо рал ним вред но сти ма и људ ским пра ви-
ма пла у зи бил ни ји.16) Прав ни и по ли тич ки по ре дак ни су ле ги тим ни 
уко ли ко сва пра ва и сло бо де ко је они оства ру је и шти те ни су из ве-
де ни из, као ни све де ни на по зи тив но за ко но дав ство, не го пред ста-
вља ју њи хов вред но сни те мељ. За хва љу ју ћи ово ме, као и чи ње ни-
ци да је сам кон цепт ле ги ти ми те та ме њао сво ју вред но сну осно ву 
то ком исто ри је, ле ги ти ми тет ни је ла ко ухва тљи ва ка те го ри ја. Све 
ово на во ди на за кљу чак да кон цепт ле ги ти ми те та ни је и не мо же 
би ти за у век и ко нач но да та по ли тич ка фор му ла од но са из ме ђу др-
жав не вла сти и оних ко ји су јој пот чи ње ни, не го пред ста вља пер-
пе ту и ра ни про цес.  

11) Ци ти ра но пре ма: Енциклопедијаполитичкекултуре,op.cit., стр. 589.

12) Ibidem,стр. 589.

13) Ви де ти де таљ ни је о ово ме у: Ми ло рад Сту пар, Филозофијаполитике-Античкоимо-
дерносхватањеполитичкезаједнице, op.cit., стр. 44.

14) Ibidem, стр. 45.

15) Ibidem, стр. 47.

16) Ов де, на рав но, оста је про блем мо рал ног ра зи ла же ња, ко ји да ље им пли ци ра про блем 
етич ког и кул тур ног плу ра ли зма, ко ји се, нај зад, сво ди на је дан од нај ин три гант ни јих и 
нај ре ле вант ни јих фи ло зоф ских про бле ма - про блем нор ма тив ног ре ла ти ви зма. Ви де ти 
де таљ ни је о ово ме у: Ви шња Стан чић, ,,Про блем мо рал ног ра зи ла же ња - етич ки и кул-
тур ни ре ла ти ви зам”,Култураполиса, год. IX (2012), бр. 19, стр. 51-61.
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2.ОДНОСЛЕГАЛИТЕТАИ
ЛЕГИТИМИТЕТА–ПРАВНИПОГЛЕД

У дру гом де лу овог ра да не што ве ћа па жња ће би ти по све ће-
на раз ма тра њу пој му ле га ли те та, јед ном од оних ба зич них пој мо ва 
прав не на у ке. „Ле га ли тет је нај ва жни је од свих прав них на че ла јер 
обез бе ђу је да др жа ва и пра во бу ду ускла ђе ни си сте ми, ка ко уну-
тар се бе, та ко и ме ђу соб но.“17) Реч је за и ста о прин ци пу без чи-
јег по сто ја ња се не мо же ни за ми сли ти ни је дан др жав но-прав ни 
по ре дак, не за ви сно од сте пе на ње го ве из гра ђе но сти, уну тра шње 
де мо кра тич но сти и ка рак те ра са мог по ли тич ког ре жи ма. На рав но, 
пр вен стве на прет по став ка за по сто ја ње овог те мељ ног на че ла је 
по сто ја ње хи је рар хи је прав них ака та у окви ру ко је се мо ра зна ти 
тач но ме сто сва ког од ње них са став них де ло ва. На че ло ле га ли те та 
је јед на сло же на ка те го ри ја ко ја се из ра жа ва у два об ли ка, фор мал-
ном и ма те ри јал ном. На че ло ле га ли те та у фор мал ном сми слу зна чи 
да ни жи прав ни ак ти мо ра ју би ти у са гла сју са ак ти ма ве ће прав не 
сна ге у по гле ду ис пу ње но сти фор мал них усло ва, од но сно до но-
си о ца ак та, ње го ве фор ме и по ступ ка ко ји мо ра би ти по што ван. С 
дру ге стра не, прин цип ле га ли те та у ма те ри јал ном сми слу под ра-
зу ме ва да акт ма ње прав не сна ге са др жин ски мо ра би ти са гла сан 
ак ту ве ће прав не сна ге. 

У те о ри ји пра ва је ста ро пи та ње од но са из ме ђу ле га ли те та 
и ле ги ти ми те та. Иако се ра ди, ка ко је већ ре че но, о два пој ма ко-
ји има ју иден ти чан ети мо ло шки ко рен, су штин ска раз ли ка из ме ђу 
њих је не што што за о ку пља мнoге те о ре ти ча ре дру штве них, а по го-
то во прав них на у ка, раз у ме се. Ле ги тим но у основ ном сми слу зна-
чи оно што је оправ да но, при хва тљи во, нор мал но, оче ки ва но. Већ 
из са мог од ре ђе ња овог пој ма ви ди се ње гов не за о би ла зни еле мент 
ко ји се од но си на по тре бу су бјек тив не про це не јед ног по на ша ња, 
ин сти ту ци је или ак та као ле ги тим ног или не. Та ко на при мер, то-
ком ра ни јих ве ко ва исто риј ско оправ да ње др жав не вла сти од но сно 
по ли тич ког ре жи ма се раз ли ко ва ло у за ви сно сти од ње го ве при ро-
де. Јер, „док је ауто ри тет сва ке кон зер ва тив не вла сти уко ре њен у 
на че лу ле ги ти ми те та, што зна чи да се њен прав ни из вор на ла зи у 
Бо гу или у Бо гом, од но сно пре да њем, лич но на зна че ним вла сто др-
шци ма, ауто ри тет ли бе рал но схва ће не вла сти јед нак је ле га ли те ту. 
Ов де су прав ни из вор вла сти устав и за ко ни.“18) 

17) Вла дан Ку тле шић, Осно виправа, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 2005, стр. 187.

18) Љу бо мир Та дић, Традиција,легитимностиреволуција, Слу жбе ни гла сник, 2007, стр. 
190.
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О по сто ја њу ле га ли те та у пу ном сми слу те ре чи у окви ру 
мо дер них прав них по ре да ка се мо же го во ри ти тек од круп них дру-
штве них про ме на у дру гој по ло ви ни XVI II ве ка, у пр вом ре ду на-
кон аме рич ке и по го то во Ве ли ке фран цу ске ре во лу ци је 1789, ко ји 
су озна чи ли по бе ду ли бе рал них на че ла, иде ју вла да ви не пра ва и 
за шти ту основ них људ ских пра ва и сло бо да. Те мељ ни акт на ко-
ме је ус по ста вљен це ло ку пан но ви дру штве ни по ре дак је би ла Де-
кла ра ци ја о пра ви ма чо ве ка и гра ђа ни на (Déclarationdesdroitsde
l’hommeetducitoyen). На и ме, овај по ли тич ко-прав ни акт, сна жно 
ин спи ри сан но вом фи ло зо фи јом про све ти тељ ства (Lumières) je ус-
по ста вио од ре ђе ни број на че ла ко ја се и да нас, на овај или онај на-
чин, у ужем или ши рем ту ма че њу при ме њу ју у окви ру фран цу ског 
др жав но-прав ног по рет ка. Јед но од њих је са др жа но у чла ну 6. где 
се ка же да је „за кон из раз оп ште во ље“. Ово на че ло је би ло то ли ко 
до слов но схва ће но у Фран цу ској прак тич но све до дру ге по ло ви не 
XX ве ка и ус по ста вља ња Пе те ре пу бли ке, да је би ло го то во не за-
ми сли во у овој зе мљи ви ше од јед ног и по ве ка прав но до ве сти у 
пи та ње би ло шта што у фор ми за ко на из гла са пар ла мент, као нај-
ви ши из раз „су ве ре не во ље на ро да“. Та ко су у Фран цу ској све моћ 
пар ла мен та и не до дир љи вост за ко на ишли фак тич ки ру ку под ру-
ку, где ни устав као но ми нал но нај ви ши прав ни акт ни је истин ски 
мо гао да ус по ста ви сво ју ло гич ну пре власт.

Ве ли ку, па го то во да ни је пре те ра но ре ћи и ре во лу ци о нар ну 
про ме ну код по што ва ња на че ла ле га ли те та је до не ла ин сти ту ци ја 
устав ног суд ства. Пр ви устав ни суд у исто ри ји је ство рен 20-их 
го ди на XX ве ка у Аустри ји са Хан сом Кел зе ном, твор цем чу ве-
не „чи сте те о ри је пра ва“, као глав ним ин спи ра то ром. На и ме, до 
на стан ка устав ног суд ства ни је по сто јао ап со лут но ни је дан на чин 
да се и фор мал но и су штин ски обез бе ди пре власт уста ва као нај-
ви шег прав ног ак та над свим оста лим ак ти ма у прав ном по рет ку. 
Устав је сте био и до та да но ми нал но нај ви ши прав ни акт, али ни-
је дан др жав ни ор ган се ни је по себ но ста рао о ње го вој за шти ти и 
по што ва њу. Чак ни у да на шње вре ме „кон тро ла устав но сти ни је 
уни вер зал на ин сти ту ци ја, прем да је осет но про ши ре на по сле Дру-
гог свет ског ра та.“19) Ку ри о зи те та ра ди, вре ди на ве сти чи ње ни цу 
да је од свих бив ших ко му ни стич ких зе ма ља Ју го сла ви ја би ла та 
ко ја је пр ва уве ла устав ни суд и то 1963. го ди не.

С об зи ром на ста ру исти ну да је жи вот увек ма што ви ти ји 
од пра ва, ни је те шко за ми сли ти број не и ра зно вр сне об ли ке не ле-
ги тим ног по на ша ња у сва ко днев ном жи во ту кад је реч о при ме ни 

19) Рат ко Мар ко вић, Уставноправоиполитичкеинституције, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2000, стр. 638.
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за ко на или дру гих про пи са. На и ме, „по зна та је по ли тич ка тех ни ка 
убла жи ти је дан ин те рес до но ше њем за ко на, а за до во љи ти су про-
тан ин те рес та ко што се за кон, углав ном, не ће при ме њи ва ти“.20) 
Ова кво, не рет ко по ли тич ко по сту па ње у мно гим зе мља ма све та 
отва ра пи та ње ква ли фи ка ци је на ве де ног по на ша ња. Јер, ако се је-
дан за кон до не се а он да и не при ме њу је  ре кло би се да се у јед ном 
та квом по на ша њу сре ћу исто вре ме но и не ле гал но и не ле ги тим но 
де ло ва ње оног чи ја је ду жност да у кон крет ним слу ча је ви ма при-
ме ни за кон. Дру гим ре чи ма, не при ме њи ва ње за ко на кад по сто ји 
по тре ба и, још ва жни је, оба ве за за тим не мо же би ти ни за ко ни то 
ни ти при хва тљи во и оправ да но, од но сно ле ги тим но. 

С дру ге стра не, јед но вр ло ва жно, по на шем ми шље њу ка ко 
прак тич но та ко и те о риј ско пи та ње је ка ко да по је ди нац по сту пи у 
слу ча ју ка да за тек не пред со бом про тив пра ван акт? Да ли да пред-
у зи ма не ки об лик са мо по мо ћи и ти ме по ку ша да ис пра ви не ле гал-
ност до тич ног ак та и ње го во деј ство или да му сво јим тр пље њем и 
па сив ним по на ша њем до де ли фак тич ки сво је вр сни ле ги ти ми тет? 
Ка ко ис ти че ве ли ки срп ски прав ник Ђор ђе Та сић „по је ди нац се 
по не кад мо ра по ко ри ти за по ве сти вла сти иако је она про тив пра ван 
акт, за то што јој ни је кон ста то ва на про тив прав ност“.21) Ово је ти-
пи чан слу чај ка да мо гу до ћи у су коб на че ло ле га ли те та и пи та ње 
ле ги ти ми те та јед ног ак та, у овом слу ча ју из вр ше ног од стра не др-
жав не вла сти. На и ме, оце на за ко ни то сти јед ног ак та се увек оба-
вља у скла ду са од го ва ра ју ћом, уна пред про пи са ном про це ду ром 
ко ја сво јим вр ло че сто стро гим зах те ви ма фор мал но сти на сто ји 
да обез бе ди од го ва ра ју ћу и ис прав ну оце ну ле гал но сти до тич ног 
ак та. Ле ги ти ми тет, пак, са сво је стра не ни је ка те го ри ја чи је утвр-
ђи ва ње под ле же би ло ка квој фор мал ној про це ду ри, од но сно ствар 
је у до број ме ри су бјек тив не про це не. Ла ко се мо же за ми сли ти си-
ту а ци ја у ко јој не ки акт др жав не вла сти очи глед но не за ко нит (или 
не у ста ван), али и по ред то га ни је спро ве ден по сту пак за утвр ђи-
ва ње не за ко ни то сти. Здра во ра зум ски по сма тра но, оче ки ва но би 
би ло да гра ђа нин од би је по кор ност очи то не ле гал ном (а са мим 
тим и не ле ги тим ном ак ту, ако се ра ди о кла сич ној си ту а ци ји), али 
он да би он сам до при нео кр ше њу за ко на, јер би се про тив прав-
но оглу шио о по тре бу по што ва ња про пи са не про це ду ре за утвр-
ђи ва ње евен ту ал не не за ко ни то сти или не у став но сти. То би до ве ло 
до по ста вља ња ста рог и ва жног пи та ња: у слу ча ју су ко ба ова два 

20) Лон Фу лер, Моралностправа, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2001, стр. 
172.

21) Ђор ђе Та сић, Проблемоправдањадржаве-уводуправненауке, Слу жбе ни лист СРЈ, 
1995, стр. 56. 
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те мељ на на че ла ко јем од њих тре ба да ти пред ност? Раз ло зи прав-
несигурностиби сва ка ко на ла га ли да се не дво сми сле но пред ност 
да на че лу ле га ли те та, као не че му што је објек тив но про вер љи во и 
фор мал но утвр дљи во. Ме ђу тим, ако би се у до тич но пи та ње укљу-
чи ле не ке дру ге, ван прав не ди мен зи је (ре ци мо вред но сна), он да 
пи та ње мо же до би ти на сво јој ком плек сно сти. Опет, до ду ше ви ше 
на те о риј ском не го на не ком ре ал ном, сва ко днев ном ни воу, „мо же 
по сто ја ти етич ка ду жност по је дин ца да се по ко ра ва др жа ви и он да 
кад се не сла же са јед ном ње ном од ре ђе ном за по ве шћу“.22) У том 
кон тек сту вр ло је за ни мљив при мер чу ве ног ан тич ког фи ло зо фа 
Со кра та ко ји је сма трао да је ње го ва мо рал на оба ве за да при хва-
ти не пра вед ну пре су ду атин ског су да ко ја га осу ђу је на смрт, јер 
се ра ди ло о ле гал ном ор га ну ње го ве соп стве не др жа ве. На рав но, 
ја сно је да за по сто ја ње јед ног ова квог, нај ви шег мо гу ћег осе ћа ја 
етич ке ду жно сти тре ба да по сто ји код по је дин ца ван ред но из ра же-
на са мо свест, вр ло рет ка у исто ри ји а и го то во иш че зла у са вре ме-
ној епо хи.Исто та ко, је дан од исто риј ских мо ме на та где се на вр ло 
упе ча тљив на чин по ста ви ло пи та ње од но са из ме ђу ле га ли те та и 
ле ги ти ми те та је био Дру ги свет ски рат, кон крет но не бро је но су ро-
ви из вр ше ни на ци стич ки зло чи ни. У свр ху су ђе ња не мач ким зло-
чин ци ма ус по ста вљен је Нир нбер шки три бу нал 1945, где је по сле 
от при ли ке го ди ну да на су ђе ња на смрт не и ду же вре мен ске ка зне 
осу ђе но не ко ли ко де се ти на по ли тич ких и вој них гла ве ши на Хи-
тле ро вог ре жи ма. Са мо ства ра ње овог три бу на ла је у стар ту мо гло 
би ти прав но спор но, јер ни је из вр ше но на те ме љу ака та не ке уни-
вер зал не ор га ни за ци је (УН су осно ва не исте го ди не, а Дру штво на-
ро да прак тич но ли кви ди ра но Дру гим свет ским ра том), већ ис кљу-
чи во по ли тич ким до го во ром че ти ри по бед нич ке са ве знич ке си ле 
(СССР, САД, Ве ли ка Бри та ни ја и Фран цу ска). Ме ђу тим, „учи ње ни 
зло чи ни од стра не на ци ста...ко ји су по сво јој су ро во сти и раз ме-
ра ма пре ва зи шли све оно што је до та да у исто ри ји чо ве чан ства 
би ло по зна то... да ли су, ако не ле гал ност, он да ле ги тим ност овом 
Три бу на лу.“23) Исто риј ски зна чај овог су ђе ња се огле да у то ме што 
је у ве ли кој ме ри по ста вио те ме ље ме ђу на род ног кри вич ног пра ва 
кроз тзв. Нир нбер шке прин ци пе. Ви ше се ни је мо гло као из го вор и 
олак ша ва ју ћа окол ност узи ма ти чи ње ни ца да се „де ло ва ло са мо по 
на ре ђе њу“ и „у окви ру прав ног по рет ка“, што је ис ти цао је дан број 
на ци стич ких гла ве ши на. По ста ви ло се на и ме и отво ре но пи та ње 
мо рал но-вред но сне ди мен зи је јед ног прав ног по рет ка, ко ји се ни је 

22) Ђор ђе Та сић, op. cit., стр. 80.

23) Сто ја но вић Зо ран,Међународнокривичноправо- скрипта, До си је, Бе о град, 2002, стр. 
94.
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смео све сти на го ли прав ни по зи ти ви зам и стро го по сту па ње по 
фор мал ним про пи си ма и за по ве сти ма.

На ко ји на чин се по себ но мо же до при не ти ле ги ти ми те ту 
не ке прав не нор ме, на при мер за ко на као ак та с ко јим се гра ђа ни 
нај че шће су сре ћу у сва ко днев ном жи во ту? Ве ру је мо да ту као сво-
је вр сни од го вор ни је ни ма ло из гу би ла на ак ту ел но сти Мон те ски-
је о ва ми сао по ко јој ,,за ко ни мо ра ју би ти то ли ко свој стве ни на ро ду 
због ко јег се и до но се, да би у су прот ном би ла ве ли ка слу чај ност 
да за ко ни јед ног на ро да од го ва ра ју не ком дру гом на ро ду.“24) И за-
и ста, не бро је но пу та се по ка за ло да и по ред евен ту ал не при пад-
но сти ис тој ци ви ли за ци ји и кул тур не срод но сти, сва ки на род је 
до вољ но спе ци фи чан за се бе да је нео п ход но да се ње гов спе ци фи-
чан „на род ни дух“ (Volksgeist) и истин ске на род не по тре бе вер но и 
па жљи во уоб ли че аде кват ним за ко ни ма. 

2.1.СлучајСрбије
Ка да го во ри мо о оп штем од но су на шег на ро да пре ма по што-

ва њу прав них нор ми и ње го вој прав ној све сти уоп ште, он да је ла-
ко за кљу чи ти и струч ња ку и ла и ку да тај од нос и та свест ни су на 
по треб ном ни воу јед ног на ро да европ ске ци ви ли за ци је у 21. ве ку. 
Сма тра мо да је дан део про бле ма ле жи у по на ша њу ње го вог по ли-
тич ког (и сва ког дру гог) вођ ства кроз исто ри ју, ко је са мо ни је би ло 
не ки на ро чи ти узор у том сми слу. Јер „ма ко ли ко да су се те шко 
на ви ка ва ли на за ко не и уред бе соп стве не др жа ве, Ср би су од у век 
по ка зи ва ли раз ли чи то др жа ње и од но ше ње пре ма пра ву и за ко ни-
ма, у за ви сно сти од по на ша ња сво јих во ђа и вла да ра, а на ро чи то 
од то га да ли су и са ми во ђи искре но при ма ли и по што ва ли др-
жав не за ко не“.25) Ова ква кон ста та ци ја нас на во ди на по ми сао да је 
ле ги ти ми тет прав них нор ми (и чи та вог др жав но-прав ног по рет ка 
уоста лом) у очи ма на ро да у ве ли кој ме ри за ви сио од од но са ко ји 
су са ми вла сто др шци има ли пре ма прав ном по рет ку у це ли ни. А 
број ни су при ме ри, на жа лост, из на ше но ви је и ста ри је исто ри је 
да је тај од нос углав ном био да ле ко од при хва тљи вог и нор мал ног 
и да су чак вла сто др шци у ве ли ком бро ју слу ча је ва сво јим по сту-
па њем за о би ла зи ли, из и гра ва ли, па чак и отво ре но кр ши ли за кон. 
Ло гич но је да он да од обич ног гра ђа ни на се мо же чу ти пи та ње: 
Ако за кон не по шту је власт и но си о ци др жав них функ ци ја (дру гим 
ре чи ма ути цај ни и моћ ни) за што би то он да би ла на ша оба ве за? 
Јер, не тре ба за бо ра ви ти да је „прав на функ ци ја основ за све дру ге 

24) Char les Mon te squ i eu, Del’espritdeslois, Flam ma rion, Pa ris, 2008, стр. 67.

25) Ми лан Ма тић, Осрпскомполитичкомобрасцу, Слу жбе ни лист СРЈ, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, 2001, стр. 126.
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др жав не функ ци је,“26) те да ако но си о ци вла сти и пред став ни ци др-
жа ве ту зна чај но и у кон ти ну и те ту за та је, те шко се мо же го во ри ти 
о на ро чи то ле ги тим ној вла сти.

У исто ри ји, и свет ској и на шој, су оста ли по зна ти не ки, че-
сто не ве ро ват ни по ку ша ји да се на кнад ним де ло ва њем обез бе ди 
ле ги ти ми тет на пре чац прет ход но из вр ше ном, по пра ви лу, не за ко-
ни том по на ша њу. Та ко на при мер, у Ср би ји је за бе ле жен слу чај ка-
да је краљ Алек сан дар Обре но вић из вр шио др жав ни удар 1893. го-
ди не, про гла сив ши се пре вре ме на пу но лет ним и зба цив ши до та да 
вла да ју ће на ме сни штво уз име но ва ње но ве вла де. Тај свој по тез он 
је об ја снио „ти ме што је устав био угро жен, гра ђан ска пра ва Ср ба 
до ве де на у опа сност и устав ни по ло жај На род ног пред став ни штва 
ја ко по ни жен.“27) Taчније, не по сто ја ње или мањ ка вост ле га ли те та 
у овом слу ча ју (и то кр ше њем нај ви шег прав ног ак та!) се на сто јао 
на до ме сти ти на кнад ном (ква зи)ле ги ти ми за ци јом прет ход ног, не за-
ко ни тог по сту па ња. Слич них при ме ра је пу на, ка ко на ша, та ко и 
свет ска исто ри ја.

У но ви је вре ме пак, упе ча тљив иако не до вољ но за па жен слу-
чај у струч ној јав но сти, се од но си на усва ја ње др жав не хим не Бо-
же прав де. Ова хим на је зва нич но усво је на са уста вом Ср би је из 
2006. го ди не, иако и по ред ње не не сум њи ве по пу лар но сти у јед ном 
де лу ста нов ни штва28), ни је би ло ни ка кве јав не рас пра ве ни ти ал-
тер на тив них пред ло га. Не тре ба да за бо ра ви ти да на ре фе рен ду му 
1992. го ди не ова ком по зи ци ја (као ни ње на ал тер на ти ва „Марш на 
Дри ну“) ни је до би ла по треб ну ве ћи ну. Ова ко, без ика кве рас пра ве 
и раз ма тра ња евен ту ал них ал тер на ти ва, по сту пље но је при ли ком 
од ре ђи ва ња хим не по прин ци пу ,,узми или оста ви“, те услед то га 
би се на чел но мо гао упу ти ти при го вор окр ње ног ле ги ти ми те та, на-
рав но без ика квог ула же ња у рас пра ву о скло но сти ма и су бјек тив-
ном од но су пре ма на ве де ној ком по зи ци ји.

***

Те о риј ска рас пра ва о ле ги ти ми те ту, иако тра је го то во од са-
мих по че та ка по ли тич ке фи ло зо фи је, као и прав не те о ри је, ни је до-
би ла свој ко нач ни епи лог. Шта ви ше, чи ни се да ово пи та ње и прин-

26) Ђор ђе Та сић, op.cit., стр. 42.

27) Дра гош Јев тић, Дра го љуб По по вић, Народнаправнаисторија, Са вре ме на ад ми ни стра-
ци ја, 2000, Бе о град, стр. 144.

28) Али и ње не мно го ма ње по пу лар но сти код де ло ва сред ње, а по го то во ста ри је ге не ра ци је 
љу ди у Ср би ји (ко ји су ра сли у не ким ра ни јим вре ме ни ма и ре жи ми ма), што је че сто 
ви дљи во код не ких јав них, нпр. спорт ских ма ни фе ста ци ја.
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ци пи јел но ни је мо гу ће де фи ни тив но и јед ном за сваг да раз ре ши ти 
на пој мов ном, а са мим тим ни на прак тич ном пла ну. Раз лог то ме 
ле жи у чи ње ни ци да се сва ка рас пра ва о ле ги ти ми те ту у крај њој 
ли ни ји, бар јед ним сво јим де лом, сво ди на ак си о ло шку ра ван. Ка да 
се, ме ђу тим, ра ди о вред но сти ма и све ту људ ских ства ри, ко на чан 
од го вор ни је мо гу ће да ти. 

С дру ге стра не пак, кад је о ле га ли те ту реч, ре кли би смо да 
што је мо гућ ност оства ри ва ња ле га ли те та ве ћа у окви ру јед ног др-
жав но-прав ног по рет ка, то је и сте пен ње го вог ле ги ти ми те та са мим 
тим ве ћи. Та мо где не вла да по тре бан склад ме ђу прав ним пра ви-
ли ма и где по сто ји ха о тич на не у ре ђе ност раз ли чи тих еле ме на та 
прав ног по рет ка, а то сва ка ко под ра зу ме ва и прав ну не си гур ност 
за би ло ког гра ђа ни на, не мо же се он да од ње га ну жно оче ки ва ти 
да сво јим при ме ре ним по на ша њем ле ги ти ми зу је до тич ни по ре дак.
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VisnjaStancic,DusanGujanicic

THERELATIONBETWEENLEGITIMACYAND
LEGALITY:PHILOSOPHICALANDLEGALVIEW

Resume
The the o re ti cal de ba te abo ut the re la tion bet we en the se two fun-

da men tal no ti ons is one of the very po pu lar su bjects bet we en many 
sci en tists in the fi eld of so cial stu di es. Alt ho ugh le gi ti macy and le ga lity 
ha ve the sa me etymo lo gi cal ro ot, the dif fe ren ci es al ways re main if we 
ta ke in to ac co unt the fact that le gi macy is prin ci pally ba sed on the su-
bjec ti ve eva lu a tion, whi le on the ot her hand le ga lity is a ca te gory which 
is ba sed only on the for mal pro ce du re with very strict law ru les. One 
be ha vi o ur can easily be ad mi ted from the le gal po int of vi ew, but al so 
in terms of le gi ti macy rat her unac cep ta ble at the sa me ti me. The re are 
very nu me ro us ca ses in the hi story whe re the worst forms of il le gal ac-
ti ons, even the cri mes, we re tried to be ju sti fied by the so-cal led re a sons 
of le gi ti macy. A le gal or der that pre tends to be le gi ti ma te for its ci ti zens 
must con tain so me real va lu es which sho uld al low to all of ci ti zens to 
see the ir ba sic rights and fre e doms gu a ran teed and pro tec ted. The de ba-
te abo ut the re la tion bet we en le gi ti macy and le ga lity will pro bably ne-
ver be fi nis hed be ca u se of the im pos si bi lity to esta blish only one ba se of 
the le gi ti macy for all ti me, gi ven that le gi ti macy is a no tion which has 
ne ces sa rily an axi o lo gi cal di men sion. On the ot her hand, mo re is pos-
si ble to pro tect le ga lity wit hin a con sti tu ti o nal or der, mo re we can say 
that or der in qu e sti on is ju sti fied from the po int of vi ew of le gi ti macy.
Key words: le gi ti macy, le ga lity, law, mo ra lity, con sti tu ti o nal or der, duty,  il-

le ga lity.

* Овај рад је примљен 19. ав гу ста 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 03. сеп тем бра 2014. године.
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Сажетак

По ли тич ки ам би јент оди ше не ста бил но шћу, ко ја мо же би-
ти кре и ра на деј ством раз ли чи тих фак то ра. При ро да по ли тич ке не-
ста бил но сти зах те ва спрем ност и спо соб ност но си о ца по ли тич ке 
мо ћи, да про на ђе ме ха ни зме ус по ста вља ња но ве по ли тич ке рав но-
те же и ре ал но сти. На чин де ло ва ња и кре и ра ња од лу ка у по ли тич-
ком про сто ру ука зу је да сва ки но си лац по ли тич ке мо ћи, ли дер по-
ли тич ке ор га ни за ци је раз ви ја свој пре по зна тљи ви стил ли дер ства. 
Ли дер ством и сти ло ви ма ли дер ства ба вио се и још увек се ба ви 
ве ли ки број на уч ни ка и ис тра жи ва ча. За хва љу ју ћи њи ма, на ста ле 
су број не те о ри је ли дер ства, чи ји ре зул та ти се пре и спи ту ју у сва-
ко днев ној упра вљач кој прак си ши ром све та. Сва ки стил се од ли ку-
је по себ но шћу об ли ка и фор мом из ра жа ва ња, ко ји се по на вља ју у 
фор ми истог. Та по себ ност, али и ве за ност за по је дин ца ука зу је да 
сва ки стил има свој об лик из ра жа ва ња за ми сли и спро во ђе ња од-
лу ка. У са вре ме ном по ли тич ком про сто ру стил и мо дел ли дер ства 
је је дин ствен и по се бан што зах те ва ње го во пре по зна ва ње.
Кључ не ре чи:сти ло ви ли дер ства, мо де ли ли дер ства, по ли ти ка, по ли тич-

ки про стор, след бе ни ци, ли де ри.

* Овај рад је ре зул тат ре а ли зо ва ња на уч но и стра жи вач ког про јек та под на зи вом Развој
институционалнихкапацитета,стандардаипроцедуразасупротстављањеоргани-
зованомкриминалуитероризмууусловимамеђународнихинтеграција. Про је кат фи-
нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је под бро јем 179045.
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1.УВОДНЕНАПОМЕНЕ

Успе шне ли де ре не од ли ку ју не ке по себ не осо би не, по ко ји-
ма се раз ли ку ју од дру гих. За то, ис тра жи ва чи на сто је да изо лу ју и 
пре по зна ју мо де ле по на ша ња успе шних ли де ра, по ку ша ва ју ћи да 
от кри ју шта успе шни ли де ри ра де (ка ко де ле ги ра ју за дат ке, ка ко 
ко му ни ци ра ју, ка ко мо ти ви шу сво је след бе ни ке, ка ко из вр ша ва ју 
сво је за дат ке и слич но). По на ша ње се, за раз ли ку од ка рак тер них 
осо би на, мо же на у чи ти, из че га је из ву чен за кљу чак, да ће по је дин-
ци ко ји бу ду при хва ти ли и на у чи ли од го ва ра ју ће мо де ле ли дер ског 
по на ша ња по ста ти успе шни ли де ри. За хва љу ју ћи та квој ори јен та-
ци ји ис тра жи ва чи су по че ли да се за ни ма ју и за сти ло ве ли дер ства.

Стил ли дер ства про ис ти че из на чи на на ко ји се ус по ста вља-
ју од но си из ме ђу ли де ра и са рад ни ка, од но сно из ме ђу ли де ра и 
след бе ни ка. Ако пре по зна је мо на чин на ко ји се об ли ку је и усме ра-
ва по на ша ње под ре ђе них и ако су нам по зна та сред ства ко ја се за 
њи хо во при до би ја ње и обез бе ђи ва ње же ље ног по на ша ња ко ри сте, 
не ће нам би ти те шко да од го нет не мо о ка квом се сти лу ли дер ства 
ра ди. Са аспек та по ли тич ког де ло ва ња, при ро да од но са у про це-
су упра вља ња по ли тич ким про це си ма, од но сно при ро да од но са и 
ути ца ја из ме ђу ли де ра и след бе ни ка, зах те ва пре по зна ва ње и сти ла 
ли дер ства, од но сно сти ла вођ ства. По ли тич ки стил се мо же де фи-
ни са ти као стал ни на чин де ло ва ња по је дин ца, ко лек ти ви те та или 
ин сти ту ци је у по ли ти ци ко ји је је дин ствен или до вољ но раз ли чит 
од уоби ча је ног да би се мо гао при сва ком по на вља њу пре по зна ти 
као исти.1)

За раз ли ку од про из вод них – пред у зет нич ких про це са, по ли-
тич ки про це си су по сво јој при ро ди знат но сло же ни ји и зах те ва ју 
по се бан од нос из ме ђу ли де ра и след бе ни ка. У окви ру по ли тич ког 
ам би јен та, ако же ли мо да пре по зна мо стил и ме то де по ли тич ког 
ли дер ства мо ра мо та ко ђе са гле да ти на чин и при ро ду од но са у про-
це су упра вља ња по ли тич ком ор га ни за ци јом, од но сно у окви ри ма 
упра вља ња по ли тич ким про це си ма. По ла зе ћи од слич но сти али и 
од раз ли ка, по ку ша ће мо да кроз при зму сти ло ва и ме то да ли дер ста 
у пред у зе ћу, де фи ни ше мо сти ло ве и ме то де по ли тич ког ли дер ства.

1) Д. Си ме у но вић на ци ти ра ни на чин де фи ни ше по ли тич ки стил, ци ти ра но пре ма П. Па-
ви ће вић, СтилполитичкихлидерауСрбији, Бе о град, 2010. стр. 14.
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2.СТИЛОВИЛИДЕРСТВА

За сва ки стил ли дер ства ве зу ју се од ре ђе на обе леж ја. У мно-
штву тих обе леж ја, по се бан зна чај има ју она по ко ји ма се сти ло ви 
нај ви ше раз ли ку ју и нај лак ше пре по зна ју. Сма тра се да та обе леж ја 
опре де љу ју сле де ћи фак то ри:2)

1) при ступ ли де ра мо ти ви са њу под ре ђе них (да ли се ко ри-
сти при ну да или под сти цај);

2) на чин на ко ји ли дер (во ђа) до но си од лу ке (да ли их до-
но си сам или у то ме уче ству ју и след бе ни ци, од но сно 
за по сле ни);

3) из во ри мо ћи ко је ли дер ко ри сти да би оства рио ути цај на 
под ре ђе не, од но сно на за по сле не (да ли се ко ри сти моћ 
на гра ђи ва ња, моћ при си ле, ле ги тим на моћ, ре фе рент на 
моћ или екс перт на моћ) и

4) спо соб ност ли де ра да сво је по на ша ње при ла го ди раз ли-
чи тим си ту а ци ја ма (ка ко би се при ла го дио при ли ка ма у 
ор га ни за ци ји и зах те ви ма окру же ња).

У ли те ра ту ри ор га ни за ци о ног по на ша ња по ла зе ћи од на пред 
на ве де них кри те ри ју ма нај че шће се по тен ци ра раз ли ка из ме ђу кла-
сич них и по себ них сти ло ва ли дер ства, од но сно вођ ства. У скла ду 
са на ве де ним, а по ла зе ћи од де фи ни са них фак то ра, по ку ша ће мо 
кроз при зму по ли тич ких про це са да иден ти фи ку је мо кла сич не и 
по себ не сти ло ве по ли тич ког ли дер ства. 

2.1.Класичнистиловиполитичкоглидерства

Го во ре ћи о кла сич ним сти ло ви ма ли дер ства, тре ба раз ли ко-
ва ти три сти ла: 1) ауто крат ски, 2) де мо крат ски и 3) ли бе рал ни. На-
ве де не сти ло ве тре ба сма тра ти кла сич ним сти ло ви ма ли дер ства, 
због то га што су ве о ма по зна ти, до кра ја из у че ни и у струч ној ли-
те ра ту ри нај че шће по ми ња ни. Са аспек та по ли тич ке ствар но сти, 
на ве де ни сти ло ви су и део по ли тич ког ли дер ства.

2.1.1.Аутократскистилполитичкоглидерства

Ауто крат ски стил ли дер ства про ис ти че из кру тог, не по вер-
љи вог, не флек си бил ног и ауто крат ског др жа ња и по на ша ња ли де-
ра у по ли тич кој ор га ни за ци ји. По што је про тив ник пар ти ци па ци је 
чла но ва пар ти је у упра вља њу и у од лу чи ва њу, сам до но си од лу ке, 
сам об ли ку је ви зи је и сам утвр ђу је стра те ги ју по ли тич ког де ло ва-

2) Ж. Ку лић, Управљањељудскимресурсима, Бе о град, 2002, стр. 240-266.
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ња. На нај бли же са рад ни ке се осла ња са мо оно ли ко ко ли ко мо ра. 
Ка ко у под ре ђе не не ма по ве ре ња, у об ли ко ва њу њи хо вог по на ша ња 
ко ри сти се не де мо крат ским и пре ва зи ђе ним сред стви ма (ка жња-
ва њем, пре ме шта њем, оне мо гу ћа ва њем на пре до ва ња, опо ме на ма, 
кри ти ка ма итд.), од но сно фор мал ним ауто ри те том, тј. ауто ри те том 
ли дер ске по зи ци је. Мо гућ но сти при ла го ђа ва ња су све де не на ми-
ни мум, због че га се ауто крат ски стил ли дер ства сма тра не флек си-
бил ним, а у ко нач ном са гле да ва њу и не про дук тив ним.

Ауто крат ски стил ли дер ства је у мно го че му пре ва зи ђен. 
Због сво је ре зер ви са но сти пре ма про ме на ма, ино ва ци ја ма и уна-
пре ђе њи ма, ауто крат ски ли де ри се пре или ка сни је су о ча ва ју с ве-
ли ким про бле ми ма и те шко ћа ма. Због гу ше ња ини ци ја ти ве и кре-
а тив ног ми шље ња њи хо ве ор га ни за ци је нај че шће не хва та ју ко рак 
с вре ме ном, кре ћу ћи се „ухо да ним ста за ма“. Др же ћи све у сво јим 
ру ка ма, они че сто по ста ју „уско гр ло“ у ра ду и смет ња за ефи ка сно 
упра вља ње и из вр ша ва ње по је ди них по сло ва. Ауто крат ски стил 
ру ко во ђе ња ве о ма је по го дан за фор ми ра ње кул та лич но сти и осет-
ни је обес пра вљи ва ње след бе ни ка. Дис тан ца из ме ђу ли де ра и под-
ре ђе них ве о ма је из ра же на, тим пре што се след бе ни ци тре ти ра ју 
као објек ти упра вља ња. 

Из на ве де них раз ло га ауто крат ско ли дер ство се све ре ђе сре-
ће у по ли тич кој прак си. По пра ви лу, ве зу је се за ма ле по ли тич ке 
пар ти је, у ко ји ма глав ну реч во де њи хо ви осни ва чи и у ко ји ма су 
че сто ак тив ни чла но ви њи хо вих по ро ди ца, њи хо ви при ја те љи и 
њи хо ви по зна ни ци. С ра стом и раз во јем по ли тич ке пар ти је, по ве-
ћа ва се и број чла но ва у њој, што на ме ће по тре бу за ус по ста вља-
њем но вих од но са у ра ду и друк чи јег сти ла ли дер ства. Ако се то 
не схва ти на вре ме, по сле ди це мо гу да бу ду ве о ма ве ли ке, јер ауто-
крат ско ли дер ство иза зи ва не за до вољ ство и не за ин те ре со ва ност за 
рад, што во ди гу бит ку по ли тич ког ути ца ја и кри ти ци јав но сти.

2.1.2.Демократскистиллидерства

Де мо крат ски стил ли дер ства се за сни ва на са рад њи ли де-
ра с под ре ђе ни ма. У до но ше њу од лу ка осим ли де ра уче ству ју и 
след бе ни ци. Пре ма под ре ђе ни ма се ис ка зу је ви сок сте пен по ве ре-
ња,3) због че га су они спрем ни да пре у зму део од го вор но сти. Де мо-
крат ски на стро јен ли дер не из да је на ре ђе ња, већ се тру ди да чу је и 
раз мо три ми шље ња, су ге сти је и пред ло ге оста лих чла но ва гру пе, 
од но сно под ре ђе них. Он не су зби ја, не го по спе шу је ко му ни ка ци је 

3) Ба кре ски, О. „Спе ци фич не ка рак те ри сти ке од лу чи ва ња у без бед но сном ме наџ мен ту“, 
Наука,безбедност,полиција, 15(3), 2010, стр. 30.
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из ме ђу љу ди. Ње му ни је ста ло да др жи све кон це у ру ка ма, због 
че га део сво јих овла шће ња пре но си на сво је са рад ни ке и на ни же 
ни вое ру ко во ђе ња. У про це су об ли ко ва ња по на ша ња след бе ни ка 
не ко ри сти се сред стви ма при ну де, осим у из у зет ним слу ча је ви ма. 
Од но си над ре ђе но сти и под ре ђе но сти по ти ску ју се у дру ги план, 
усту па ју ћи ме сто од но си ма са рад ње и за јед нич ког оства ри ва ња 
ци ље ва по ли тич ке ор га ни за ци је. Из ме ђу ли де ра и след бе ни ка ус-
по ста вља се ин тер ак ци ја у об ли ку по врат не спре ге. 

У усло ви ма де цен тра ли зо ва ног од лу чи ва ња, пред сед ник по-
ли тич ке ор га ни за ци је се од ри че де ла мо ћи и де ла сво јих ком пе-
тен ци ја у ко рист ли де ра на ни жим сте пе ни ма упра вља ња. Де мо-
крат ским сти лом ли дер ства обез бе ђу ју се пар ти ци па ци ја чла но ва 
по ли тич ке пар ти је у од лу чи ва њу и упра вља њу, де мо крат ско су че-
ља ва ње ста во ва и бор ба ми шље ња, бр же и аде кват ни је при ла го-
ђа ва ње по тре ба ма ин тер не сре ди не и зах те ви ма окру же ња и ве ћа 
афир ма ци ја људ ских вред но сти и по тен ци ја ла. За хва љу ју ћи то ме, 
ли де ри де мо крат ске ори јен та ци је има ју нај ве ћу по др шку след бе-
ни ка, али и јав но сти, што је у по ли тич ким про це си ма ве о ма зна-
чај но.

2.1.3.Либералнистиллидерства

Ли бе рал ни (laissezfaire) стил ли дер ства или стил ин ди ви ду-
ал не сло бо де, ка ко се друк чи је на зи ва, од ли ку је се пу ном и не сме-
та ном укљу че но шћу свих след бе ни ка у про це се ства ра ња ви зи је, 
утвр ђи ва ња стра те ги је, де фи ни са ња ци ље ва, пре у зи ма ња од го вор-
но сти и оства ри ва ња ци ље ва по ли тич ке ор га ни за ци је. Ли дер има 
пу но по ве ре ње у под ре ђе не због че га им обез бе ђу је ве ли ку сло бо-
ду и са мо стал ност у ра ду и од лу чи ва њу. Овла шће ња ли де ра све-
де на су на ми ни мум. Ли дер за у зи ма по зи ци ју не ме ша ња „не ка иде 
ка ко иде“.4) Уло га ли де ра се углав ном сво ди на ко ор ди ни ра ње и 
од ри ца ње од го вор но сти. Он пре но си за дат ке след бе ни ци ма (гру-
пи или чла но ви ма рад ног ти ма) и ре ги стру је по стиг ну те ре зул та те. 
След бе ни ци ма је пре пу ште на пот пу на сло бо да у из бо ру на чи на из-
вр ша ва ња по сло ва и за да та ка, из че га про ис ти че за кљу чак да они 
пре у зи ма ју пу ну од го вор ност за ква ли тет тог из бо ра.

У усло ви ма ли бе рал ног ли дер ства про ме не се схва та ју као 
ну жна, оправ да на и нор мал на ствар. Про цес при ла го ђа ва ња и про-
ме на сма тра се ин те грал ном ак тив но шћу про це са ли дер ства. Ве за 
из ме ђу ли де ра и след бе ни ка је сла ба, а из ме ђу са мих след бе ни ка, 
по пра ви лу, ни ка ква.  

4) P. G. Nort ho u se, Лидерство, Бе о град, 2008, стр. 127.
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Ли бе рал ни стил во ђе ња прет по ста вља пре ци зно спро ве де-
ну по де лу по сла, у ко јој сва ко од го ва ра за свој рад, ор га ни зо ван по 
ти мо ви ма и рад ним гру па ма, у ко ји ма се оба вља ју сло же ни, ви со-
ко од го вор ни по сло ви, ко ји зах те ва ју по себ на зна ња и ви со ко о бра-
зо ва не љу де, ко ји не тр пе ту то ре, огра ни че ња и сте ре о ти пе. Уко ли-
ко се не во ди ра чу на о по ли тич кој ор га ни за ци ји као це ли ни, ње ним 
ци ље ви ма и за да ци ма и за јед нич ким ин те ре си ма свих, ли бе рал ни 
стил ли дер ства мо же по го до ва ти на стан ку не ди сци пли не, анар хи је 
и ха о са, до во де ћи у пи та ње оства ри ва ње ци ље ва по ли ти ке и оп ста-
нак по ли тич ке пар ти је на по ли тич кој сце ни.

3.ПОСЕБНИСТИЛОВИЛИДЕРСТВА

Са вре ме не те о ри је ли дер ства по све ћу ју ве ли ку па жњу по је-
дин ци ма ко ји има ју пре су дан ути цај у сво јим ор га ни за ци ја ма. Те-
жи ште је на њи хо вом по на ша њу и њи хо вим осо би на ма. Афир ма-
ци јом би хеј ви о ри стич ког при сту па, осо би не ли де ра се по ти ску ју 
у дру ги план, а па жња ауто ра ло ци ра на пи та ња као што су: шта 
успе шни ли де ри ра де, ка ко се по на ша ју у то ку ра да, ка ко ор га ни-
зу ју сво ју ор га ни за ци ју, ка ко до но се од лу ке, ка ко ко му ни ци ра ју с 
под ре ђе ни ма, ка ко се од но се пре ма след бе ни ци ма и слич но. По-
ла зи се од прет по став ке да ли дер ске ре фе рен це за ви се од ли де-
ро вог по на ша ња (ко је се мо же ме ња ти и при ла го ђа ва ти), а не од 
ли де ро вих осо би на, ко ји ма су се пре ви ше ба ви ле кла сич не те о ри је 
ли дер ства.

Из при сту па ко ји по ла зи од ста ва да је ор га ни за ци ја са ста-
вље на од ор га ни зо ва них и во ђе них гру па и да по себ ну па жњу тре-
ба по све ти ти по на ша њу и осо би на ма по је ди на ца, ко ји има ју уло гу 
во ђе, про ис те кла су два сти ла ли дер ства, и то: 1) тран сак ци о ни и 
2) тран сфор ма ци о ни. 

3.1.Трансакционистиллидерства

Тран сак ци о ни стил ли дер ства ка рак те ри шу пре на гла ше на 
уло га ли де ра и под ре ђе на по зи ци ја след бе ни ка. У ства ра њу ви зи-
ја и утвр ђи ва њу стра те ги је уче ству ју са мо ли де ри. Они де фи ни-
шу ци ље ве и од ре ђу ју за дат ке ко је, за рад оства ри ва ња тих ци ље ва, 
след бе ни ци тре ба да оба ве. След бе ни ци не уче ству ју у де фи ни са-
њу за да та ка и рас по ре ду по сло ва из де ло кру га гру па и по је ди на ца. 
Све, по пра ви лу, те че ухо да ним и раз ра ђе ним то ком и го то во се 
ни шта не пре пу шта слу ча ју, ни ти са мо и ни ци ја ти ви. Про ме не су 
мо гу ће, али са мо до од ре ђе них гра ни ца. У њих се иде са мо ка да се 
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мо ра и ко ли ко се мо ра, јер су нај че шће адап тив не при ро де. По зи-
тив на бор ба ми шље ња се гу ши, а ино ва ци је не а де кват но на гра ђу ју.

Ли де ри се тру де да по себ ним ме ра ма мо ти ви шу след бе ни ке 
на оства ри ва ње по ста вље них ци ље ва. Уко ли ко се си сте мом на гра-
ђи ва ња и си сте мом на пре до ва ња у то ме не успе, при бе га ва се ме ра-
ма по ја ча не кон тро ле и ка жња ва ња. Тран сак ци о ни стил ли дер ства 
због то га ни је по пу ла ран и при ме рен са вре ме ним по ли тич ким про-
це си ма, јер се пре ви ше ве зу је за ауто ри тар не ли де ре.

3.2.Трансформационистиллидерства

Тран сфор ма ци о ни стил ли дер ства се ве зу је за ли де ре ко ји 
зна ју да ство ре ви зи ју и стра те ги ју и ко ји уме ју да при до би ју и 
ин спи ри шу сво је след бе ни ке, али и на ла зе  ре ше ња за про бле ме за 
ко је се ми сли ло да су не ре ши ви. 

Ли де ри тран сфор ма ци о ног ти па пре по зна ју се по спрем но-
сти и од луч но сти да иду у про ме не кад год за тре ба и ко ли ко год је 
нео п ход но. Иако су од ва жни и са мо у ве ре ни, они ис ка зу ју ве ли ко 
по ве ре ње у љу де с ко ји ма са ра ђу ју и оне ко ји су им фор мал но под-
ре ђе ни. Њи хо ви вред но сни ста во ви не про ис ти чу из фор мал них 
обе леж ја не го из су шти не ства ри. Иако су до бри стра те зи и успе-
шни ви зи о на ри, уче це лог жи во та. За хва љу ју ћи сво јој хра бро сти и 
од ва жно сти и сво јим спо соб но сти ма и по тен ци ја ли ма, спрем ни су 
да се су о че и с нај ве ћим иза зо ви ма, нај сло же ни јим про бле ми ма и 
нај не при јат ни јим си ту а ци ја ма. То су са мо не ке од осо би на и ква-
ли те та, ко ји се, по све му су де ћи, с раз ло гом ве зу ју за тран сфор ма-
ци о не ли де ре.5)

3.3.Остали(посебни)стиловилидерства

У струч ној ли те ра ту ри се по вре ме но ука зу је да су, осим кла-
сич них, тран сак ци о них и тран сфор ма ци о них сти ло ва, мо гу ћи и 
дру ги, још увек ма ње по зна ти, сти ло ви ли дер ства. Обо га ћи ва њу 
ли дер ства но вим сти ло ви ма, у те о риј ском сми слу, нај ви ше су до-
при не ли П. Хер си (PaulHersey) и К. Блан шар (KennethBlanchard), 
твор ци тро ди мен зи о нал ног си ту а ци о ног мо де ла ли дер ства, на ста-
лог 1982. го ди не и ве о ма ко ри шће ног у обу ци ме на џе ра.6) Пре ма 
њи хо вом схва та њу зре лост след бе ни ка утвр ђу је се на осно ву: 1) 

5) Због на ве де них осо би на и ква ли те та по је ди ни ауто ри сма тра ју да из ме ђу тран сфор ма-
ци о них и ха ри змат ских ли де ра го то во да и не ма раз ли ке.

6) Тро ди мен зи о нал ни си ту а ци о ни мо дел ли дер ства од ли ку је се ти ме што, осим за да та ка и 
од но са из ме ђу ли де ра и след бе ни ка, у цен тар па жње по ста вља и пи та ње зре ло сти след-
бе ни ка.
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сте пе на мо ти ва ци је за рад, 2) спрем но сти да се пре у зме од го вор-
ност за са ве сно и од го вор но из вр ша ва ње пре у зе тих оба ве за и 3) 
сте пе на обра зо ва ња и сте че ног ис ку ства. Хер си и Блан шар су скре-
ну ли па жњу на че ти ри сти ла ли дер ства: 1) при ча ју ћи стил, 2) про-
дај ни стил, 3) пар ти ци па тив ни стил и 4) де ле ги ра ју ћи стил.

При ча ју ћи стил ли дер ства од го ва ра след бе ни ци ма ни ског 
ни воа зре ло сти, због то га што ни су спрем ни да се су о че с од го-
вор но шћу. Њи ма ви ше од го ва ра ју ли де ри ко ји са мо стал но де фи-
ни шу ци ље ве и за дат ке и са мо стал но утвр ђу ју стра те ги ју раз во ја. 
По што ни су спрем ни, ни ти спо соб ни да са мо стал но од лу чу ју и да 
са ми со бом упра вља ју, след бе ни ци ма ни ског сте пе на зре ло сти су 
по треб ни ли де ри ко ји ће им из да ва ти рад не на ло ге, да ва ти смер ни-
це и из да ва ти упут ства за рад.

Про дај ни стил ли дер ства је нај при ме ре ни ји у слу ча ју ни ске 
до уме ре не зре ло сти след бе ни ка. По ми шље њу Хер си ја и Блан ша-
ра, тим сти лом се да је по др шка љу ди ма ко ји ни су до вољ но спо соб-
ни, али ко ји су спрем ни да на се бе пре у зму од го вор ност за оно што 
ра де. След бе ни ци ма ко ји ма фа ли зна ње и спо соб ност тре ба пру-
жи ти шан су да се до ка жу ка ко би по ста ли за ин те ре со ва ни ји за рад. 

Пар ти ци па тив ни стил ли дер ства је аде ква тан за след бе ни ке 
чи ји се сте пен зре ло сти кре ће у ра спо ну од уме ре ног до ви со ког. 
След бе ни ци рас по ла жу по тен ци ја ли ма, али ни су спрем ни да пре-
у зму од го вор ност за до но ше ње од лу ка и са мо стал но из вр ша ва ње 
пре у зе тих по сло ва и рад них за да та ка. Уло га ли де ра сво ди се на 
при до би ја ње њи хо вог по ве ре ња и ак ти ви ра ње њи хо вих не спор них 
зна ња и спо соб но сти. По ве ћа ва ње њи хо ве мо ти ва ци је под ра зу ме ва 
оства ри ва ње до брих ре зул та та ра да.

Де ле ги ра ју ћи стил ли дер ства је нај бо љи за след бе ни ке ви со-
ког и нај ви шег сте пе на зре ло сти. Све сни сво јих ква ли те та и спо-
соб но сти, след бе ни ци су спрем ни да се, за све што ра де и о че му 
од лу чу ју, су о че с од го вор но шћу. За хва љу ју ћи то ме, ли де ри де ле-
ги ра ју ћег сти ла пре но се (де ле ги ра ју) на след бе ни ке ви сок сте пен 
сло бо де и овла шће ња у сфе ри од лу чи ва ња, упра вља ња и кон тро ле. 
Та кав од нос пре ма под ре ђе ни ма ви ше је не го по же љан, на ро чи то у 
усло ви ма тим ског ра да и од лу чи ва ња.

4.САВРЕМЕНИМОДЕЛИЛИДЕРСТВА

У по след њих не ко ли ко де це ни ја ли дер ством се ба ви ве ли ки 
број те о ре ти ча ра и на уч них ис тра жи ва ча. За хва љу ју ћи  то ме, оно 
је из у ча ва но и још увек се из у ча ва с раз ли чи тих аспе ка та. Осим 
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сти ло ва ли дер ства, све ве ћу па жњу за слу жу ју и мо де ли вођ ства. 
Нај пре ће се го во ри ти о мо де лу по де ље ног вођ ства, за тим о мо де лу 
вир ту ел ног вођ ства (као но вим и све ак ту ел ни јим мо де ли ма) и на 
кра ју о пре о ста лим са вре ме ним мо де ли ма ли дер ства.

4.1.Моделподељеноглидерства

Сва ки ли дер мо ра да зна да ни ко ни је ве чит, да ни је дан во ђа 
ни је на за мен љив и да је ге не ра циј ска сме на ка дро ва (ли де ра, след-
бе ни ка и дру гих) при род на и нор мал на ствар.7) По је ди ни ли де ри, 
ме ђу тим, ни су спрем ни да се по вла че,8) ства ра ју ћи ат мос фе ру да се 
без њих не мо же, да не ма ко да их за ме ни, да су сви дру ги не спо-
соб ни и да ће пар ти ја про па сти ако они оду. По тен ци јал не ри ва ле 
ши ка ни ра ју, про те ру ју, или им, оне мо гу ћа ва ју да на пре ду ју и да се 
оспо со бља ва ју за ве ће иза зо ве и озбиљ ни је ци ље ве. Да би се та кви 
и слич ни про бле ми и не спо ра зу ми пре ва зи шли, по след њих го ди на 
се све ви ше пре по ру чу је кон цепт по де ље ног ли дер ства, чи ја се су-
шти на сво ди на про цес де цен тра ли за ци је вла сти, мо ћи и ути ца ја.

Мо дел по де ље ног ли дер ства ка рак те ри ше ве ћи број прин ци-
па, од ко јих по себ ну па жњу за слу жу ју: 1) прин цип суп си ди јер но-
сти и 2) прин цип за слу же ног ауто ри те та.9)

Прин цип суп си ди јер но сти под ра зу ме ва при ме ну пра ви ла по 
ко ме ли дер не тре ба да оба вља ду жно сти ко је се без бол но мо гу 
пре не ти у над ле жност под ре ђе них. Оба ве зе ко је под ре ђе ни мо гу 
са мо стал но да из вр ша ва ју не тре ба да оп те ре ћу ју ли де ре, ко ји се 
иона ко има ју чи ме ба ви ти. Пре но ше њем де ла по сло ва и овла шће-
ња на ни же и се би под ре ђе не су бјек те оства ру је се не ко ли ко зна-
чај них ци ље ва, и то: 1) ли де ри се осло ба ђа ју оба ве за и по сло ва, 2) 
под ре ђе ни до би ја ју ве ћу сло бо ду и са мо стал ност у ра ду, што их 
чи ни за до вољ ни јим и мо ти ви са ни јим за рад и 3) оства ру је се же-
ље на рав но те жа мо ћи и ути ца ја у ор га ни за ци ји. Да би се иде ја о 
по де ље ном ли дер ству до кра ја ре а ли зо ва ла, ли де ри мо ра ју има ти 
мак си мал но по ве ре ње у под ре ђе не, њи хо ве спо соб но сти и по тен-
ци ја ле и њи хо ву ода ност и при вр же ност ци ље ви ма и ин те ре си ма 
ор га ни за ци је. Ако се та кво по ве ре ње за слу жи, ли де ри не тре ба да 
се др же ре зер ви са но и уз др жа но, не го да под ре ђе не охра бре и мо-
ти ви шу на са мо ста лан рад, до но ше ње од го ва ра ју ћих од лу ка и пре-

7) Ж. Ку лић, ци ти ра но де ло, стр. 240-266.

8) Ба кре ски, О. „Ко ор ди на ци ја и без бед но сни ме наџ мент“, Наука,безбедност,полиција, 
13(2), 2008, стр. 70.

9) Кон цепт по де ље ног вођ ства де фи ни сан је кра јем 90-их го ди на XX ве ка. Ње гов тво рац је 
Хен ди (Handy).
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у зи ма ње од го вор но сти за оно што ра де. Упо ре до с тим, ли де ри мо-
ра ју ства ра ти усло ве у ко ји ма ће се обез бе ђи ва ти но ви ме на џе ри и 
но ве во ђе ор га ни за ци је.

Прин цип за слу же ног ауто ри те та про ис ти че из све рас про-
стра ње ни јег ми шље ња да (ли дер ска) моћ не про ис ти че из по ло-
жа ја, овла шће ња и фор мал них по зи ци ја, не го из ком пе тент но сти, 
ре зул та та и ствар них за слу га. По зи ци ју тре ба нај пре за слу жи ти па 
он да до би ти. Ауто ри тет се не ства ра по до би ја њу ти ту ле и ли дер-
ског по ло жа ја, не го пре то га. Јед ном сте че на ли дер ска по зи ци ја ни-
је и за у век сте че на по зи ци ја. Све је по ли ти ци отво ре но и под ло жно 
пре и спи ти ва њу.10) Ако се по ја ве но ве сна ге, с бо љим пер фор ман-
са ма, мо ра им се пру жи ти шан са да се до ка жу. Нај бо љи тре нер 
не сме да бу де у за пећ ку. На про тив, еки пу тре ба увек да пред во де 
нај спо соб ни ји и нај у пор ни ји. Да се не би ме ња ла еки па, лак ше је 
ме ња ти тре не ра. То је про цес ко ји те че и ко ји је из ло жен не пре кид-
ним про ме на ма и мо ди фи ка ци ја ма. Ко је год спре ман да се су о ча ва 
са иза зо ви ма, да во ди и сле ди, да бу де глав ни и спо ред ни, да бу де 
над ре ђен и под ре ђен, да бу де ин ди ви ду а лац и тим ски играч, да ре-
ша ва про бле ме и ства ра ви зи је, да утвр ђу је стра те ги ју и де фи ни ше 
ци ље ве, да бу де оп ти ми ста и ве чи ти ђак, мо же по ста ти успе шан и 
уз о ран ли дер. Ор га ни за ци ја тре ба да има ви ше ли де ра, рас по ре-
ђе них на раз ли чи тим по сло ви ма, од нај ни жег до нај ви шег ни воа. 
Њи хо ва сме њи вост тре ба да по ста не нор мал на ствар и сва ко днев на 
по ја ва. Из ме ђу та ко по ста вље них ли де ра тре ба да вла да так ми чар-
ски дух. Онај ко је бо љи и спо соб ни ји иде на пред, а ко по су ста је и 
из о ста је – усту па ме сто бо љи ма. И стал но та ко.

Да би на ве де ни прин ци пи до шли до пу ног из ра жа ја, нео п-
ход ни су тим ски кон цепт ра да и но ви кан ди да ти за ли де ре. Афир-
ма ци ја тим ског ра да и ства ра ње усло ва за оса мо ста љи ва ње љу ди и 
њи хо во оспо со бља ва ње за вођ ство основ не су прет по став ке успе-
шног функ ци о ни са ња кон цеп та по де ље ног ли дер ства. Ако сва ки 
чо век до би је шан су да се ис ка же и до ка же, опро ба и по твр ди, об у-
чи и оспо со би, за до вољ ство у ра ду је ве ће, а успе шност де ло ва ња 
у по ли тич ком про сто ру све из ра же ни је.

4.2.Моделвиртуелноглидерства

Тех нич ко-тех но ло шки, ин фор ма ци о ни и ко му ни ка ци о ни 
про гре си умно го ме су из ме ни ли кон цепт, струк ту ру и из глед тра-
ди ци о нал не по ли тич ке ор га ни за ци је. У ери ро бо ти за ци је, ком пју-

10) Ж. Ку лић, Г. Ми ло ше вић, „Су бјек ти и фак то ри по ли тич ког ли дер ства“, Српскаполи-
тичкамисао, Бе о град, бр. 4/2013, стр. 62.
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те ри за ци је, ин тер не ти за ци је и ин тра не ти за ци је, тра ди ци о нал не 
по ли тич ке пар ти је све ви ше се тран сфор ми шу у вир ту ел не ор га-
ни за ци је, ко је се те ме ље на кон цеп ту ак тив но сти. Про стор за рад 
(кан це ла ри је, ка би не ти, управ не згра де, про сто ри је за са стан ке 
итд.) ви ше не ма зна чај ко ји је не ка да имао. Мно ге ак тив но сти са-
да се од ви ја ју уз по моћ елек трон ске по ште, мо бил не те ле фо ни је 
и ви део-кон фе рен ци ја, што кан це ла риј ски рад чи ни су ви шним и 
пре ва зи ђе ним об ли ком оба вља ња по сло ва. 

С афир ма ци јом вир ту ел них ор га ни за ци ја, без тра ди ци о нал-
ног од ре ђе ња ме ста ра да, на пу шта се уоби ча је но схва та ње ме ста и 
уло ге ли де ра у по ли тич кој ак тив но сти. Тра ди ци о нал но ли дер ство, 
за сно ва но на сва ко днев ном над зо ру и ви ше сте пе ној кон тро ли (хи-
је рар хиј ски по ста вље ној, а че сто и би ро кра ти зо ва ној), по ста ло је 
не ра ци о нал но, не сти му ла тив но, не про дук тив но и пре ску по. Мо-
дел вир ту ел ног ли дер ства, у ком би на ци ји са прин ци пи ма по де ље-
ног вођ ства, ну ди но ве мо гућ но сти. У ко јој ме ри ће се оне оства ри-
ти за ви си од мо де ла ли дер ства. У усло ви ма вир ту ел ног ли дер ства, 
за сно ва ног на по ве ре њу у под ре ђе не, тре ба раз ви ја ти осе ћај си гур-
но сти, при па да ња и ода но сти пар ти ји. Да би се у то ме ус пе ло, нео-
п ход ни су од ре ђе ни пред у сло ви, пре ма ко ји ма се по ве ре ње сти че 
по ис пу ње њу сле де ћих прет по став ки:11)

1) ве ро ва њем љу ди ма у ор га ни за ци ји;
2) де мон стри ра њем ода но сти ци ље ви ма ор га ни за ци је;
3) стал ним уче њем и оспо со бља ва њем за про ме не и при ла-

го ђа ва ња;
4) стал ним пре и спи ти ва њем по на ша ња ли де ра и след бе ни-

ка ка ко би се пра тио њи хов учи нак и евен ту ал ни рас ко-
рак из ме ђу ре чи и де ла;

5) ускла ђи ва њем ин ди ви ду ал них, груп них и за јед нич ких 
ци ље ва и ин те ре са ра ди за јед нич ког ра да на оства ри ва-
њу про јек то ва не по ли ти ке;

6) ус по ста вља њем од го ва ра ју ће ко му ни ка ци је са под ре ђе-
ни ма;

7) ком би но ва њем пра ви ла вир ту ел ног ли дер ства и прин ци-
па по де ље ног вођ ства итд.

Ли де ри вир ту ел них ор га ни за ци ја тре ба да зна ју да ор га ни-
за ци је не чи не њи хо ва се ди шта и њи хо ва тех ни ка и тех но ло ги ја, 
не го љу ди, њи хо ва зна ња и њи хо ви по тен ци ја ли. Ула га њем у љу де, 
ула же се у бу дућ ност и си гур ност. Љу ди су нај зна чај ни ји ре сур си, 

11)  Ж. Ку лић, ци ти ра но де ло, стр. 240-266.
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па их та ко тре ба и гле да ти.12) Та кав при ступ је у ин те ре су не са мо 
под ре ђе них не го и по ли тич ке ор га ни за ци је у це ли ни, јер са мо ува-
жен, аде кват но на гра ђен и за до во љан чо век мо же би ти за ин те ре со-
ван за оства ри ва ње ци ље ва ор га ни за ци је, без об зи ра на то ка ко је 
устро је на и чи ме се ба ви.

4.3.Осталимоделилидерства

У окви ру са вре ме них те о ри ја ли дер ства раз вио се кон тин-
гент ни при ступ, ко ји по ла зи од прет по став ке да ни је дан стил ли-
дер ства ни је ефи ка сан у свим си ту а ци ја ма и да та ефи ка сност за-
ви си од ве ћег бро ја фак то ра (ка рак те ри сти ке и зах те ва по сло ва и 
за да та ка, осо би не, оче ки ва ња и по на ша ња след бе ни ка и ор га ни за-
ци о не кул ту ре). Овај при ступ раз ви ја сле де ће мо де ле ли дер ства: 
1) си ту а ци о ни мо дел, 2) Фи дле ров мо дел, 3) мо дел “пут-циљ” и 4) 
нор ма тив ни мо дел.

Од ли де ра се зах те ва уме ће и спо соб ност да утвр де пра во 
ста ње ства ри, од но сно да утвр де ди јаг но зу си ту а ци је, а по том да 
иза бе ру и при ме не аде ква тан стил ли дер ства, ко ји је ком па ти би лан 
са сте пе ном зре ло сти под ре ђе них. Дру гим ре чи ма, стил ли дер ства 
се при ла го ђа ва кон крет ној си ту а ци ји и кон крет ним љу ди ма.

Фи дле ров мо дел ли дер ства по ла зи од ста ва да ли де ри мо гу 
при ме ни ти два сти ла во ђе ња сво јих след бе ни ка.13) Је дан стил се од-
ли ку је на кло но шћу и по пу стљи во шћу пре ма под ре ђе ни ма, а дру ги 
– стро гим и на ло го дав ним од но сом пре ма под ре ђе ни ма.

Мо дел „пут – циљ“ за сни ва се на оче ки ва њу и мо ти ва ци ји 
след бе ни ка.14) Стил ли дер ства тре ба да је при ме рен уоче ним раз-
ли ка ма ме ђу чла но ви ма ор га ни за ци је.15) На тим раз ли ка ма, као 
и на раз ли ка ма у ин ди ви ду ал ним до при но си ма, ли де ри тре ба да 
ус по ста ве раз ли чи те, од но сно аде кват не си сте ме на гра ђи ва ња. 
Са гла сно ка рак те ри сти ка ма под ре ђе них (зна ња и спо соб но сти, 
ри гид ност, до при нос итд.) и ка рак те ри сти ка ма окру же ња (при ро-
да по сла, на чин до но ше ња од лу ка, ка рак те ри сти ке гру пе и др.), 
ли де ри се мо гу по на ша ти ди рек тив но (ако је за да так сло жен, ви-

12) Ку лић, Ж., Ми ло ше вић, Г. „Пла ни ра ње као део ак тив но сти у обла сти упра вља ња људ-
ским ре сур си ма“, Наука,безбедност,полиција, 17(2), 2012, стр. 12-27.

13) Ф. Фи длер (FredFiedler) тво рац овог мо де ла, по ку шао је да од го во ри на пи та ње ко ли ко 
мо ћи, сна ге и ути ца ја ли де ру обез бе ђу је кон крет на си ту а ци ја.

14) Р. Ха ус (RobertHouse) по ла зио је од ста ва да су за по сле ни спрем ни на ве ли ке ре зул та те, 
али да оче ку ју и ве ли ке на гра де. За да так ли де ра је да им по мог ну у оства ри ва њу ци ље-
ва.

15) Оп шир ни је: P. G. Nort ho u se, Лидерство, Бе о град, 2008, стр. 87-94.
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ше фа зан и ду го ро чан по на ша ње се мо же сма тра ти по зи тив ним), 
по др жа ва ју ће (ли дер тре ба да се опре де ли за стил по др жа ва ју ћег 
по на ша ња ка да се оба вља ју по сло ви ко ји иза зи ва ју за мор, стрес, 
мо но то ни ју и фру стра ци ју), ин спи ра тив но (ка да се тре ба су о чи ти 
са ве ћим иза зо ви ма и ви со ким ци ље ви ма, ли де ри тре ба до дат ним 
ме ра ма на гра ђи ва ња и на пре до ва ња да мо ти ви шу под ре ђе не на ве-
ће за ла га ње) и пар ти ци па тив но (под ра зу ме ва ви сок сте пен уче шћа 
под ре ђе них у про цес од лу чи ва ња, до бру ме ђу соб ну ин фор ми са-
ност, ви сок ни во по ве ре ња у под ре ђе не, али и под ре ђе них у ли де ра 
и слич но).

Нор ма тив ни мо дел ли дер ства16) са др жи пет сти ло ва ли дер-
ства, се дам си ту а ци о них ди мен зи ја, че тр на ест ти по ва про бле ма и 
се дам пра ви ла од лу чи ва ња. По утвр ђи ва њу ди јаг но зе си ту а ци је у 
ко јој се на ла зи, ли де ру се пру жа мо гућ ност да се опре де ли за је дан 
од пет сти ло ва вођ ства, обе ле же них по себ ним ну ме ра ци ја ма. Два 
сти ла се ве зу ју за ауто крат ско од лу чи ва ње (ауто крат ски стил од лу-
чи ва ња – А I и ауто крат ски стил од лу чи ва ња – А II), два за кон сул-
та тив но од лу чи ва ње (кон сул та тив ни стил – С I и кон сул та тив но до-
но ше ње од лу ка – С II), а пре о ста ли, пе ти, стил (груп но до но ше ње 
од лу ка – Г II), за груп но, тј. кон сен зу сно до но ше ње од лу ка.

***

Не до вољ но ја сно од ре ђен и по зи ци о ни ран по ли тич ки про-
стор, мно штво иде ја и ми сли у истом, бр зи на и сло же ност од лу-
чи ва ња, же ља за оства ре њем по ли тич ке мо ћи и слич но, зах те ва 
пра ће ње по ли тич ког про це са од стра не ли де ра. При ро да од но са у 
про це су упра вља ња по ли тич ким про це си ма, зах те ва пре по зна ва-
ње сти ла ли дер ства, од но сно сти ла во ђе ња у по ли ти ци. Ли дер ска 
по зи ци ја спа ја ин те рес по је дин ца, ко лек ти ви те та и дру штве не за-
јед ни це у мо дел ко ји пред ста вља бри гу ли де ра за оп штим вред но-
сти ма. 

Ли дер на сто ји да кре и ра је дин ствен, пре по зна тљи ви стил 
де ло ва ња у по ли ти ци. Ли дер ски стил ис по ља ва се кроз ауто ри тет 
од лу чи ва ња и де ло ва ња али и кроз раз не об ли ке и фор ме укљу чи-
ва ња след бе ни ка у про цес до но ше ња од лу ка и ак тив но сти. Осим 
сти ло ва ли дер ства, све ве ћу па жњу за слу жу ју и мо де ли вођ ства и 
то: мо дел по де ље ног вођ ства и мо дел вир ту ел ног вођ ства. Да би се 
иде ја о по де ље ном ли дер ству до кра ја ре а ли зо ва ла, ли де ри мо ра ју 

16) Твор ци нор ма тив ног мо де ла ли дер ства су Врум (Vroom) и Је тон (Yetton).



има ти мак си мал но по ве ре ње у под ре ђе не, њи хо ве спо соб но сти и 
по тен ци ја ле и њи хо ву ода ност и при вр же ност ци ље ви ма и ин те ре-
си ма ор га ни за ци је. 

Ли де ри вир ту ел них ор га ни за ци ја тре ба да зна ју да ор га ни-
за ци је не чи не њи хо ва се ди шта и њи хо ва тех ни ка и тех но ло ги ја 
већ љу ди. Та кав при ступ је у ин те ре су не са мо под ре ђе них не го и 
по ли тич ке ор га ни за ци је у це ли ни, јер са мо ува жен, аде кват но на-
гра ђен и за до во љан чо век мо же би ти за ин те ре со ван за оства ри ва-
ње ци ље ва ор га ни за ци је, без об зи ра на то ка ко је устро је на и чи ме 
се ба ви.
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ZivkoKuliс,GoranMilosevic

STYLESANDMODELSOFLEADERSHIPINPOLITICS

Resume
Un li ke ma nu fac tu ring and en tre pre ne u rial pro ces ses, po li ti cal 

pro ces ses are much mo re com plex and re qu i re a spe cial re la ti on ship 
bet we en a le a der and fol lo wers. Wit hin the po li ti cal en vi ron ment, if 
one wis hes to re cog ni ze the style and met hods of po li ti cal le a der ship, 
one must al so con si der the man ner and na tu re of re la ti on ships in the 
pro cess of a po li ti cal party ma na ge ment, and wit hin po li ti cal pro ces ses 
ma na ge ment. 

As for clas si cal le a der ship styles, one sho uld dis tinct 3 styles: 
1) autoc ra tic, 2) de moc ra tic, and 3) li be ral. Autoc ra tic le a der ship style 
is the re sult of a ri gid, full of su spi cion, in fle xi ble, and autoc ra tic at ti-
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tu de of a le a der of a po li ti cal or ga ni za tion. Sin ce he/she op po ses par-
ti ci pa tion of party mem bers in ma na ge ment and de ci sion-ma king, he/
she ma kes the de ci si ons, cre a tes vi si ons and esta blis hes the stra tegy of 
po li ti cal ac tion all by him/her self. De moc ra tic le a der ship style is ba sed 
on co o pe ra tion bet we en a le a der and his/her sub or di na tes. Both le a der 
and fol lo wers par ti ci pa te in de ci sion-ma king. Li be ral le a der ship style 
is cha rac te ri zed by full and free par ti ci pa tion of all fol lo wers in the 
pro cess of vi sion ma king, esta blis hing of stra tegy, de fi ning of go als, 
as su ming re spon si bi li ti es and ac hi e ving go als of po li ti cal or ga ni za tion. 

Gi ven the ap pro ach which cla ims that an or ga ni za tion con sists of 
or ga ni zed and lead gro ups, and that spe cial at ten tion sho uld be paid to 
the be ha vi o ur and tra its of in di vi du als that ha ve the ro le of a le a der, two 
le a der ship styles emer ged, na mely: 1) tran sac ti o nal and 2) tran sfor ma ti-
o nal. Tran sac ti o nal le a der ship style is cha rac te ri zed by ove remp ha si zed 
ro le of the le a der and sub or di na te ro le of the fol lo wers. Only le a ders 
par ti ci pa te in cre a ting of vi si ons and esta blis hing of stra tegy. Tran sfor-
ma ti o nal style le a ders are re cog ni zed by the ir re a di ness and de ter mi na-
tion to ma ke chan ges whe ne ver ne e ded and as much as ne ces sary.

In pro fes si o nal li te ra tu re, it is oc ca si o nally sug ge sted that, in 
ad di tion to clas sic, tran sac ti o nal and tran sfor ma ti o nal, ot her, still less 
known styles of le a der ship, are al so pos si ble. The aut hors po int to fo ur 
le a der ship styles: 1) tel ling style, 2) sel ling style, 3) par ti ci pa ting style 
and 4) de le ga ting style.

In ad di tion to le a der ship styles, le a der ship mo dels al so de ser ve 
mo re at ten tion. One can dis tinct: sha red le a der ship mo del and vir tual 
le a der ship mo del. In or der to fully im ple ment the idea of sha red le a-
der ship, le a ders must ha ve the ma xi mum con fi den ce in sub or di na tes, 
the ir ca pa bi li ti es and po ten ti als and the ir loyalty and com mit ment to 
the go als and in te rests of the or ga ni za tion. The le a ders of vir tual or ga-
ni za ti ons need to know that the or ga ni za tion do es not con sist of the ir 
po si ti ons and the ir tec hno lo gi es, but the pe o ple, the ir know led ge and 
the ir po ten ti als. Pe o ple are the most im por tant re so ur ce, and they sho-
uld be seen as such. Such an ap pro ach is in the in te rests not only of 
sub or di na tes, but al so of a po li ti cal or ga ni za tion as a who le, gi ven that 
only re spec ted, ade qu a tely re war ded and sa tis fied per son can be in te re-
sted in ac hi e ving the go als of the or ga ni za tion, re gar dless of how it is 
struc tu red and what it do es. 

Wit hin the con tem po rary le a der ship the o ri es, the con tin gency 
ap pro ach has de ve lo ped, which as su mes that no le a der ship style is ef-
fi ci ent in all si tu a ti ons, and that this ef fi ci ency de pends on a num ber 
of fac tors. This ap pro ach de ve lops the fol lo wing le a der ship mo dels: 
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1) si tu a ti o nal mo del, 2) Fi e dler’s mo del, 3) “path-goal” mo del and 4) 
nor ma ti ve mo del.
Key words:le a der ship styles, le a der ship mo dels, po li tics, po li ti cal spa ce, fol-

lo wers, le a ders.  

* Овај рад је примљен 22. ју ла 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
03. сеп тем бра 2014. године.
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Сажетак
У ра ду се да је кон ци зан и пре гле дан при каз тзв. ко му ни та ри-

стич ке по ли тич ке те о ри је ко ја је јед на од до ми нант ни јих со ци о ло-
шко-по ли ти ко ло шких те о ри ја ме ђу са вре ме ним те о ре ти ча ри ма. У 
ра ду се спе ци фи ку је од нос ко му ни тар си тич ке те о ри је пре ма ли бе-
рал ној по ли тич кој те о ри ји ко ју на сто ји да кри ти ку је и пре ва зи ђе. 
У том кон тек сту се те ма ти зу ју основ ни пој мо ви на ко ји ма по чи-
ва ко му ни та ри стич ка те о ри ја као што су пој мо ви оп штег до бра, 
по зи тив них пра ва и соп ства. Рад об ра ђу је по је ди нач но и кључ не 
по ли тич ке спи се ко ји су ути ца ли на фор му ли са ње и раз ра ду ко-
му ни та ри стич ке те о ри је и пру жа при каз по је ди нач не ми сли нај-
и стак ну ти јих ко му ни та ри стич ких ми сли ла ца као што су Ала стер 
Ме кин та јер, Чарлс Теј лор, Мајкл Сан дел и Мајкл Вол цер. У за-
кључ ним на по ме на ма ра да се да је кри тич ка оце на те о риј ских до-
ме та ко му ни та ри стич ке по ли тич ке те о ри је и раз ма тра ју се мо гућ-
но сти ње не прак тич не по ли тич ке апли ка ци је.
Кључ не ре чи:  ко му ни та ри зам, ли бе ра ли зам, ин ди ви ду а ли зам, за јед ни-

ца, оп ште до бро, по зи тив на пра ва, соп ство, мо ра ли зам, 
ака де ми зам, прак тич на про тив реч ност
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1.УВОДНАРАЗМАТРАЊА

На уч ни рад ко ји овим пу тем ну ди мо на увид струч ној јав но-
сти има ће за пред мет ис тра жи ва ња тзв. ко му ни та ри стич ку по ли-
тич ку те о ри ју, као јед ну од до ми нант ни јих са вре ме них по ли ти-
ко ло шких те о ри ја. Ова те о ри ја је за ни мљи ва у по ли ти ко ло шком 
сми слу јер пред ста вља јед но уме ре но по ље кри ти ке са вре ме ног 
ли бе ра ли зма, ко ја од ба цу је све при ме се ка ко де сних та ко и ле вих 
крај но сти, те из ове фор си ра не уме ре но сти ко му ни та ри стич ке по-
ли тич ке те о ри је про ис ти чу све вр ли не и ма не овог по ли ти ко ло-
шког ста но ви шта, ко је се, као што ће мо ви де ти ка сни је у ра ду, по-
ка зу је као мла ко и че сто про тив реч но. 

У на шем ис тра жи ва њу овог те о риј ског ста но ви шта ће мо 
кре ну ти од крат ког и кон ци зног об ја шње ња основ них по сту ла та 
ко му ни та ри стич ке ми сли, да би смо се по том по све ти ли ана ли зи 
ње ног су ко ба са ли бе ра ли змом, кроз ко ји ова ми сао до би ја сво ју 
нај сна жни ју спе ци фи ка ци ју и по ли тич ко-прак тич ну ар ти ку ла ци ју, 
да би на са мом кра ју ра да по ну ди ли не ко ли ко крат ких па са жа са 
при ка зи ма де ла и ми сли нај ва жни јих ства ра ла ца ко му ни та ри зма: 
Ала сте ра Ме кин та је ра, Чар лса Теј ло ра, Мај кла Сан де ла и Мај кла 
Вол це ра. Кроз ана ли зу кључ них спи са ових ауто ра до ћи ће мо до 
са ме ср жи ко му ни та ри зма, али и ви де ти ра зно ли кост пра ва ца ко је 
мо же мо на ћи уну тар ове по ли тич ке те о ри је ко ја уну тар се бе ни-
је мо но лит на, већ је бо га та раз ли чи тим ва ри ја ци ја ма. Ко нач но, у 
за вр шним на по ме на ма ра да ће мо по ну ди ти сво је вр сни за кљу чак 
о при ро ди и ка рак те ру ове по ли тич ке те о ри је и ње ним мо гу ћим 
апли ка ци ја ма у кон крет ним дру штве ним си ту а ци ја ма.

2.ОКОМУНИТАРИСТИЧКОЈТЕОРИЈИ

Са вре ме на ко му ни та ри стич ка по ли тич ка те о ри ја да ти ра из 
осме де це ни је 20. ве ка. Нај по зна ти ја де ла овог прав ца раз ми шља-
ња на ста ју на кон што је Џон Ролс об ја вио сво је по зна то де ло „Те о-
ри ја прав де“1) 1971. го ди не, ко је ће по слу жи ти као по вод за кри ти-
ку, ко ја ће уско ро пре ра сти у чи тав но ви ан ти-рол сов ски те о риј ски 
пра вац, бу ду ћи да ве ћи на ко му ни та ри стич ких ауто ра ис ти че сво-
је те о риј ске по сту ла те у те о риј ском су ко бу са Рол со вим мо де лом 
„прав де као пра вич но сти“, ко ји пред ста вља срж ње го ве по ме ну те 
књи ге. У по ле ми ци са Рол со вим ли бе ра ли змом, ко му ни та ри стич ко 
ста но ви ште ће се про фи ли са ти као те о риј ско, али и као прак тич но, 

1)  Џон Ролс, Теорија правде, ЦИД-Службени лист СРЈ, Београд-Подгорица, 1998. 
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па мо же мо раз ли ко ва ти тзв. фи ло зоф ски од тзв. по ли тич ког (иде-
о ло шког) ко му ни та ри зма. Пр ва вр ста се ба ви те о риј ским про ми-
шља њем те ма као што су од нос по је дин ца и дру штва (за јед ни це), 
оту ђе ност по је дин ца у дру штву (оту ђе ност од за јед ни це) и (не)мо-
гућ ност ко лек тив ног де ло ва ња у са вре ме ном ин ди ви ду а ли стич ки 
на стро је ном све ту. Ге не рал на те ма ко јом се за пра во ба ве ко му ни та-
ри стич ки те о ре ти ча ри је на бој из ме ђу, у са вре ме но сти све при сут-
ног, ин ди ви ду а ли зма и по тре бе да оту ђе не ин ди ви дуе при па да ју 
не ком дру штве ном ен ти те ту ко ји их на ди ла зи, из че га про из и ла зи 
су штин ска ва жност за јед ни це ко ја је за ко му ни та ри сте сре ди шњи 
по јам сход но ко ме је чи тав пра вац и до био име (com mu nity – енг. 
за јед ни ца). Са дру ге стра не, по ли тич ки тј. иде о ло шки ко му ни-
та ри зам је прак тич но и ви ше-ма ње ин стру мен та ли зо ва но уче ње 
прет ход не фи ло зоф ске те о ри је са ци љем спро во ђе ња кон крет них 
јав них по ли ти ка. Ова вр ста ко му ни та ри зма обич но се по ве зу је са 
тзв. Ре спон зив ним ко му ни тар ним по кре том ко ји је у Сје ди ње ним 
Др жа ва ма осно вао аме рич ки фи ло зоф је вреј ског по ре кла Ами тај 
Еци о ни,2) ко ји ће по ста ти ег зем плар за слич не иде о ло шке по кре-
те ко ји се мо гу на зва ти ко му ни та ри стич ким. По сма тра но ло ги ком 
по ли тич ког по ља и ње го ве по де ле на ле ви цу, де сни цу и цен тар,3) 
ко му ни та ри зам се углав ном сме шта у по ље тзв. цен тра, ко ји ће у 
раз ма тра њу еко ном ских пи та ња би ти бли зак уме ре ној ле ви ци, а у 
раз ма тра њу кул ту ро ло шких пи та ња, уме ре ној де сни ци, као што 
по ка зу је сле де ћа сли ка ко ја је при ла го ђе на вер зи ја Но ла но вог ди-
ја гра ма.

2) Интернет страница организације Амитаја Еционија,
 Интернет: http://www.amitaietzioni.org/ (приступљено 21/05/2014)

3) О подели политичког поља на левицу, десницу и центар и свим варијацијама ове поделе 
веома темељно у књизи Невен Цветићанин, Епоха с оне стране левице и деснице, 
Службени Гласник-Институт друштвених наука, Београд, 2008.
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По ли тич ки цен тар у ко ји мо же мо сме сти ти ко му ни та ри зам 
ни је кла сич ни ли бе рал ни по ли тич ки цен тар ко ји се од Ада ма Сми-
та па до да на шњих да на кон стант но ба зи ра на еко ном ском la is sez 
fa i re ли бе ра ли зму и до след ном ин ди ви ду а ли зму, већ је то ипак, и 
по ред не ких са гла сно сти са со ци јал де мо кра ти јом у по гле ду еко-
ном ских пи та ња, пре те жно кон зер ва тив ни по ли тич ки цен тар ко ји 
ко ри гу је ли бе ра ли стич ки еко ном ско-по ли тич ки ин ди ви ду а ли зам 
на до град њом ко ја је про на ђе на у кон цеп ту за јед ни це. Ипак, ко му-
ни та ри зам се не мо же по сма тра ти као не ка де сно-кон зер ва тив на 
или не ка ле во-со ци ја ли стич ка кри ти ка ли бе ра ли зма, већ као су че-
ља ва ње бла го кон зер ва тив ног цен тра са ли бе рал ном иде о ло ги јом, 
од но сно са ли бе рал ним цен тром. На про сто, реч је о ра зли ци из ме-
ђу два цен тра – ли бе рал ног ин ди ви ду а ли стич ког и уме ре но кон-
зер ва тив ног – ко му ни та ри стич ког, а не о ме ња њу по зи ци је цен тра 
не ком пра во вер ном ле ви цом или де сни цом.4) Но ства ри су знат но 
сло же ни је упра во за то што ко му ни та ри зам ни је, још увек, ус пео 
да из гра ди за о кру жен прак тич ни иде о ло шки си стем већ углав ном 
оста је на ни воу те о ри је, тек са на зна ка ма при ме не у прак си. Углав-
ном му то ни је по шло за ру ком, јер су мно га ко му ни та ри стич ка 
стре мље ња прак тич но про тив реч на и ве о ма че сто од ви ше ро ман-
тич на за кон крет ну по ли тич ку опе ра ци о на ли за ци ју. Те за овог ра-
да је сте да ко му ни та ри зам ни је све о бу хват на ре фор ми стич ка док-
три на већ пре скуп за мер ки ин ди ви да ли стич ком ли бе ра ли зму, чи ја 
уве ре ња ко му ни та ри сти сма тра ју од го вор ним за са вре ме не дру-
штве не про бле ме, па тек оста је за да так не ким бу ду ћим те о ре ти ча-
ри ма и де лат ни ци ма да се ко му ни та ри стич ка по зи ци ја прак тич но-
по ли тич ки ар ти ку ли ше, уко ли ко је не што та кво уоп ште и мо гу ће. 
Фак тич ки, ко му ни та ри зам те жи да у те о риј ском сми слу за ме ни 
ин ди ви ду а ли стич ки ли бе ра ли зам и ли бе рал ни цен тар по зи ци јом 
„истин ског“ ко му ни та ри стич ког цен тра. Као што се мо же за кљу-
чи ти из прет ход но да тог ди ја гра ма ко му ни та ри зам ста вља на гла-
сак на за јед ни цу и по пи та њу кул ту ре, али и у слу ча ју еко но ми је. 
Код ин ди ви ду а ли зма, сми са о ног по ла зи шта ли бе ра ли зма, ства ри 
су обр ну те јер је по је ди нац цен тар све га ка ко у сфе ри кул ту ре, та-
ко и у по љу еко но ми је. Ме ђу тим, оно што је за ни мљи во је да ко-
му ни та ри зам ни је ни по што не ка си ро ва не га ци ја ли бе ра ли зма, већ 
пре ње го ва на до град ња пој мом за јед ни це и у свом од но су пре ма 
ли бе ра ли зму ко му ни та ри зам ста је на по ла пу та и упра во за то ће 
кри ти ке ли бе ра ли зма ко је до ла зе од стра не со ци јал де мо кра ти је и 

4) Ко му ни та ри зам се ве о ма чу ва да не сту пи отво ре но на де сни цу и сво ју по зи ци ју спе ци-
фи ку је као „ра ди кал ни цен тар“, али, као што ће мо ви де ти ка сни је у ра ду, у овој те о ри ји 
не ма би ло ка квог ра ди ка ли зма, већ упра во су прот но, у њој има то ли ко те о риј ског ком-
про ми сер ства, да она ко нач но оста је у не ком не де фи ни са ном про сто ру из ме ђу ле ви це и 
де сни це, ко ји је и те о риј ски и прак тич но ве о ма про тив ре чан и оне мо гу ћа ва да се од овог 
ста но ви шта на пра ви у прак си спро во дљив по ли тич ки кон цепт 
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со ци ја ли зма би ти мно го озбиљ ни је. Ко му ни та ри сти се не за ла жу 
за не ки ме шо ви ти об лик сво ји не, већ оста ју стрикт но при кон цеп ту 
при ват не сво ји не на пот пу но исти на чин као и ли бе ра ли. Они тек 
ко ри гу ју ли бе ра ли стич ко ста но ви ште ми шљу да еко но ми ја мо ра да 
се усред сре ди на за јед ни цу и сма тра ју да пра ва по је ди на ца тре ба 
да бу ду ста вље на у ши ри кон текст за јед ни це. Они у ства ри ну де 
до пу ну и у не ким слу ча је ви ма ре де фи ни ци ју пој мо ва ко ји сто је у 
осно ви ли бе рал не иде о ло ги је. При то ме су кључ на три пој ма, ко-
ја у на став ку мо ра ју би ти од ре ђе на у ци љу схва та ња ко му ни та ри-
стич ког ста но ви шта. То су: по јам оп штег до бра, по јам по зи тив них 
пра ва и по себ но ва жан по јам соп ства, схва ће ног као по тра га за 
ме стом по је дин ца у дру штву. 

Оп ште до бро је дав на шњи Ари сто те лов прак тич ни по сту лат 
ко ји на ла зи мо у ње го вим етич ким спи си ма,5) а ко ји ће ко му ни та ри-
сти са да по ку ша ти да при ла го де са вре ме но сти, уз не до вољ но хер-
ме не у тич ко раз у ме ва ње раз ли чи то сти са вре ме них усло ва у од но су 
на оне ан тич ке у ко ји ма је пи сао Ари сто тел, услед че га њи хо ва те-
о ри ја ве о ма че сто зву чи ро ман тич но и без ма ло па те тич но. Ала стер 
Ме кин та јер, углед ни ко му ни та ри ста, дао је при каз овог пој ма у 
сво јој књи зи „Крат ка исто ри ја ети ке.“6) Ме кин та јер пр во на во ди 
Ари сто те ло во ви ђе ње до бра: „Ако, да кле, по сто ји не ка ква свр ха 
на ших де ла ко ју же ли мо због ње са ме, и све оста ло ра ди ње, и не 
из а би ре мо све због че га дру го га, ја сно је да она мо ра би ти до бро, и 
то оно нај ви ше.“7) Ов де за кљу чу је мо да је по јам до бра ве зан за свр-
хо ви то де ло ва ње ко је на ди ла зи нас са ме, услед че га то де ло ва ње 
до би ја ко лек тив ни ка рак тер ко ји на ди ла зи пу ко га по је дин ца. Ов де 
на ла зи мо су шти ну ко му ни та ри стич ког ар гу мен та - ни је до бро оно 
што је збир мак си мал них (его и стич них) те жњи свих по је ди на ца, 
већ је то за јед нич ко де ло ва ње са свр хом, ко је спа ја љу де и про жи ма 
их прак тич ном вр ли ном ко ја кон сти ту и ше за јед ни цу и њој до кра ја 
слу жи. Ме кин та јер слу же ћи се Ари сто те ло вим ми сли ма то да ље 
пот кре пљу је8) при ка зу ју ћи две вр сте ум но сти: јед ну ко ја је у про-
це су јед но став ног (здра во)ра зум ског ми шље ња, где здра во ра зум-
ско ра су ђи ва ње чи ни са му ту де лат ност у сми слу чи сте вр ли не 
здра во ра зум ског су ђе ња, и дру ге ва жни је, на про сто кључ не де лат-
но сти ума, по име ну мо рал не вр ли не у сми слу мо рал не раз бо ри то-
сти (фро не зи са у ари сто те лов ском сми слу) ко ја не слу жи ис кљу чи-
во по је дин цу, већ чи та вој за јед ни ци. (Здра во)ра зум ске вр ли не су у 

5) Ари сто тел, Ни ко ма хо ва ети ка, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски 
Кар лов ци-Но ви Сад, 2003. 

6) Ала стер Ме кин та јер, Крат ка исто ри ја ети ке, Пла то, Бе о град, 2000.

7) Ибид. стр. 79.

8) Ибид. стр. 85.
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су шти ни опред ме ће не у де ло ва њу по је дин ца ка ње го вим лич ним 
ин те ре си ма. На про сто, (здра во)ра зум ске вр ли не пред ста вља ју све-
у куп ност про це са ра су ђи ва ња, ра ци о нал ног из бо ра и све при сут-
них кал ку ла ци ја ко је ин ди ви дуа оба вља ка ко би уна пре ди ла свој 
лич ни по ло жај у дру штву. Ме кин та јер, као и дру ги ко му ни та ри сти 
на кон ње га, не не ги ра ју ова кву вр сту до ба ра ко је при ба вља ју по је-
дин ци про це сом здра во ра зум ског ра су ђи ва ња, што је чак и ну жно 
за оп ста нак у све ту ко ји нас окру жу је. Ипак, они мо рал не вр ли не 
(вр ли не мо рал но га су ђе ња) ста вља ју у ред ви ших рад њи – у ред 
ум них рад њи у пра вом зна че њу пој ма ума ко ји на ди ла зи ого ље ни 
здра ви ра зум – упра во за то што мо рал не вр ли не кон сти ту и шу за-
јед ни цу, ко ја не би би ла мо гу ћа без мо рал них по сту ла та по пут, на 
при мер, уме ре но сти или да ре жљи во сти, ко ји ма се на ди ла зе его и-
стич ни по ри ви. Ме кин та јер твр ди сле де ће по ре де ћи ове две вр сте 
вр ли на: „Кон траст са на шим при род ним вр ли на ма (ра зум ским вр-
ли на ма) је очи гле дан, ми нај пре има мо при род ну спо соб ност, а по-
том је упра жња ва мо, док код мо рал не вр ли не сти че мо на ви ку чи-
не ћи нај пре од ре ђе на де ла.“9) Ова по став ка нам ка зу је да се, сход но 
ко му ни та ри стич ком ста но ви шту, мо рал учи и да је по треб на за јед-
ни ца ко ја ће тај мо рал га ји ти и уса ђи ва ти у по је дин це, док су ра-
зум ске вр ли не уро ђе не. На ме ће се пи та ње, за што нам је уоп ште 
по треб но то оп ште до бро ко је се до сти же мо рал ном вр ли ном, ако 
мо же мо ра зум ском вр ли ном у ви ду здра во ра зум ског су ђе ња јед но-
став но обез бе ди ти соп стве ни ин ди ви ду ал ни бо љи так? Ко му ни та-
ри стич ки од го вор је јед но ста ван – ин ди ви ду ал ни бо љи так ни је 
исто вре ме но ну жно и бо љи так за јед ни це и они су у ово ме не сум-
њи во у пра ву и је ди но има ју про блем ка ко да на ве ро до сто јан и 
прак ти чан на чин обез бе де це лис ход но ко лек тив но де ло ва ње, ко је 
се у дру штве ној ствар но сти ипак не мо же обез бе ди ти мо ра ли стич-
ким апе ли ма, већ је по треб но пре ци зи ра ти кон крет не ин стру мен те 
за про из вод њу ко лек тив ног ето са. Став ко му ни та ри ста је мо ра ли-
стич ки и за њих збир его и стич них ин ди ви ду ал них до би ти не мо же 
да кон сти ту и ше за јед ни цу и по њи ма за јед ни цу мо же да кон сти ту-
и ше са мо за јед нич ко свр сис ход но де ло ва ње по је ди на ца, за шта им 
је по тре бан упра во скуп за јед нич ких мо рал них вр ли на. У прак си 
би, да се спе ци фи ку је њи хо во ста но ви ште, до бро до шао при мер 
бес кућ ни ка. У ли бе рал ном ин ди ви ду а ли зму, по је дин ци ру ко во ђе-
ни соп стве ним ин те ре сом не ма ју ко ри сти од по ма га ња бес кућ ни-
ци ма, јер ни на ко ји на чин по моћ том чо ве ку не би уна пре ди ла бла-
го ста ње ин ди ви дуе во ђе не лич ним ин те ре си ма. У ко му ни тар ном 
дру штву ства ри би би ле дру га чи је. За ко ном оп штег до бра, ко ји се 
спро во ди тех ни ком ко лек тив ног де ло ва ња, тај бес кућ ник би си гур-

9)  Ала стер Ме кин та јер, Крат ка исто ри ја ети ке, Пла то, Бе о град, 2000, стр. 85. 
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но био об у хва ћен и ње гов по ло жај би био по бољ шан уз по врат но 
оче ки ва ње од тог чо ве ка да он са да по ста не ко ри стан део дру штва, 
од но сно да се сам укљу чи у кон цепт оп штег до бра, од ко га је до био 
по моћ и со ци јал ну ин фу зи ју, те да уче ству је у ње ној да љој ди стри-
бу ци ји. Ко му ни та ри зам на сто ји да по нов но ожи ви дух за јед ни це, 
ко ја не ма за циљ да угу ши раз ли ке ме ђу по је дин ци ма и да на мет не 
јед но о бра зност, али ко ја увек из но ва, кроз осо би ти об лик ба зич ног 
кон сен зу са и за јед нич ки упра жња ва них вр ли на, пру жа под сти цај 
љу ди ма да ко лек тив но де лу ју на ди ла зе ћи сво је его и стич не ин ди-
ви ду а ли зме кон цеп том за јед нич ког оп штег до бра. Сто га је це ла су-
шти на пој ма оп штег до бра, да се се бич лук и оту ђе ност ин ди ви дуа 
огра ни чи но вим окви ром дру штве них (за јед нич ких) од но са, што је 
пле ме ни та и сва ка ко оправ да на те жња до ко је пак ни је ла ко до ћи 
пу ким мо ра ли стич ким по зи ва њем на за јед ни цу, ме ђу соб ну со ли-
дар ност и не ко оп ште до бро, већ за њу тре ба има ти на рас по ла га њу 
кон крет не дру штве не (по ли тич ке) ин стру мен те, о че му ко му ни та-
ри сти пак ве о ма ма ло пи шу, сма тра ју ћи за јед ни цу као не што уна-
пред, јед но став но, да то. Уме сто кон кре ти за ци је соп стве не по зи ци-
је, ко му ни та ри сти и њи ма срод ни ауто ри се окре ћу по ле ми ци са 
ли бе ра ли змом на сто је ћи да та ко за до би ју ле ги ти ми тет, па та ко, на 
при мер, Вил Ки мли ка твр ди10) да ли бе рал на др жа ва да би за др жа ла 
сво је не у трал но оп хо ђе ње пре ма гра ђа ни ма, прет по ста вља да је 
соп ство сва ког по је дин ца нео п те ре ће но дру штве ном уло гом по ме-
ну те ин ди ви дуе, чи ме по ста је ап стракт ним пој мом ко ји не мо же 
на ћи сво ју при ме ну у ре ал но сти дру штве них од но са. Ко му ни та ри-
сти су бо љи у кри ти ци ли бе ра ли зма не го у спе ци фи ка ци ји соп стве-
них ста но ви шта. Рол сов мо дел „прав де као пра вич но сти“ ба зи ран 
на ап стракт ном ли бе ра ли стич ком ста но ви шту је те о риј ски су пер и-
о ран, ис кљу чи во ап стракт но гле да но, у од но су на ко му ни та ри-
стич ки мо дел, али овај дру ги по ку ша ва да на ђе кон крет но дру-
штве но уте ме ље ње у кон цеп ту за јед ни це и да бу де прак тич ни ји, 
што му опет са мо по ло вич но по ла зи за ру ком. Рол сов мо дел је нај-
ве ће до стиг ну ће ли бе рал ног мо ра ли зма као над град ње Кан то вог 
уни вер зал ног мо ра ла и он је сво је вр сно са вре ме но ана ло шко пре-
при ча ва ње Хри сто вог по сту ла та „не чи ни дру го ме оно што не же-
лиш дру ги да чи ни те би“. Овај мо дел зах те ва од сва ког по је дин ца 
да се ста ви на ме сто дру гих па да на осно ву то га са ме ри сво ја хте-
ња и ин те ре се, те је то зах тев „ре во лу ци је из ну тра“ и де лу је као 
ап со лут но пра ви чан у ап стракт ним уни вер зал ним ка те го ри ја ма, 
по пут кан то вог ка те го рич ког им пе ра ти ва. Ко му ни та ри стич ки зах-
тев је спо ља шњи и, за раз ли ку од прет ход ног, ми ни мал ни ји и пар-

10) Аlan Pat ten, Li be ral ega li ta ri a nism and the ca se for sup por ting na ti o nal cul tu re, 
 Ин тер нет: http://www.prin ce ton.edu/~a pat ten/mo ni star tic le.pdf, (при сту пље но 21/05/2014)
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ти ку лар ни ји, и он на ла же по је дин цу да огра ни чи сво је ин ди ви ду-
ал но до бро за рад за јед ни це ко јој тре ба да при па да, чи је вр ли не 
тре ба да усво ји и ко ја, за уз врат, тре ба да му пру жи ко лек тив на до-
бра при пад но сти, уза јам ног по што ва ња и по ве за но сти. Јед но став-
но ре че но, док Ролс ли бе ра ли стич ки ин ди ви ду а ли зам по ку ша ва 
раз ре ши ти „уну тра шњим пу тем“ ра ци о на ли стич ки на кан тов ски 
на чин - ап стракт ним мо рал ним им пе ра ти вом, што мо же, али и не 
мо ра да тан ги ра кон крет ну дру штве ну ствар ност, ко му ни та ри сти 
га на сто је пре ва зи ћи „спо ља шњим пу тем“ – до не кле ро ман ти зо ва-
ним си ту и ра њем по је дин ца у за јед ни цу, уну тар ко је би по је ди нац 
тре ба ло да ужи ва од ре ђе на пра ва, али и да при хва ти од ре ђе не оба-
ве зе, ко је су дру штве но де фи ни са не. 

Ова ко до ла зи мо до пој ма по зи тив них пра ва ко ји је под јед на-
ко бре ме нит и пун зна че ња као и прет ход но опи са но на че ло оп шег 
до бра. По зи тив на пра ва од ре ђу ју оно што тре ба чи ни ти, а не га тив-
на оно што не тре ба чи ни ти. Као што зна мо, ли бе ра ли зам увек да је 
при мат не га тив ним пра ви ма, док ко му ни та ри зам те жи ка по зи тив-
ним, са на по ме ном да ни јед ни ни дру ги не ис кљу чу ју онај скуп 
пра ва ко ји је ма ње за сту пљен у њи хо вом уче њу. Ко му ни та ри сти 
пре фе ри ра ју тзв. по зи тив на пра ва за то што она ја сно де фи ни шу 
обли га ци је по је дин ца пре ма за јед ни ци, то јест, по зи тив на пра ва са 
со бом по вла че и по зи тив не оба ве зе. Све ово тре ба ло би да ис хо-
ду је ак тив ним ин ди ви ду а ма ко је пар ти ци пи ра ју у жи во ту за јед ни-
це, уну тар ко је ужи ва ју од ре ђе на пра ва, али уну тар ко је под ле жу 
и од ре ђе ним оба ве за ма. Из вор пра ва је још је дан те о риј ски су коб 
ко му ни та ри ста и ли бе ра ла, и по овом пи та њу ко му ни та ри стич ка 
те о ри ја је нај плод ни ја, јер је нај бли жа ем пи риј ској дру штве ној 
ствар но сти. Чарлс Теј лор у сво јој кул ту ро ло шкој ана ли зи мо дер-
ног до ба на сло вље ној „Бо лест мо дер ног до ба“11) на во ди зна чај по-
је ди нач ног прав ног обра сца од ре ђе не за јед ни це за по себ ност те 
за јед ни це у сми слу свој стве но сти ко ју она пру жа. Ако са да узме мо 
у об зир овај став и ста ви мо га у ра ван са ли бе ра ли стич ким те о ри-
ја ма о ап стракт ном уни вер зал ном из во ри шту пра ва, што углав ном 
ду гу ју кон цеп ци ји при род ног пра ва на ко ју се на сла ња ју, мо же мо 
за кљу чи ти да је, на су прот то ме, за ко му ни та ри сте прав ни си стем 
под ло жан тра ди ци ји сва ке кул ту ре или ци ви ли за ци је за себ но12). 

11) Чарлс Теј лор, Бо лест мо дер ног до ба, Чи го ја штам па, Бе о град, 2002. го ди не, стр. 69.

12) Ка ко би ово пот кре пи ли јед ним до ма ћим при ме ром, мо же мо ре ћи да је, на при мер, наш 
ве ли ки прав ник Вал та зар Бо ги шић, са сво јим прав ним ре мек-де лом као што је Оп шти 
имо вин ски за ко ник Цр не Го ре, иако је жи вео век пре ово га спо ра ли бе ра ла и ко му ни та-
ри ста о по ре клу пра ва, по овом пи та њу мно го бли жи ко му ни та ри стич кој не го ли бе рал-
ној по зи ци ји, јер је свој за ко ник на пи сао та ко што је узео у об зир ак ту ел не оби ча је Цр не 
Го ре, њен уну тра шњи мо рал и ње ну кул ту ру и тра ди ци ју, те је овим „ре цеп том“ до шао 
до пра вог ма лог прав нич ког ре мек-де ла. Вал та зар Бо ги шић, Оп шти имо вин ски за ко ник 
за Кња же ви ну Цр ну Го ру, ЦИД-Слу жбе ни лист СЦГ, Под го ри ца-Бе о град, 2004.
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Ли бе ра ли не пра ве ова кве „кул ту ро ло шке“ раз ли ке и они људ ска 
пра ва ви де као уни вер зал на, оп шта и нео ту ђи ва, са фак тич ким из-
во ром у пој му при род них пра ва. На су прот њи ма, је дан од во де-
ћих ко му ни та ри стич ких ми сли ла ца Мајкл Сан дел13), не при хва та 
да „Ар хи ме до ва тач ка“ мо ра би ти у при род ном пра ву, јер је оно, 
по ње му оп те ре ће но епи сте мо ло шком не са вр ше но шћу. Он сма тра 
да је сми са о на зам ка ли бе рал ног уче ња о људ ским пра ви ма у то ме 
што оно прет по ста вља ап стракт ни тран сце ден тал ни из вор пра ва, 
што овај прав ни обра зац чи ни ри гид ним, не про ме њи вим и нео се-
тљи вим на кул ту ро ло шке и оста ле ем пи риј ске раз ли ке. То та ко ђе 
зна чи да мо же мо на и ћи на ве ли ки сте пен ри гид но сти пра ва ка да 
оно де лу је на по је дин це, јер оно уоп ште не при ме ћу је дру штве-
не гру пе у њи хо вој со ци о ло шкој кон крет но сти и раз ли чи то сти (у 
ства ри сва груп на пра ва, сход но овом прав ном обра сцу, про ис ти чу 
из прав ног ста ту са по је дин ца, што ко ин ци ди ра са ли бе рал но ин ди-
ви ду а ли стич ким ста но ви штем да је сва ка гру па збир по је ди на ца), 
док су за ко му ни та ри сте (слич но као за марк си сте у из ве сном сми-
слу) упра во дру штве не гру пе глав но из во ри ште пра ва и не по сто-
ји не ко ап стракт но при род но или по зи тив но пра во из ван кон тек-
ста од ре ђе не дру штве не гру пе ко ја је ње гов но си лац. Раз ли ка по 
овом пи та њу из ме ђу марк си ста, со ци ја ли ста и со ци јал де мо кра та 
на јед ној стра ни и ко му ни та ри ста на дру гој је у то ме што пр ви дру-
штве не гру пе ко је су но си о ци пра ва не ве зу ју за, за њих ве ро ват но 
су ви ше ро ман ти зо ван кон цепт за јед ни це, док дру ги упра во у том 
кон цеп ту ви де ба зу чи та во га дру штва и ње го вог прав ног обра сца. 
Сто га се пр ви мо гу асо ци ра ти са ле ви цом, а дру ги су и по ред сво-
јих цен три стич ких про кла ма ци ја бли жи де сни ци. 

На кра ју овог де ла ра да по све ће ног основ ним пој мо ви-
ма ко му ни та ри стич ке по ли тич ке те о ри је нам оста је да об ра ди мо 
кон цепт соп ства, од но сно лич ног иден ти те та, као још јед но из-
во ри ште све са др жај ног кон флик та из ме ђу ли бе ра ли зма и ко му ни-
та ри зма. Чарлс Теј лор се ба ви про бле мом „ауто цен трич но сти“14) и 
де фи ни ше је као јед ну од „бо ле сти мо дер ног до ба“. Он твр ди ка ко 
је истин ско са мо о дре ђе ње мо гу ће по сти ћи са мо кроз на ди ла же ње 
ове „ауто цен трич но сти“, од но сно кроз при пад ност од ре ђе ној за-
јед ни ци. То за пра во зна чи да ко му ни та ри сти сма тра ју да су по је-
дин ци и њи хо ве те жње и ин те ре си увек, по при ро ди људ ске дру-
штве но сти, упу ће ни ка не ком ши рем дру штве ном окви ру из ко га 
цр пе сми сао и са др жи ну свог жи во та. Ли бе ра ли твр де су прот но, 
они сма тра ју да је по је ди нац увек од ре ђен соп стве ном ин ди ви ду-
ал ном свр хо ви то шћу, при ко јој оста је чак и ка да ула зи у дру штве ну 

13) Michael Sandel, Liberalism and the limits of justice, Cambridge Press, Cambirdge, pp. 16.

14) Чарлс Теј лор, Бо лест мо дер ног до ба, Чи го ја штам па, Бе о град, 2002. 
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ин тер ак ци ју са дру гим ин ди ви ду а ма. Да кле, за ли бе ра ле дру штве-
не уло ге и при пад ност дру штве ним гру па ма и окви ри ма ни су пре-
суд на де тер ми нан та, али за ко му ни та ри сте је су. Ли бе ра ли стич ко 
ста но ви ште се ов де по ка зу је као ма ње огра ни че но од ко му ни та ри-
стич ког, али се ово дру го по ка зу је као, у овом слу ча ју, кон крет ни је, 
јер у дру штве ној ствар но сти љу ди нај че шће ни су сло бод ни да за-
и ста ап стра ху ју се бе из дру штве них уло га ко је су им за да те и они 
су, у зна чај ном сте пе ну, под њи хо вим ути ца јем. На при мер, бе лац 
у Ју жној Афри ци би мо жда же лео да се огра ди од исто ри је тла че-
ња и дис кри ми на ци је над црн ци ма у тој зе мљи, али то не зна чи да 
ће га сви чла но ви цр нач ке за јед ни це ну жно по сма тра ти на тај на-
чин и або ли ра ти га од сво је вр сне „исто риј ске од го вор но сти“, као 
мо жда не га тив ног, али че сто по сто је ћег и кон крет ног дру штве ног 
та ло га. Да кле тај до тич ни бе лац мо же се бе ви де ти као нео п те ре ће-
ног дру штве ним уло га ма и тра ди ци јом за јед ни це из ко је по ти че, 
али ће и по ред то га би ти од ре ђен објек ти ви зи ра ју ћом дру штве ном 
ствар но шћу ко ја се, на жа лост, у кон крет но сти дру штве них усло ва, 
не увек, али че сто, уз ди же из над свих су бјек тив них ауто пер цеп-
ци ја. За пра во глав на раз ли ка у овом сми слу из ме ђу ли бе ра ли зма и 
ко му ни та ри зма је што је ли бе ра ли зам у ово ме сми слу за и ста пле-
ме ни ти ји и иде а ли стич ни ји, јер се он др жи оног чу ве ног кан тов-
ског зах те ва „тре ба ња“ (не мач. sol len), јер би љу ди за и ста тре ба ло 
да по сма тра ју јед ни дру ге ис кљу чи во по људ ској ин ди ви ду ал ној 
вред но сти без пред ра су да ко је но си њи хо ва при пад ност овој или 
оној за јед ни ци, али про блем са овим је што ве ћи на љу ди то нај-
че шће не чи ни, па је уто ли ко ко му ни та ри стич ко ста но ви ште, по 
овом пи та њу, ре а ли стич ни је, док је ли бе ра ли стич ко ста но ви ште, 
по овом пи та њу, не сум њи во пле ме ни ти је. 

Су коб из ме ђу ли бе ра ли зма и ко му ни та ри зма је сто га су коб 
из ме ђу оно га што би „тре ба ло“ да се чи ни на не ком ни воу, до ду-
ше ве о ма по жељ ног, али и ве о ма ап стракт ног мо ра ла, и оно га ка ко 
„је сте“ у кон крет но сти дру штве них од но са, у ко ји ма су љу ди пу ни 
пред ра су да и где тек ма њи ни љу ди по ла зи за ру ком да се уз диг не 
из над пред ра су да ко је су на сле ди ли. Мо жда је нај бо љи при мер за 
овај ар гу мент пред сед ник Сје ди ње них Др жа ва Ба рак Оба ма. На и-
ме, он се лич но де кла ри ше као Афро-Аме ри ка нац, то јест као аме-
рич ки цр нац, али он за пра во по ти че из ме ша ног бра ка при че му су 
га вас пи та ва ли ба ба и де да по мај ци ко ји су обо је би ли бел ци са 
Сред њег За па да САД-а, ко ји, пак, ва жи за ба сти он тра ди ци о нал не 
аме рич ке „бе лач ке“ кул ту ре. Ли бе рал ни ар гу мент би био да је Ба-
рак Оба ма у де кла ра ци ји соп стве ног иден ти те та сам иза брао да бу-
де део цр нач ке за јед ни це, да је то ње гов жи вот ни из бор и пра во на 
са мо о дре ђе ње соп ства. С дру ге стра не, ко му ни та ри сти би ре кли да 
је си ту а ци ја дру га чи ја, те би твр ди ли да је због струк ту ре аме рич-
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ког дру штва ње му „спо ља“ до де ље на уло га црн ца те да је он сме-
штен у ту ка те го ри ју без об зи ра на ње го ву лич ну ауто пер цеп ци ју. 
Ко му ни та ри сти би ре кли да су у прак си сви љу ди ко је је он сре тао 
као део аме рич ког дру штва ви де ли да он ни је бе ле пу ти, услед че га 
су га ауто мат ски сме шта ли у ка те го ри ју црн ца, те да у ствар но сти 
мла ди Оба ма ни је имао из бо ра осим да од и гра дру штве ну уло гу 
ко ја му је до де ље на, упр кос то ме што је по ди зан и што је од ра стао 
као део „бе лач ке“ кул ту ре Аме ри ке. 

За ко му ни та ри сте соп ство ни је под ап со лут ном кон тро лом 
по је дин ца, јер је по њи ма са мо ре флек си ја сва ког по је дин ца под 
ути ца јем дру штве ног огле да ла, од но сно на чи на на ко ји нас дру ги 
до жи вља ва ју, што мо жда ни је иде а ли стич ко и еман ци пи ра ју ће, али 
је ве о ма ре а ли стич ко ста но ви ште. На ша лич ност је, сход но ко му-
ни та ри стич ким те о ре ти ча ри ма, сво је вр сна ди ја лек тич ка син те за; 
оно га што же ли мо би ти и оно га што дру ги око нас оче ку ју да бу-
де мо. Што зна чи да су те о рет ски и ли бе ра ли и ко му ни та ри сти у 
пра ву, јер је те шко по ну ди ти те о риј ске до ка зе да су јед ни у пра ву, 
а дру ги у кри ву, при че му кон крет на дру штве на прак са че шће за 
пра во да је, по овом пи та њу, ко му ни та ри сти ма и то чак у ли бе рал-
но на стро је ним дру штви ма као што је, на при мер, оно аме рич ко, а 
ка мо ли у кон зер ва тив ни јим и тра ди ци о нал ни јим дру штви ма. Ва-
жно је ипак на по ме ну ти да по сто је опа сно сти од ова квог ко му ни-
та ри стич ког схва та ња иден ти те та ве за ног за за јед ни цу, ако би се он 
ту ма чио као не ка вр ста на ци о нал ног, ет нич ког, ра сног, кул тур ног 
или би ло ко јег дру гог екс клу зи ви те та, на спрам гра ђан ске ин клу-
зив но сти. Ко му ни та ри зам ну ди је дан прин цип гра ђан ства сли чан 
оно ме у ан ти ци као на че ло да су сви оба ве зни да бу ду део ко лек ти-
ва и ра де за ње го во „до бро“, где се ула зи у про блем по тен ци јал ног 
су ко ба из ме ђу раз ли чи то схва ће них ко лек тив них „до ба ра“, бу ду ћи 
да у мо дер ном све ту не ма мо, као у ан ти ци, јед но је ди но оп ште и 
уни вер зал но до бро. Ко му ни та ри зам има про блем, јер же ли да ап-
со лу ти зу је на ан тич ки на чин, оно што је у мо дер ном све ту по се би 
ре ла тив но. Ко му ни та ри сти овај про блем на сто је да ре ше уче њем 
о де мо крат ском плу ра ли зму ко лек тив них иден ти те та ко ји су сви 
јед на ки и од ко јих ни је дан ни је прет по ста вљен би ло ко јем дру гом, 
те се у овој тач ки ко му ни та ри стич ка те о ри ја укр шта са те о ри ја-
ма мул ти кул ту ра ли зма, по пут оне Ви ла Ки мли ке.15) Ова кво мул ти-
кул ту ро ло шко раз ре ше ње спо ра из ме ђу раз ли чи тих ко лек ти ви те та 
са раз ли чи тим кон цеп ци ја ма „до бра“ не до зво ља ва ко му ни та ри-

15)  Вил Ки мли ка је срж свог мул ти кул ту ро ло шког ста но ви шта из ра зио на сле де ћи на чин: 
„Сло бо да укљу чу је до ступ ност пра вље ња из бо ра из ме ђу мно го мо гућ но сти и на ша со-
ци је тал на кул ту ра не са мо што ну ди све те мо гућ но сти, не го им да је и зна че ње.“ 

 Аlan Pat ten, Li be ral ega li ta ri a nism and the ca se for sup por ting na ti o nal cul tu re, 
 Ин тер нет: http://www.prin ce ton.edu/~a pat ten/mo ni star tic le.pdf, (при сту пље но 21/05/2014)
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стич кој по ли тич кој те о ри ји да оде на екс трем ну де сни цу на ко ју 
су оти шле мно ге дру ге те о ри је ко је су се на сла ња ле на ан тич ко 
ми шље ње, већ је упра во за др жа ва на по зи ци ји бла гог кон зер ва тив-
ног цен тра, ко ји на сто ји да ус по ста ви мир ну ко ха би та ци ју и ко ег-
зи стен ци ју раз ли чи тих иден ти те та. 

3.ОГЛАВНИМДЕЛИМАКОМУНИТАРИЗМА

Оста је нам још да у по след њем де лу ра да обра ти мо па жњу 
на че ти ри кључ на по ли тич ка спи са ко ја су обе ле жи ла са вре ме ну 
ко му ни та ри стич ку по ли тич ку те о ри ју; Ме кин та је ро во „Тра га ње за 
вр ли ном“16), Теј ло ро ву „Бо лест мо дер ног до ба“17), Вол це ро ва „Под-
руч ја прав де“18) и Сан де лов „Ли бе ра ли зам и огра ни че ња прав де.“19) 
Сва ки од на бро ја них спи са је ре пре зен та ти ван за ауто ра ко ји га је 
на пи сао, па исто вре ме но пре ко спе ци фи ка ци је ових спи са мо же мо 
спе ци фи ко ва ти и по је ди нач ну по ли тич ку ми сао во де ћих те о ре ти-
ча ра ко му ни та ри зма.

Ала стер Ме кин та јер се, као што смо ви де ли ка да је ра ни је 
у ра ду би ла реч о ње го вој ре цеп ци ји Ари сто те ло вих етич ких спи-
са, ба ви пој мом вр ли не у са вре ме ном дру штву са ком па ра тив ним 
освр том на вр ли ну кроз ра зна до ба. Ме кин та јер твр ди да у са вре-
ме ној ми сли по сто је две основ не пре пре ке ко је спре ча ва ју да се 
пи та ње вр ли не по сма тра као кључ но пи та ње дру штве них од но са: 
„Пр ва пре пре ка је скло ност да се о људ ским по ступ ци ма ми сли 
ато ми стич ки и да се сло же не тран сак ци је и рад ње ана ли зи ра ју у 
сми слу јед но став них ком по не на та. Дру га про ис ти че из чи ње ни це 
да, ако се жи вот це па на мно штво сег ме на та, он да ће сва ки од тих 
де ло ва по се до ва ти соп стве не нор ме и об ли ке по на ша ња.“20) Ово је 
ди рект но по ве за но са Ари сто те ло вим ви ђе њем вр ли не као не пре-
кид ним и це лис ход ним ни зом на сто ја ња и по на ша ња у скла ду са 
оп штим до бром као не ком вр стом ко лек тив ног дру штве ног ето са. 
Да кле, оп ште до бро је оно ко је ема ни ра од ре ђен етич ки обра зац 
у по ље јав но сти ко је та ко ни је ис пра жње но од дру штве них вред-
но сти, већ су упра во дру штве не вред но сти ин те гра тив ни фак тор 
дру штва. Дру штве не уло ге и оба ве зе пре ма за јед ни ци од ма ле на до 
ста ро сти мо ра ју сто га би ти уна пред од ре ђе не да би са ма за јед ни ца 
мо гла да, ко лек тив но де лу ју ћи, обез бе ди сво јим чла но ви ма оп ште 

16) Ала стер Ме кин та јер, Тра га ње за вр ли ном, Пла то, Бе о град, 2006.

17) Чарлс Теј лор, Бо лест мо дер ног до ба, Чи го ја штам па, Бе о град, 2002. 

18) Мајкл Вол цер, Под руч ја прав де, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2000.

19) Mic hael San del, Li be ra lism and the li mits of ju sti ce, Cam brid ge Press, Cam bird ge

20) Ала стер Ме кин та јер, Тра га ње за вр ли ном, Пла то, Бе о град, 2006, стр. 261.
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до бро као вр сту од ре ђе ног дру штве ног ето са. Ме кин та јер твр ди, 
су прот но ег зи стен ци ја ли сти ма као што је, на при мер, Сар тр, ко-
ји је твр дио да ег зи стен ци ја прет хо ди есен ци ји21) и у фе но ме но-
ло шком и у дру штве ном сми слу, да соп ство ни ка ко не мо же би ти 
одво је но од дру штве не уло ге, јер се на тај на чин ства ра дру штве но 
не моћ на осо ба, она ко ја је са јед не стра не не ис пу ње на (ис пра жње-
на од дру штве них са др жа ја) бу ду ћи да при па да са мо се би, а са дру-
ге оту ђе на, јер не по сто је дис по зи ти ви ко ји би је при во ле ли да ра ди 
на оп штем до бру. На рав но, су прот но од ово га, Сар тр ре во лу ци о-
нар но ми сли да је упра во кон цеп ци ја „оп штег до бра“ ми шље ног на 
ан тич ки на чин на ив на, ла жна и спу та ју ћа, јер је то за пра во „оп ште 
до бро“ са мо јед не, вла да ју ће кла се, ко је слу жи за иде о ло шко, еко-
ном ско и по ли тич ко по ро бља ва ње дру ге кла се. За Сар тра по сто је-
ћи (тра ди ци о нал ни) дру штве ни са др жа ји оне мо гу ћа ва ју еман ци-
па ци ју дру штва и за то не са мо да ни је пре по руч љи во по је дин цу да 
у њих уто не, већ им се он мо ра отво ре но су прот ста ви ти ако же ли 
да ре а ли зу је сво ју пра ву сло бо ду, ко ја за Сар тра овим не по ста је 
пра зна већ упра во по ста је бре ме ни та мо гућ но сти ма, ко је би би-
ле око ва не ако би свест по је дин ца оста ла спу та на на ив но ми шље-
ним „оп штим до бром“. За Сар тра би, иако ни је био екс пли цит но 
упо знат за ко му ни та ри стич ком те о ри јом ко ја је на ста ла већ ка да 
је он сти гао на крај свог жи вот ног и ми са о ног пу та, те о ри ја ко му-
ни та ри зма би ла на ив на, плит ка и ма ни пу ла тив на и он би си гур но 
сма трао да ни је мо гу ће ми сли ти на ова кав на чин на кон Марк са. 
Би ло ка ко би ло, Ме кин та јер, за бри нут ви ше по пут не ког сре ског 
управ ни ка за ста бил ност за јед ни це, не го но шен ми шљу да бу де не-
ки мо ну мен та лан ми сли лац по пут Сар тра пи ше: „Сва ко де ло ва ње 
у се би са др жи еле мен те на ме ре, дру штве но сти и осе ћа ја исто ри-
је.“22) Сход но то ме, по ње му, ко лек тив но де ло ва ње, про из и ла зи из 
на ме ре осо бе ко ја је про же та „вр ли ном“, осе ћа ја по ве за но сти са 
дру ги ма у тој за јед ни ци и не из бе жних при ме са тра ди ци је. Фак тич-
ки, сва ка рад ња мо ра би ти кон тек сту а ли зо ва на у ме ђу соб ној ин-
тер ак ци ји љу ди ко ји чи не за јед ни цу, јер на тај на чин ко лек тив но 
де ло ва ње да је по је дин цу сми сао и осе ћај при пад но сти. Ко му ни та-
ри сти зах те ва ју да се наш кор пус не га тив них пра ва су зи, на уштрб 
по зи тив них оба ве за, што би, по њи ма, у крај њој ли ни ји по го до ва ло 
сви ма. Да би ова ква жр тва би ла мо гу ћа по треб на је „вр ли на“ на на-
чин на ко ји је Ме кин та јер пред ста вља, што је сте те о риј ски на ив но 
ста но ви ште, али са ста но ви шта ста бил но сти дру штва ве ра у не што 
ова кво мо же би ти прак тич на и ко ри сна по дру штве ну ко хе зи ју ко ју 
упра во, ка ко ис ку ство по ка зу је, бо ље пра ве на ив на, не го озбиљ-

21) Жан Пол Сар тр, Ег зи стен ци ја ли зам и марк си зам, Но лит, Бе о град, 1973. 

22) Ала стер Ме кин та јер, Тра га ње за вр ли ном, Пла то, Бе о град, 2006, стр. 261.
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на те о риј ска ста но ви шта.23) Ме кин та је ров до при нос је сте по нов-
но вра ћа ње пој ма за слу ге у рас пра ву о прав ди, као о нај бит ни јој 
вр ли ни.24) Код Рол са је прав да усме ре на на по тре бе свих љу ди без 
из у зет ка, без об зи ра на то ка ко су они у ло шем дру штве ном по ло-
жа ју до шли у та кву по зи ци ју. За Ме кин та је ра је, пак, нај ва жни је 
осе ћа ње за слу ге, јер по ње му не ки љу ди у ло шем по ло жа ју ни су 
ту за слу же но, али не ки и је су, те ко му ни та ри стич ко ви ђе ње вр ли не 
кроз ко лек тив но де ло ва ње ја сно мо же рас ту ма чи ти ту за слу гу као 
слу же ње, од но сно не слу же ње, за јед ни ци. Др жа ва и дру штво има-
ли би оба ве зу да по мог ну оном по је дин цу у ло шем по ло жа ју ко ји 
је од ли ко ван вр ли ном, од но сно оно ме ко ји при хва та ова кав оп шти 
дру штве ни обра зац, док су они ко ји га не при хва та ју пре пу ште ни 
са ми се би, при че му је у овом сег мен ту ко му ни та ри стич ка те о ри ја 
ви дљи во ис кљу чу ју ћа. У прак си то зна чи да би, ако при хва ти мо 
прав ду као вр ли ну и за слу гу као ме ри ло ин тер вен ци је, дру штве ни 
кон сен зус из ви рао из по тре бе за оп штим до бром и на сто јао да по-
мог не сва ко ме ко то ком жи во та ра ди на по сти за њу оп штег до бра 
схва ће ног на овај на чин. За кљу чак је да ко му ни та ри сти не же ле не-
у трал ну др жа ву, већ они же ле др жа ву ко ја ће би ти су ди ја ко де лу је 
у скла ду са вр ли ном, а ко не, и упра во у ово ме мо же би ти про блем 
ко ји ли бе ра ли не ма ју – про блем да се не ко пер ма нент но ис кљу чу-
је из за јед ни це, јер не де ли са њом кон цеп ци ју „оп штег до бра.“ У 
овој тач ци ко му ни та ри стич ка те о ри ја по ста је отво ре но кон зер ва-
тив на, те је ово у пот пу ној су прот но сти са ли бе рал ном кон цеп ци-
јом вред но сно не у трал не др жа ве и сва ком ли бе ра лу, али и со ци јал-
де мо кра ти и уме ре ном со ци ја ли сти, би ова кви ста во ви де ло ва ли 
из ра зи то не пра вед но и дис кри ми ни шу ће.

Сле де ћи ва жан ко му ни та ри стич ки спис ко ји ће би ти ана ли-
зи ран је сте „Бо лест мо дер ног до ба“ Чар лса Теј ло ра. У овом спи су 
се још ви ше не го код Ме кин та је ра ви ди но стал ги ја за ан тич ким 
вред но сти ма, су прот ста вља ње по ли тич кој мо дер ни и исти на и ван 
став да је мо гу ће мо ра ли стич ким апе ли ма об но ви ти у мо дер но сти 
рас то че ну по ли тич ку за јед ни цу. Теј лор ис ти че са вре ме ну кул ту ру 
„нар ци зма“ као глав ну пре пре ку да се оства ри ко лек тив но де ло-
ва ње и да се до стиг не Ме кин та је ров и Ари сто те лов по јам вр ли-
не. Док је Ме кин та је ров при ступ со ци о ло шко-струк ту ра ли стич ки, 
Теј ло ров је пси хо ло шко-ку лу тро ло шки и уто ли ко још ро ман тич-
ни ји. Пр ви још и тра жи дру штве не ме ха ни зме ко је ће до ве сти до 

23) Је дан од рет ких ми сли ла ца чи ја је ми сао озбиљ на, а ко ји је њо ме ус пео да на пра ви дру-
штве ну ко хе зи ју ко ја ће по слу жи ти за ре во лу ци о нар не про ме не је упра во Маркс, чи ја је 
ве ли чи на, ма шта ми сли ли о ње му и ње го вој те о ри ји, на про сто не са мер љи ва са ми сли о-
ци ма ко му ни та ри зма ко ји су за ње га, на про сто, ми са о ни ли ли пу тан ци и не ре флек сив ни 
ро ман ти ча ри 

24) Ала стер Ме кин та јер, Тра га ње за вр ли ном, Пла то, Бе о град, 2006, стр. 320.
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ба зич ног кон се зу са, док дру ги апе лу је да љу ди усво је дру га чи је 
вред но сти ко је би их од ве ле у истом прав цу. Теј лор за при мер узи-
ма књи гу „За тва ра ње аме рич ког ума“, Але на Блу ма25) у ко јој сто ји: 
„Као глав на ка рак те ри сти ка по гле да на жи вот обра зо ва не аме рич ке 
омла ди не уоче но је при хва та ње јед ног при лич но удоб ног ре ла ти-
ви зма. Сва ко има соп стве не вред но сти и оне се не мо гу до во ди ти у 
пи та ње“. Теј лор твр ди да се овај мо рал ни ре ла ти ви зам за сни ва на 
на че лу уза јам ног по што ва ња, што је ди рект ни из да нак ин ди ви ду-
а ли зма. Он твр ди: „Мо рал ни иде ал у осно ви са мо о ства ре ња је сте 
вер ност се би, у јед ном осо бе ном мо дер ном схва та њу.“26) Основ ни 
по сту лат ње го вог ста но ви шта ни је да је да на шње до ба обе ле же-
но не мо ра лом и се бич лу ком, јер је та квих при ме ра би ло увек кроз 
исто ри ју, по ње му је по себ ност ово га до ба што су љу ди под стак-
ну ти од стра не дру штва и по ли тич ко-еко ном ског си сте ма да та ко 
де лу ју. Теј лор твр ди да ли бе рал на др жа ва уоп ште ни је не у трал на, 
већ да та квим сво јим ста вом про па ги ра гру би ин ди ви ду а ли зам ко-
ји рас та че дру штво, што ре зул ти ра мо рал ним су бјек ти ви змом ко-
ји оне мо гу ћу је ко лек тив но де ло ва ње и при пад ност за јед ни ци. Ово 
Теј лор об ја шња ва пој мом „ети ке аутен тич но сти“27), ко ја се сво ди 
на то да са вре ме ни чо век, по ње му, ве ру је да је сло бо дан он да ка да 
сам за се бе од лу чи шта је за ње га од ре ђу ју ће, без освр та на дру-
штво и за јед ни цу ко јој при па да. Оно што он за ме ра овом „дис кур-
су аутен тич но сти“ је сте да у ствар ном све ту иде ал аутен тич но сти 
зна чи да не по сто ји је дин ствен мо рал ни дис курс ме ђу при пад-
ни ци ма јед ног дру штва. Ова раз је ди ње ност, по ње му, у прак си и 
омо гу ћу је су же ње сло бо де од лу чи ва ња, јер су же ље љу ди у по ли-
тич ком жи во ту то ли ко ра зно род не да је вр ло ла ко ма ни пу ли са ти 
њи ма. Ап со лут на сло бо да са мо о дре ђе ња, по Теј ло ру и оста лим 
ко му ни та ри стич ким те о ре ти ча ри ма, до но си мо рал ни ха ос, не мо-
гућ ност де ла ња за оп ште до бро и оне мо гу ћа ва аде ква тан осе ћај 
при пад но сти за јед ни ци, при че му Теј лор не ре ша ва про блем ре-
ал но по сто је ћих дис пар зи те та уну тар ве ћи не мо дер них дру шта ва, 
већ тај про блем са мо пре кри ва сво јом ро ман ти чар ском же љом за 
„по врат ком за јед ни ци“. 

Тре ћи би тан спис ко му ни та ри стич ке по ли тич ке те о ри је је 
де ло „Под руч ја прав де“ Мај кла Вол це ра.28) Вол цер по сту ли ра по-

25) Чарлс Теј лор, Бо лест мо дер ног до ба, Чи го ја штам па, Бе о град, 2002, стр. 19.

26) Чарлс Теј лор, Бо лест мо дер ног до ба, Чи го ја штам па, Бе о град, 2002, стр. 21.

27) Ибид. стр. 31

28) Ва ља на по ме ну ти да Вол цер, као и не ки дру ги од ових ауто ра се бе не свр ста ва ју у ко му-
ни та ри сте, иако то чи ни по ли тич ка те о ри ја. Вол цер је за пра во не где из ме ђу ко му ни та-
ри зма и ли бе ра ли зма.
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јам „сло же не јед на ко сти“29) ко ји је у те сној ве зи са ди стри бу тив ном 
прав дом, сход но ко јој је по треб но ни ве ли са ти раз ли чи те дру штве-
не дис па ри зи те те, ко ји дез ин те гри шу дру штво. Он ово ра ди на 
дру га чи ји на чин од Рол са ко ји је у ову свр ху при бе гао кан тов ском 
уни вер за ли зму, док је Вол цер склон да за овај за да так ни ве ла ци-
је по зо ве у по моћ кон цепт пар ти ку лар не за јед ни це, због че га га и 
мо же мо убро ји ти у ко му ни та ри стич ке ауто ре. Он из но си тврд њу 
ко ја у не ку ру ку по би ја Рол со ву те о риј ску не при стра сност у „по-
чет ном по ло жа ју“, сма тра ју ћи да на са мом по чет ку ми шље ња ни-
смо „не при стра сни“ на ап страк тан рол сов ски на чин, већ смо увек 
уна пред уро ње ни у кон крет ност од ре ђе не по ли тич ке за јед ни це у 
ње ном пар ти ку ла ри те ту. Вол цер по ста вља пи та ње пар ти ку ла ри зма 
исто ри је и кул ту ре30) ко је не гла си у Рол со вом ма ни ру: „Шта би ра-
ци о нал ни по је дин ци иза бра ли под по оп ште ним (не при стра сним) 
усло ви ма не ке вр сте?“, већ би ово пи та ње по ње му пре тре ба ло 
да гла си ова ко: „Шта би иза бра ли по је дин ци по пут нас, ко ји су у 
истом по ло жа ју, ко ји де ле исту кул ту ру?“. За ње га као при ста ли-
цу ди стри бу тив не прав де, са рад ња ме ђу љу ди ма је ве о ма ва жна и 
за то он ни је la is sez fa i re ли бе рал у кла сич ном сми слу, јер он при-
зна је ва жност кон цеп ту за јед ни це, на ро чи то у окви ру рас по де ле 
до ба ра. То је од кључ ног зна ча ја за ње го ву те о ри ју до ба ра, јер, по 
ње му, да би се ус по ста ви ли усло ви пра вед не рас по де ле, по треб но 
је да се прет ход но ус по ста ви кон сен зус на ни воу за јед ни це, са тим 
што Вол цер не пред ви ђа ни ка кву вр сту при ну де при усал га ша ва њу 
и гра ђе њу кон сен зу са. По пи та њу члан ства у за јед ни ци он пи ше: 
„Члан ство као дру штве но до бро тво ри на ше раз у ме ва ње, ње го ву 
вред ност утвр ђу ју рад и оп ште ње, а по том смо ми од го вор ни за 
ње го ву рас по де лу.“31) Вол цер под за јед ни цом сма тра по ли тич ку за-
јед ни цу гра ђа на, али прет по ста вља и од ре ђе не кул тур не вред но-
сти, што му да је јед ну кон зер ва тив ну но ту. Би ло ка ко би ло, Вол це-
ро ву те о ри ју смо ов де до так ну ли са мо овлаш, оно ли ко ко ли ко она 
до ти че ко му ни та ри стич ку по ли тич ку те о ри ју, где услов но мо же мо 
убро ји ти и Вол це ра пр вен стве но за то што он де ли са ко му ни та ри-
змом слич на те о риј ска убе ђе ња по пи та њу по тре бе ин те гри са ња и 
ни ве ли са ња дру штве них дис па ри зи те та пој мом за јед ни це, оста ју-
ћи јед на ко као и оста ли ко му ни та ри стич ки ауто ри на по ла пу та од 
озбиљ ног по ли тич ко-прак тич ног ми шље ња, јед на ко про тив ре чан у 
сво јим те жња ма као и оста так ове гру пе.

Ко нач но, у по след њем бит ном спи су ко му ни та ри стич ке по-
ли тич ке те о ри је ко ји ће мо ов де об ра ди ти – Сан де ло вом де лу „Ли-

29) Мајкл Вол цер, Под руч ја прав де, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2000, стр. 25.

30) Мајкл Вол цер, Под руч ја прав де, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2000, стр. 28.

31) Ибид. стр. 62.
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бе ра ли зам и огра ни че ња прав де“ – до дат но ће мо спе ци фи ко ва ти 
ко му ни та ри стич ко ста но ви ште. Цео Сан де лов спис је по све ћен по-
ле ми ци са Џо ном Рол сом. Мно ге при мед бе Рол со вом мо де лу су 
већ спо ме ну те у овом ра ду, али јед на ко ја је ва жна још увек ни је, а 
Сан дел је из но си као бит ну. То је пи та ње при ро де и из во ра мо ти-
ва ци ја, од но сно те жњи. Сан дел твр ди32) да се Ролс ба ви ис кљу чи-
во су бјек тив ним (уну тра шњим), а не објек тив ним (спо ља шњим) 
аспек ти ма са мих пре фе рен ци ја. Ово је јед на клaсична ко му ни та-
ри стич ка за мер ка, јер се ба зи ра на ста но ви шту да су мо ти ва ци је 
пред о дре ђе не у склaду са спољ ним ути ца ји ма. Сан де ло ва те за је-
сте да је Рол со во по и ма ње дру штве ног до бра и прав де, мањ ка во 
упра во због тог не пот пу ног из во ри шта. На да ље је, по Сан де лу, 
Рол со ва за јед ни ца сла ба на по љу уве ре ња, јер је де фи ни шу са мо 
за јед нич ки ци ље ви ко ји су ве о ма ап стракт ни и не ма ју узе мље ње у 
осе ћа њу при пад но сти за јед ни ци, већ у ап стракт ном уни вер зал ном 
мо ра лу. Он ту ма че ћи Рол са сма тра да овај чак и ди рект но твр ди 
ка ко емо тив на ве за ност љу ди за за јед ни цу ни је бит на за те о ри ју 
прав де.33) Сан дел, на су прот ово ме, твр ди да је глав но ко му ни та-
ри стич ко обе леж је упра во та спрем ност за жр тво ва ње соп стве них 
ин те ре са за рад за јед ни це, ко ја има из во ри ште у осе ћа њу при пад-
но сти.34) Сан дел је, као и оста ли ко му ни та ри стич ки ауто ри, зна чај-
но емо тив ни ји од рол сов ског ра ци о на ли стич ког ста но ви шта, те је 
за ко му ни та ри сте ова кво ста но ви ште од ви ше хлад но и ап стракт но, 
и не мо же им по слу жи ти као осло нац у, за њих оту ђе ном, све ту, у 
ко ме по у зда ни осло нац мо же би ти са мо за јед ни ца ко јој се при па да 
без остат ка. 

4.ЗАВРШНАРАЗМАТРАЊА

На по слет ку, у за кључ ним на по ме на ма ово га ра да по ку ша ће-
мо да ре зи ми ра мо све прет ход не за кључ ке о при ро ди и ка рак те ру 
ко му ни та ри стич ке по ли тич ке те о ри је. Та те о ри ја је на ста ла из ну-
жде ви ше као је дан апел про тив ли бе ра ли стич ког ин ди ви ду а ли зма 
и ни је то ли ко раз ви је на ко ли ко ли бе рал на те о ри ја, оли че на у де лу 
Џо на Рол са, ко јој опо ни ра. За пра во, као што смо ви де ли, ко му ни-
та ри стич ка по ли тич ка те о ри ја, свој такт и ри там до би ја упра во од 
ли бе рал не те о ри је ко јој опо ни ра и сви кључ ни пој мо ви ко му ни та-
ри стич ке те о ри је на ста ју као ре ак ци ја на ли бе ра ли стич ке кон цеп-
те. Сто га је у пра вом сми слу ре чи ова те о ри ја ре ак ци о нар на и њен 
ак ти ви стич ки по тен ци јал је сто га ми ни ма лан.

32) Mic hael San del, Li be ra lism and the li mits of ju sti ce, Cam brid ge Press, Cam brid ge, pp. 147.

33) Ибид. стр. 148.

34) Ибид. стр. 60.
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Ко му ни та ри стич ка по ли тич ка те о ри ја при па да оним са вре-
ме ним по ли ти ко ло шким ста но ви шти ма и док три на ма ко је ни су 
про на шле пут из те о ри је у прак су и оста је углав ном на ака дем-
ском ни воу, као не ка вр ста ин те лек ту ал не мо де, ко јој су под ле гли, 
пре све га, из ве сни те о ре ти ча ри са ан гло сак сон ског под руч ја. Ова 
док три на ни је да ла ни јед ног зна чај ног др жав ни ка ко ји би је оте-
ло тво рио, што она ни је ни мо гла да дâ, бу ду ћи да не рас по ла же 
ни ста бил ним те о риј ским по сту ла ти ма ко ји би би ли ба за не ком 
кон крет ном прак тич ном де ло ва њу, ни ти спе ци фи ку је кон крет не 
ин стру мен те за та кво де ло ва ње, а уз то је и ве о ма прак тич но про-
тив реч на. Сто га ова док три на ни је мо гла да ре зул ти ра би ло ка квим 
зна чај ни јим ути ца јем на дру штве ну ствар ност и оста је при лич но 
да ле ко од са мо про кла мо ва ног ци ља ре фор ми са ња ли бе рал ног кон-
цеп та, оста ју ћи углав ном у ди мен зи ји ака дем ске кри ти ке. 

Сва ка док три на ко ја же ли да се у пра вом сми слу ре чи на-
зо ве ре фор ми стич ком мо ра, пре све га, да спе ци фи ку је кон крет не 
ин стру мен те уз по моћ ко јих ми сли при сту пи ти дру штве ним ре-
фор ма ма. У том сми слу ко му ни та ри стич ко ста но ви ште је ви ше је-
дан апел, не го не ка ре фор ми стич ка док три на, ви ше ука зи ва ње на 
про блем ко ји пра ви ин ди ви ду а ли стич ки ли бе ра ли зам, не го ре ша-
ва ње тог про бле ма на кон кре тан на чин на ко ји га је ре шио нпр. 
кон цепт др жа ве бла го ста ња (Wel fa re Sta te).35) Но, ко му ни та ри сти 
се не на ста вља ју на кон цепт др жа ве бла го ста ња ко ји се по ка зао 
као нај плод ни ји на чин кри ти ке ин ди ви ду а ли стич ког la is sez fa i re 
ли бе ра ли зма, ко ји у исти мах и очу ва ва сло бо ду и обез бе ђу је дру-
штве ну ко хе зи ју из ко је ни ко ни је ис кљу чен и уну тар ко је сви жи-
ве у при стој ним усло ви ма. Уме сто то га ко му ни та ри сти се вра ћа-
ју ар ха ич ном кон цеп ту вр ли не и про ми шља ју кон цепт по ли тич ке 
за јед ни це на ан ти ква ран на чин, што ни је кон крет но при ме њи во у 
са вре ме ним усло ви ма и што оста је на ни воу, до бро на мер ног, али 
ја ло вог, мо ра ли стич ког апе ла. Оту да, ко му ни та ри стич ка док три на 
ни је ус пе ла да би ло шта про ме ни у дру штве ној ствар но сти у би ло 
ко јој др жа ви, ни ти да из не дри би ло ко јег успе шног дру штве ног ре-
фор ма то ра од фор ма та као што су то ус пе ле дру ге док три не – со ци-
јал де мо кра ти је, со ци јал-ли бе ра ли зма, со ци ја ли зма, ли бе ра ли зма, 
па чак и кон зер ва ти ви зма, та ко где се он по ка зи вао као ре фор ми-
стич ки на стро јен. Ко нач но, ко му ни та ри стич ка по ли тич ка те о ри ја 
оста је тек јед ном, ве ро ват но про ла зном, ин те лек ту ал ном мо дом на 
раз ме ђу ве ко ва и ми ле ни ју ма, са ми ни мал ним прак тич ним по сле-
ди ца ма.

35) О то ме ка ко кон цепт др жа ве бла го ста ња успе шно ре ша ва не до стат но сти ли бе ра ли стич-
ког ин ди ви ду а ли зма у члан ку Н. Цве ти ћа нин, „Др жа ва бла го ста ња као син те за из ме ђу 
ли бе рал них и ан ти ли бе рал них еко ном ско-дру штве них тен ден ци ја“, у збор ни ку (Ан ти)
ли бе ра ли зам и еко но ми ја, Ин сти тут дру штве них на у ка, 2014.
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MODERNCOMMUNITARIANPOLITICALTHEORY–
AREVIEWOFONEPOLITOLOGICALSTANDPOINT

Resume
This pa per pro vi des a con ci se and tho ro ugh re vi ew of the com-

mu ni ta rian po li ti cal the ory which is one of the do mi nant so ci o lo gi cal 
and po li to lo gi cal the o ri es among so cial sci en tists to day. The aut hors 
in spect the mu tual con nec ti ons bet we en the com mu ni ta rian and li be ral 
the o ri es, sin ce the for mer the ory is ba sed mostly upon a cri ti que of the 
lat ter. Be si des the in tro duc tion and fi nal con si de ra ti ons, this pa per has 
two main parts. 

The first part con sists of a de scrip ti ve analysis of the main po stu-
la tes of the com mu ni ta rian the ory. Spe cial at ten tion is pro vi ded to ward 
the ex pla na ti on of three im por tant terms for the said the ory: the no tion 
of com mon good, po si ti ve rights and the con cept of self. This pa per 
stres ses the o re ti cal con tra dic ti ons wit hin the com mu ni ta rian the ory and 
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its re ac ti o nary na tu re to wards li be ra lism, whi le al so con tem pla ting the 
ab sen ce of prac ti cal po li ti cal com mu ni ta ri a nism. 

The se cond part of this work is de vo ted to the most im por tant 
aut hors of com mu ni ta rian the ory and the ir stu di es. The said aut hors are: 
Alas da ir Ma cIntyre, Char les Taylor, Mic hael San del and Mic hael Wal-
zer. The goal of the se cond part is to ex pla in the the o re ti cal as sump ti ons 
of com mu ni ta ri a nism thro ugh spe ci fic wri tings of aut hors that re pre sent 
it.
Key words: com mu ni ta ri a nism, li be ra lism, in di vi du a lism, com mu nity, the 

com mon good, po si ti ve rights, self, mo ra lism, aca de mi cism, 
prac ti cal con tra dic tion

* Овај рад је примљен 25. ју на 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
03. сеп тем бра 2014. године.
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„КРИМСКОПРОЛЕЋЕ”
ИБУДУЋНОСТЕВРОАЗИЈЕ*

...данасјеЕвроазијатаквагеополитичкапривредна
целина,какваранијеникаданијебила.Збогтогасу
садасазрелитаквиусловизаевроазијскодржавноје
динство,каквихранијенијемоглодабуде.1)

Сажетак
У ра ду се да је кри ти ка прин ци па уни по лар ног свет ског по-

рет ка и хе ге мо ни је САД. На осно ву ана ли зе до га ђа ја у по след њих 
20 го ди на, ис так ну та је не из бе жност кри зе за пад но цен трич ног мо-
де ла раз во ја и из ве сност фор ми ра ња мул ти по лар ног све та у ко ме 
ће Ру си ја би ти је дан од зна чај ни јих су бје ка та свет ске по ли ти ке. 
Сна га ова квог за кључ ка про ис ти че из исто риј ске прак се раз во ја 

* Овај рад је ре зул тат про јек та, број III 47029 под на зи вом “Рентабилниизборновихтех
нологијаиконцепцијаодбранекроздруштвенепроменеистратешкеоријентацијеСр
бијеу21.Веку“. Про је кат фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу-
бли ке Ср би је а Ру ко во ди лац про јек та је проф. Др. Мом чи ло Ми ли но вић.

1) Ге ор гий Вер над ский, Начертаниярусскойистории, Ла нь, Санкт Пе тер бург, 2000, стр. 
25.
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ме ђу на род них од но са у окви ру ко је је еви ден тан крах сва ког до-
са да шњег по ку ша ја уни фи ка ци је и хе ге мо ни за ци је ме ђу на род ног 
по рет ка. Та ко ђе, са ма при ро да чо ве ка као би ћа па, са мим тим и 
ње го вог све та, не из бе жно је плу ра ли стич ког ка рак те ра. У окви ру 
ве ков не бор бе за ус по ста вља њем пра вед ни јег и ху ма ни јег по ли-
тич ког по рет ка, ис кри ста ли сао се прин цип по де ле вла сти, од но-
сно спре ча ва ње вла да ви не из јед ног цен тра, без об зи ра на ње го ве 
уну тра шње ка рак те ри сти ке и обе леж ја. Ин тен зи ви ра ње ре ги о нал-
не са рад ње, из ме ђу оста лог и у про сто ру Евро а зи је, пред ста вља 
зна ча јан до при нос ру ше њу иде је и прак се хе ге мо ни за ци је све та.  
Кључ не ре чи:  уни по ла ри зам, ви ше по лар ни свет, Ру си ја, За пад, укра јин-

ска кри за, евро а зиј ска ин те гра ци ја. 

1.УКРАЈИНСКАКРИЗАИНОВИЗАМАХ
ЕВРОАЗИЈСКЕИНТЕГРАЦИЈЕ

Ре чи ру ског исто ри ча ра Г. В. Вер над ског, из ре че не у Пра гу 
да ле ке 1927. го ди не и пре тво ре не у епи граф по сле не ко ли ко де це-
ни ја, у ра зним епо ха ма од но си ле су се, ка ко на кон цен тра ци ју, та ко 
и на де струк ци ју енер ги је на ро да ко ји жи ве на евро а зиј ском кон-
ти нен ту. У ак ту ел ном тре нут ку, оне су по ста ле из у зет но ак ту ел не. 

Агре сив на гло ба ли за ци ја и иза зо ви ко је је она по ро ди ла, не-
сум њи во су до ка за ли да је очу ва ње ра зно вр сно сти Евро а зи је мо-
гу ће са мо у окви ру ре ги о нал них ин те гра ци о них про је ка та ко ји ма 
се фор ми ра ре ал но „ге о по ли тич ко при вред но је дин ство”. Та кво је-
дин ство, у по след ње вре ме, ини ци ра и, у од ре ђе ној ме ри, ре а ли зу је 
Ру ска Фе де ра ци ја са сво јим бли ским са ве зни ци ма.

Пр ву ета пу ре а ли за ци је иде је евро а зиј ске ин те гра ци је пред-
ста вља фор ми ра ње Евро а зиј ског еко ном ског удру же ња (ЕврА зЕС), 
две хи ља ди те го ди не. Ства ра ње Ца рин ске уни је, 2010. го ди не, у 
ко ју су ушле три, по ти пу еко ном ског раз во ја, раз ли чи те зе мље: 
Ру си ја, Бе ло ру си ја и Ка зах стан, но ви је ко рак на пу ту фор ми ра ња 
евро а зиј ског је дин ства.

Од 2012. го ди не функ ци о ни ше Је дин ствен еко ном ски про-
стор, у су шти ни, за јед нич ко тр жи ште, Ру си је, Бе ло ру си је и Ка зах-
ста на а до по чет ка 2015. го ди не, пла ни ра но је фор ми ра ње Евро а-
зиј ског еко ном ског са ве за.

До га ђа је у Укра ји ни где је, уз ак тив ну или пре ћут ну стра ну 
по др шку про ме њен ле гал но фор ми ран ре жим, уз све оста ло, тре-
ба ло би по сма тра ти и као аси ме трич ни од го вор про тив ни ка бу ђе ња 
Евро а зи је. По ли ти ка „ду плих стан дар да” у не при зна ва њу са мо о-
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пре де ље ња Кри ма и Се ва сто по ља као и раз ли чи те санк ци је про тив 
Ру си је, до ка зу ју сву нео п ход ност учвр шћи ва ња при вред них ве за и 
ге о по ли тич ког је дин ства кон ти нен та-ги ган та и ва жност ре а ли за-
ци је соп стве них ин те гра циј ских про је ка та.

„Крим ско про ле ће”, не са мо да је из раз при род не ре ак ци је 
на де струк ци ју Укра ји не као ме то да пре ра спо де ле ре сур са и сфе-
ра ути ца ја, већ је да ло и но ви за мах евро а зиј ским ин те гра ци ја ма и 
пре тен ду је да по ста не сим бол про ме не до са да шњег све та.

Ка ко ме та фо рич ки ис ти че ру ски исто ри чар А. И. Фур сов, 
до га ђа је око Укра ји не ка рак те ри ше при мо пре да ја ду жно сти кре-
а то ра исто риј ске кар те; од са да, она не ће би ти цр та на са мо у Ва-
шинг то ну и Бри се лу, већ и у број ним дру гим свет ским цен три ма, 
укљу чу ју ћи  Мо скву и Сим фе ро пољ. „Крим ско про ле ће”, озна чи ло 
је по че так кра ја јед но по лар ног све та.

2.ПРИРОДАУНИПОЛАРИЗМА,
ИЛИОГРАНИЦАМАСАБИЈАЊАОПРУГЕ

Збиг њев Бже жин ски је сва ка ко био у пра ву: „хе ге мо ни ја је 
ста ра, исто ко ли ко и свет”.2)

Ипак, у све ту сат ка ном од раз ли чи тих кул ту ра, што га чи ни 
уни ка том ци ви ли за циј ске ра зно вр сно сти, хе ге мо ни ја је стра шна 
због сво је ру ши лач ке сна ге ко ја на сто ји да по рав на ча роб ну ра зно-
ли кост свет ских тво ре ви на и фор ми по сто ја ња. Аме рич ка хе ге мо-
ни ја је стра шна ви ше стру ко. Она у свом ар се на лу има нај но ви ју 
тех но ло ги ју за ус по ста вља ње до ми на ци је и од у зи ма ње сло бо де из-
бо ра, по чев од су пер пре ци зних бес пи лот них и дру гих бор бе них 
си сте ма, до кон тро ле и усме ра ва ња чо ве ко ве ког ни тив не сфе ре.

Још су кла си ци по ли тич ко-фи ло зоф ске ми сли упо зо ра ва ли 
на опа сност од зло у по тре бе вла сти и ње не скло но сти ''ква ре њу'' 
уко ли ко ни је аде кват но кон тро ли са на и ба лан си ра на. Па ра док сал-
но је то што се, у про це су уни фи ка ци је и ауто кра ти за ци је све та, 
не из бе жно уоча ва јед на опа сност на ко ју су упо зо ра ва ли упра во 
''оче ви'' аме рич ког уста ва још пре ви ше од две ста го ди на. По ен та 
њи хо вог зах те ва сви ма они ма ко ји же ле да гра де не ки вид де мо-
кра ти је, би ла је по тре ба да се ус по ста ви прин цип рав но те же, од но-
сно ме ђу за ви сно сти и са рад ње вла сти. Да на шње на сто ја ње САД да 
ус по ста ве не при ко сно ве ну до ми на ци ју у ме ђу на род ним од но си ма, 
ди рект на је не га ци ја тог све тог пра ви ла про тив зло у по тре бе вла-

2) Збиг нев Бже зин ский, Великаяшахматнаядоска.ГосподствоАмерикииегогеострате
гическиеимперативы, Ме жду на род ные от но ше ния, Мо сква, 2010, стр. 13.
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сти на би ло ком ни воу. ''Ап сурд но је – ка ко ка же про фе сор Ву чи на 
Ва со вић – да зе мља ко ја је пр ва пред ло жи ла и уве ла тај прин цип 
у сво ју зе мљу пре то ли ко го ди на по ста не нај ве ћи про тив ник то га 
прин ци па у свет ским раз ме ра ма... То по ста је по свој при ли ци зе-
мља ко ја ви ше не мо же све сно и са ве сно да упра вља до бри ма и из-
во ри ма с ко ји ма рас по ла же и по ста је играч ка у ру ка ма си ле ко јом 
рас по ла же. Ов де си ла до ми ни ра не са мо пра вом већ и па ме ћу ве-
ли ког де ла нај моћ ни је гру пе љу ди. Ни је ви ше си ла у ру ка ма љу ди 
већ су љу ди у ру ка ма си ле.''3) 

Уни по лар ни – аме ри ка но цен трич ни свет, пре ма нај ре ле вант-
ни јим стра те гиј ским ру ским до ку мен ти ма, без сум ње пред ста вља 
прет њу на ци о нал ној без бед но сти и је дин ству Ру ске Фе де ра ци је. 
О то ме је, 25. ок то бра 1995. го ди не, по пр ви пут, јав но го во рио 
та да шњи аме рич ки пред сед ник Клин тон. На сту па ју ћи на сед ни ци 
Здру же ног ко ми те та на чел ни ка ге не рал шта бо ва, у окви ру про бле-
ма ко је би тре ба ло ре ша ва ти у на ред ној де це ни ји, он је, из ме ђу 
оста лог, ис та као:  „раш чла ња ва ње Ру си је на ма ле др жа ве, пу тем 
ме ђу ре ги о нал них ра то ва, слич них они ма ко је смо ор га ни зо ва ли у 
Ју го сла ви ји; ко нач ни слом вој но-ин ду стриј ског ком плек са и Ар ми-
је Ру си је; ус по ста вља ње ре жи ма ко ји нам је нео п хо дан у ре пу бли-
ка ма ко је су се одво ји ле од Ру си је”. Свој та да шњи на ступ, Клин тон 
је за вр шио ре чи ма: „ми смо до зво ли ли Ру си ји да бу де др жа ва, али 
им пе ри ја мо же би ти са мо јед на зе мља - САД”.4) 

Од вре ме на тог про грам ског го во ра аме рич ког пред сед ни-
ка, број кон фли ка та, кри зних си ту а ци ја, по ли тич ких и тех но ге них 
ка та кли зми, ви ше стру ко се по ве ћао. Свет се оти снуо на пу чи ну 
„кон тро ли са ног ха о са”, што је у ве ли кој ме ри би ло узро ко ва но мо-
но пол ским пра вом да се рас по ла же суд би на ма це лих др жа ва и на-
ро да. 

Без об зи ра на де струк тив не по сле ди це та кве по ли ти ке, мно-
ги за пад ни те о ре ти ча ри на уч но су за сни ва ли не из бе жност хе ге мо-
ни је. Мо дел униполарнедоминације, за сни ва се на кон цеп ци ји рав-
но те же сна га ко ју је раз ра ди ла шко ла по ли тич ког ре а ли зма као и 
на те о ри ји „хе ге мо ни стич ке ста бил но сти”5). Основ на по став ка тог 
мо де ла је сте те за о пот пу ној пре вла сти Сје ди ње них Др жа ва и њи-
хо вих са ве зни ка над сво јим по тен ци јал ним про тив ни ци ма у свим 

3) Ву чи на Ва со вић, ''Гло ба ли за ци ја, др жа ва и де мо кра ти ја'', у збор ни ку: Државаидемо
кратија (уред ник Ми лан По ду на вац), Слу жбе ни гла сник и Фа кул тет по ли тич ких на у ка, 
Бе о град, 2010, стр. 446.

4) Юрий Дро здов, Запискиначальниканелегальнойразведки, Ол ма-пресс, Мо сква, 1999, 
стр. 394-395.

5) Ма ри на Ле бе де ва, Мироваяполитика. Аспект пресс, Мо сква, 2003, стр. 318.
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ком по нен та ма си ле – еко ном ској, вој ној, тех но ло шкој; и то, ка ко у 
кван ти та тив ном, та ко и у ква ли та тив ном сми слу.6)  

По ло ги ци иде о ло га и ре а ли за то ра ових те о ри ја, си ту а ци-
ја за сно ва на на су пре ма ти ји За па да обез бе ђу је одр жа ва ње ми ра у 
гло бал ним раз ме ра ма. Ова кав тип свет ског по рет ка, као „чвр ста 
хи је рар хиј ска струк ту ра” фор ми ра на, ка ко ка же Т. Фрид ман, кроз 
„дар ви ни стич ку бор бу за ли дер ство у про це су гло ба ли за ци је”7), 
мо же да се одр жи до вољ но ду го – око 40 го ди на.8)

При то ме, од лу чу ју ћа уло га у фор ми ра њу и одр жа ва њу та-
квог  свет ског по рет ка, сва ка ко при па да САД. Дру гим ре чи ма, 
„аме рич ка моћ по ја вљу је се…као нај ве ћа га ран ци ја гло бал не ста-
бил но сти”.9) 

Вла да САД, у том сми слу, из два ја зна чај на сред ства за ре а ли-
за ци ју ци ља ко ји је још 2001. го ди не, об зна нио аме рич ки пред сед-
ник као нај у зви ше ни ју ми си ју сво је зе мље: ''Аме рич ка без бед ност 
и про спе ри тет зах те ва ју од нас да во ди мо свет.''.10)

 Ве ли ки број углед них За пад них те о ре ти ча ра у сво јим ра до-
ви ма „до ка зу је” да сам свет има по тре бу за гло бал ним упра вља њем 
и да, у том сми слу, „го ли јат” до би ја ши ро ку, јав ну или пре ћут ну, 
по др шку.11)

У обез бе ђи ва њу те по др шке из у зет но зна чај ну уло гу има ју и 
сред ства ма сов не ко му ни ка ци је ко ја су, та ко ђе, ви ше не го цен тра-
ли зо ва на и иде о ло шки ан га жо ва на.

Ни јед на др жа ва ви ше ни је у ста њу да пот пу но огра ди сво ју 
те ри то ри ју од ме диј ских про ду ка та и ути ца ја ко је је пла си рао не ко 
са стра не. До не дав но, др жа ве су рас по ла га ле ре сур си ма ко ји ма 
су, ма ње – ви ше, успе ва ле да упра вља ју кул тур ним иден ти те том 
сво јих гра ђа на. Ме ђу тим, да нас се „укус”, естет ске и етич ке „вред-
но сти” па и „исти на” кре и ра ју у по себ ним цен три ма и пла си ра ју 
са вре ме ном тех но ло ги јом у све де ло ве пла не те.

6) Wil li am Wol fforth, „The Sta bi lity of a Uni po lar World”, InternationalSecurity, Bel fer Cen ter 
for Sci en ce and In ter na ti o nal Af fa irs,  Cam brid ge, Vol. 24, No. 1 Sum mer 1999, pp. 5-41

7) Tho mas Fri ed man, TheLexusandtheOliveTree, An chor Bo oks, Lon don, 1999, p. 490.

8) Co ral Bell, „Ame ri can Ascen dancy and the Pre ten se of Con cert”, TheNationalInterest, Cen-
ter for the Na ti o nal in te rest, Was hing ton, D.C, N. 57/1999, p. 55.

9) Збиг нев Бже зин ский, Выбор, Глобальное господство или глобальное лидерство, Ме-
жду на род ные от но ше ния, Мо сква, 2005, стр. 7.

10) TheNewYorkTimes, 19. august, 2001.

11) Мајкл Ман дел ба ум, Требалисветуголијат–КакоАмерикаделујекаосветскавладау
21.веку, Фи лип Ви шњић, Бе о град , 2006. 
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''Ка да се ру ши ла со вјет ска им пе ри ја, та да шњи пред сед ник 
Ру си је, Бо рис Јељ цин се са тен ков ског окло па обра тио гра ђа ни-
ма бор бе ним ре чи ма про тив пу чи ста. Те ње го ве ре чи ни је пре но-
сио со вјет ски ра дио (он је био у ру ка ма ко му ни ста-дог ма та) већ 
ве штач ки са те лит ком па ни је 'СИ-ЕН-ЕН'. У том исто риј ском мо-
мен ту по ли тич ке од лу ке, по стао је ја сан огро ман зна чај гло бал не 
ин фор ма ци о не мре же ко ју су сим бо ли зо ва ли ве штач ки са те ли ти: 
на ци о нал но-др жав на ин фор ма тив на не за ви сност, као део по ли тич-
ког су ве ре ни те та, би ла је ану ли ра на. На ци о нал не др жа ве ви ше не 
мо гу да се огра де јед на од дру ге. У њи хо вим гра ни ца ма за шти ће-
ним ору жа ним сна га ма, по ја ви ле су се пу ко ти не''.12)

Ана ли зи ра ју ћи не га тив ну стра ну цен тра ли зо ва ног ме диј ског 
на сту па ко ји је еви ден тан у са вре ме ним усло ви ма, Ан дреј Фур сов, 
иро нич но ко ри сти скра ће ни цу СМРАД – сред ства ма сов не ре кла-
ме, аги та ци је и дез ин фор ма ци је!13)

Ус по ста вља ње до ми на ци је ин те ре са јед ног цен тра свет ске 
по ли ти ке, не из бе жно во ди ка на ру ша ва њу пра ва дру гих су бје ка та. 
Ка ко је ис та као ру ски пред сед ник Пу тин у свом обра ћа њу гра ђа-
ни ма, 18. мар та 2014 го ди не: „нас су из ча са у час об ма њи ва ли, до-
но си ли од лу ке иза на ших ле ђа и ста вља ли пред свр шен чин. Та ко 
је би ло и са ши ре њем НА ТО на ис ток, с раз ме шта јем вој не ин фра-
струк ту ре у бли зи ни на ших гра ни ца... Та ко је би ло и са ус по ста-
вља њем си сте ма про ти вра кет не од бра не... Та ко је би ло с бес ко нач-
ним за те за њем пре го во ра о ви зном ре жи му, с обе ћа њи ма о ло јал ној 
кон ку рен ци ји и сло бод ном при сту пу гло бал ном тр жи шту”.14)

При ме на санк ци ја по сле при па ја ња Кри ма Ру си ји, прак тич-
но је на ста вак по ли ти ке дик та та ко ја је фор ми ра на по сле ру ше ња 
СССР-а. Та да су Ру си ју за пад ни по ли ти ча ри тре ти ра ли као по слу-
гу „ко ја се у слу ча ју нео п ход но сти, зво ном по зи ва у го стин ску со-
бу…”.15) 

Ру си ја је би ла и оста је јед на од глав них пре пре ка на пу ту ус-
по ста вља ња свет ског го спод ства „си но ва Ка пи та ла” (У. Блум). До-
бро је, у том сми слу, при ме тио је дан од со вјет ских оба ве шта ја ца, 
Л. В. Ше бар шин, да је: „За па ду од Ру си је по треб но са мо јед но – да 

12) Уль рих Бек,  Чтотакое глобализацијя?, Ин тер нет, http://www.na ti o na lism.org/li brary/
sci en ce/glo ba li sa tion/beck/beck-was-ist-glo ba li si e rung.htm, 09.07.2014.

13) Еле на По но ма ре ва, ПреступныйинтернационалвцентреЕвропы, Кни жный мир, Мо-
сква, 2014, стр.4.

14) Вла ди мир Пу тин, ОбращениеПрезидентаРоссийскойФедерации18марта,Ин тер нет,
http://www.kre mlin.ru/tran scripts/20603, 09.07.2014.

15) Ок са на Га ман-Го лу тви на, ''По че му За пад на ру шил не гла сный ко декс по ве де ния'', Неза
висимаягазета от 27 мар та 2014.
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је ви ше не бу де”. Че сто се по ка зу је да је за и ста За па ду по треб но да 
Ру си је не бу де и то, не са мо ге о по ли тич ки, већ и пси хо и сто риј ски. 
Је дан од на чи на да се то учи ни је сте одва ја ње Укра ји не од Ру си је, 
од но сно ус по ста вља ње мр жње из ме ђу два де ла, фак тич ки јед ног 
на ро да. Ни је слу чај но што су се у по след њих 20 го ди на у за пад-
ним ка би не ти ма, „стра те гиј ским цен три ма”, раз ра ђи ва ле раз ли чи-
те стра те ги је де ста би ли за ци је Укра ји не.

Још је у ма ју 1992. го ди не, из ме ђу  Укра ји не и САД би ла 
пот пи са на ме ђу вла ди на са гла сност о ху ма ни тар ној и еко ном ско-
тех нич кој са рад њи ко ја је Аме ри кан ци ма отво ри ла без гра нич не 
мо гућ но сти за ор га ни за ци ју де ло ва ња нај ра зно вр сни јих не вла ди-
них ор га ни за ци ја. Број ни из во ри ука зу ју да је у Укра ји ни, у том 
пе ри о ду, де ло ва ло око 400 фон до ва ко ји има ју ме ђу на род ни ста тус, 
пре ко 350 ме ђу на род них ор га ни за ци ја у обла сти ху ма ни тар не сфе-
ре и 180 по дру жни ца стра них „не вла ди них” ор га ни за ци ја.

Пр ви пут за 60 го ди на по сто ја ња ''јав не ди пло ма ти је'', САД 
су из ме ни ле циљ ну струк ту ру про гра ма об у ча ва ња усме ре них на 
ши ре ње прин ци па ли бе рал не де мо кра ти је. Са да, уме сто по сто је ће 
ели те, вој ске и ди си дент ске ин те ли ген ци је, власт САД по че ла је да 
об у ча ва омладинудо25годинаижене. По ред то га, Стејт де парт-
мент је мо ди фи ко вао и так ти ку пла си ра ња свог ути ца ја. Уме сто по-
др шке по ли тич ких ре жи ма и ар ми ја, Ва шинг тон је по чео да ства ра 
ал тер на тив не пар ти је и не про фит не ор га ни за ци је и да ре фор ми ше 
си стем обра зо ва ња.16)

Ово је на ро чи то до шло до из ра жа ја у ор га ни за ци ји и по др-
шци из во ђе ња ''ша ре них ре во лу ци ја'' али и у дру гим ак ци ја ма ''де-
мо кра ти за ци је'' све та. У ту свр ху, ан га жо ва не су нај сна жни ји и нај-
у ти цај ни ји на уч ни и по ли тич ки ка па ци те ти.

На при мер, са мо на ба зи прав ног ко ле џа Ко лум биј ског уни-
вер зи те та, пред ор га ни за то ри ма бу ду ћих ак ци ја, ''пре зен та ци је'' су 
про во ди ли кључ ни са рад ни ци из ка би не та пред сед ни ка Оба ме, ко-
ји су обез бе ди ли и ње гов из бор. Још јед на струк ту ра би ла је ве о ма 
ва жна за при пре му опо зи ци о на ра. То је Al li an ce for Youth Mo ve-
ments ко ји је та ко ђе фи нан си ран од стра не Стејт де парт мен та САД. 
У раз ра ди сце на ри ја ре во лу ци ја и при пре ми опо зи ци о ног је згра, 
не по сред но уче шће има ли су: New Ame ri ca Fo un da tion – су о сни-
вач Glo bal Vo i ces-а и парт нер Go o gle, Цен тар  јав ног ин фор ми са ња 
и јав не по ли ти ке Шко ле др жав ног упра вља ња ''Ке не ди'' из са ста-
ва Хар вард ског уни вер зи те та, Берк ма нов ски цен тар „Ин тер нет и 
дру штво” из Хар вард ске Шко ле пра ва,  Нек са цен тар за Ин тер нет 

16) Ми ро слав Мла де но вић, Је ле на По но ма ре ва, Зо ран Ки ли бар да, ''Те о ри ја и прак са ''ша ре-
них ре во лу ци ја'''', Социолошкипреглед, Бе о град, вол. 46, бр. 4/2012, стр. 513–533.
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и дру штво, Окс форд ски ин сти тут Ин тер не та, шко ле пра ва Ко лум-
биј ског и Јејлс ког уни вер зи те та.17)

Пре ма по да ци ма Фул брај то вог фон да, у про гра ми ма за пад-
них фон да ци ја уче ство ва ло је око 20.000 ак ти ви ста укра јин ских 
дру штве них и по ли тич ких ор га ни за ци ја.18) 

Све те де лат но сти, об је ди ња вао је је дан циљ – ства ра ње 
мре же ан ти ру ски усме ре них ор га ни за ци ја ко је су при пре мље не и 
спрем не да се ак ти ви ра ју у ча су „Х”.

У про це су ства ра ња ”ре во лу ци о нар не си ту а ци је”, ни је за-
сме та ла ни чи ње ни ца да се, у ре до ве но ве укра јин ске ели те, сна-
жно ин вол ви ра ла и нео на ци стич ка ком по нен та. До вољ но је се ти ти 
се да је ор га ни за ци ја „Три зуб”, ко ја је као свој циљ про кла мо ва ла 
ства ра ње на ци о нал не укра јин ске др жа ве, фор ми ра на још 1993. го-
ди не. По зна ти исто ри чар Е. Хоб сба ум, ко ји је на сво јој ко жи осе тио 
прак су на ци зма, пи сао је по во дом прак се фор ми ра ња јед но на ци о-
нал них др жа ва, да је то „по ста вља ње ци ља ко ји мо гу да оства ре 
са мо вар ва ри, или, у крај њем, са мо вар вар ским сред стви ма”.19) 

Ре а ли за ци ја та кве прак се у Укра ји ни, упра во по твр ђу је да се 
на ци стич ке иде је за и ста оства ру ју вар вар ским сред стви ма.

Ру ски фи ло зоф А. С. Па на рин, ана ли зи ра ју ћи ин те ре се ко-
ји сто је иза ру ши лач ке стра те ги је фор ми ра ња уни по лар ног све та, 
упо зо ра вао је да је „бу ђе њем чу до ви шта на ци о на ли зма” (А. Мих-
ник): „нео ли бе ра ли зам не са мо по чи нио из да ју Про све ти тељ ства 
фор си ра њем ин стик та у од но су на здрав ра зум, већ га је из дао и 
фор си ра њем ет но се па ра ти зма. Стра те шка за ми сао је ја сна: са мо 
круп не др жа ве су спо соб не да оспо ре аме рич ки уни по ла ри зам. 
Ско ро све круп не др жа ве су по ли ет нич ке. Пре ма то ме, иза зи ва ју ћи 
пле мен ског де мо на на бунт про тив „им пе ри је”, мо гу ће је де ста би-
ли зо ва ти и, у ко нач ном, раз ру ши ти ве ли ке др жа ве, оста вља ју ћи та-
ко је дин стве ну над др жа ву окру же ну све том ко ји чи не ис кљу чи во 
ма ле и сла бе др жа ве”.20) 

 Ви рус се па ра ти зма, ко ји је пр во бит но фор му ли сан у „док-
три ни Вил со на”, про ду жа ва да ха ра пла не том под буд ним оком 
Ва шинг то на, до но се ћи слом Ју го сла ви је, раз дор Су да на, по де лу 

17) Исто.

18) Ва ле рий Па нов, Мягкаясила”крушитУкраину, Ру син форм, Ин тер нет, ttp://ru sin form.
net/myag kaya-si la-krus hit-ukra i nu/, 09.07.2014. 

19) Эрик Хоб сба ум, Нацииинационализмпосле1780года, Але те йя, Санкт Пе тер бург, 1998, 
стр. 212. 

20) Алек сан др Па на рин, Народбезэлиты, Ал го ритм-ЭК СМО, Мо сква, 2006, стр. 166-167.
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Со ма ли је, кр ва ве да не то ком и по сле „арап ских ре во лу ци ја” и „де-
мо кра ти за ци је” Ира ка, „Евро мај да на”, итд .

Ипак, све има сво је гра ни це. „... у слу ча ју с Укра ји ном на ши 
за пад ни парт не ри су пре шли цр ту, по на ша ли су се гру бо, нео д го-
вор но и не про фе си о нал но” - ко мен та ри сао је В. В. Пу тин до га ђа је 
у су сед ству. За пад је од лич но знао да Ру си ја у Укра ји ни има, не са-
мо ге о по ли тич ке ин те ре се, већ и да та мо жи ве ми ли о ни Ру са. Упр-
кос то ме, Укра ји на је уву че на у па у чи ну ха о са из ко је се за са да не 
ви ди из лаз. На тај на чин, Ру си ја се „на шла на гра ни ци са ко је ви ше 
ни је мо гла да од сту пи. Ако до кра ја на тег неш опру гу, она ће се у 
јед ном мо мен ту сна жно осло бо ди ти”.21) Крим ски до га ђа ји, упра во 
су от пу сти ли „опру гу” уни по ла ри зма.

Уло га Аме ри ке као ''свет ског по ли цај ца'' је очи глед на и вр ло 
ре ал на али се по ста вља пи та ње: да ли гло ба ли за ци ја за и ста тре ба 
да се све де на ус по ста вља ње PaxAmericana, ка ко искре но ве ру ју 
мно ги у САД.

Мо жда је то и мо гу ће, али, да ли је ре ал но по др жа ва ти та кав 
по ре дак? Во ља САД че сто се су сре ће са дру га чи јим ин те ре си ма 
дру гих др жа ва, ре ги о на па и све та у це ли ни. Не мо гу ће је не пре ста-
но уве ра ва ти љу де да су ин те ре си САД - исто вре ме но и ин те ре си 
свих и обез бе ди ти да се на свим ме ри ди ја ни ма и у свим ак ци ја ма 
оси гу ра и не по сред но уче шће Аме ри ке. Не тре ба за бо ра ви ти да је 
ути цај на дру ге, ипак дво стра ни про цес. Не ка да је рим ска др жа ва 
ин те гри са ла вар ва ре и на сто ја ла да јед на пле ме на учи ни за штит-
ни ци ма од дру гих. Ре зул тат је био вар ва ри за ци ја це ле им пе ри је 
и, у ко нач ном, њен крах. Бр зо ши ре ње ислам ског ста нов ни штва у 
Евро пи, и цр нач ког у Аме ри ци, мно ги ви де као про цес ко ји ће из-
ме ни ти су штин ска обе леж ја ма тич них на ци ја. Ни је да ле ко вре ме 
ка да ће, ка ко ка же ру ски фи ло зоф Алек сан дар Зи но вјев, ''Му ла до-
зи ва ти Ала ха са Ај фе ло вог тор ња''.22)По ред раз ли чи то сти ин те ре са 
гло бал них свет ских су бје ка та и еви дент не те жње ка уни по ла ри зму, 
тре ба сва ка ко има ти у ви ду и да се да нас оп ште сма ње ње мо гућ но-
сти упра вља ња по ја вљу је као глав на пре пре ка у раз во ју и функ ци-
о ни са њу склад ног ме ђу на род ног по рет ка. То ће сва ка ко оста ти и у 
на ред них де се так го ди на. Ме ђу на род на за јед ни ца – др жа ве и не др-
жав не ин сти ту ци је – ни су у ста њу да спре че тен ден ци ју на ра ста ња 
ха о тич но сти. Ве ћи на глав них ме ђу на род них ин сти ту ци ја и нор ми 
су де фор ми са не или де лу ју у не а де кват ним усло ви ма. Не пред ви-

21) Вла ди мир Пу тин, ОбращениеПрезидентаРоссийскойФедерации18марта,Ин тер нет,
http://www.kre mlin.ru/tran scripts/20603, 09.07.2014. 

22) Алек сан др Зи но вь ев, Запад,Феномензападнизма, Ин тер нет, http://mo dern lib.ru/bo oks/
zi no vev_alek san dr_alek san dro vich/za pad_fe no men_za pad ni zma/read, 09.07.2014. 
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ди ви ме ђу на род ни раз вој ства ра озби љан иза зов, у окви ру то га и 
без бед но сни, за све па и за нај круп ни је су бјек те ме ђу на род ног по-
рет ка – Ки ну, Аме ри ку и Ру си ју.

Сло же ност са вре ме ног си сте ма огле да се и у чи ње ни ци да, 
без об зи ра на од ре ђе не кри зне мо мен те, САД као и ра ни је има ју 
пре и мућ ство над свим оста лим др жа ва ма па и гру па ма зе ма ља, по 
ком плек сним по ка за те љи ма мо ћи. За са да, ни је дан од ал тер на тив-
них „по ло ва” (ЕУ, Ки на, Ру си ја), чак ни сви за јед но, не по се ду ју 
фи зич ку моћ ни же љу да се по ја ве у уло зи га ран та за ре гу ли са ње 
свет ског си сте ма, пре све га у вој ној сфе ри. Упра во би због то га 
тре ба ло ис тра ја ва ти на фор ми ра њу ви ше цен та ра  мо ћи чи ја би 
се по зи ци ја и уло га, по ред ме ђу соб ног си сте ма „коч ни ца и рав-
но те же, ре гу ли са ла и аде кват ним си сте мом ме ђу на род ног пра ва. 
„Свет ска власт”, уко ли ко за и ста те жи де мо кра тич но сти, мо ра ла би 
да функ ци о ни ше ана лог но др жав ној а то зна чи да је по де ље на и 
аде кват но кон тро ли са на.

3.СНАЖНАРУСИЈА–СТОЖЕР
ИНТЕГРАТИВНИХПРОЦЕСАЕВРОАЗИЈЕ

У свим ге о по ли тич ким кон цеп ци ја ма, евро а зиј ска коп не на 
ма са пред ста вља кључ ну те ри то ри ју гло бал не до ми на ци је па, са-
мим тим, она је и обје кат бор бе за пре власт у ко јој ни је ис кљу че-
на ни упо тре ба вој не си ле. У са вре ме ним усло ви ма, та бор ба је 
при лич но екс пли цит на и мо же се са свим ја сно иден ти фи ко ва ти на 
при ме ру ли биј ске, си риј ске и укра јин ске кри зе.

Исто вре ме но, ви ше је не го очи глед но да ни јед на зе мља ни је 
у ста њу да са мо стал но оси гу ра сво ју без бед ност и ре а ли зу је сво је 
на ци о нал не ин те ре се. Објек тив ни усло ви дик ти ра ју нео п ход ност 
фор ми ра ња но вих гло бал них про је ка та. У окви ру то га, не мо же се 
за о би ћи евро а зиј ски свет и Евро а зиј ска уни ја. Ру си ја мо же да по-
ста не је згро тих про је ка та, њи хо ва ма три ца. 

Ме ђу тим, пре не го што за и ста по ста не ре ал ни ну кле ус евро-
а зиј ског све та, ка ко је до бро при ме тио по зна ти ру ски пу бли ци ста 
М. В. Ле он тјев, „Ру си ја на се би мо ра да оба ви не ке ра до ве. Она 
тре ба да се пре тво ри у еко ном ски, фи нан сиј ски, вој но-по ли тич ки и 
кул тур ни маг нет, ко ји ће пре ма се би при вла чи ти исто риј ски бли ске 
те ри то ри је а не да их од ба цу је, ка ко се то са свим до не дав но де ша-
ва ло. Су штин ски, то и је сте за да так за бли ску бу дућ ност ко ји не ће 
би ти ни ште тан ни те жак за са му Ру си ју”.23)  Рад на са мој се би, из-

23) Ми ха ил Ле он ть ев, ''За Еврас сию'', Однако № 44 (108), Ин тер нет, ttp://www.od na ko.org/
ma ga zi ne/ma te rial/glav naya-te ma-za-evras siyu/, 09.07.2014.
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гле да да је био те сно по ве зан са си ту а ци јом у Укра ји ни. „Крим ско 
про ле ће” учи ни ло је да се мно ге ства ри пре и на че и да се пу но то га 
из ме ни.

Ре зул та те ре фе рен ду ма на Кри му и Се ва сто по љу, као и по-
др шку во ље ве ли ке ве ћи не крим ских гра ђа на од стра не Ру си је, 
тре ба ло би по сма тра ти као по че так ре ви та ли за ци је Ру си је и ње но 
вра ћа ње у уло гу пу но прав ног су бјек та свет ске по ли ти ке, су бјек та 
ко ји је „де фи ни сао сво је стра те гиј ске ин те ре се и ко ји је спре ман да 
их од луч но шти ти”.24) 

У са вре ме ним усло ви ма, упра во Ру си ја, као је дан од ге о по-
ли тич ких цен та ра Евро а зи је, ко ји по се ду је нај моћ ни је еко ном ске, 
вој не и по ли тич ке по тен ци ја ле на пост со вјет ском про сто ру, и ко ји 
има свест о по тре би и нео п ход но сти пре ва зи ла же ња уни по ла ри-
зма – мо же и тре ба ло би да по ста не је дан од глав них су бје ка та но ве 
”ге о по ли тич ке ар хи тек ту ре”. 

По ли ти ка де ла за пад них др жа ва ко јом се по др жа ва ју ул тра-
на ци о на ли сти Укра ји не, за не ма ру ју ћи сто ти не људ ских жр та ва и 
чи ње ни цу да је део зе мље пот пу но уни штен, по ста ла је убе дљив 
до каз исти не да на ро ди Евро а зи је мо гу да са чу ва ју се бе и обез-
бе де соп стве ну бу дућ ност, са мо у окви ру сна жног ин те гра ци о ног 
про це са ко ји, са сво је стра не, мо же да да но ви за мах раз во ју це лог 
кон ти нен та. Ти на ро ди има ју соп стве не ин те ре се и спе ци фич ну 
по ли тич ку кул ту ру, тра ди ци ју и исто ри ју. Сто га је ло гич но да сво-
ју са да шњост и бу дућ ност кре и ра ју пре ма сво јим ме ри ли ма. Ко пи-
ра ње ту ђих ис ку ста ва, без са гле да ва ња соп стве них мо гућ но сти и 
ин те ре са, си гур но не мо же до ве сти до истин ског бла го ста ња љу ди. 
Ка ко до бро при ме ћу је ру ски фи ло зоф Зи но вјев:”За пад ну ци ви ли-
за ци ју су ства ра ли на ро ди по себ них ка рак те ри сти ка. То је њи хо ва 
уни кал на и не по но вљи ва тво ре ви на. То ула зи у њи хо ву при ро ду, у 
њи хов ка рак тер. Дру ги на ро ди су ства ра ли ци ви ли за ци ју дру га чи-
јег ти па, ко ја ви ше од го ва ра њи хо вом ка рак те ру и жи вот ним усло-
ви ма”.25) 

По де ла све та на цен тар, по лу пе ри фе ри ју и пе ри фе ри ју и 
да ље оста је као осно ва од но са у ме ђу на род ној за јед ни ци. У том 
сми слу, и са вре ме не др жа ве се мо гу по сма тра ти у од но су на ту 
”ка стин ску по де лу” (М. Пе чуј лић). Пре ма схва та њу про фе со ра Ву-
чи не Ва со ви ћа, све др жа ве у ери гло ба ли за ци је мо гу се свр ста ти у 
че ти ри гру пе. Пр ву чи не ве ли ке и моћ не др жа ве ко је су пред вод-

24) Ок са на Га ман-Го лу тви на, ''По че му За пад на ру шил не гла сный ко декс по ве де ния'', Неза
висимаягазета от 27 мар та 2014.

25) Алек сан др Зи но вь ев, ци ти ра но де ло.
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ни ци, уте ме љи ва чи и кор ми ла ри гло ба ли за ци је. Шта ви ше, њи хо ва 
моћ иде и из над гра ни ца ме ђу на род ног пра ва и мо ћи ме ђу на род-
них ор га ни за ци ја. У дру гу спа да ју не ке ма ње и сла би је др жа ве ко је 
ужи ва ју по др шку, по моћ и за шти ту нај моћ ни јих. Тре ћа гру па је са-
ста вље на од зе ма ља пре ма ко ји ма су моћ ни ме ђу на род ни фак то ри 
не у трал ни, док че твр та гру па оку пља др жа ве ко је су услед не ких 
не срећ них окол но сти па ле у не ми лост не ких ве ли ких и моћ них др-
жа ва.26) 

Про цес фор ми ра ња и учвр шћи ва ња на ци о нал них ин те ре са 
је дуг и сло жен а да нас је зна чај но оме тан од стра не број них уну-
тра шњих а на ро чи то спо ља шњих фак то ра. Ве ли ки број ”пост со ци-
ја ли стич ких зе ма ља” опре де лио се за ула зак у ЕУ, жр тву ју ћи на тај 
на чин део соп стве не су ве ре но сти али и ко ри сте ћи из ве сне пред-
но сти за јед нич ког де ло ва ња. То су учи ни ле и број не пост со ци ја-
ли стич ке зе мље док Укра ји на, у бор би за пре ва гу јед не или дру ге 
оп ци је, до жи вља ва нај те жа ис ку ше ња сво је др жа во твор но сти.

Чи ње ни ца је да соп стве ни раз вој Евро а зи је и ин те гра тив ни 
про це си уну тар ње не иду ла ко и јед но став но. На ци о нал ни ин те ре-
си јед них др жа ва, су да ра ју се са ин те ре си ма дру гих зе ма ља, удру-
же ња, ре ги о на. Та ко ђе тре ба ло би има ти у ви ду да се уче сни ци ин-
те гра ци је на ла зе на раз ли чи тим ни во и ма еко ном ског и со ци јал ног 
раз во ја. Због то га, без об зи ра на обо стра ну ко рист од ин те гра ци је, 
ис по ста вља се да је уче шће јед них, у овој или оној обла сти, ве ће 
од уло га дру гих.

Ни је без зна ча ја и са зна ње да су и ин те ре си по је ди них гру па 
уну тар асо ци ја ци ја ко је се ства ра ју че сто ве о ма раз ли чи ти и не у са-
гла ше ни. Не ко од ин те гра ци је до би ја ви ше па је, при род но, и за ин-
те ре со ва ни ји за њу док се, исто вре ме но, дру ги сло је ви гра ђа на или 
гру пе, при вре ме но мо гу осе ћа ти као гу бит ни ци. Због то га се мо же 
оче ки ва ти да они бу ду про тив ин те гра ци о них про це са и да вр ше 
при ти сак на струк ту ре вла сти у том сми слу. Ипак, то не мо же би ти 
пре пре ка објек тив ном про це су – ре ви та ли за ци ји Ру си је и окре та-
њу но ве стра ни це у исто ри ји Евро а зи је. 

Иако се ге о по ли тич ка уло га Ру си је то ком по след њег сто ле ћа 
не ко ли ко пу та ра ди кал но ме ња ла за јед но са це ло куп ном „ар хи тек-
ту ром” све та, то је др жа ва ко ја је увек, на овај или онај на чин, би ла 
ре спек тив ни су бјект ме ђу на род них од но са.

По сле Пр вог свет ског ра та и Ве ли ке Ок то бар ске ре во лу ци је, 
Со вјет ска Ру си ја, а за тим и Со вјет ски Са вез, прак тич но су би ли ис-
кљу че ни из спи ска „ве ли ких др жа ва” ко ји ма је, уз од ре ђе на не сла-
га ња, ипак при па да ла Ру ска Им пе ри ја. По сле Дру гог свет ског ра та, 

26) Ву чи на Ва со вић, ци ти ра но де ло, стр. 446.
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СССР је по стао дру га „су пер др жа ва” све та. Ру ше ње СССР у окви-
ру „пе ре строј ке” и де гра да ци ја Ру ске Фе де ра ци је то ком „тр жи-
шних ре фор ми” 90-их го ди на про шлог ве ка, по но во су по ста ви ли 
др жа ву у по ло жај ге о по ли тич ког „пре жи вља ва ња”. Об на вља ње си-
сте ма др жав но-мо но пол ског ка пи та ли зма, по сле до ла ска на власт 
Вла ди ми ра Пу ти на, вра ти ло је зе мљу у ред „ве ли ких др жа ва”. На 
тај на чин, ме сто Ру си је у свет ском си сте му је не ста бил но, али ни-
ка да ни је зна чи ло од ла зак на пе ри фе ри ју свет ске по ли ти ке.27)

Са гле да ва ју ћи си ту а ци ју иза зва ну те жњом Ру си је да се за у-
ста ви про цес ши ре ња НА ТО ка ње ним гра ни ца ма и на сто ја њи ма 
да се по др жи плу ра ли за ци ја све та као при род ни про цес, мо же мо 
се под се ти ти чу ве не де пе ше ми ни стра спољ них по сло ва Ру си је, А. 
М. Гор ча ко ва, ко ју је по слао ру ским ам ба са да ма 1856. го ди не: „Ру-
си ји за ме ра ју то што се она изо лу је и ћу ти пред та квим фак ти ма 
ко ји не ко ре спон ди ра ју ни ти с пра вом ни ти с пра вед но шћу. Ка жу 
да се Ру си ја љу ти. Ру си ја се не љу ти. Ру си ја се усред сре ђу је”.28) 

Те ре чи, у ино стран ству су би ле про ту ма че не као при пре ма 
за но ви рат. У су шти ни, Гор ча ков је хтео са мо да ис так не по тре бу 
и спрем ност да се по но во раз мо тре и од ба це по ни жа ва ју ћи усло ви 
ко ји су на мет ну ти Ру си ји Па ри ским ми ров ним уго во ром из 1856. 
го ди не. Пре све га, ми сли се на за бра ну да по се ду је вој ну фло ту на 
Цр ном мо ру. Ве што игра ју ћи на кар ту про тив реч но сти европ ских 
др жа ва и не увла че ћи Ру си ју ни у ка кве оба ве зу ју ће са ве зе, А. М. 
Гор ча ков је на кра ју, ко ри сте ћи се уз не ми ре но шћу у Евро пи ко ју је 
иза звао фран ко-пру ски рат, по слао у стра не пре сто ни це но ту ко јом 
их оба ве шта ва да се Ру си ја не сма тра оба ве зном по пи та њу огра-
ни ча ва ју ћих усло ва у ве зи цр но мор ске фло те. Све ве ли ке др жа ве 
би ле су при ну ђе не да се са гла се са из ме ње ним ге о по ли тич ким по-
ло жа јем Ру си је.

Да нас, као и пре 158 го ди на, Ру си ја мо ра да се усред сре ди 
по мно гим пи та њи ма. Њој је нео п ход но да раз ви ја свој еко ном-
ски си стем, да ја ча од брам бе не сна ге, укљу чу ју ћи ин те лек ту ал не 
и ин фор ма тич ке ком по нен те, да ве што ко ри сти про тив реч но сти и 
фо би је сво јих опо не на та и про тив ни ка. Са мо у том слу ча ју, она 
мо же да ре а ли зу је сво је на ци о нал не ин те ре се, да осми шља ва сво-
ју стра те ги ју без бед но сти и да ути че на на ро де Евро а зи је да гра де 
дру га чи ју бу дућ ност, од но сно, да бу де сна жан су бјект ре ги о нал не 
и свет ске по ли ти ке.

27) Ми ро слав Мла де но вић, Је ле на По но ма ре ва, ''Ки на-Аме ри ка-Ру си ја - гло бал ни тро у гао 
21. ве ка'', Социолошкипреглед, Бе о град, вол. 45, бр. 4/2011, стр. 459-476

28) Алек сан др Гор ча ков, Депеша министра иностранных дел А.М. Горчаакова россий
скимпосольствам, Фонд Гор ча ко ва, Ин тер нет, http://gor cha kov fund.ru/abo ut/gor cha kov/, 
09.07.2014.
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MiroslavB.Mladenovic,JelenaG.Ponomareva

''CRIMEANSPRING''ANDTHEFUTUREOFEURASIA

Resume
The ar tic le cri ti ci zes the prin ci ples of the uni po lar world and the 

US he ge mony. Analysis of the re cent 20 years pro ves that a cri sis of 
We stern-cen tric de ve lop ment mo del is una vo i da ble and ex pla ins emer-
gen ce of a mul ti po lar world whe re Rus sia sho uld be one of the le a ding 
su bjects of world po li tics. 

Du ring the re por ting pe riod, the world has se ri o usly chan ged 
and, un for tu na tely, not in a po si ti ve di rec tion. De mo li tion of the bi po lar 
system and the esta blis hment of the he ge mony of a sin gle block - NA-
TO led by the U.S., cor re spon ded with the gre a test un cer ta inty of the 
hu man ra ce sin ce the Se cond World War.

Ag gres si ve glo ba li za tion and the chal len ges that it bro ught pro-
ved that pre ser ving the di ver sity of Eura sia pos si ble only wit hin the 
fra me work of re gi o nal in te gra tion.

Li ders po si tion is not eter nal and any at tempt to in frin ge on it, is 
a dan ger to pe a ce. Con ti nual con flict over con trol and di stri bu tion of 
so cial po wer, warns of the con ti nued out bre ak of war. 

Clas sics of po li ti cal phi lo sophy, war ned of the dan ger of abu se of 
po wer and its ten dency of „pe ris ha ble“ if it is not ade qu a tely con trol led 
and ba lan ced. This is true for both the sta te, and  the in ter na ti o nal le vel.

The co un tri es, which ma ke up the world`s po wer eli te , are wil-
ling to to le ra te any ac tion which do es not thre a ten the de struc tion of the 
esta blis hed pyra mid of po wer and sta tus of un di spu ted ma ster. Ho we-
ver, to de si re to im po se own cri te ria of fre e dom, equ a lity and ju sti ce, 
are of ten co un ter pro duc ti ve and, in ex tre me, lead to the con flict be ca-
u se, for ac hi e ving hu ma ne go als must be ap plied ade qu a te re so ur ces.

In the se cir cum stan ces, the at ten tion of ex perts will be par ti cu lar 
di rec ted at Rus si a`s ro le in the mo dern world and its re la ti ons, as with 
the US, and with Chi na and ot her co un tri es and in ter na ti o nal or ga ni za-
ti ons such as Shang hai Co o pe ra tion Or ga ni za tion , BRICS and oders.
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Just Rus sia, as a ge o po li ti cal cen ter of Eura sia, Which has the 
most po wer ful eco no mic, mi li tary and po li ti cal po ten ti als on post so vi et 
spa ce, and who is awa re of the need and the ne ces sity of over co ming 
uni po la rizm - has a real ca pa city to be co me one of the main su bjects of 
the new ar chi tec tu re of this part of the world.

Po licy of We stern sta tes in re la tion to the for mer so ci a list co un-
tri es and espe ci ally now ac cor ding to Ukra i ne , is con vin cing evi den ce 
of  the need for the pe o ples of Eura sia fi nally turn the ir own re a lity. 
The se pe o ple ha ve the ir own in te rests and spe ci fic po li ti cal cul tu re, tra-
di tion and hi story. The re fo re, it is lo gi cal that the ir pre sent and fu tu re 
must be cre a ted by the ir stan dards.

Be co u se of the se fin dings, „Cri mean Spring“, can gi ve new im-
pe tus to Eura sian in te gra ti ons, and  to be co me a symbol of chan ge of 
the world .
Key words: uni po la rity, mul ti po lar world, Rus sia, West, Ukra i ne cri sis, Eura-

sian in te gra tion 

* Овај рад је примљен 05. ав гу ста 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 03. сеп тем бра 2014. године.
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Сажетак
У ра ду се раз ма тра ју пре го ва рач ки ка па ци те ти Ре пу бли ке 

Ср би је у про це су при сту па ња Европ ској уни ји, од но сно, шта је све 
Ср би ја ура ди ла у до са да шњим фа за ма и ка кве су јој мо гућ но сти да 
ис пу ни све зах те ве ко ји се пред њу по ста вља ју. Ср би ја је по ста ла 
део Про це са ста би ли за ци је и при дру жи ва ња у ок то бру 2000. го ди-
не, а пр ви оба ве зу ју ћи од нос Ср би је са ЕУ је на сту пио 2008. пот-
пи си ва њем Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу (ССП) и 
Пре ла зног тр го вин ског спо ра зу ма. На кон што је Ср би ја у де цем бру 
2009. го ди не под не ла зах тев за сти ца ње ста ту са кан ди да та, Европ-
ски са вет је у но вем бру 2010. дао ман дат Европ ској ко ми си ји да се 
из ја сни о том зах те ву. Ко ми си ја је пре по ру чи ла Са ве ту да Ср би ји 
до де ли ста тус зе мље кан ди да та за члан ство, узи ма ју ћи у об зир до 
са да по стиг ну ти на пре дак. На са ми ту Европ ског са ве та 28. ју на 
2013. го ди не до не та је од лу ка о отва ра њу пре го во ра о члан ству Ср-
би је у Европ ској уни ји. Зе ле но све тло до би је но у Бри се лу би ло је 
знак за ин тен зи ви ра ње при пре ма за све о бу хва тан, озби љан, ви ше-
го ди шњи пре го ва рач ки про цес ко ји би Ср би ју тре ба ло да при бли-
жи, а по том и до ве де до члан ства у ЕУ. Про цес при пре ма од ви ја се 
у Бри се лу и Бе о гра ду уз ре дов ну ко му ни ка ци ју и по ја ча ну са рад њу 
рад них гру па и ти мо ва ко ји су укљу че ни у пре го ва рач ки про цес. У 
ра ду ће се на по ме ну ти и по је ди на ис ку ства Хр ват ске и Цр не Го ре 
ко је су пре шле де ло ве пу та ко је Ср би ју тек че ка ју.
Кључ не ре чи: про цес при дру жи ва ња, пре го ва ра ње, европ ске ин те гра ци-

је, Европ ска уни ја, Европ ска ко ми си ја 
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Ср би ја же ли да по ста не чла ни ца Европ ске уни је и на ла зи се 
на том пу ту. Сва ки но ви та лас про ши ре ња је све сло же ни ји и пра-
те га до дат на усло вља ва ња и но ви кри те ри ју ми ко је др жа ве, по-
тен ци јал ни кан ди да ти, тре ба да ис пу не. Хр ват ска, као по след ња 
др жа ва ко ја је по ста ла члан, про шла је кроз нај зах тев ни ји про цес 
пре го во ра, а Европ ска уни ја ће сте че на ис ку ства ко ри сти ти и у пре-
го во ри ма ко ји сле де са бу ду ћим чла ни ца ма, укљу чу ју ћи и Ср би ју. 
Уго во ром о Европ ској уни ји (Ли са бон ски уго вор) де фи ни са но је 
ко ја др жа ва мо же по ста ти чла ни ца Уни је, ко је све усло ве тре ба да 
ис пу ни и ко је вред но сти тре ба да по шту је.1) 

На чин на ко ји др жа ва мо же да по ста не чла ни ца Европ ске 
уни је је де фи ни сан чла ном 49 Уго во ра о Европ ској уни ји ко ји гла-
си: „Сва ка европ ска др жа ва ко ја по шту је вред но сти на ве де не у 
чла ну 2. и по све ће на је њи хо вом про мо ви са њу мо же да под не се 
зах тев за члан ство у Уни ји. О овом зах те ву оба ве шта ва ју се Европ-
ски пар ла мент и на ци о нал ни пар ла мен ти. Др жа ва ко ја под но си 
зах тев за члан ство упу ћу је тај зах тев Са ве ту, ко ји од лу чу је јед но-
гла сно, на кон кон сул то ва ња са Ко ми си јом и на кон до би ја ња са гла-
сно сти Европ ског пар ла мен та, да те ве ћи ном гла со ва ње го вих чла-
но ва. Узи ма ју се у об зир усло ви за при сту па ње ко ји су до го во ре ни 
у Европ ском са ве ту. Усло ви при је ма и при ла го ђа ва ња Уго во ри ма 
на ко ји ма се за сни ва Уни ја, а ко ји про из и ла зе из при је ма, пред мет 
су спо ра зу ма из ме ђу др жа ва чла ни ца и др жа ве ко ја је под не ла зах-
тев за члан ство. Тај спо ра зум се под но си на по твр ђи ва ње свим др-
жа ва ма уго вор ни ца ма, у скла ду са њи хо вим устав ним пра ви ли ма“.

Уло га Европ ског са ве та је да де фи ни ше на че ла и смер ни це 
и да од лу чу је о за јед нич ким стра те шким ин те ре си ма и ци ље ви ма 
Европ ске уни је на под руч ју за јед нич ке спољ не и без бед но сне по-
ли ти ке, као и на дру гим под руч ји ма спољ ног де ло ва ња.2) Европ ски 
са вет у Ко пен ха ге ну је у ју ну 1993. као од го вор на же ље др жа ва 
ис точ не и цен трал не Евро пе за члан ство у Европ ској уни ји по ста-
вио по ли тич ке, прав не и еко ном ске кри те ри ју ме ко ји се мо ра ју ис-
пу ни ти ка ко би др жа ва по ста ла чла ни ца. Као до дат ни кри те ри јум 
Европ ски са вет се ука зао на по тре бу да се ство ре усло ви за по сте-
пе ну, хар мо нич ну ин те гра ци ју зе ма ља у при сту па њу, раз во јем тр-
жи шне еко но ми је, при ла го ђа ва њем ад ми ни стра тив них струк ту ра 
и ства ра њем ста бил ног еко ном ског и мо не тар ног окру же ња. Нео п-
ход но је да сва ка др жа ва кан ди дат има раз ви јен ад ми ни стра тив ни 

1) Уго вор о Европ ској уни ји, пот пи сан 13. де цем бра 2007. го ди не у Ли са бо ну, а сту пио на 
сна гу 1. де цем бра 2009. го ди не на кон ра ти фи ка ци је у свим зе мља ма чла ни ца ма Европ-
ске уни је. 

2) Члан 22. Уго во ра о Европ ској уни ји
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ка па ци тет за спро во ђе ње свих усво је них ме ра. Раз вој ад ми ни стра-
тив них ка па ци те та об у хва та и ре фор му слу жбе нич ког си сте ма, као 
пред у сло ва за при сту па ње европ ским про це си ма и успе шну при-
ме ну европ ских по ли ти ка. Под пој мом ад ми ни стра тив них ка па ци-
те та се нај че шће под ра зу ме ва по сто ја ње ко хе рент них ин сти ту ци ја 
и ор га ни за ци о них ад ми ни стра тив них струк ту ра, као и про фе си о-
на ли зам у ра ду др жав не упра ве.3)

Европ ска уни ја је 1999. го ди не отво ри ла Про цес ста би ли за-
ци је и при дру жи ва ња за др жа ве за пад ног Бал ка на.4) На кон про ме на 
2000. го ди не и Ср би ја је по ста ла део тог про це са. Са вет Европ ске 
уни је је на кон то га де фи ни сао но ве усло ве за др жа ве у Про це су 
ста би ли за ци је и при дру жи ва ња ко ји укљу чу ју и са рад њу са Ме ђу-
на род ним кри вич ним три бу на лом за бив шу Ју го сла ви ју и ре ги о-
нал ну са рад њу.5)

Глав ни део про це са при сту па ња усме рен је на ис пу ња ва-
ње кри те ри ју ма за члан ство. То под ра зу ме ва спро во ђе ње уну тра-
шњих ре фор ми и до сти за ње европ ских стан дар да, ускла ђи ва ње 
за ко но дав ства и из град њу по треб них ад ми ни стра тив них ка па ци те-
та. Пре го ва ра ње, пот пи си ва ње, ра ти фи ка ци ја, сту па ње на сна гу и 
спро во ђе ње Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу у функ-
ци ји су на ве де них ре фор ми. 

1.ПРЕГОВОРИОПРИСТУПАЊУ

Пре го во ри о сту па њу у члан ство Европ ске уни је под ра зу ме-
ва ју од ре ђи ва ње усло ва под ко ји ма ће др жа ва кан ди дат при хва ти-
ти и спро ве сти прав не те ко ви не Европ ске уни је и до го ва ра ње о 
евен ту ал ним пре ла зним ро ко ви ма и из у зе ћи ма. Услов за сту па ње у 

3) Зо ри ца Ву ка ши но вић Ра до ји чић, Европскислужбеничкисистеми, КПА, Бе о град, 2014, 
стр. 33.

4) За пад ни Бал кан се у тер ми но ло ги ји ЕУ ко ри сти као од ред ни ца за шест др жа ва ју го и-
сточ не Евро пе: Ал ба ни ју, Бо сну и Хер це го ви ну, Ма ке до ни ју, Ср би ју, Хр ват ску и Цр ну 
Го ру. Овај тер мин по ја вио се у тре нут ку ка да је по ста вље но пи та ње но ве стра те ги је при-
сту па ња на ве де них др жа ва ЕУ и утвр ђи ва ња ја сне раз ли ке у од но су на оста ле др жа ве 
ју го и сточ не Евро пе ко је су та да има ле ста тус др жа ве кан ди да та за члан ство (Бу гар ска и 
Ру му ни ја).

5) Про цес ста би ли за ци је и при дру жи ва ња (ПСП) на зив је це ло ви тог стра те шког при сту па 
Европ ске уни је зе мља ма за пад ног Бал ка на. ПСП под ра зу ме ва ус по ста вља ње уго вор-
них од но са из ме ђу др жа ве пот пи сни це и ЕУ у обла сти тр го ви не, ца ри на, по мо ћи на-
ме ње не уна пре ђи ва њу ад ми ни стра тив них ка па ци те та итд. Спо ра зум о ста би ли за ци ји и 
при дру жи ва њу (ССП) пред ста вља глав ни ин стру мент ПСП. Спо ра зу ми су при ла го ђе ни 
окол но сти ма у од ре ђе ној др жа ви, а вре мен ски оквир за пот пи си ва ње уго во ра за ви си од 
тре нут ка ка да су пре го во ри за по че ти и њи хо вог тра ја ња, од но сно од ди на ми ке ис пу ња-
ва ња од ре ђе них усло ва. 
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члан ство је при хва та ње свих пра ва и оба ве за на ко ји ма се за сни ва 
Европ ска уни ја као и ин сти ту ци о нал ног окви ра. Прав не те ко ви не 
Европ ске уни је су по де ље не у 35 пре го ва рач ких по гла вља. Да ном 
сту па ња у члан ство др жа ва тре ба да бу де спо соб на да у пот пу но-
сти при ме ни прав не те ко ви не Европ ске уни је. Уко ли ко, не ким слу-
ча јем, по сто је оправ да ни раз ло зи због ко јих их ни је мо гу ће у пу ној 
ме ри при ме ни ти у од ре ђе ном по гла вљу, мо гу ће је да др жа ва кан ди-
дат тра жи пре ла зне ро ко ве или из у зе ћа од при ме не.Пре ла зни ро-
ко ви под ра зу ме ва ју до дат но вре ме на кон члан ства ко је је по треб но 
тој др жа ви да у не кој обла сти у пот пу но сти при ме ни прав не те ко-
ви не Европ ске уни је, а рок је вре мен ски и са др жин ски огра ни чен и 
не сме да ути че на уну тра шње тр жи ште. Из у зе ћа од при ме не под-
ра зу ме ва ју трај но од сту па ње од прав них те ко ви на Европ ске уни је 
и до са да су рет ко ко ри шће на. 

По у че на ра ни јим ис ку ством ши ре ња Уни је, Европ ска ко ми-
си ја је уве ла нов ин стру мент ка ко би де таљ ни је ана ли зи ра ла по-
стиг нут на пре дак - ме ри ла за отва ра ње пре го во ра и ме ри ла за за-
тва ра ње пре го во ра. 

Ме ри ла за отва ра ње пре го во ра(openingbenchmarks) по ста-
вља ју се за ве ћи ну по гла вља, од но сно за она за ко ја ЕУ оце ни да 
др жа ва још увек ни је спрем на за отва ра ње пре го во ра. Углав ном су 
се та ме ри ла од но си ла на усва ја ње од ре ђе них стра те ги ја, ак ци о них 
пла но ва, за ко на или фор ми ра ње по треб них ин сти ту ци ја за спро-
во ђе ње, али и ис пу ња ва ње оба ве за ко је про из ла зе из Спо ра зу ма о 
ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу.6) Хр ват ској су у де цем бру 2007. 
пред ста вље на ме ри ла за отва ра ње, а она је по треб не до ку мен те 
усво ји ла у ро ку од шест ме се ци и до ста ви ла их Европ ској ко ми-
си ји, ко ја их је по зи тив но оце ни ла у де цем бру 2008. По је ди не др-
жа ве чла ни це у Са ве ту, и по ред то га, ни су при хва та ле ис пу ње ност 
ме ри ла па је про цес де бло ки ран тек 2010. го ди не. По до са да шњој 
прак си, до ку мен ти за ис пу ња ва ње ме ри ла мо гу се из ра ди ти у ро ку 
од шест ме се ци, али је бар још то ли ко по треб но за њи хо ву ве ри-
фи ка ци ју.

Ме ри ла за за тва ра ње пре го во ра (closingbenchmarks) се од-
но се на ефи ка сно ускла ђи ва ње са прав ним те ко ви на ма Европ ске 
уни је, ја ча ње ад ми ни стра тив них ка па ци те та, али и на ефи ка сну 
при ме ну ко ја се огле да кроз до ка зе о спро во ђе њу. Хр ват ској је за 

6) Хр ват ској су у по гла вљу 23 би ла три ме ри ла за отва ра ње пре го во ра ко ја су укљу чи ва-
ла до но ше ње пет стра те шких до ку ме на та - ре ви ди ра ти Ак ци о ни план за ре фор му пра-
во су ђа, ре ви ди ра ти На ци о нал ни про грам за су зби ја ње ко руп ци је, план за спро во ђе ње 
Устав ног за ко на о пра ви ма на ци о нал них ма њи на и спро во ђе ње стам бе ног збри ња ва ња 
из бе гли ца.
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не ка по гла вља би ло по треб но око го ди ну да на за ис пу ња ва ње кри-
те ри ју ма за за тва ра ње, а за сва оста ла по гла вља око две го ди не. 
Као што пред ви ђа и Пре го ва рач ки оквир за Цр ну Го ру за по гла вља 
23 и 24, мо же се оче ки ва ти да ће и у слу ча ју Ср би је и оста лих бу-
ду ћих др жа ва чла ни ца, би ти уве де на и пре ла зна ме ри ла (interim
benchmarks) ко ја ће до дат но до при не ти ква ли те ту ре фор ми и њи-
хо вом мо ни то рин гу. Ова ме ри ла су нео п ход на и др жа ви кан ди да ту 
ка ко би на вре ме по че ла са при пре ма ма за бу ду ће члан ство и у што 
ра ни јој фа зи по ка за ла спрем ност за при ме ну свих по треб них про-
пи са и стан дар да. Кључ ни еле ме нат у чи та вом про це су и да ље је 
до след на при ме на Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу.7) 

На ис ку ству до са да шњих про ши ре ња Европ ска уни ја је за-
кљу чи ла да је зна чај пре го ва рач ких по гла вља ко ја се од но се на 
пра во су ђе, основ на пра ва, прав ду, сло бо ду и без бед ност, ве ли ки и 
да су она нај зна чај ни ја ра ди оства ри ва ња уну тра шње си гур но сти у 
ЕУ, а зна чај но је и за гра ђа не др жа ва ко је при сту па ју. У про ши ре-
њи ма ко ја су би ла 2004. и 2007. го ди не, при је мом др жа ва ис точ не и 
цен трал не Евро пе у Европ ску уни ју, ова пи та ња су се пре го ва ра ла 
у јед ном по гла вљу ко је је но си ло на зив Пра во су ђе и уну тра шњи 
по сло ви, а тек је у то ку пре го во ра са Хр ват ском ова област по де ље-
на на две це ли не и тач но су де фи ни са на пи та ња ко ја се раз ма тра ју 
по од ре ђе ним по гла вљи ма (по гла вље 23 и 24).8)

2.ФАЗЕПРЕГОВАРАЧКОГПРОЦЕСА

На кон по ли тич ке од лу ке ко ју до но си Европ ски са вет, пре-
го во ри фор мал но по чи њуса зи ва њем и одр жа ва њем ме ђу вла ди не 
кон фе рен ци је.9) Ме ђу вла ди ну кон фе рен ци ју чи не пред став ни ци 
вла да др жа ва чла ни ца Европ ске уни је, са јед не стра не и др жа ве 
кан ди да та, са дру ге стра не, а на њој се раз ме њу ју пре го ва рач ки 
окви ри. Пре го во ри се од ви ја ју у окви ру по ме ну те ме ђу вла ди не 
кон фе рен ци је, при че му се на ни воу пред став ни ка одр жа ва ју два 
са стан ка го ди шње, а на ни воу за ме ни ка пред став ни ка по до го во-
ру. Фа зе пре го ва рач ког про це са су: скри нинг, пре го во ри о 35 по-
гла вља, пот пи си ва ње Уго во ра о при сту па њу, ре фе рен дум у др жа ви 

7) Та ња Ми шче вић, ПридруживањеЕвропскојунији,8, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, 
стр. 152.

8) Ива на Ђу рић, Преговарачкапоглавља23и24:очемупреговарамо, ГИЗ, Бе о град, 2013, 
стр. 50.

9) Жи во рад Ко ва че вић, Међународно преговарање,Филип Ви шњић, Бе о град, 2004, стр. 
431.
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ко ја при сту па, ра ти фи ка ци ја Европ ског пар ла мен та и свих др жа ва 
чла ни ца ЕУ и сту па ње у члан ство ЕУ.10)

Скрининг–Пре го ва рач ки про цес по чи ње ана ли тич ким пре-
гле дом - скри нин гом (screening)као фа зом ко ја прет хо ди отва ра њу 
пре го во ра. Скри нинг за ко но дав ства и функ ци о ни са ња це ло куп ног 
си сте ма се од ви ја у три фа зе: екс пла на тор ни скри нинг, би ла те рал-
ни скри нинг и из ве штај о скри нин гу. Циљ ове фа зе је да се уоче 
раз ли ке из ме ђу прав них про пи са др жа ве кан ди да та и прав них те-
ко ви на Европ ске уни је. Скри нинг се спро во ди за сва ко пре го ва-
рач ко по гла вље по себ но и ду жи на ње го вог укуп ног тра ја ња за ви си 
од сло же но сти прав них те ко ви на у од ре ђе ном по гла вљу. У слу ча ју 
Хр ват ске про цес скри нин га је тра јао ви ше од две го ди не.

У пр вој фа зи про це са скри нин га ко ји се на зи ва екс пла на-
тор ним, Европ ска ко ми си ја пред ста вља прав не те ко ви не Европ ске 
уни је по де ље не у пре го ва рач ка по гла вља.У фа зи би ла те рал ног 
скри нин га, др жа ва кан ди дат из но си вла сти ту оце ну сте пе на ускла-
ђе но сти до ма ћих про пи са са прав ним те ко ви на ма ко је је Европ ска 
ко ми си ја пред ста ви ла на екс пла на тор ном скри нин гу и да је оквир-
не пла но ве за да љу хар мо ни за ци ју, све до пу но прав ног члан ства. 
Ова фа за скри нин га др жа ви кан ди да ту, у овом слу ча ју Ср би ји, 
омо гу ћа ва да про це ни за ко ја ће пи та ња тра жи ти из у зе ћа или пре-
ла зне ро ко ве. Ана ли за ко ју пру жа скри нинг је оце на ста ња и оце на 
спрем но сти др жа ве кан ди да та за отва ра ње пре го во ра у сва ком по-
је ди нач ном по гла вљу. 

Тре ћа фа за у по ступ ку скри нин га је из ра да из ве шта ја о скри-
нин гу за сва ко пре го ва рач ко по гла вље по себ но. Из ве шта је при-
пре ма Европ ска ко ми си ја, ко ја у њи ма да је пре сек ста ња и оце ну 
спрем но сти др жа ве кан ди да та за отва ра ње по је ди них пре го ва рач-
ких по гла вља. Из ве шта ји о скри нин гу се ша љу др жа ва ма чла ни ца-
ма Европ ске уни је и др жа ви кан ди да ту.

Отварањепреговора–На кон пре се ка ста ња то ком скри нин-
га, Европ ска уни ја до но си од лу ку о отва ра њу пре го во ра у по је ди-
ном по гла вљу или де фи ни ше ме ри ла ко ја тре ба прет ход но да бу ду 
ис пу ње на. Од лу ку о отва ра њу по гла вљадр жа ве чла ни це до но се 
јед но гла сно на осно ву пред ло га Европ ске ко ми си је.11) Циљ пре го-
во ра је да се утвр ди на ко ји на чин ће др жа ва кан ди дат да пре не се 

10) Ива на Ђу рић, Преговарачкапоглавља23и24:очемупреговарамо, ГИЗ, Бе о град, 2013, 
стр. 16.

11) Европ ска ко ми си ја и Ср би ја по че ле су 25. сеп тем бра 2013. го ди не пра ће ње при ме не 
прав не те ко ви не ЕУ – ана ли тич ко ис пи ти ва ње, по по гла вљи ма, при ме не це ло куп ног 
за ко но дав ства ЕУ. Као и у су сед ној Цр ној Го ри, овај про цес за по чео је По гла вљем 23 и 
24 – прав да, сло бо да и без бед ност.
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и при ме ни прав не те ко ви не ЕУ у од ре ђе ном по гла вљу. Пре го во ри 
се во де на осно ву пре го ва рач ких по зи ци ја ЕУ и др жа ве кан ди да-
та, ко је се при пре ма ју за сва ко пре го ва рач ко по гла вље по себ но, на 
осно ву ре зул та та скри нин га. Европ ски са вет раз ма тра из ве шта је о 
скри нин гу, про це њу је у ко јој ме ри је др жа ва кан ди дат у сва ком по-
гла вљу спрем на у по гле ду ускла ђе но сти про пи са и њи хо вог спро-
во ђе ња, и за тим је по зи ва да до ста ви сво ју пре го ва рач ку по зи ци ју 
за од ре ђе но по гла вље. Др жа ва кан ди дат до ста вља пре го ва рач ку 
по зи ци ју са зах те ви ма да тра жи до дат но вре ме ко је ће јој би ти по-
треб но за ускла ђи ва ње про пи са са прав ним те ко ви на ма ЕУ.12) Са вет 
од лу ку о отва ра њу од ре ђе ног по гла вља до но си јед но гла сно, као и 
За јед нич ку по зи ци ју ЕУ ко ја са др жи ме ри ла за за тва ра ње пре го во-
ра. Хр ват ска је у ме ри ли ма за за тва ра ње по гла вља 23 до би ла њих 
шест у ко ји ма се тра жи ло пра ће ње ре зул та та.13) Хр ват ској је за ме-
ри ла за за тва ра ње пре го во ра тре ба ло око го ди ну да на за јед но став-
ни ја по гла вља, а око две го ди не за ве ћи ну по гла вља. 

Затварањепреговора–За при вре ме но за тва ра ње по гла вља 
је по треб но да др жа ва кан ди дат ис пу ни ме ри ла за за тва ра ње пре-
го во ра и то на пред лог Европ ске ко ми си је, а уз јед но гла сну од лу ку 
др жа ва чла ни ца. Све до пот пи си ва ња Уго во ра о при сту па њу по-
сто ји мо гућ ност по нов ног отва ра ња не ког од по гла вља за слу чај да 
др жа ва кан ди дат до не се но ве про пи се ко ји се бит но раз ли ку ју или 
се не ис пу не пре у зе те оба ве зе. Европ ска ко ми си је кон ти ну и ра но 
над гле да сва ко при вре ме но за тво ре но по гла вље да не би до шло до 
про ме на. То ком пре го во ра Европ ска ко ми си ја из ве шта ва Са вет о 
ис пу ња ва њу пре у зе тих оба ве за др жа ве кан ди да та по пре го ва рач-
ким по гла вљи ма, а та ко ђе спре ма и ре дов не го ди шње из ве шта је о 
на прет ку др жа ве у про це су при сту па ња. О то ку пре го во ра ре дов но 
се из ве шта ва и Европ ски пар ла мент. На кон што се сва пре го ва рач-
ка по гла вља при вре ме но за тво ре, Европ ски са вет јед но гла сно од-
лу чу је о за тва ра њу пре го во ра, а за тим се при сту па из ра ди Уго во ра 
о при сту па њу.

Уговороприступању–На црт Уго во ра о при сту па њу из ра ђу-
ју пред став ни ци др жа ва чла ни ца, др жа ве кан ди да та и ин сти ту ци ја 
Европ ске уни је, а он са др жи све што је до го во ре но у то ку пре го-

12) Преговарачкапоглавља–35коракакаЕвропској унији, Ин фор ма ци о ни цен тар ЕУ у 
Бе о гра ду, Бе о град, 2014, стр. 12.

13) Ме ри ла за за тва ра ње по гла вља 23 у Хр ват ској: ре зул та ти у име но ва њу су ди ја и др жав-
них ту жи ла ца на те ме љу објек тив них и тран спа рент них кри те ри ју ма, за тим ре зул та ти 
при ис тра зи, про це су и ра њу и пре су ђи ва њу пред ме та ор га ни зо ва ног кри ми на ла и ко-
руп ци је, али и рат них зло чи на, при ме на у прак си За ко на о су зби ја њу дис кри ми на ци је, 
но вог За ко на о ка зне ном по ступ ку и но вог За ко на о пар нич ном по ступ ку, као и пра ће ње 
ре зул та та пре вен ци је ко руп ци је.
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во ра.14) Кад је текст уса гла шен по треб но је да бу де пре ве ден на све 
слу жбе не је зи ке Европ ске уни је, а њих са да има 24. Пре пот пи-
си ва ња Уго во ра о при сту па њу, Европ ска ко ми си ја да је Ми шље ње 
о члан ству и за вр шет ку пре го во ра, на ко је Европ ски пар ла мент 
мо ра да да са гла сност, а Са вет јед но гла сно од лу чи о при хва та њу 
но ве др жа ве чла ни це. По том сле ди све ча ност пот пи си ва ња Уго во-
ра о при сту па њу. На кон пот пи си ва ња, Уго вор о при сту па њу про-
ла зи про цес ра ти фи ка ци је у пар ла мен ти ма свих др жа ва чла ни ца, 
Европ ском пар ла мен ту и у пар ла мен ту при сту па ју ће др жа ве. По 
пра ви лу, др жа ва ко ја при сту па пре са ме ра ти фи ка ци је ор га ни зу-
је ре фе рен дум о члан ству. Тек на кон што све др жа ве чла ни це и 
Европ ски пар ла мент ра ти фи ку ју Уго вор, др жа ва кан ди дат по ста је 
чла ни ца Европ ске уни је и то тач но на дан ко ји је уна пред од ре ђен.

3.КЉУЧНЕИНСТИТУЦИЈЕСРБИЈЕИЊИХОВА
УЛОГАУПРЕГОВАРАЧКОМПРОЦЕСУ

Уз по вре ме не осци ла ци је, на ро чи то од 2006. го ди не, Ср би ја 
је ус пе ла да ве ћи ну по ста вље них ро ко ва за прав но ускла ђи ва ње 
на ци о нал ног за ко но дав ства са пра вом Европ ске уни је ис пу ни.15) 
Узи ма ју ћи у об зир нај бо љу прак су др жа ва ко је су не дав но по ста-
ле чла ни це, али и ве ли чи ну и спо соб ност срп ске ад ми ни стра ци-
је, Вла да Ср би је је још 2008. го ди не уста но ви ла ко ор ди на ци о ни 
ме ха ни зам за европ ске ин те гра ци је. Ова струк ту ра об у хва та Ко ор-
ди на ци о но те ло, Струч ну гру пу и 35 под гру па по де ље них пре ма 
од го ва ра ју ћим по гла вљи ма прав них те ко ви на. Сва ова те ла ко ор-
ди ни ра ју про цес при сту па ња и има ла су од лу чу ју ћу уло гу у при-
пре ми из ра де од го во ра на Упит ник за сти ца ње ста ту са кан ди да та, 
као и при из ра ди На ци о нал ног про гра ма ин те гра ци је.16) Струк ту-
ра ко ја уче ству је у про це су је флек си бил но по ста вље на, та ко да је 
мо гу ће у рад укљу чи ти и дру ге по је дин це за ко је пред се да ва ју ћи 
про це ни да мо гу да до при не су ра ду у од ре ђе ној обла сти. Ко ор ди-
на ци о но те ло је са ста вље но од ми ни ста ра у чи јој је пре те жној над-
ле жно сти од ре ђе на област европ ских ин те гра ци ја и хар мо ни за ци ја 

14) У слу ча ју Хр ват ске за ову фа зу про це са, од но сно, од тре нут ка за тва ра ња пре го во ра до 
све ча но сти пот пи си ва ња про те кло је не што ви ше од пет ме се ци.

15) Бла жо М. Ра до вић, „За јед нич ка без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка Европ ске уни је и 
Ср би ја на кон уго во ра из Ли са бо на'“, у Годишњакбр.6, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе-
о град, 2011, стр. 354.

16) На ци о нал ни про грам ин те гра ци је је био пр ви све о бу хват ни план ски до ку мент за прав-
ну хар мо ни за ци ју на кон ко га је усле дио и На ци о нал ни про грам за усва ја ње прав них 
те ко ви на ЕУ.



ЖељкоП.Мојсиловић ПреговарачкикапацитетиРепубликеСрбије...

209

са прав ним те ко ви на ма ЕУ. Тре нут но га чи не 12 ми ни ста ра, а пред-
се да ва пре ми јер.17) 

Стручном групом пред се да ва ди рек тор Кан це ла ри је за 
европ ске ин те гра ци је, а чи не је пред се да ва ју ћи 35 под гру па, др-
жав ни се кре та ри оних ин сти ту ци ја ко ји не пред се да ва ју, а зна чај но 
је да бу ду пред ста вље ни у струк ту ри ко ја уче ству је у про це су хар-
мо ни за ци је. Три де сет и пет под гру па чи не осно ву за ускла ђи ва ње 
за ко но дав ства и за све ак тив но сти у обла сти европ ских ин те гра ци-
ја. Ра дом под гру па ру ко во ди она ин сти ту ци ја ко ја има пре те жну 
над ле жност за пи та ња ко ја по кри ва ју прав не те ко ви не ЕУ у тој 
обла сти. Под гру пе су пра вље не са на ме ром да осли ка ва ју бу ду ћа 
пре го ва рач ка по гла вља и да ин сти ту ци је ко ор ди ни ра ју за јед нич ки 
рад та мо где има ју над ле жност.

ПодгрупузаПравосуђеиосновнаправаво ди Ми ни стар ство 
прав де и др жав не упра ве и осим њих у ра ду те под гру пе уче ству-
ју и Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва, Ми ни стар ство спољ них 
по сло ва, Ми ни стар ство ре ги о нал ног раз во ја и ло кал не са мо у пра-
ве, Ми ни стар ство од бра не, Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са-
ња, Ми ни стар ство при род них ре сур са, ру дар ства и про стор ног 
пла ни ра ња, Ми ни стар ство здра вља, Ми ни стар ство ра да, за по шља-
ва ња и со ци јал не по ли ти ке, Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех-
но ло шког раз во ја, Ми ни стар ство фи нан си ја и при вре де, Аген ци ја 
за бор бу про тив ко руп ци је, Ко ме са ри јат за из бе гли це, Кан це ла ри ја 
за људ ска и ма њин ска пра ва, Ви со ки са вет суд ства, Др жав но ве ће 
ту жи ла ца, Ре пу блич ки се кре та ри јат за за ко но дав ство и Кан це ла ри-
ја за европ ске ин те гра ци је.

ПодгрупузаПравду,слободуибезбедноство ди Ми ни стар-
ство уну тра шњих по сло ва, а осим чла но ва те ин сти ту ци је уче ству-
ју у ра ду и Ми ни стар ство прав де и др жав не упра ве, Ми ни стар ство 
спољ них по сло ва, Ми ни стар ство фи нан си ја и при вре де, Ми ни-
стар ство по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де, Ми ни стар-
ство здра вља, Ми ни стар ство од бра не, Ми ни стар ство ре ги о нал ног 
раз во ја и ло кал не са мо у пра ве, Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња 
и со ци јал не по ли ти ке, Без бед но сно ин фор ма тив на аген ци ја, Ко ме-
са ри јат за из бе гли це, Ре пу блич ко јав но ту жи ла штво, Аген ци ја за 
бор бу про тив ко руп ци је, Ре пу блич ки се кре та ри јат за за ко но дав-
ство и Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је. Ва жно је на гла си ти да 
је по сто је ћа ко ор ди на ци о на струк ту ра осно ва за фор ми ра ње пре-
го ва рач ке струк ту ре и да ће зна чај но по мо ћи по тре ба ма пре го ва-
рач ког про це са. 

17) У сва ком са ста ву овог те ла су би ли Ми ни стри прав де и уну тра шњих по сло ва.
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МисијаСрбије приЕУ у Бриселуима по себ но ме сто у ко-
му ни ка ци ји из ме ђу Бе о гра да и Бри се ла на тех нич ком, али и по-
ли тич ком ни воу. Ми си ја сво јим ра дом у зна чај ној ме ри мо же да 
олак ша по сао пре го ва рач ком ти му, ка ко си стем ским пра ће њем раз-
во ја прав них те ко ви на, та ко и пра ће њем рас пра ва ко је се у Бри се лу 
во де у ве зи са при ступ ним пре го во ри ма.

Канцеларијазаевропскеинтеграцијекао ко ор ди на тор европ-
ских ин те гра ци ја има зна чај ну уло гу у пре го ва рач ком про це су, али 
ће те жи ште по сла би ти на са мим пре го ва ра чи ма и рад ним гру па ма 
ко је ће во ди ти овај про цес, а пре све га при пре ма ју ћи пре го ва рач ке 
по зи ци је и оба вља ју ћи сву ко му ни ка ци ју са дру гом стра ном. Пре-
го во ри се отва ра ју пр вим са стан ком Ме ђу вла ди не кон фе рен ци је 
ко ју чи не пред став ни ци Вла да др жа ва чла ни ца ЕУ и пред став ни ци 
Вла де Ср би је. То је нај ви ше те ло на ко ме се обич но по твр ђу ју све 
од лу ке. Све од лу ке о отва ра њу и за тва ра њу по је ди них пре го ва рач-
ких по гла вља до но се се и по твр ђу ју на ме ђу вла ди ним кон фе рен-
ци ја ма, па је по треб но да Ср би ју на тим са стан ци ма пред ста вља 
ви со ка др жав на де ле га ци ја. Са став де ле га ци је је ве о ма ва жан јер 
он по ка зу је озбиљ ност и за ин те ре со ва ност зе мље кан ди да та за сам 
про цес.

По ред ин сти ту ци ја и струч них гру па за про цес пре го во ра 
су зна чај ни и мно ги по је дин ци као што су: пре ми јер, ми ни стар за 
европ ске ин те гра ци је, ми ни стар спољ них по сло ва, во ђа пре го ва-
рач ког ти ма и сл. 

Уло га пре ми је ра у овом про це су је ве о ма зна чај на. Пре ми-
јер до но си кључ не по ли тич ке од лу ке и од ње го вог од но са са зва-
нич ни ци ма у Бри се лу за ви се мно ге ак тив но сти ко је ће Европ ска 
уни ја у од ре ђе ним фа за ма пред у зи ма ти. По сма тра ју ћи по на ша ње 
и од нос ак ту ел ног пре ми је ра пре ма ви со ким зва нич ни ци ма ЕУ, у 
тре нут ној дру штве но по ли тич кој си ту а ци ји, мо гу ће је да он лич но 
ути че на убр за ва ње про це са при сту па ња Ср би је Европ ској уни ји.

Министарзадужензаевропскеинтеграције има ве о ма зна-
ча јан за да так ко ор ди на ци је про це са ускла ђи ва ња про пи са, ре ша ва-
ње до ма ћих про бле ма ве за них за при сту па ње ЕУ, по моћ во ђи пре-
го ва рач ког ти ма у од но си ма са дру гим ми ни стри ма и пре ми је ром 
и сл. Аде кват на осо ба на ме сту ми ни стра за ду же ног за европ ске 
ин те гра ци је мо же мно го да ути че на сам про цес, а на ро чи то на нео-
п ход не уну тра шње про ме не.

Министарспољнихпослова има за да так да уве же све ре сур-
се Ср би је у ви ду мре же ди пло мат ско-кон зу лар них пред став ни штва 
и усме ри њи хо ве ак тив но сти ка је дин стве ном ци љу - пру жа њу ди-
пло мат ске по др шке ши ро ком спек тру пи та ња ве за них за при сту па-
ње Европ ској уни ји. 
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Код во ђе ња пре го во ра ве о ма је би тан Вођа преговарачког
тима, као и са став пре го ва рач ког ти ма. Ва жно је и да се ко ри сти 
мо но лит ни мо дел пре го ва рач ког ти ма у ко ме сви чла но ви ти ма је-
дин стве но де лу ју да обез бе де исто вет не ин те ре се и го во ре јед ним 
гла сом.18) Ср би ја је фор ми ра ла пре го ва рач ки тим на чи јем че лу је 
Та ња Ми шче вић, осо ба ко ја ће во ди ти пре го во ре на тех нич ком ни-
воу, а пре го ва рач ки тим ће би ти за ду жен за сва пре го ва рач ка по-
гла вља, уз по де лу по сла ко ја ће би ти пре ци зно де фи ни са на. Њи хов 
за да так је и хо ри зон тал ни пре глед це лог про це са, те сти ра ње мо гу-
ћих ре ше ња у Бри се лу, пред ста вља ње Ср би је др жа ва ма чла ни ца ма 
и сл.

4.КАПАЦИТЕТИСРБИЈЕ
ЗАНАСТАВАКПРЕГОВАРАЧКОГПРОЦЕСА

При сту па ње Европ ској уни ји је сло жен про цес ко ји се па ра-
лел но од ви ја на не ко ли ко ме ђу соб но за ви сних ни воа. С јед не стра-
не, то је Про цес ста би ли за ци је и при дру жи ва ња, а с дру ге стра не 
су при ступ ни пре го во ри. На ула зак др жа ве у ЕУ од ра жа ва ју се до-
га ђа ји на на ци о нал ном и на ме ђу на род ном пла ну. На на ци о нал ном, 
то је пре све га сна га уну тра шњих ре фор ми ко ја мо же у знат ној ме-
ри да до при не се и бр зи ни пре го ва рач ког про це са. То је упра во и 
део при ступ ног про це са на ко ји Ср би ја мо же нај лак ше и нај ви ше 
да ути че. С об зи ром да Ср би ја не мо же у пот пу но сти да кон тро ли-
ше ме ђу на род но окру же ње, она сво ју по зи ци ју ипак мо же да оја ча 
из град њом до брих би ла те рал них од но са са др жа ва ма чла ни ца ма, и 
да на тај на чин убла жи евен ту ал не не га тив не про це се. Тај при мер 
има мо у по след њих не ко ли ко ме се ци у ко ји ма Ср би ја одр жа ва до-
бре би ла те рал не од но се са ви ше стра на ко је има ју ме ђу соб не су ко-
бе (САД, ЕУ, Ру си ја ве за но за си ту а ци ју у Укра ји ни).

И по ред то га, очи глед но је да Ср би ја ка сни у про це су европ-
ских ин те гра ци ја. У про цес је ушла као по след ња и то ком прет-
ход них пет на е стак го ди на не пре ста но се су о ча ва ла са зна чај ним 
уну тра шњим по ли тич ким про бле ми ма, ко ји су ути ца ли на то да 
иако по се ду је ка па ци те те, не мо же да кре не бр же ка члан ству у ЕУ. 
Ве ли ки те рет за Ср би ју свих ових го ди на би ла су и ста ту сна пи-
та ња (фор ми ра ње др жав не за јед ни це, не функ ци о нал ност тих од-
но са, пи та ње ста ту са Ко со ва и Ме то хи је) ко ја је од у зе ла и до ста 
вре ме на и по ли тич ких ка па ци те та за про цес европ ских ин те гра-
ци ја. Иако је до ста вре ме на из гу бље но по треб но је да се то вре-

18) Жељ ко Мој си ло вић, „Ди пло мат ско пре го ва ра ње у функ ци ји спољ не по ли ти ке др жа ве“, 
Српскаполитичкамисао,Бе о град, бр. 3/2011, стр. 233.
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ме не ка ко на док на ди. Пре ма оце ни Европ ске ко ми си је Ср би ја има 
ад ми ни стра тив не ка па ци те те спо соб не за им пле мен та ци ју ССП.19) 
Те ад ми ни стра тив не струк ту ре во де пре го во ре па мо ра ју има ти по-
себ ну струк ту ру, зна ња и спо соб но сти, а по ли тич ке ели те мо ра ју у 
пот пу но сти ста ти иза до го во ра са Европ ском уни јом (што под ра-
зу ме ва од ре ђе на зна ња и спо соб но сти, али и по ли тич ку во љу). До-
са да шња ис ку ства др жа ва ко је су ра ни је про шле овај пут по ка зу је 
да ће Уни ја увек по зи тив но од го во ри ти и би ти отво ре на пре ма оној 
др жа ви ко ја до бро ра ди свој по сао на ис пу ња ва њу кри те ри ју ма и 
раз у ме да тај по сао ра ди упра во се бе ра ди, што Ср би ја тре ба да 
ис ко ри сти.

Од зе ма ља ко је при сту па ју Европ ској уни ји се оче ку је да ис-
пу не све усло ве и бу ду спрем не за пу но прав но члан ство. Ме ђу тим, 
и са ма Уни ја тре ба да бу де спрем на за при јем но вих чла ни ца. Што 
се ти че стро гих кри те ри ју ма за при сту па ње, нај пре се мо ра узе ти 
у об зир чи ње ни ца да се обим усво је них про пи са, у од но су на ко ји 
тре ба ускла ди ти до ма ће за ко но дав ства, по ве ћа вао то ком вре ме на. 
Европ ска уни ја је то ком де ве де се тих го ди на у про се ку до но си-
ла пре ко 120 про пи са го ди шње, узи ма ју ћи у об зир са мо уред бе и 
упут ства, а не убра ја ју ћи од лу ке ко јих је би ло мно го ви ше.20) Да би 
ово ис пра ти ла Ср би ја је до не ла На ци о нал ни про грам ин те гра ци је 
Ср би је у Европ ску уни ју, а за тим и На ци о нал ни про грам за усва-
ја ње прав них те ко ви на Европ ске уни је. Ис пу ње ност На ци о нал ног 
про гра ма ин те гра ци је је у пе ри о ду од 1. ју ла 2008. до 31. де цем бра 
2012. би ла 88%, с об зи ром да је од 1.172 пла ни ра не ме ре усво је но 
1.030. Од то га је би ло пред ви ђе но усва ја ње 243 за ко на, а усво је-
но је 201, што пред ста вља 83% ис пу ње но сти пла на.21) На ци о нал ни 
про грам за усва ја ње прав них те ко ви на Европ ске уни је пред ста вља 
на ста вак На ци о нал ног про гра ма за ин те гра ци ју и обез бе ђу је кон-
ти ну и тет про це са ускла ђи ва ња за ко но дав ства. За са да др жав ни 
апа рат пра ти ре а ли за ци ју ових про гра ма и усме ра ва сво је ак тив но-
сти у скла ду са њи ма.

Ефи ка сност ка па ци те та др жав не упра ве у ис пу ња ва њу оба-
ве за у про це су при сту па ња ЕУ и до бра ко ор ди на ци ја у ра ду те ла 
ко ја уче ству ју у том про це су (Са вет за европ ске ин те гра ци је, Ко ор-
ди на ци о но те ло за про цес при сту па ња ЕУ са сво јом Струч ном гру-
пом и под гру па ма, као и њи хо ва са рад ња са На род ном скуп шти ном 

19) Та ња Ми шче вић, ПридруживањеЕвропској унији, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, 
стр. 187.

20) Сај мон Хикс, Политички системЕвропскеУније,Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, 
стр. 88. 

21) Букваревропскихинтеграција, пе то из ме ње но и до пу ње но из да ње, Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је, Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је, Бе о град, 2013, стр. 26.
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и Од бо ром за европ ске ин те гра ци је) ни су у пот пу но сти пра ће ни 
ре зул та ти ма на по љу ко му ни ка циј ских ак тив но сти о про це су при-
сту па ња ЕУ. До ско ро ни су по сто ја ле це лис ход но де фи ни са не и 
ускла ђе не по ру ке у на сту пи ма др жав них зва нич ни ка, ко ор ди на-
ци ја у ко му ни ка циј ским ак тив но сти ма, је дин стве на плат фор ма за 
ко му ни ка ци ју/ин фор ми са ње јав но сти о про це су при сту па ња, што 
је ума њи ва ло зна чај на ве де не објек тив но по зи тив не сли ке о ка па-
ци те ти ма др жав не упра ве за про цес при сту па ња ЕУ. Ка па ци те ти 
по сто је, али њи хов рад тре ба ускла ди ти у про це су пла ни ра ња и 
упра вља ња спро во ђе њем ко му ни ка циј ских ак тив но сти.22) Са тим 
ци љем је 2012. го ди не из ра ђе на Стра те ги ја ко му ни ка ци је Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је о про це су при сту па ња Ре пу бли ке Ср би је Европ-
ској уни ји. 

Ср би ја у овим пре го во ри ма тре ба да ко ри сти си стем ли бе-
рал не те о ри је ме ђу вла ди них од но са чи је је кључ но ста но ви ште да 
про цес европ ских ин те гра ци ја ја ча моћ др жа ве та ко што по ве ћа ва 
ефи ка сност ме ђу др жав ног пре го ва ра ња, услед по сто ја ња за јед нич-
ког пре го ва рач ког фо ру ма и про це ду ра за до но ше ње од лу ка, али и 
ја ча ауто но ми ју на ци о нал них по ли тич ких ли де ра у од но су на до-
ма ће дру штве не уче сни ке.23) Кроз ова кав си стем ра сте и уну тра-
шња по др шка про це си ма ре фор ми без ко је је мно го те же ис пу ни ти 
све оба ве зе ко је Ср би ји сто је на пу ту. 

У про це су при сту па ња Европ ској уни ји по ста вља се пи та ње 
на ци о нал них ин те ре са Ср би је. До сти за ње и за шти та на ци о нал них 
ин те ре са се ве зу је за ста ње без бед но сти др жа ве и на ци је, а на ци о-
нал на без бед ност упра во под ра зу ме ва не сме та но до сти за ње, ужи-
ва ње и раз вој на ци о нал них вред но сти и из ве сност ре а ли зо ва ња на-
ци о нал них ин те ре са, од су ство прет њи по на ци о нал не вред но сти и 
ин те ре се, као и од су ство стра ха да ће би ти угро же ни.24) С об зи ром 
да је за шти та на ци о нал них вред но сти и оства ри ва ње на ци о нал них 
ин те ре са у над ле жно сти на ци о нал ног си сте ма без бед но сти, др жа-
ва се у том по гле ду осла ња на по тен ци ја ле сво је мо ћи.25) Још увек 
ни јед на др жа ва чла ни ца Европ ске уни је ни је спрем на да на Уни-

22) Стра те ги ја ко му ни ка ци је Вла де Ре пу бли ке Ср би је о про це су при сту па ња Ре пу бли ке Ср-
би је Европ ској уни ји, Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је, 
Бе о град, 2012, стр. 12.

23) Де ја на Вук че вић: „До при нос ли бе рал не те о ри је ме ђу вла ди них од но са у из у ча ва њу про-
це са европ ске ин те гра ци је“, Политичка ревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, бр. 1/2011, стр. 327. 

24) Са ша Ми јал ко вић, Жељ ко Ни кач: „За шти та на ци о нал них ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је у 
про це су европ ских ин те гра ци ја“, Српскаполитичкамисао,4/2012,Бе о град, 2012, стр. 
273.

25) Ви ше у – Ра до слав Га ћи но вић: Безбедноснафункцијадржаве, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2012.
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ју пре не се свој су ве ре ни тет у обла сти без бед но сти. Ин сти ту ци је 
Европ ске уни је из обла сти без бед но сти и од бра не пред ста вља ју 
ор га не ко ор ди на ци је ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма и ни је ни на по-
мо лу ства ра ње за јед нич ке европ ске вој ске, без бед но сних слу жби, 
по ли ци је, ни ти би ло ког дру гог ор га на без бед но сти ко ји би при па-
дао Европ ској уни ји. По ред то га, ве ћи на др жа ва чла ни ца Европ ске 
уни је је ујед но и чла ни ца НА ТО и сво ју без бед ност ви ше ве зу ју за 
ту ор га ни за ци ју не го за Европ ску уни ју. Ве ћи на по ли тич ких чи-
ни ла ца и део струч не јав но сти у Ср би ји про ти ви се при кљу че њу 
НА ТО, што без бед но сну ин те гра ци ју Ср би је Европ ској уни ји чи-
ни сло же ни јом не го што је био слу чај са дру гим др жа ва ма ко је су 
по ста ле чла ни це Европ ске уни је. Ипак, Ср би ја је, у обла сти без-
бед но сти, ство ри ла усло ве за при сту па ње Европ ској уни ји, по што 
по сто ји аде ква тан прав ни оквир за ан га жо ва ње на ших сна га од бра-
не и дру гих сна га у окви ру за јед нич ких опе ра ци ја Европ ске уни је. 
По ред то га, на пла ну уну тра шње без бед но сти, без бед но сти гра ни-
ца, по ли циј ским про це ду ра ма за са рад њу и раз ме ну ин фор ма ци-
ја, Ср би ја је ис пу ни ла све стан дар де и са пу ним пра вом се мо же 
ре ћи да је по том пи та њу чак ис пред не ких пу но прав них чла ни ца 
Европ ске уни је.26)

Да би са да шњи на по ри да ли још бо ље ре зул та те по треб но 
је на ста ви ти раз ви ја ти ви со ко ква ли тет ну пре го ва рач ку струк ту ру, 
оства ри ти по зи тив ну си нер ги ју и уне ти пот пу но но ву вред ност у 
це ло ку пан по сту пак. У Ср би ји је ства ра ње струк ту ра за упра вља-
ње про це сом европ ских ин те гра ци ја за по че ло на кон Са ми та у Со-
лу ну, ка да је др жа ва ма за пад ног Бал ка на по ну ђе на ја сна европ ска 
пер спек ти ва. Мно га ми ни стар ства су у том пе ри о ду за по че ла про-
јек те за раз вој ка па ци те та и ускла ђи ва ње са прав ним те ко ви на ма 
ЕУ.27) Раз вој ка па ци те та за упра вља ње про це сом европ ских ин те-
гра ци ја је 2005. го ди не Европ ска ко ми си ја оце ни ла као до во љан за 
от по чи ња ње пре го во ра о Спо ра зу му о ста би ли за ци ји и при дру жи-
ва њу. Та да је осно ван Са вет за европ ске ин те гра ци је, ус по ста вље-
но Ко ор ди на ци о но те ло за про цес при сту па ња Европ ској уни ји, 
као и Струч на гру па Ко ор ди на ци о ног те ла. Ва жан ко рак у ин сти-
ту ци о на ли за ци ји овог про це са пред ста вља и фор ми ра ње Од бо ра 
за европ ске ин те гра ци је Скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је. Цен трал-
на ин сти ту ци ја за ко ор ди на ци ју и упра вља ње про це сом европ ских 

26) Зо ран Дра ги шић, „Про цес европ ских ин те гра ци ја и на ци о нал на без бед ност Ср би је“,
Српскаполитичкамисао,2/2013,Бе о град, 2013, стр. 184.

27) Ми ни стар ство на у ке Ср би је и Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2005. го ди-
не за јед нич ки ра де на про јек ту „Прав ни ка па ци те ти Ср би је за европ ске ин те гра ци је“. 
Ви ше у: Сте ван Ли лић, ПравникапацитетиСрбијезаевропскеинтеграције, Прав ни 
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2008.
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ин те гра ци ја је Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је, ко ја оба вља 
струч не, ад ми ни стра тив не и опе ра тив не по сло ве и по сло ве за по-
тре бе Вла де ко ји су по ве за ни са ко ор ди на ци јом ин те гра ци ја. Осим 
Кан це ла ри је за европ ске ин те гра ци је као цен трал не ин сти ту ци је 
на ни воу Вла де, у ор га ни ма др жав не упра ве осно ва не су Је ди ни-
це за европ ске ин те гра ци је, ко је обез бе ђу ју да сви ор га ни бу ду на 
аде ква тан на чин укљу че ни у ак тив но сти из њи хо вог де ло кру га ко-
је се од но се на про цес при дру жи ва ња. Са је ди ни ца ма у ко ји ма се 
оба вља ју по сло ви европ ских ин те гра ци ја, Кан це ла ри ја оства ру је 
ин тен зив ну са рад њу на хо ри зон тал ном и вер ти кал ном ни воу. У не-
ким ми ни стар стви ма, по сло ви европ ских ин те гра ци ја се оба вља ју 
у окви ру је ди ни ца ко је се ба ве ме ђу на род ном са рад њом, док у дру-
гим ка па ци те ти ових је ди ни ца ни су до вољ ни за оба вља ње све зах-
тев ни јих по сло ва европ ских ин те гра ци ја. Сто га је нео п ход но ја ча-
ње ка па ци те та је ди ни ца за европ ске ин те гра ци је у свим ор га ни ма 
др жав не упра ве, кроз ин тен зив но струч но уса вр ша ва ње и раз вој 
за по сле них у њи ма. Та ко ђе, нео п ход но је фор мал но прав но уре-
ди ти ме ха ни зме ко ор ди на ци је и са рад ње струк ту ра за упра вља ње 
про це си ма европ ских ин те гра ци ја и ре фор ме упра ве и обез бе ди ти 
њи хо ву по ве за ност и ин те гри са ност, по што ови ком плек сни про-
це си углав ном за ви се од ини ци ја ти ве и спо соб но сти ру ко во ди ла ца 
и слу жбе ни ка у ор га ни ма.28) 

Све на ве де но ука зу је да Ср би ја има ка па ци те те да убр за пре-
го ва рач ки про цес, раз ви је си стем и ад ми ни стра тив не струк ту ре и 
при ла го ди се пра ви ли ма ко је је Европ ска уни ја по ста ви ла пред зе-
мље кан ди да те за члан ство. По треб но је на ста ви ти раз ви ја ти свест 
љу ди и ан га жо ва ти нај бо ље ка дро ве ко је Ср би ја има да бу ду во де-
ћи у свим струк ту ра ма ко је уче ству ју у про це су.
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ZeljkoP.Mojsilovic

NEGOTIATINGCAPACITIESOFTHEREPUBLIC
OFSERBIAINTHEPROCESSOFEUACCESSION

Resume
It is ob vi o us that Ser bia is la te in EU in te gra tion pro cess. It en-

te red it among last co un tri es, and du ring past 15 years Ser bia was con-
stantly fa cing sig ni fi cant in ter nal po li ti cal pro blems in flu en cing the 
way to wards EU mem ber ship, alt ho ugh it has ca pa ci ti es. Ser bia en te red 
Sta bi li za tion and As so ci a tion Pro cess in Oc to ber 2000, and first bin ding 
re la tion with EU was esta blis hed in 2008 with the sig ning of Sta bi li za-
tion and As so ci a tion Agre e ment and the In ter im Agre e ment on Tra de 
and Tra de - Re la ted Mat ters. Af ter Ser bia ap plied for EU mem ber ship 
as can di da te in De cem ber 2009, Euro pean Co un cil ga ve man da te to the 
Euro pean Com mis sion in No vem ber 2010 ta ke po si tion on this ap pli-
ca tion. Com mis sion re com men ded the Co un cil to grant the can di da te 
sta tus for mem ber ship, ta king in to ac co unt the pro gress ac hi e ved so far. 
At the Euro pean Co un cil Sum mit held on Ju ne 28, 2013, it was de ci ded 
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to open ne go ti a tion pro cess for EU mem ber ship. With pe ri o dic oscil la-
ti ons, par ti cu larly sin ce 2006 Ser bia ma na ged to ful fill most of the de a-
dli nes for har mo ni za tion of na ti o nal le gi sla tion with the EU le gi sla tion. 
In 2008, Ser bian Go vern ment esta blis hed co or di na tion mec ha nism for 
EU in te gra tion. This struc tu re in clu des Co or di na tion body, Ex pert Gro-
up and 35 sub-gro ups di vi ded in ac cor dan ce with re le vant chap ters of 
the acquis. All of the se bo di es co or di na te ac ces sion pro cess and played 
de ci si ve ro le in pre pa ra tion of an swers for the Qu e sti on na i re for can-
di da te sta tus, as well in de ve lop ment of Na ti o nal In te gra tion Pro gram. 
The Co or di na tion body is com po sed of Mi ni sters ma inly in char ge of 
cer tain are as of Euro pean in te gra tion and har mo ni za tion with EU acqu-
is. Be si de the cen tral in sti tu tion at Go vern men tal le vel – Euro pean In-
te gra tion Of fi ce, Units for Euro pean In te gra ti ons are esta blis hed wit hin 
sta te ad mi ni stra tion aut ho ri ti es in or der to pro vi de that all sta te bo di es 
are ade qu a tely in clu ded in as so ci a tion pro cess ac ti vi ti es re la ted to the ir 
com pe ten ci es. For this re a son it is ne ces sary to strengthen ca pa ci ti es of 
the Units for Euro pean In te gra ti ons in all sta te ad mi ni stra tion aut ho ri-
ti es by in ten si ve advan ced tra i ning and pro fes si o nal de ve lop ment. It is, 
al so, ne ces sary to for ma li ze and le ga li ze mec ha nisms for co or di na tion 
and co o pe ra tion bet we en struc tu res ma na ging pro cess of Euro pean in-
te gra ti ons and ma na ge ment re forms; and, pro vi de the ir in ter con nec ti-
vity and in te gra tion due to the fact that all of the se com plex pro ces ses 
de pend mostly on ini ti a ti ve and ca pa bi lity of ma na gers and em ployees 
in sta te aut ho ri ti es. All abo ve men ti o ned in di ca te that Ser bia has ca pa-
city to speed up the ne go ti a tion pro cess, de ve lop system and ad mi ni-
stra tion struc tu res and adapt to ru les and re gu la ti ons po sted to can di da te 
co un tri es by the EU. It is ne ces sary to con ti nue with awa re ness ra i sing 
and en ga ging best hu man re co ur ses that Ser bia has in or der to ena ble 
them to be le a ding in all struc tu res that are par ti ci pa ting in the pro cess.
Key words: ac ces sion pro cess, ne go ti a ti ons, Euro pean in te gra ti ons, Euro pean 

Union, Euro pean Com mis sion

* Овај рад је примљен 17. ју ла 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
03. сеп тем бра 2014. године.
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ПОЛИТИКАПРОШИРЕЊАЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ:КОНЦЕПТ,НАУЧЕНЕ
ЛЕКЦИЈЕИСЛУЧАЈСРБИЈЕ

Сажетак
Про це си у Евро пи на кон хлад ног ра та пру жи ли су је дин стве-

ну при ли ку др жа ва ма чла ни ца ма Европ ске уни је (ЕУ) да об ли ку ју 
европ ски по ре дак. То ни је би ло ко ји по ре дак, већ по ре дак европ
ских др жа ва, ко ји је не са мо ге о граф ски већ и нор ма тив но од ре ђен. 
Он се ус по ста вља пре ко ме ђу на род них уста но ва кроз ко је се вр ши 
ди фу зи ја и ин сти ту ци о на ли за ци ја на че ла, нор ми и пра ви ла ЕУ као 
ме ђу на род ног дру штва. Пред мет овог ис тра жи ва ња је на ста нак и 
раз вој по ли ти ке про ши ре ња ЕУ као ме ђу на род ног ре жи ма на ста-
лог у окви ру ЕУ. Циљ ис тра жи ва ња је об ја шње ње ка ко се ова по-
ли ти ка, са сте че ним ис ку стви ма и на у че ним лек ци ја ма, раз ви ја ла 
на та кав на чин да свој нај фор ма ли зо ва ни ји и нај сло же ни ји об лик 
до би ја у слу ча је ви ма оних ко ју су по след њи у ни зу про ши ре ња – у 
овом мо мен ту др жа ва За пад ног Бал ка на и Тур ске.

На ве де на те за се ис тра жу је у те о риј ским окви ри ма ен гле ске 
шко ле ме ђу на род них од но са и те о ри је ре жи ма, као нај по де сни јих 
за об ја шње ње на стан ка по ли ти ке про ши ре ња, као и со ци јал ног 
кон струк ти ви зма, ко ји ука зу је на на чи не и прав це ње го вог раз во-
ја. У ме то до ло шком сми слу, де дук ци јом и ана ли зом се ко ри сти мо 
ка да из по сто је ћег са зна ња и ис ку ства о при ро ди ЕУ као ме ђу на-
род ног дру штва из во ди мо те зе о по ли ти ци про ши ре ња, као јед ној 
од ме ђу на род них уста но ва на ста лих у окви ру Уни је, док се ин дук-
ци јом, син те зом и ге не ра ли за ци јом ко ри сти мо при ли ком из во ђе ња 
те за о по сле ди ца ма ис ку ста ва и на у че них лек ци ја ЕУ из до са да-
шњих про ши ре ња.

У ра ду се нај пре об ја шња ва те о риј ска уте ме ље ност по ли ти-
ке про ши ре ња, њен ре а ли стич ки и нор ма ти ви стич ки аспект, а за-
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тим раз вој ове по ли ти ке при ме ном со ци јал ног кон струк ти ви зма. 
На у че не лек ци је, ко је по ста ју део зна ња и „уче ња“ Европ ске уни је 
у обла сти про ши ре ња на во де се у по след њем де лу ра да.
Кључ не ре чи:  ме ђу на род но дру штво, ме ђу на род ни ре жим, Eвропска 

уни ја, по ли ти ка про ши ре ња, на у че не лек ци је, За пад ни 
Бал кан.

1.ТЕОРИЈСКООДРЕЂЕЊЕПОЛИТИКЕ
ПРОШИРЕЊАЕВРОПСКЕУНИЈЕ

Да је Бе ри Ба зан у пра ву ка да на во ди да ен гле ска шко ла, 
струк ту рал ни ре а ли зам и те о ри ја ре жи ма нај бо ље об ја шња ва ју на-
ста нак и раз вој ме ђу на род ног дру штва нај бо ље по ка зу је при мер 
Европ ске уни је.1) Евро па је још у 15. ве ку би ла ме сто на стан ка ме-
ђу на род ног си сте ма, ко га ка рак те ри ше по сто ја ње др жа ва или не-
за ви сних по ли тич ких је ди ни ца ко је оства ру ју зна чај ну уза јам ну 
ин тер ак ци ју и ко ји у свом де ло ва њу узи ма ју у об зир и де ло ва ње 
дру гих ак те ра.2) Уза јам на ин тер ак ци ја др жа ва у Евро пи, ко ја ука-
зу је и на од ре ђе ни сте пен ме ђу за ви сно сти, укљу чи ва ла је рат, ди-
пло ма ти ју, тр го ви ну, кре та ње љу ди и иде ја и на ста нак за јед нич ких 
уста но ва ко је су во ди ле на стан ку ме ђу на род ног дру штва. По Хе-
дли ју Бу лу ме ђу на род но дру штво на ста је он да ка да „гру па др жа ва, 
све сна од ре ђе них за јед нич ких ин те ре са и вред но сти ства ра дру-
штво у ко ме су ње го ви чла но ви – су бјек ти оба ве за ни за јед нич ким 
ску пом пра ви ла у ме ђу соб ним од но си ма и де ле уста но вља ва ње за-
јед нич ких уста но ва”.3) С об зи ром да се ово дру штво ства ра у окви-
ри ма анар хич ног ме ђу на род ног си сте ма Бул га на зи ва и „анар хич-
но дру штво“. По јам анар хи је, схва ћен као не по сто ја ње вр хов ног 
ауто ри те та, ме ђу тим, уво ди у ана ли зу и ста но ви шта со ци јал ног 
кон струк ти ви зма, као и ра ци о нал ног из бо ра, у сми слу да др жа ве, 
као глав не је ди ни це ме ђу на род ног си сте ма, као са мо по моћ мо гу 
иза бра ти са рад њу (Гла сер), од но сно мо гу ство ри ти од ре ђе на на че-
ла, нор ме, пра ви ла и про це ду ре ко ји ма би се ру ко во ди ли у ме ђу-
соб ним од но си ма. Ства ра ња ових на че ла, нор ми, пра ви ла и про це-
ду ра да ље нас во ди раз ма тра њу кон цеп та ме ђу на род ног дру штва и 

1) Ba rry Bu zan, “From in ter na ti o nal system to in ter na ti o nal so ci ety: struc tu ral re a lism and re-
gi me the ory me et the En glish School”, InternationalOrganization, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Vol. 47, No. 3, 1993, стр. 352.

2) Исто, стр. 331.

3) He dley Bull, TheAnarchicalSociety, Pal gra veMac mil lan, third edi tion, 2002, стр. 13.
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уста но ва, као и те о ри је ре жи ма, као нај бо љег мо де ла раз ма тра ња 
по ли ти ке про ши ре ња ЕУ. 

 Пре ма Кри сти јан Ројс Сми ту ме ђу на род не уста но ве мо-
гу би ти кон сти ту тив не, фун да мен тал не и уста но ве у спе ци фич-
ним обла сти ма са рад ње тј. ме ђу на род ни ре жи ми. Кон сти ту тив не 
струк ту ре као те мељ не уста но ве ме ђу на род ног дру штва укљу чу ју 
кон сти ту тив не вред но сти ко је де фи ни шу шта чи ни ле ги тим ног ак-
те ра и ко је су њи хо ве ле ги тим не ак ци је. Фун да мен тал не уста но ве 
об у хва та ју основ на пра ви ла прак се ко ја де фи ни шу ка ко би др жа ве 
тре ба ло да ре ша ва ју сво је кон флик те, ко ор ди ни шу уза јам не од но-
се и олак ша ва ју ко ег зи стен ци ју. На кра ју, уста но ве у спе ци фич ним 
обла сти ма тј. ме ђу на род ни ре жи ми су оне ко је об у хва та ју основ не 
ин сти ту ци о нал не прак се ко је по сто је у од ре ђе ним обла сти ма ме-
ђу др жав них од но са. Кон сти ту тив не, фун да мен тал не и уста но ве 
у спе ци фич ним обла сти ма су хи је рар хиј ски уре ђе не та ко да кон-
сти ту тив не струк ту ре усло вља ва ју фун да мен тал не уста но ве, док 
фун да мен тал не уста но ве усло вља ва ју ме ђу на род не ре жи ме.4) Ме-
ђу на род но дру штво се, у ве зи са те о ри јом ре жи ма, мо же по сма тра-
ти као мре жа ре жи ма, од но сно као „ре жим ре жи ма“ – ко ји пру жа 
по ли тич ки и прав ни те мељ на ко ме чи та ва струк ту ра по чи ва.5)

У скла ду са прет ход но на ве де ним, а ра ди раз ма тра ња на шег 
ис тра жи вач ког пи та ња, ЕУ се мо же по сма тра ти као ме ђу на род но 
дру штво у окви ру ко га по сто је број ни ре жи ми, из ме ђу оста лог и 
по ли ти ка про ши ре ња. Иако се на ста нак ре жи ма углав ном ве зу је 
за по је ди не обла сти по пут тр го вин ских од но са, енер ге ти ке, ну кле-
ар ног раз о ру жа ња или жи вот не сре ди не, по ли ти ка про ши ре ња ЕУ 
пред ста вља спе ци фич но по ље уре ђе но сти од но са Уни је са др жа-
ва ма из ван Уни је за ко је по сто ји обо стра на са гла сност да тре ба да 
по ста ну ње не чла ни це. Има ју ћи у ви ду Кра сне ро ву де фи ни ци ју 
то га шта чи ни ме ђу на род ни ре жим – на че ла, нор ме, пра ви ла и про-
це ду ре6) – основ на на че ла на ко ји ма по чи ва по ли ти ка про ши ре ња 
са др жа на су у са мој при ро ди Уни је, као дру штва де мо крат ских др-
жа ва, тр жи шне при вре де и мул ти ла те ра ли зма. Основ не нор ме на 

4) Chri stian Re us-Smith, “The Con sti tu ti o nal Struc tu re of In ter na ti o nal So ci ety and the Na tu re 
of Fun da men tal In sti tu ti ons”.InternationalOrganization, Cam brid ge Uni ver sity Press, Vol 
51, No. 4, 1997, стр. 559.

5) Kim Mo on hawk, BarryBuzan,“Frominternationalsystemtointernationalsociety:structu
ralrealismandregimetheorymeettheEnglishSchool”, InternationalOrganization, Vol. 47, 
No. 3, 1993, пре у зе то са http://www.oli vi a lau.org/ir/ar chi ve/buz2.pdf, 21. јун 2014. го ди не.

6) Step hen D. Kra sner, “Struc tu ral ca u ses and re gi me con se qu en ces: re gi mes as in ter ve ning va-
ri a bles“, InternationalOrganization, Cam brid ge Uni ver sity Press, Vol. 36, No. 2, 1982, стр. 
186.
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ко јој она по чи ва су усло вља ва ње и ди фе рен ци ја ци ја, док су пра ви-
ла и про це ду ре де таљ но раз ра ђе на. 

Пре ма Јан гу ме ђу на род ни ре жи ми мо гу на ста ти на је дан од 
три на чи на: спон та но, пре го ва ра њем и на ме та њем. Има ју ћи у ви-
ду њи хо ве ка рак те ри сти ке, по ли ти ка про ши ре ња се мо же свр ста ти 
у гру пу ре жи ма на ста лих пре го ва ра њем, ко је ка рак те ри ше стал ни 
на пор у по сти за њу са гла сно сти око глав них од ред би ре жи ма, екс-
пли ци тан при ста нак оних ко ји у ње му уче ству ју, као и фор мал ни 
из раз ње го вих ре зул та та. Ис пре го ва ра ни ре жи ми мо гу би ти кон-
сти ту ци о нал ни, ка да они на ко је се ре жим од но си уче ству ју ди-
рект но у пре го во ри ма о ње го вом фор ми ра њу, и ле ги сла тив ни, ка да 
они на ко је се ре жим од но си не уче ству ју ди рект но већ су са мо 
пред ста вље ни у пре го во ри ма око фор ми ра ња ре жи ма.7) Има ју ћи у 
ви ду да у пре го ва ра њу у окви ру про це са при сту па ња Европ ској 
уни ји, др жа ве кан ди да ти не мо гу пре го ва ра ти о са мој су шти ни на-
че ла, нор ми, пра ви ла и про це ду ра ко је се на њих од но се већ са мо о 
ро ко ви ма и на чи ни ма њи хо вог усва ја ња и при ме не, по ли ти ку про-
ши ре ња мо же мо де фи ни са ти као ис пре го ва ра ни ле ги сла тив ни ме-
ђу на род ни ре жим, ко ји те жи да има све о бу хват ну фор му. 

Као и сва ки ис пре го ва ра ни ме ђу на род ни ре жим, по ли ти ка 
про ши ре ња је про из вод са гла сно сти др жа ва чла ни ца око ин те ре са, 
иден ти те та и пра ви ла од но сно свр хе и на чи на на ко ји се она при-
ме њу је, због че га се ње на при ро да мо же спо зна ти је ди но у ис тра-
жи ва њу нор ма ти ви стич ког и ре а ли стич ког аспек та ње ног на стан ка 
и раз во ја. Као сво је вр сни дру штве ни кон структ ње ном раз во ју ће 
се ка сни је при сту пи ти са ста но ви шта со ци јал ног кон струк ти ви зма.

2.НОРМАТИВИСТИЧКИИРЕАЛИСТИЧКИАСПЕКТ
ПОЛИТИКЕПРОШИРЕЊАЕВРОПСКЕУНИЈЕ

Те о ри ја ре жи ма омо гу ћа ва нам да у по ли ти ци про ши ре ња 
по ми ри мо нор ма ти ви стич ки еле мент ен гле ске шко ле и ре а ли стич-
ки еле мент струк ту рал ног ре а ли зма. Бу ду ћи да се ме ђу на род ним 
уста но ва ма ус по ста вља од ре ђе ни по ре дак, по ли ти ка про ши ре ња 
зна чи и ди фу зи ју, ин сти ту ци о на ли за ци ју и ин тер на ли за ци ју ње них 
основ них на че ла, нор ми, пра ви ла и про це ду ра у ши рем окру же-
њу. Циљ про ши ре ња је, у том сми слу, ус по ста вља ње не би ло ког 
по рет ка, већ европског по рет ка за сно ва ног на на че ли ма де мо крат-
ског ли бе ра ли зма, тр жи шне при вре де, мул ти ла те ра ли зма и нор ма-

7) Oran Young, “Re gi me Dyna mics: the ri se and fall of in ter na ti o nal re gi mes“, International
Organization,Cam brid ge Uni ver sity Press, Vol.36, No. 2, 1982, стр. 283.
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ма усло вља ва ња и ди фе рен ци ја ци је. Фор мал но, ова на че ла и нор-
ме уте ме ље не су у чла ну 49 (у ве зи са чла ном 2) кон со ли до ва не 
вер зи је Уго во ра о ЕУ ко ји на во ди да сва ка европ ска др жа ва мо же 
по ста ти чла ни ца ЕУ уко ли ко по шту је и про мо ви ше вред но сти на 
ко ји ма је уте ме ље на – по што ва ње људ ског до сто јан ства, сло бо де, 
де мо кра ти је, јед на ко сти, вла да ви не пра ва и по што ва ња људ ских 
пра ва укљу чу ју ћи ма њин ска пра ва. Та ко ђе, Уго вор на гла ша ва да 
су ове вред но сти за јед нич ке за др жа ве чла ни це у дру штву у ко јем 
пре о вла ђу ју плу ра ли зам, не ди скри ми на ци ја, то ле ран ци ја, пра вед-
ност, со ли дар ност и јед на кост из ме ђу же на и му шка ра ца. По ред 
то га, члан 49 Уго во ра о ЕУ са др жи од ред ни цу по ко јој се „усло ви 
ква ли фи ко ва но сти“ (conditionsofeligibility) мо ра ју узе ти у об зир 
при ли ком од лу чи ва ња о при је му у члан ство ЕУ.8) Ови усло ви од-
но се се на тзв. Ко пен ха шке кри те ри ју ме (по ли тич ки, еко ном ски и 
прав ни)  ко је је 1993. го ди не усво јио Европ ски са вет.

Та ко ђе, је дан од усло ва ко ји се од но си на Уни ју је њен „ап-
сорп ци о ни ка па ци тет“ што зна чи да је услов за да ља про ши ре ња 
да она не угро жа ва ју до стиг ну ти сте пен ин те гра ци је Уни је. Ово 
пи та ње се стал но по ја вљу је, још од при сту па ња из 1995. го ди не, а 
вр ху нац до сти же при ли ком раз ма тра ња про ши ре ња на др жа ве За-
пад ног Бал ка на и Тур ску. На Европ ском са ве ту у Ма дри ду 1995. 
го ди не на гла шен је зна чај ад ми ни стра тив них ка па ци те та др жа ва 
кан ди да та за спро во ђе ње прав них те ко ви на ЕУ, док је у окви ру 
Про це са ста би ли за ци је и при дру жи ва ња по кре ну тог 1999. го ди не 
за др жа ве За пад ног Бал ка на до дат и услов са рад ње са Ме ђу на род-
ним кри вич ним три бу на лом за бив шу Ју го сла ви ју, ре ги о нал не са-
рад ње и до бро су сед ских од но са. 

Нор ма усло вља ва ња зна чи да ће сва ки пре ла зак у сле де ћу 
фа зу при сту па ња зах те ва ти ис пу ње ност прет ход но да тих кри те ри-
ју ма, док нор ма ди фе рен ци ја ци је зна чи да ће се сва ка др жа ва кан-
ди дат оце њи ва ти по себ но, у скла ду са сво јим до стиг ну ћи ма. Об-
но вље ни кон сен зус о про ши ре њу ко ји је Европ ски са вет одо брио у 
де цем бру 2006. го ди не по твр дио је на ве де не нор ме, као и ну жност 
кон со ли да ци је пре у зе тих оба ве за, бо ље ко му ни ка ци је и по сто ја ња 
спо соб но сти ЕУ да ин те гри ше но ве чла ни це.9)

Ов де је бит но на пра ви ти раз ли ку из ме ђу два ви ђе ња пој ма 
про ши ре ња ЕУ. Пре ма Ши мел фе ни гу по ли ти ка про ши ре ња ЕУ 

8) Кон со ли до ва на вер зи ја Уго во ра о Европ ској уни ји и Уго во ра о функ ци о ни са њу Европ-
ске уни је. Пре у зе то са http://euro pa.eu/eu-law/de ci sion-ma king/tre a ti es/in dex_en.htm, 22. 
јун 2014. го ди не.

9) Са вет ЕУ. Про ши ре ње. Пре у зе то са http://www.con si li um.euro pa.eu/po li ci es/en lar ge-
ment?lang=en, 22. јун 2014. го ди не.
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пред ста вља „про цес по сте пе не и фор мал не хо ри зон тал не ин сти ту-
ци о на ли за ци је“,10) док пре ма Ани Фа бер про ши ре ње озна ча ва сам 
чин при сту па ња но вих чла ни ца Уни ји ко ји не мо ра ну жно да за вр-
ши хо ри зон тал ном ин сти ту ци о на ли за ци јом. 11)

Из на ве де ног се мо же по ста ви ти пи та ње: да ли се ЕУ ши-
ри чак иако не до ђе до фор мал ног чи на при сту па ња члан ству? По 
Фа бе ро вој, ЕУ се ши ри са мо он да ка да до ђе до фор мал ног про ши-
ре ња члан ства ове Ор га ни за ци је. Ши мел фенг, са дру ге стра не, у 
сво јој де фи ни ци ји не го во ри о ор га ни за ци о ној ди мен зи ји про ши-
ре ња Уни је већ о „хо ри зон тал ној ин сти ту ци о на ли за ци ји“ што зна-
чи да про ши ре ње не мо ра да под ра зу ме ва члан ство у Уни ји већ се 
она мо же вр ши ти и кроз ме ђу на род не спо ра зу ме по пут спо ра зу ма 
о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу ко је Уни ја за кљу чу је са др жа ва-
ма За пад ног Бал ка на или при дру жи ва њу и сло бод ној тр го ви ни ко је 
за кљу чу је у скло пу сво је су сед ске по ли ти ке.

Уко ли ко про цес про ши ре ња по сма тра мо као про цес ус по-
ста вља ња европ ског по рет ка (хо ри зон тал не ин сти ту ци о на ли за ци-
је) он да би кључ ну уло гу имао ду го го ди шњи про цес пре го ва ра ња о 
по сти за њу ових спо ра зу ма од но сно члан ству у ко ме се вр ши тран-
сфер, ин тер на ли за ци ја и при ме на на че ла, нор ми, пра ви ла и про-
це ду ра ре жи ма. У том сми слу би нпр. и по ли ти ка су сед ства ЕУ 
пред ста вља ла део по ли ти ке про ши ре ња.

Ге о граф ска усме ре ност по ли ти ке про ши ре ња, као и по ли-
ти ке су сед ства и њој ком пле мен тар них ини ци ја ти ва, ко је као циљ 
има ју ус по ста вља ње и про ши ри ва ње  европ ског по рет ка ука зу ју на 
то да не сме мо за не ма ри ти ни ре а ли стич ку ди мен зи ју ових по ли-
ти ка ко ја ува жа ва ге о по ли тич ке и ге о е ко ном ске ин те ре се др жа ва 
чла ни ца Уни је. Ис точ на про ши ре ња, као и про ши ре ње на За пад ни 
Бал кан и слу чај Тур ске, ста вља ју у цен тар па жње пи та ња „Шта 
је то европ ска др жа ва?“ и „Ко ја је то сле де ћа европ ска др жа ва на 
ко ју ће се из вр ши ти тран сфер вред но сти, иден ти те та и ин те ре са 
Уни је?“. Не ки ауто ри твр де да је по ли ти ка про ши ре ња слу жи ла 
као глав но сред ство одр жа ва ња ста бил но сти и без бед но сти ши ром 
Евро пе, што на зи ва ју још и „ге о по ли тич ким ар гу мен том за про-

10) Frank Schim mel fen nig and Ul rich Se del me ir, “The o ri zing EU en lar ge ment: re se arch fo cus, 
hypot he ses, and the sta te of re se arch”, JournalofEuropeanPublicPolicy, Ro u tled ge, Lon-
don, Vol. 9, No. 4, August 2002, стр. 500.

11) An ne Fa ber, “The ef fects of en lar ge ment on the Euro pean po lity: Sta te of the art and the o-
re ti cal and met ho do lo gi cal chal len ges”, EnlargingtheEuropeanUnion:Effectsonthenew
memberstatesandtheEU,(Gra ham Avery, An ne Fa ber, An ne Schmidt, eds.), Trans Euro pean 
Po licy Stu di es As so ci a tion, Bri sel, 2009, стр. 20-21.
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ши ри ва ње“.12) Та ко ђе, не сум њи во је да се од ре ђи ва ње то га шта је 
европ ска др жа ва, по ред ге о по ли тич ког, вр ши и у кон тек сту иден-
ти те та тј. у од но су на „дру гог“ од но сно Ру си ју, што по ка зу ју слу-
ча је ви кри за у Укра ји ни и Мол да ви ји. 

У ре а ли стич кој ар гу мен та ци ји, по ли ти ка про ши ре ња се мо-
же по сма тра ти и као по ли ти ка об у зда ва ња ко ја је по сто ја ла у вре ме 
хлад ног ра та и ко ју су спро во ди ле Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, 
за јед но са др жа ва ма чла ни ца ма Европ ске за јед ни це, пре ма Со вјет-
ском Са ве зу. Ова слич ност се да нас, ви ше не го икад на кон хлад ног 
ра та, по ка зу је на кри зи у Укра ји ни и про кла мо ва ном стра ху ис-
точ но е вроп ских и Бал тич ких др жа ва од ру ског ути ца ја и ме ша ња. 
По ли ти ка об у зда ва ња спро во ди ла се „твр дим и ме ким“ сред стви ма 
од но сно вој ним и еко ном ским ме ра ма (ула га ње нов ца кроз Мар-
ша лов план и ста ци о ни ра ње НА ТО вој них сна га у Евро пи) ка ко 
се не би до зво ли ло ши ре ње ути ца ја СССР из ван „гво зде не за ве се“ 
кроз осва ја ње вла сти од стра не ко му ни стич ких пар ти ја у др жа ва ма 
по пут Ита ли је и Грч ке.13) Слич на си ту а ци ја мо же се пре по зна ти у 
чи ње ни ци да су све др жа ве Ис точ ног про ши ре ња по ста ле чла ни це 
НА ТО, да је фор ми ран низ фи нан сиј ских ин стру ме на та за пру жа-
ње по мо ћи др жа ва ма кан ди да ти ма и су се ди ма, као и да ЕУ пру жа 
при кри ве ну или јав ну по др шку про е вроп ским по ли тич ким пар ти-
ја ма у по је ди ним др жа ва ма За пад ног Бал ка на и Ис точ ног парт нер-
ства и пред у зи ма вој не ин тер вен ци је у по је ди ним др жа ва ма су сед-
ске по ли ти ке. 

3.РАЗВОЈПОЛИТИКЕПРОШИРЕЊАИЗУГЛА
СОЦИЈАЛНОГКОНСТРУКТИВИЗМА

Кон струк ти ви зам је со ци о ло шка те о ри ја ко ја се ба ви од но-
сом аге на та и струк ту ре  при че му се, за раз ли ку од нео ли бе ра ли-
зма и нео ре а ли зма, ак це нат ста вља на аген та а не струк ту ру. Пре ма 
овом ста но ви шту свет је дру штве но кон стру и сан и зна че ња ма те-
ри јал не ствар но сти не мо гу се одво ји ти од ин тер пре та ци ја и иде ја, 
као ни ко лек тив ног зна ња. Ко лек тив но уче ње пру жа до при нос ре-
кон струк ци ји све та и ње го вој тран сфор ма ци ји.

 У овој те о риј ској па ра диг ми уста но ве су дру штве не чи ње ни-
це ко је ути чу на фор ми ра ње иден ти те та и ин те ре са ак те ра. Алек-

12) ThefutureofEUenlargement, Ho u se of Lords, Euro pean Union Com mit tee, 10th Re port of 
Ses sion 2012-13, Aut ho rity of the Ho u se of Lords, 2013. стр. 10-1. Пре у зе то са http://www.
pu bli ca ti ons.par li a ment.uk/pa/ld201213/ldse lect/lde u com/129/129.pdf, 19. јун 2014. го ди не. 

13) Ian Beyers, TheEuropeanPolitics, Pal gra ve Mac Mil lan, 2008, стр. 14.
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сан дар Вент, на при мер, де фи ни ше ме ђу на род не уста но ве као „ре-
ла тив но ста би лан скуп или „струк ту ру“ иден ти те та и ин те ре са“14) 

ко ја је че сто ко ди фи ко ва на кроз фор мал на пра ви ла и нор ме и ко ја 
има мо ти ва ци о ну сна гу са мо у скло пу со ци ја ли за ци је и уче шћа ак-
те ра у „ко лек тив ном зна њу“. Оран Јанг раз ма тра ме ђу на род не ре-
жи ме као дру штве не кон струк те ко ји се раз ви ја ју и ево лу и ра ју.15) 
У овом раз во ју кљу чан зна чај има ју ис ку ства, иде је, зна ња, свр хе 
и уче ње ко ји, ме ђу тим, ни кад ни су не у трал ни у од но су на ути цај 
ко ји ре жим има на ин те ре се чла ни ца.16)

Зна че ње по ли ти ке про ши ре ња ни је увек би ло де фи ни са но 
већ се об ли ко ва ло на те ме љу ин те ре са и прак се др жа ва чла ни ца 
и За јед ни це/Уни је као це ли не. Об ли ко ва ње од но сно раз вој по ли-
ти ке про ши ре ња од ви јао се кроз про цес по сти за ња са гла сно сти 
око то га ко су глав ни ак те ри си сте ма, шта су њи хо ви ин те ре си, 
ка ко су од но си ме ђу њи ма ор га ни зо ва ни и ре гу ли са ни, и шта пред-
ста вља ле ги тим но по на ша ње. На тај на чин де фи ни са на су на че ла, 
нор ме, пра ви ла, про це ду ре и прак се по ли ти ке про ши ре ња ко ји се 
фор ми рао као ис пре го ва ра ни ме ђу на род ни ре жим. Ус по ста вља ње 
европ ског по рет ка, као свр ха ре жи ма про ши ре ња, оства ри ва ла се и 
оства ру је се кроз про це се ди фу зи је, ин сти ту ци о на ли за ци је, ин тер-
на ли за ци је и со ци ја ли за ци је су бје ка та ове по ли ти ке.17) 

Што се ти че нор ме усло вља ва ња, до на стан ка свет ских фи-
нан сиј ских ин сти ту ци ја на кон Дру гог свет ског ра та и де фи ни са-
ња њи хо вих пра ви ла за пру жа ње по мо ћи она ни је има ла фор ма-
ли зо ва но зна че ње. Тек са фор му ли са њем усло ва по ко ји ма се за 
ис пу ње ње од ре ђе них ци ље ва пру жа аде кват на на гра да, као и са 
фор мал ним де фи ни са њем тих ци ље ва од но сно кри те ри ју ма мо же-
мо го во ри ти о норми усло вља ва ња као те ле о ло шки и нор ма тив но 
од ре ђе ној ка те го ри ји. Јед ном ус по ста вље не ка те го ри је има ју исту 
сна гу као и ма те ри јал ни из во ри мо ћи од но сно ови иде а ци о ни фак-
то ри мо гу на те ра ти дру гу др жа ву или ак те ра да ра ди оно што ина че 
не би ра дио, пу тем ус по ста вља ња оно га што чи ни ле ги тим но по на-
ша ње од но сно об ли ко ва њем иден ти те та, ин те ре са и по на ша ња.18) 

14) Ale xan der Wendt, Anarchyiswhatstatesmakeofit:thesocialconstructionofpowerpolitics, 
стр. 10. Пре у зе то са http://www.lab mun do.org/di sci pli nas/WENDT_anarchy_is_what_sta-
tes_ma ke_of_it.pdf, 23. јун 2014. го ди не.

15) Oran Young, „Re gi me Dyna mics: the ri se and fall of in ter na ti o nal re gi mes“, International
Organization,Cam brid ge Uni ver sity Press, Vol.36, No. 2, 1982, стр. 278.

16) Исто, стр. 292.

17) Mic hael Bar nett, „So cial Con struc ti vism“, у TheGlobalizationofWorldPolitics (John Baylis, 
Ste ve Smith, Pa tri cia Owens, eds.), Ox ford Uni ver sity Press, sixth edi tion, 2013, стр. 163.

18) Исто, стр. 161
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Нај бо љи слу чај де ло ва ња ове тзв. „ме ке мо ћи“ је тран зи ци ја др жа-
ва Цен трал не и Ис точ не Евро пе и За пад ног Бал ка на.

Три основ на ни воа ко је по ли ти ка про ши ре ња об ли ку је су: 
нор ма тив ни (у по гле ду вред но сти ко је др жа ве кан ди да ти мо ра ју 
да усво је), функ ци о нал ни (у по гле ду ства ра ња ја ких ин сти ту ци ја 
и ад ми ни стра тив них ка па ци те та ка ко би се сте кла спо соб ност за 
ис пу ња ва ње оба ве за из члан ства) и ре ал по ли тич ки (ге о по ли тич ки 
ин те рес и ин те ре си по је ди них др жа ва чла ни ца).19) По ли ти ка про-
ши ре ња, за јед но са нор мом усло вља ва ња, те жи ка фор ми ра њу за-
јед нич ког иден ти те та др жа ва кан ди да та са др жа ва ма чла ни ца ма 
од но сно Уни јом као за јед ни цом вред но сти, иден ти те та и ин те ре са. 
Ње на те жња је ства ра ње та квих ин сти ту ци о нал них ме ха ни за ма ко-
ји ће одр жа ва ти ове вред но сти и ин те ре се и од у пре ти се сва ком 
по ку ша ју ус по ста вља ња дру га чи јег по рет ка. Ово се на нај бо љи на-
чин по сти же кроз члан ство у НА ТО и са мој Уни ји, или кроз уго-
вор не од но се по пут оних о при дру жи ва њу и сло бод ној тр го ви ни. 

Сво ју нај сло же ни ју и нај фор ма ли зо ва ни ју фа зу про цес про-
ши ре ња ЕУ до сти же на слу ча је ви ма За пад ног Бал ка на и Тур ске, 
бу ду ћи да на у че не лек ци је по ста ју са став ни део про це са раз во ја и 
уна пре ђе ња по ли ти ке про ши ре ња.

4.НАУЧЕНЕЛЕКЦИЈЕПРОШИРЕЊА
ЕВРОПСКЕУНИЈЕИСЛУЧАЈСРБИЈЕ

До 2014. го ди не члан ство ЕУ је шест пу та по ве ћа ва но (1973, 
1981, 1986, 1995, 2004, 2007 и 2013. го ди не) и да нас бро ји 28 др-
жа ва чла ни ца. До са да шња ис ку ства по твр ђу ју Ши мел фе ни го ву 
тврд њу да „ве ро ват но ћа усва ја ња пра ви ла ра сте са кре ди бил но шћу 
прет њи и обе ћа ња ко је су део усло вља ва ња“.20) До са да се по твр ђи-
ва ла и тврд ња да је обе ћа ње ин те гра ци ја у ЕУ по ли тич ки „ле пак“ 
ко ји је до са да др жао Бал кан за јед но, али да овај „ле пак“ успе-
шно др жи са мо ако су обе ћа ња опи пљи ва и кон крет на.21) Уго во ри 
о осни ва њу Европ ске за јед ни це за угаљ и че лик и Европ ске еко-
ном ске за јед ни це ни су са др жа ле вред но сне од ред ни це при сту па ња 

19) Ot hon Ana sta sa kis, “The EU’s po li ti cal con di ti o na lity in the We stern Bal kans: to wards a mo re 
prag ma tic ap pro ach”, SoutheastEuropeanandBlackSeaStudies,Ro u tled ge, Lon don, Vol. 8, 
No. 4, 2008, стр. 372.

20) Frank Schim mel fen nig and U. Se del me i er, „Go ver nan ce by con di ti o na lity: EU ru le tran sfer to 
the can di da te co un tri es of Cen tral and Eastern Euro pe“, JournalofEuropeanPublicPolicy, 
Ro u tled ge, Lon don, Vol. 11, No. 4, 2004, стр. 674.

21) H. Grab be, G. Kna us and D, Kor ski, BeyondWaitandSee:ThewayforwardforEUBalkan
Policy, Euro pean Co un cil on Fo re ign Re la ti ons/21, Po licy Bri ef, мај 2010.  го ди не, стр. 2.
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члан ству већ са мо ге о граф ску тј. да се ра ди о европ ској др жа ви.22) 
Уно ше ње вред но сних еле ме на та мо же се на ћи већ 1962. го ди не у 
Из ве шта ју Бир кел бах ко ји је са чи њен по во дом зах те ва Шпа ни је, у 
ко јој је у том мо мен ту вла да ла Фран ко ва дик та ту ра, за члан ство у 
Европ ским за јед ни ца ма (ЕЗ). Овај Из ве штај од но сио се на за јед-
нич ке вред но сти др жа ва чла ни ца, као и на при ступ не кри те ри ју ме 
Са ве та Евро пе (вла да ви на пра ва, људ ска пра ва и основ не сло бо де) 
ка ко би на гла сио да др жа ве чи је вла де не ма ју де мо крат ски ле ги ти-
ми тет и чи ји на ро ди не уче ству ју у од лу ка ма вла де не мо гу да оче-
ку ју да бу ду при мље ни у круг на ро да ко је су офор ми ле Европ ске 
за јед ни це.23) 

Шпа ни ја и Пор ту га ли ја су по ста ле чла ни це ЕЗ 1986. го ди не, 
док је пре њих, 1. ја ну а ра 1981. го ди не, чла ни ца по ста ла Грч ка као 
де мо кра ти ја ко ја је ус по ста вље на на кон свр га ва ња дик та ту ре 1974. 
го ди не. Иако је у оба слу ча ја, у скла ду са Бир кел ба хо вим из ве шта-
јем, би ло нео п ход но из вр ши ти по ли тич ке и еко ном ске ре фор ме, 
фор ма ли зо ва ње ових усло ва де си ло се тек 1992. го ди не са Уго во-
ром из Ма стрих та и Ко пен ха шким кри те ри ју ми ма. Про ши ре ња 
од 1995. го ди не ни су под ра зу ме ва ле ве ли ке про ме не бу ду ћи да су 
све др жа ве овог про ши ре ња већ би ле чла ни це Европ ске за јед ни це 
за сло бод ну тр го ви ну (EF TA) и би ле при ла го ђе не у по ли тич ком и 
еко ном ском сми слу.

Нај ва жни је лек ци је за бу ду ћа про ши ре ња ЕУ је сте кла из 
про ши ре ња на ис ток 2004. и 2007. го ди не. Јед на од њих, ко ја ће 
има ти нај ве ћег ути ца ја на др жа ве За пад ног Бал ка на и Тур ску, је да 
ни је до вољ но да др жа ва кан ди дат фор мал но пре у зме прав не те ко-
ви не ЕУ, већ да је мно го ви ше па жње по треб но по све ти ти ње ној 
при ме ни. Про ши ре ња на Бу гар ску и Ру му ни ју 2007. го ди не отво-
ри ла су и пи та ње ту ма че ња ис пу ње но сти Ко пен ха шких кри те ри-
ју ма од стра не Европ ске ко ми си је, бу ду ћи да ове др жа ве ни су у 
стрикт ном сми слу за до во ља ва ле усло ве ад ми ни стра тив них ка па-
ци те та, као ни пра во су ђа и бор бе про тив ко руп ци је. За ове др жа ве 
је ка сни је ус по ста вљен је дин стве ни пост при ступ ни ме ха ни зам – 
Ме ха ни зам за са рад њу и ве ри фи ка ци ју ко ји, ме ђу тим, мо же до ве-
сти до њи хо вог осе ћа ја да пред ста вља ју „пе ри фе ри ју“ и да не ма ју 
јед нак ста тус уну тар Уни је. Про ши ре ња на Бу гар ску и Ру му ни ју 
ука за ла су и на то да пре при је ма у Уни ју на чи ње не ре фор ме у 

22) Frank Schim mel fen nig, TheNormativeOriginsofDemocracy in theEuropeanUnion:To
wardsaTransformationalistTheoryofDemocratization, Na ti o nal Cen tre of Com pe ten ce in 
Re se arch (NCCR): Chal len ges to De moc racy in the 21st Cen tury, Wor king Pa per No. 39, 
De cem ber 2009, стр. 3.

23) Исто, стр. 13.
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др жа ви кан ди да ту мо ра ју би ти не по врат не и ствар не, ка ко се због 
њи хо ве не ста бил но сти не би угро зи ло функ ци о ни са ње са ме Уни-
је. Ка ко би се от кло ни ло по на вља ње ових гре ша ка ЕУ је уне ла низ 
за штит них ме ха ни за ма у про це се пре го ва ра ња са др жа ва ма За пад-
ног Бал ка на. Нај пре је пре го ва рач ко по гла вље „Пра во су ђе и уну-
тра шњи по сло ви“ у пре го во ри ма са Хр ват ском по де ље но на два 
по гла вља 23 - пра во су ђе и основ на пра ва и 24 – прав да, сло бо да и 
без бед ност, а за тим је у окви ру пре го во ра са Цр ном Го ром ре ше-
но да се ова по гла вља отва ра ју ме ђу пр ви ма и за тва ра ју ме ђу по-
след њи ма ка ко би се омо гу ћио мак си ма лан вре мен ски пе ри од ко ји 
је по тре бан за усва ја ње и при ме ну хар мо ни зо ва ног за ко но дав ства. 
Та ко ђе, у слу ча ју Хр ват ске пр ви пут је унет ме ха ни зам тзв. ме ри ла 
за отва ра ње и ме ри ла за за тва ра ње пре го ва рач ких по гла вља, док 
су у слу ча ју Цр не Го ре у пре го ва ра ње за по гла вља 23 и 24 уне та и 
тзв. пре ла зна ме ри ла. Све ово ва жи и за Ср би ју од ко је ће се, по-
ред на ве де ног, зах те ва ти и „да из ве шта ва о на прет ку ко ји по сти же 
у ис пу ња ва њу ме ри ла, из ме ђу оста лог до ста вља њем по у зда них и 
упо ре ди вих ста ти стич ких по да та ка о спро во ђе њу ре фор ми... и да 
на ста ви да ре дов но пру жа де таљ не, пи са не ин фор ма ци је о на прет-
ку у уса гла ша ва њу са прав ним те ко ви на ма и њи хо вом спро во ђе њу, 
чак и на кон при вре ме ног за тва ра ња по гла вља“.24)

Ис пу ње ност усло ва ће за ви си ти и од сва ке од др жа ва чла ни-
ца по је ди нач но, у за ви сно сти од ње них спе ци фич них про бле ма са 
др жа ва ма кан ди да ти ма, због че га ре ша ва ње по је ди них би ла те рал-
них пи та ња из ме ђу др жа ва чла ни ца и др жа ва кан ди да та пред ста-
вља сле де ћу зна чај ну лек ци ју за Уни ју.25) На и ме, др жа ве чла ни це 
по пут Грч ке, Ма ђар ске или Сло ве ни је ко ри сти ле су и ко ри сте сво је 
члан ство у Уни ји да ре ше не ке од сво јих би ла те рал них про бле ма са 
др жа ва ма кан ди да ти ма у сво ју ко рист.При сту па ње Р. Ма ке до ни је 
Уни ји за ви си ће у ве ли кој ме ри од ре ша ва ња спо ра око име на ове 
др жа ве са Грч ком, због че га је Грч ка је у пр ви план ста ви ла услов 
оства ри ва ња до бро су сед ских од но са при ли ком од лу чи ва ња о при-
је му. Има ју ћи у ви ду ин те рес Ма ђар ске и Ру му ни је пре ма свом 
ста нов ни штву ко је жи ви из ван њи хо вих те ри то ри ја, ове зе мље као 
услов у пр ви план ста вља ју за шти ту ма њин ских пра ва. Ср би ја је 
ово ис ку ство има ла при ли ком до би ја ња ста ту са кан ди да та у мар ту 

24) Са ста нак на ни воу ми ни ста ра на ко ме се отва ра ме ђу вла ди на кон фе рен ци ја о при сту па-
њу Ре пу бли ке Ср би је Европ ској уни ји, Оп шта по зи ци ја, 2013, стр. 13-14. Пре у зе то са 
http://www.se io.gov.rs/upload/do cu ments/pri stup ni_pre go vo ri/pre go va rac ki_okvir.pdf, 25. 
јун 2014. го ди не.

25) Ot hon Ana sta sa kis, “The EU’s po li ti cal con di ti o na lity in the We stern Bal kans: to wards a mo re 
prag ma tic ap pro ach”, SoutheastEuropeanandBlackSeaStudies,Ro u tled ge, Lon don, Vol. 8, 
No. 4, 2008, стр. 372.
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2012. го ди не ка да је зах тев Ру му ни је био да Ср би ја пру жи га ран ци-
је за по бољ ша ње ста ту са ру мун ске ма њи не и вла шке ет нич ке гру-
пе, при че му је у Бри се лу 1. мар та те го ди не пот пи сан и Про то кол 
о пра ви ма ру мун ске ма њи не, на кон че га је Ср би ја до би ла ста тус 
кан ди да та. Та ко ђе, спор Сло ве ни је и Хр ват ске око гра ни це на мо-
ру до дат но је за о штрио услов оства ри ва ња до бро су сед ских од но са 
и ре ша ва ња свих спор них гра нич них пи та ња, пре ула ска у Уни ју. 
При сту па ње Ки пра до при не ло је ис ку ству Уни је да ни је по жељ но 
уно си ти би ла те рал не спо ро ве - гра нич не, ет нич ке или не ке дру-
ге – у Уни ју, већ да се ова пи та ња мо ра ју ре ши ти пре при сту па ња 
Уни ји, бу ду ћи да је ова др жа ва бло ки ра ла 10 од 35 пре го ва рач ких 
по гла вља са Тур ском. 

У до са да шњем ис ку ству би ла те рал них спо ро ва офор ми ла 
су се два ста но ви шта на ко ји на чин се ова пи та ња мо гу ре ша ва ти. 
Јед но је да се она ре ша ва ју из ван ме ха ни зма по ли ти ке про ши ре ња 
Уни је (у ре ша ва њу спо ра око име на из ме ђу Р. Ма ке до ни је и Грч ке 
УН има ју ак тив ну уло гу; ре ша ва ње суд ским пу тем, као на при мер 
у тзв. Ice sa ve слу ча ју или ар би тра жом као у слу ча ју ре ша ва ња спо-
ра из ме ђу Хр ват ске и Сло ве ни ја око гра ни це на мо ру). Дру го се 
од но си на уно ше ње ре ша ва ња би ла те рал них пи та ња у сам пре го-
ва рач ки про цес, као што је слу чај са по ве зи ва њем пи та ња Ко со ва 
и Ме то хи је са пре го ва рач ким по гла вљем 35 – оста ло и чи та вим 
про це сом при сту па ња Р. Ср би је ЕУ. 

Ис ку ство при је ма Ки пра у ЕУ има по се бан зна чај за Ср би ју 
са аспек та це ло ви то сти те ри то ри је др жа ве кан ди да та. На и ме, ис-
ку ство ко је ЕУ има из при кљу че ња Ки пра је да се у члан ство ви ше 
не ће при ми ти ни јед на др жа ва ко ја има по де ље ну те ри то ри ју и не-
ре ше не ет нич ке кон флик те, ма да се у од ре ђе ним стра те шким усло-
ви ма, по себ но у од но су ЕУ-Ру си ја, ова лек ци ја на ру ша ва или до ђе 
до ње ног флек си бил ни јег ту ма че ња. Ипак, у овом мо мен ту, по сле-
ди це при је ма Ки пра огле да ју се у усло вља ва њу Ср би је да по стиг-
не све о бу хват ни прав но оба ве зу ју ћи спо ра зум са „Ко со вом“ пре 
при сту па ња Уни ји. Пра ће ње нор ма ли за ци је од но са из ме ђу Ср би је 
и Ко со ва би ће у над ле жно сти ЕК и Ви со ког пред став ни ка, ко ји ће 
из ве шта ва ти Са вет нај ма ње два пу та го ди шње.26)

На кра ју, но ви на усло ва ко ји се од но се на Ср би ју огле да се 
и у обез бе ђи ва њу оп ште рав но те же у по гле ду на прет ка пре го во ра 
у окви ру свих по гла вља, јер у су прот ном Европ ска ко ми си ја мо же 

26) Са ста нак на ни воу ми ни ста ра на ко ме се отва ра ме ђу вла ди на кон фе рен ци ја о при сту-
па њу Ре пу бли ке Ср би је Европ ској уни ји, Оп шта по зи ци ја, 2013, стр. 4. Пре у зе то са 
http://www.se io.gov.rs/upload/do cu ments/pri stup ni_pre go vo ri/pre go va rac ki_okvir.pdf, 25. 
јун 2014. го ди не.
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пре по ру чи ти да се не отва ра ју/за тва ра ју дру га пре го ва рач ка по гла-
вља док се та не рав но те жа не от кло ни. По сти за ње ове рав но те же 
од но си се пре све га на на пре дак у по гла вљи ма 23, 24 и 35, за ко ја 
се оче ку је да ће ме ђу пр ви ма би ти отво ре на и по след ња за тво ре на. 
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MarinaT.Kostic

EUROPEANUNIONENLARGEMENTPOLICY:
CONCEPT,LESSONSLEARNED
ANDTHECASEOFSERBIA

Resume
By con si de ring the Euro pean Union as an in ter na ti o nal so ci ety 

and en lar ge ment po licy as one of the in ter na ti o nal re gi mes cre a ted un-
der its auspi ces, we po in ted out the ade qu acy of the the o re ti cal fra me-
works of the En glish school of in ter na ti o nal re la ti ons and re gi me the ory 
for the ex pla na ti on of re a li stic and nor ma ti ve aspects of this po licy. The 
pur po se of this po licy is pre sen ted as the pur su it for the esta blis hment 
of Euro pean or der, on the one hand, and a de si re to “con tain” Rus sia’s 
in flu en ce in the re gion, on the ot her. The co njun ction of the se two in te-
rests, as well as the in te rest of EU for its con so li da tion af ter eastern en-
lar ge ment, will sha pe at ti tu de to wards the We stern Bal kans and Tur key, 
but al so ne ig hbor hood po licy. 

On the ot her hand, we used the so cial con struc ti vism the ory to 
ex pla in the evo lu tion of the en lar ge ment po licy by ga i ning new ex pe-
ri en ces and know led ge from pre vi o us en lar ge ments. Past ex pe ri en ces 
and “les sons le ar ned” from EU en lar ge ments ha ve led it to a strict in-
ter pre ta tion of the ap pli ca ble re qu i re ments, ine xi sten ce of short cuts on 
the road to the EU for co un tri es of the We stern Bal kans, and the con-
stant de mands for pro vi ding evi den ce that the se co un tri es ha ve ma de   
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the po li ti cal, le gal and eco no mic re forms ir re ver si ble and real. The re is 
no do ubt that the mi sta kes ma de in pre vi o us en lar ge ments ha ve im pact 
on pu blic opi nion of the EU mem ber sta tes and the strict ad he ren ce to 
the gi ven cri te ria is one of the mec ha nisms of its sta bi li za tion. Ex ces-
si ve for ma li za tion, com ple xity and in si sten ce on strict ful fil lment of 
the cri te ria are the re sult of the evo lu tion of the en lar ge ment po licy as 
an in ter na ti o nal re gi me and the way to cre a te a bre at hing spa ce for the 
Union to con so li da te it self. This pro cess, ho we ver, can lead the can di-
da te co un tri es to se ri o us pro blems and de lays in im ple men ting re forms 
and dec li ning sup port for Euro pean in te gra tion. Anot her chal len ge to 
the le a ders of the EU mem ber sta tes will be how to ac hi e ve the pro-
mi sed per spec ti ve of the We stern Bal kan co un tri es, which are so far 
the po o rest co un tri es aspi ring to mem ber ship in the Union, as well as 
Tur key, which is a co un try with enor mo us eco no mic and de mo grap hic 
po ten tial, wit ho ut, at the sa me ti me, com pro mi sing sup port to the EU 
en lar ge ment.

Fi nally, it can be con clu ded that co un tri es en dor sed by the pos si-
ble fu tu re en lar ge ment of the Union, and par ti cu larly Ser bia, are fa cing 
the most com plex and most for ma li zed task of ful fil ling the con di ti ons 
so far, so me of which ha ve ne ver been pla ced in front of the ot her Mem-
ber Sta tes. This is the ca se with re qu i re ments of Chap ter 23 - ju di ci ary 
and fun da men tal rights, and 35 - the rest, which is as so ci a ted with the 
re so lu tion of “Ko so vo is sue”. As in the ca se of va lue ad ded tax whe re 
the fi nal amo unt is paid by the con su mer, the sta tes that are the la test 
in a se ri es of can di da tes for mem ber ship in the EU will pay the hig hest 
pri ce of this “pri vi le ge”. The only way to over co me this epi lo gue is the 
pre va len ce of the re a li stic aspect of the en lar ge ment po licy whe re it wo-
uld be bet ter to in clu de the se co un tri es in to the EU mem ber ship, than to 
let them be un der the in flu en ce of so me ot her re gi o nal ac tors.
Key words:  in ter na ti o nal so ci ety, in ter na ti o nal re gi mes, Euro pean Union, en-

lar ge ment po licy, les sons le ar ned, We stern Bal kan.

* Овај рад је примљен 14. ав гу ста 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 03. сеп тем бра 2014. године.
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ТУРСКАУСУСРЕТИМАСАЕВРОПОМ
ИСОПСТВЕНИМИДЕНТИТЕТОМ

Сажетак
Ре пу бли ка Тур ска у од но су пре ма Европ ској уни ји на ла зи 

се у ста ту су „ве чи тог кан ди да та“ за при јем у пу но прав но члан-
ство. Ова кав по ло жај оп те ре ћу је од но се Тур ске и Европ ске уни-
је, и, ба рем на тур ској стра ни, ства ра осе ћај не при хва та ња, а са 
њим ве ро ват но и огор че но сти. У овом ра ду, ауто ри су ана ли зи ра ли 
од ре ђе на за кон ска ре ше ња у Ре пу бли ци Тур ској, из ја ве по је ди них 
по ли тич ких чи ни ла ца у Евро пи, прав не га ран ци је ужи ва ња људ-
ских пра ва у нај ва жни јим уни вер зал ним и европ ским до ку мен ти-
ма из ове обла сти и ста во ве по зна тих те о ре ти ча ра ме ђу на род них 
од но са. Ана ли за је из вр ше на са ци љем објек тив ног са гле да ва ња 
мо гућ но сти Ре пу бли ке Тур ске да „удо во љи“ стан дар ди ма по треб-
ним за при сту па ње Европ ској уни ји, и мо гућ но сти Европ ске уни је 
да „про би је“ пси хо ло шку ба ри је ру при је ма јед не ве ли ке, пре те жно 
му сли ман ске зе мље, у сво је члан ство. Као ре зул тат свог ис тра-
жи ва ња, ауто ри кон ста ту ју да иден ти тет ске раз ли ке и по де ле по 
ре ли гиј ској вер ти ка ли не ће још ду го вре ме на би ти при бли же не у 
до вољ ној ме ри да би Ре пу бли ка Тур ска мо гла би ти при мље на у 
пу но прав но члан ство, што њу по тен ци јал но до во ди у ис ку ше ње да 
про ме ни сво ју ге о по ли тич ку па ра диг му и окре не се ка оним де ло-
ви ма Еуро а зи је у ко ји ма ће мо ћи оства ри ти сво је ин те ре се.
Кључ не ре чи: Тур ска, Европ ска уни ја, Евро па, ислам, исла ми за ци ја, 

иден ти тет, се ку ла ри зам



СПМброј3/2014,годинаXXI,свеска45. стр.235-255.

236

1.УВОД

Још од ка ко је три го ди не на кон про гла ше ња ре пу бли ке 1926. 
го ди не усво ји ла За кон о гра ђан ском пра ву, из ра ђен у пот пу но сти 
по узо ру на Швај цар ски гра ђан ски за ко ник, Тур ска се на ла зи ла у 
рас це пу из ме ђу пот пу ног гу бит ка соп стве ног иден ти те та и по ку-
ша ја да тај иден ти тет ко ли ко је мо гу ће упо до би тра ди ци ји За па да. 
Тај пут кре нуо је ре цеп ци јом за пад них за ко на.1) У том про це су пре-
у зи ма ња за пад них за ко на, ни је се во ди ло ра чу на о чи ње ни ци да су 
упра во пра ви ла по ко ји ма се је дан на род оп хо ди, про дукт ду ха то га 
на ро да ко ји је у њи ма уткао сво је оби ча је, свој мо рал, сво ју про-
шлост па ко нач но, и сво ју бу дућ ност. Ве ро ва ло се да Тур ска на тај 
на чин до би ја нај мо дер ни ји гра ђан ски за ко ник на све ту. То мо жда 
и је сте би ло та ко, али се у  том тре нут ку ипак ни је зна ло, а ни ти је 
то ко га за ни ма ло, да ће мо ра ти про те ћи го то во чи тав ис цр пљу ју ћи 
век, ка ко би За кон ко ји је пре у зет по стао акт ко ји од го ва ра дру-
штве ној зби љи у ко јој се тре бао оства ри ва ти. 

А зби ља је би ла та ква да би смо је мо гли по сма тра ти из раз-
ли чи тих угло ва, и сва ки од њих нам го во ри да се Тур ска ве о ма те-
шко при бли жа ва ла за пад ним де мо кра ти ја ма. То За па ду и ни је би ло 
ни ка да на ро чи то ва жно, јер су се мо ти ви тог „при бли жа ва ња“ из-
гле да раз ли чи то схва та ли у са мој Тур ској и у Евро пи. Ипак, по др-
шка и по хва ле ко је су сти за ле из Евро пе ни су из о ста ја ле, а са ма 
Тур ска, би ла је пре по зна та као „уса мље на све тлост на ка пи ји на-
ро да“ и ус пе ли про јект „де мо крат ске му сли ман ске зе мље“ ко ја би 
тре ба ла би ти узор не са мо ислам ском све ту, не го и свим „тре ћим 
све то ви ма“ ши ром пла не те.

 И та ко се ско ро це ло јед но сто ле ће за пра во ства ра ла по све 
по гре шна сли ка о зе мљи, ко ја, ако ни због че га дру гог, а оно због 
сво је ве ли чи не и исто риј ске уло ге ко ју је има ла у про шло сти, ипак 
из не на ђу је. И то не са мо са по зи ци је ака де ми зма, са ко је се, уз кон-
стант но упо зо ра ва ње на опа сно сти од по ли тич ког исла ма и ва жно-
сти очу ва ња ке ма ли стич ког по рет ка, на Тур ску гле да ло као на пот-
пу ног аут сај де ра, не го и са прав но-по ли тич ког аспек та, у ко јем се 
ни је пре по зна ва ла, или се не до вољ но ука зи ва ло на јед ну ду бо ку 
ано ма ли ју ко ја је тур ско дру штво, на из глед де мо крат ско и плу ра-

1) За кон о зај мо ви ма (кре ди ти ма) из ра ђен по швај цар ском мо де лу и усво јен 22. апри ла 
1926. го ди не, Кри вич ни за кон из ра ђен по ита ли јан ском мо де лу и усво јен 1. мар та 1926. 
го ди не, По мор ски тр го вин ски за кон из ра ђен по не мач ком мо де лу и усво јен 13. ма ја 
1929. го ди не, Гра ђан ски пар нич ни за кон из ра ђен по швај цар ском мо де лу 18. ју на 1926. 
По да ци на ве де ни пре ма: Džen giz Ha kov, IstorijasavremeneTurske,Cen tar za kul tu ro lo ška 
is tra ži va nja Bal ka na, Pri zren, 2011, str. 89-90.
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ли стич ко, за пра во свр ста ва ла у нај ри гид ни ја и нај не де мо крат ски ја 
дру штва на пла не ти. 

Да ли се у овој кон ста та ци ји пре те ру је? Од го вор на ово пи-
та ње мо же мо до би ти са мо уко ли ко по ку ша мо да про на ђе мо не ки 
вред но сно не у тра лан при ступ. Чи ни нам се да нам упра во прав-
но-по ли тич ка ана ли за не ких, бит них еле ме на та тур ског др жав ног 
си сте ма, де лу је нај при хва тљи ви ја. 

На рав но, ка ко у дру штве ној ми сли не ма пре су ђе них ства ри, 
а исти на има оно ли ко ко ли ко је ар гу ме на та ко ји јој иду у при лог, 
оста вља мо мо гућ ност да се на исти про блем мо же гле да ти и кроз 
друк чи ју оп ти ку. За пра во и ни је циљ да се да пот пу ни од го вор, већ 
упра во да се из о штри оп ти ка кроз ко ју по сма тра мо на ве де ни про-
блем.

2.ТУРСКАКАОСУБЈЕКТУЕВРОПСКОЈ
ИСТОРИЈСКОЈИГРИРАВНОТЕЖЕСНАГА

Са вре ме ни од но си Тур ске и Европ ске уни је, мо гу се по сма-
тра ти (кроз ам би ва лен цу ко ја има сво је исто риј ске ко ре не) пре све-
га из угла ње ног од но са са јед не стра не, са Ве ли ком Бри та ни јом, а 
са дру ге стра не, са остат ком кон ти нен та. Мо же се по ми сли ти ка ко 
нам је при су ство Бри та ни је у овом од но су пре на гла ше но, об зи ром 
да је и са ма чла ни ца ЕУ. Ме ђу тим, то ни по што ни је слу чај. До вољ-
но је ба рем и по вр шно по зна ва ње бри тан ске спољ не по ли ти ке на 
ко јој ис тра ја ва ве ко ви ма уна зад, па схва ти ти да за пра во, Евро па за 
Бри та ни ју ни ка да ни је би ла то ли ко за ни мљи ва. Бри тан ски спољ ни 
ин те ре си увек су би ли уда ље ни од кон ти нен та, а сам кон ти нент 
јој је био за ни мљив са мо у ме ри у ко јој је бри тан ско уче шће би ло 
нео п ход но ра ди спре ча ва ња би ло ко је европ ске др жа ве да у да том 
тре нут ку по ста не до ми нант на.2) На то нас под се ћа и Ки син џер (He-
nryKissinger) ка да ка же да је:

„Ен гле ска би ла је ди на зе мља чи ји др жав ни раз лог ни је зах-
те вао ши ре ње по са мом кон ти нен ту. Схва та ју ћи да је у ње ном на-
ци о нал ном ин те ре су очу ва ње рав но те же, Ен гле ска је би ла је ди на 
зе мља ко ја за се бе у Евро пи ни је тра жи ла ни шта ви ше од спре ча-
ва ња до ми на ци је са мо јед не си ле. Сле де ћи тај циљ, она је по ста ла 
отво ре на за све ком би на ци је дру гих зе ма ља ко је су се су прот ста-
вља ле по ку ша ји ма ус по ста вља ња хе ге мо ни је“.3) 

2)  Вид.: Hen ri Ki sin džer, Diplomatija, Ver zal press, Be o grad, 1999, str. 52.

3)  Ibid.
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Ни у про шло сти „Ве ли ка Бри та ни ја ни је би ла скло на си сте-
му европ ске вла де, сто га што се он су ви ше при бли жио ује ди ње-
ној Евро пи ко јој су се Бри тан ци стал но про ти ви ли“.4) Са ма Ве ли ка 
Бри та ни ја у Европ ску уни ју ула зи тек оног тре нут ка ка да уви ђа 
„да ње на по ли тич ка уло га ми мо европ ског кон ти нен та ви ше ни је 
у ње ном ин те ре су“.5) Та до след ност бри тан ске спољ не по ли ти ке 
за др жа ла се и до да на да на шњег. Сто га нам из ја ва бри тан ског пре-
ми је ра Деј ви да Ка ме ро на (DavidCameron) да Европ ска уни ја иде у 
оном прав цу у ко јем Бри тан ци ни су же ле ли тј. ка ду бљој по ли тич-
кој ин те гра ци ји, по ста је ја сни ја.6) Ка ме рон сто га ис ти че, да:

„Бри тан ском на ци о нал ном ин те ре су нај ви ше од го ва ра да бу-
де у при ла го дљи вој и отво ре ној Европ ској уни ји...“7) 

За пра во, ми шље ња смо да је Бри тан ско при су ство у Европ-
ској уни ји би ло во ђе но пре ин те ре си ма очу ва ња рав но те же уну тар 
са ме Уни је, на ко ју се гле да ло као на са мо још је дан но ви пре у ре-
ђе ни „европ ски кон церт“, не го ли на ен ти тет ко ји би тре ба ло да се 
да ље об ли ку је као је дин стве ни по ли тич ки су бјект у ме ђу на род ним 
од но си ма. Упра во из тих раз ло га ни ка ко не чу ди и чи ње ни ца да 
се Бри та ни ја од у век зду шно за ла га ла за ула зак Тур ске у Европ ску 
уни ју.8) Ипак, та без ре зер вна бри тан ска по др шка при кљу че њу Тур-
ске Европ ској уни ји с јед не стра не, и огром на ре зер ва остат ка кон-
ти нен та са дру ге стра не, иако на пр ви по глед чуд на, ите ка ко има 
сво је ко ре не у спољ но по ли тич кој стра те ги ји Бри та ни је у од но су на 
са му Уни ју ко јој при па да incorpore, али не и animo.  

Ни је на и ме ни ка ква не по зна ни ца да је Евро па на Тур ску од-
у век гле да ла са по до зре њем а сва ки њен евен ту ал ни успех, би ло на 
по ли тич ком или еко ном ском пла ну са пот це њи ва њем, али не рет ко 
и са су рев њи во шћу. Иако је то до ско ра би ла ми сао ко ја се ни је та ко 
ја сно из го ва ра ла, по ста је све ви дљи ви је да је је дан од глав них раз-
ло га због ко јег се Тур ска на ла зи у веч ној че ка о ни ци европ ског дру-
штва и тај, што она при па да кул ту ро ло шко-ци ви ли за циј ском кру гу 
ко ји Евро па ни ка да ни је пер ци пи ра ла сво јим.9)

4) Ibid. 68.

5) Ра до слав Сто ја но вић, СпољнаполитикаЕвропскеУније,До си је, Бе о град, 1998, стр. 92.

6) http://www.dw.de/ve li ka-bri ta ni ja-unu tra-ili-na po lju/a-16545301, пре у зе то да на 05. 01. 
2014.

7) Ibid.

8) http://www.tur kis hwe ekly.net/news/141891/-uk-sup por ting-tur key-39-s-eu-ac ces sion-from-
be gin ning.html, пре у зе то да на 15. 01. 2014.

9) „Пр ви нај зна чај ни ји пред став ник и за го вор ник ства ра ња за јед ни це европ ских др жа ва 
ко је би бри ну ле о очу ва њу европ ског ми ра био је фран цу ски вој во да Ма си ми ли јан де 
Са ли (Ma xi mil li an de Sul li, 1560-1624). Ње го ва иде ја се за сни ва ла на заједницихришћан-
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Мо жда је упра во на овом ме сту по треб но под се ти ти на на-
чин на ко ји је Евро па ве ко ви ма тре ти ра ла Тур ску и ње но при су ство 
на европ ском тлу. А у про шло сти је, ула зак не ке ва не вроп ске од но-
сно не хри шћан ске др жа ве у ме ђу на род ну за јед ни цу био усло вљен 
раз ло зи ма ци ви ли зо ва но сти, од но сно при хва та њем хри шћан ских 
вред но сти те пра ви ла „хри шћан ског ме ђу на род ног пра ва“.10) Ти 
еуфе ми стич ни усло ви „ци ви ли зо ва но сти“ ка ко под се ћа про фе сор 
Кре ћа, стро го су це ње ни на при ме ру Тур ске „ко ја је, и пред то га 
што је не ко ли ко ве ко ва игра ла зна чај ну уло гу у европ ским по ли-
тич ким од но си ма, фор мал но до би ла ста тус су бјек та ме ђу на род ног 
пра ва тек на Па ри ском кон гре су 1856. го ди не“.11) Да нас се сва ка-
ко, осим уко ли ко ослу шне мо ста во ве де сни чар ске опо зи ци је у по-
је ди ним европ ским др жа ва ма у ко ји ма исла мо фо би ја до би ја свој 
за мах, овај екс пли цит ни раз лог не мо же ја сно чу ти. Ипак нам по-
ку ша ји ка то лич ке цр кве и не ких европ ских др жа ва да се у бу ду ћи 
Устав Европ ске уни је уне се од ред ни ца о „Евро пи као хри шћан ској 
за јед ни ци“,12) го во ри о по ку ша ји ма про на ла ска из ве сног си сте ма 
вред но сти као те ме ља европ ског за јед ни штва.13) У та квом си сте му, 
јед ној, за европ ске при ли ке огром ној др жа ви, ка ква је Тур ска, ко ја, 
об зи ром да је ве ћин ски му сли ман ска те сто га сва ка ко не при па да 
ду хов ној вер ти ка ли Евро пе, те шко се про на ла зи ме сто. Сто га нам 
бри тан ска по др шка европ ским ин те гра ци ја ма Тур ске, са по зи ци је 
бри тан ских ин те ре са де лу је пот пу но ло гич но. На тај би се на чин, 
пре ма Лон дон ској ра чу ни ци ус по ри ло, ако не и пот пу но за у ста ви-
ло оно од че га је Лон дон од у век за зи рао, а то је да ље по ли тич ко и 
ду хов но ин те гри са ње Евро пе, с тим што у том слу ча ју Бри та ни ја 
ви ше не би би ла та ко ја би би ла озна че на као је ди ни кри вац.

Би ло ка ко би ло, Тур ска још увек, ба рем де кла ра тор но, не од-
у ста је од сво је европ ске опре де ље но сти, али се ме ђу тим, на том 
пу ту ко ји тра је ско ро по ла ве ка, су о ча ва са иза зо ви ма ко ји ни су 
са мо ствар ис пу ње ња усло ва ко ји се на ме ћу из Бри се ла. Чи ни се 

скихдржава ко је би пред во ди ла Фран цу ска“. Пре у зе то из: Ili ja J. Džom bić, Evropska
Unija:prošlost,sadašnjost,budućnost, Fre u druch Ebert Sti fung, Sa ra je vo, 2012, str. 22.

10) Ми лен ко Кре ћа, Међународнојавноправо,Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
Бе о град, 2012, стр. 42-43.

11) Ibid.

12) http://www.da nas.rs/do da ci/bi znis/ula zak_u_eu_ne_zna ci_gu bi tak_na ci o nal nog_iden ti te-
ta.27.html?news_id=206658, пре у зе то да на 06.01.2014.

13) Нај ре чи ти ји при мер не ги ра ња би ло ка квог за јед нич ког си сте ма вред но сти дао је 1996. 
го ди не, ни ко дру ги до кар ди нал Јо зеф Ра цин гер, по то њи па па Бе не дикт, а са да шњи па-
па-еме ри тус. Пре ма ње го вим ре чи ма ``у исла му по сто ји то та ли тар ни по ре дак, ко ји се 
ве о ма раз ли ку је од на шег. Он јед но став но за у зи ма све без из у зе та ка.`` Пре у зе то пре ма: 
Зо ран Ми ло ше вић, ``Римокатоличка цр ква и ислам``, Националниинтерес,Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, број 3/2012, стра на 206.
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да се упра во по след њих не ко ли ко го ди на, у вре ме ну ка да тур ска 
еко но ми ја до жи вља ва не за у ста вљив раст уви ђа, да по сто ји је дан 
мно го озбиљ ни ји про блем са ко јим се тур ско дру штво мо ра да су-
о чи ти. Су о ча ва ње са тим про бле мом пак, мо же зна чи ти и ко нач но 
ре ви ди ра ње, али ово га пу та тур ског од но са пре ма Евро пи. И то не 
са мо због то га што се иден ти тет не мо же под врг ну ти би ло ка квом 
прав ном нор ми ра њу, не го и због то га, што је, чи ни се, упра во на 
том по љу Евро па са сво јим дво стру ким стан дар ди ма и то по прин-
ци пу:  Quod licet Iovi, non licet bovi,не освр ћу ћи се у до вољ ној 
ме ри на прав не ано ма ли је тур ског си сте ма, ду го то ле ри са ла да он 
у се би са др жи од ред бе, ко је се у „ци ви ли зо ва ном све ту“ сма тра ју 
гру бим на си љем над де мо кра ти јом и основ ним сло бо да ма. 

Ка ко се из раз ло га ко је смо на ве ли, али и оних ко ји се мо гу 
на слу ти ти, о то ме ја ко ма ло го во ри ло, сма тра мо из у зет но ва жним 
да у на ред ним ре до ви ма ука же мо на не ке од њих. Све то у ци љу, 
што је мо гу ће објек тив ни јег са гле да ва ња ста ња у овој ве ли кој зе-
мљи у ре ги о ну ко јем и са ми при па да мо.

3.СЕКУЛАРИЗАМНАТУРСКИНАЧИН

То да је јед но од основ них на че ла мо дер них де мо крат ских 
др жа ва на че ло над ре ђе но сти ње них ци вил них ор га на ору жа ним 
ор га ни ма, ни је прин цип ко ји кра си и ко ји је кра сио са мо са вре ме-
но дру штво и др жа ву. Још је по ло ви ном про шло га ве ка про фе сор 
Лу кић у свом уџ бе ни ку ко ји и да нас пред ста вља ег зем плар до ма-
ће те о ри је др жа ве и пра ва, на гла сио, да „у мо дер ној др жа ви, ко ја 
је де мо крат ска, ору жа ни ор га ни у на че лу има ју пот чи њен по ло-
жај пре ма ци вил ним ор га ни ма“.14) И не са мо то, он да ље под се-
ћа, да је „са мо у ро бо вла снич кој и фе у дал ној др жа ви, вој ска има ла 
углав ном стро го уски кла сни ка рак тер и би ла у ве ли кој ме ри би-
ро кра ти зо ва на“.15) Под се ћа ју ћи да вој ска слу жи пр вен стве но да би 
оси гу ра ла спољ ну без бед ност др жа ве, ука зу је и на то, да се овај 
дис ба ланс у од но си ма из ме ђу ору жа них и ци вил них ор га на сма тра 
озбиљ ним по ре ме ћа јем у др жа ви. 

„Пре о вла ђи ва ње вој ног ути ца ја у др жав ној вла сти, за у зи ма-
ње нај ва жни јих по ло жа ја у др жа ви од стра не вој них ли ца на зи ва 
се милитаризацијомдржаве“.16) Са ма ми ли та ри за ци ја је ме ђу тим, 

14) Ра до мир Лу кић, Теоријадржавеиправа-Iкњига,На уч на књи га, Бе о град, 1956, стр. 
213.

15) Ibid, 214.

16) Ibid.
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„не нор мал но и не здра во ста ње, знак да се кла са мо же одр жа ти на 
вла сти са мо при ме ном нај о штри јих сред ста ва, што је исто вре ме но 
знак за ње но ско ро гу бље ње вла сти“.17) 

Уко ли ко по ђе мо од ових са зна ња, он да се по ста вља јед но ва-
жно пи та ње? Да ли је Тур ска у це лој ње ној ре пу бли кан ској исто-
ри ји, ика да би ла де мо крат ска? Ово пи та ње не по ста вља мо са мо in
abstracto. На про тив, сма тра мо из у зет но ва жним по за ба ви ти се са 
јед ном до ско ра шњом ано ма ли јом у овој ве ли кој др жа ви у су сед-
ству, ка ко би смо има ли ја сни ју пред ста ву ак ту ел них по ли тич ких 
су ко ба и не ста бил но сти, ко је ин ди рект но има ју од је ка у це лом ре-
ги о ну.

На и ме, од 1960. го ди не у Тур ској су се до го ди ла че ти ри вој-
на пу ча. По след њи се до го дио 1997. го ди не ка да је са вла сти зба-
чен про и слам ски пре ми јер Неч ме тин Ер ба кан (NecmettinErbakan). 
Ако се под се ти мо на де фи ни ци ју пу ча као не за ко ни те сме не нај ви-
ших ор га на вла сти од стра не ви со ко по зи ци о ни ра них лич но сти из 
вла сти, вој ске или по ли ци је,18) као ло гич но пи та ње нам се на ме ће: 
шта је то што је Тур ску као др жа ву чи ни ло та ко не ста бил ном? 

Као што смо на по чет ку ис та кли, још од ка ко је Ке мал Ата-
турк др жав ним уда ром, за ко ји у јед ном де лу јав но сти по сто ји са-
гла сност да исти ни је био „ан ти де мо крат ски“19), 1919. го ди не ус-
по ста вио се ку лар ни др жав но прав ни по ре дак, Тур ска се на ла зи у 
кон стант ном рас це пу из ме ђу свог ислам ског иден ти те та и сво је 
се ку лар не са да шњо сти, без ко је је ко нач но не из ве сна, па мо жда 
чак и не мо гу ћа ње на европ ска бу дућ ност. У та ко фру стри ра ју ћем 
уну тра шњем иден ти тет ском рас це пу, сва ка ко се је мо ра ла на ћи 
фор му ла ко ја би обез бе ди ла ду го трај ност се ку ла ри стич ког кур са 
Тур ске. Та је фор му ла мо ра ла би ти ба рем оно ли ко ја ка, ко ли ко су 
ја ки раз ло зи ко ји су зах те ва ли ње но ин ста ли ра ње у тур ски прав ни 
по ре дак. Та ко је Тур ска по ста ла спе ци фич на и по то ме, што је ње на 
ар ми ја, по ред уло ге ко ју јед на ар ми ја и ина че има у свим са вре ме-
ним др жа ва ма, а то је од бра на др жа ве,20) до би ла и уло гу да сво је 
ре сур се ста ви и у функ ци ју ре ша ва ња уну тар др жав них пи та ња. То 
дру гим ре чи ма зна чи, да се у Тур ској до го ди ло упра во оно, на шта 
упо зо ра ва про фе сор Рат ко Мар ко вић, а то је опа сност да, због са-

17) Ibid.

18) Вид.: Ра до мир Д. Лу кић и Бу ди мир П. Ко шу тић, Уводуправо,Слу жбе ни гла сник, Бе о-
град, 2008, стр. 37.

19) Ibid.

20) Вид.: Рат ко Мар ко вић, Уставноправоиполитичкеинституције,Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 1999, стр. 424.
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ме ње не уло ге у од бра ни др жа ве, вој ска поч не сма тра ти „да јој по 
том осно ву при па да и пра во да од ре ђу је др жав ни ин те рес“.21) Та кво 
схва та ње, под се ћа овај углед ни пи сац „мо же у крај њим слу ча је ви-
ма до ве сти до узур па ци је по ли тич ких функ ци ја од стра не вој ске, 
чи ме се ру ше устав ни осно ви де мо крат ског по ли тич ког по рет ка у 
јед ној зе мљи“.22) Оно што је тур ску „де мо кра ти ју“ чи ни ло раз ли чи-
том од де мо кра ти ја у ко ји ма је ви де ла сво је уз о ре, је сте по сто ја ње 
јед не спе ци фич не од ред бе у За ко ну о ору жа ним сна га ма Тур ске. Та 
од ред ба је тур ској вој сци, на не баш екс пли ци тан на чин, али ипак, 
да ва ла у за да так и за шти ту уну тра шњег об ли ка вла да ви не. Овај 
за кон, ко ји би се мо гао пре ве сти и као За кон о уну тра шњем вој ном 
де ло ва њу (Army InternalServiceCode), је у чла ну 35. са др жа вао од-
ред бу ко ја је гла си ла: 

„Ду жност ору жа них сна га је да шти ти и над гле да тур ску до-
мо ви ну и тур ску Ре пу бли ку ка ко је пред ви ђе но Уста вом“.23)

 Иако на из глед не у па дљи ва и не мно го са др жај на, ова је од-
ред ба де це ни ја ма тур ској вој сци да ва ла за кон ско овла шће ње да се 
ме ша у по ли тич ки жи вот на на чин ко ји је пот пу но су про тан де мо-
крат ским прин ци пи ма. Узи ма ју ћи се би у оба ве зу, не са мо да шти-
ти др жа ву, већ и да про це њу је сте пен угро же но сти уну тра шњег 
ре пу бли кан ског об ли ка вла да ви не, и то propriomotu, тур ска вој ска 
је по ста ла узур па тор по ли тич ког жи во та. Та ко у овој зе мљи вој ска 
по ста је ен ти тет suigeneris ко ји је исто вре ме но шти тио си гур ност 
Тур ске спо ља, а, с дру ге стра не, чак би смо мо гли ре ћи и не све-
сно, би вао ите ка ко де ста би ли зи ра ју ћи чи ни лац из ну тра. И прем да 
по зна ва о ци прав них при ли ка у Тур ској под се ћа ју да на ве де на од-
ред ба За ко на о ору жа ним сна га ма ни је ни на ко ји на чин до пу шта-
ла уну тра шње вој не ин тер вен ци је за по тре бе свр га ва ња ци вил них 
вла сти, об зи ром да су са мим тур ским уста вом ја сно де фи ни са не 
уло га, овла шће ња и гра ни це вој ске,24) те да је, ка ко то ис ти че про-
фе сор Адем Со зу ер (AdemSözüer), члан 35. на ве де ног За ко на пред-
ста вљао са мо „ко зме тич ки ин стру мент“ за оне ко ји су же ле ли да 
из ве ду пуч,25) ње го ва из ме на сва ка ко је по зи тив на про ме на. Јер су, 
ка ко се ис ти че, „за де мо кра ти за ци ју и по ми ре ње са про шло шћу, 

21) Ibid., 428.

22) Ibid.

23) http://www.hur riyet dailynews.com/tur kish-par li a ment-oks-chan ge-on-co up-pre text-ar tic le.
aspx?pa geID=238&nID=50706&New sCa tID=338, пре у зе то да на 07.01.2014. 

24) Ви де ти члан 117. Уста ва Ре пу бли ке Тур ске.  До ступ но на: https://docs.go o gle.com/do cu-
ment/d/1iVYY8mfo NemdtFfnrsYw-PA-p9_-DA7Eq DLrw JsUDDg/edit?pli=1

25) http://www.dw.de/ka ko-spre%C4%8Di ti-voj ni-pu%C4%8D-u-tur skoj/a-16928952, пре у зе то 
да на 08.01.2014.
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ти сим бо лич ни ко ра ци ипак по треб ни“.26) Та ко је уз де ба ту ко ја је 
прет хо ди ла, и ко ја је још јед ном ука за ла на ду бо ке по ли тич ке кон-
флик те ко ји по сто је у тур ском дру штву, на ве де ни спор ни члан да-
на 13.07.2013. про ме њен. То је зна чи ло и да се са да уло га тур ске 
вој ске вра ћа у ње не устав не окви ре и би ва огра ни че на на „од бра ну 
Тур ске др жа ве од прет њи и опа сно сти из ино стран ства“, те ја ча ње 
и за шти ту вој них сна га као и оба вља ње ду жно сти из ван др жа ве, а 
у ци љу обез бе ђи ва ња ме ђу на род ног ми ра, и све то у скла ду са од-
лу ком „Ве ли ке на ци о нал не скуп шти не Тур ске“.27) 

Но иако је ова из ме на по здра вље на од стра не Европ ске уни је 
и за па да, пи та ње ко је се по ста вља је сте: за што се на њу ово ли ко 
ду го че ка ло? Ни је ни ка ква тај на да је тур ска вој ска би ла, а ве ро-
ват но и оста ла, је дан од кључ них сту бо ва очу ва ња ке ма ли стич ког 
се ку лар ног по рет ка ко ји је ко нач но у са мој Тур ској устав на ка те го-
ри ја.28) Пу че ви ко ји ма је свр га ва ла са вла сти вла де за ко је је про-
це њи ва ла да угро жа ва ју тур ски се ку ла ри зам, ни су ме ђу тим би ли 
ни ка ко са мо ин ци ден ти ко ји ма се га зи ла по ли тич ка во ља гра ђа на 
Тур ске, не го су у исто вре ме би ле ак ци је ко је су ите ка ко на и ла зи ле 
на одо бра ва ње, па чак и оду ше вље ње ве ли ког де ла по пу ла ци је. У 
том сми слу су пот пу но у пра ву они ко ји ис ти чу да је „вој ним пу-
че ви ма увек прет хо ди ла ве ли ка не тр пе љи вост пре ма вла ди“ ,29)  и 
„да их ни су спро во ди ли са мо при пад ни ци вој ске, већ да су у њи ма 
уче ство ва ли и дру ги фак то ри“.30) 

Ипак, глав ни уну тра шњи рас кол у Тур ској је сте онај у чи јој 
осно ви ле жи бо ја зан ве ли ког де ла тур ске јав но сти од мо гу ће исла-
ми за ци је др жа ве, ко ја је, по мно ги ма, од у век би ла и оста ла нај ве-
ћа прет ња тур ском се ку ла ри зму и „тур ској де мо кра ти ји“. Ипак, та 
„исла ми за ци ја“, у за ви сно сти од си ту а ци је и кон тек ста у ко јем се 
сам тер мин спо ми ње, а вр ло че сто слу жи и као из го вор за из бе га-
ва ње су шти не про бле ма са ко ји ма се су о ча ва тур ско дру штво, вр ло 
је дис пер зи ван по јам. То је по јам ко ји, а то да нас по ста је очи глед-
но, по при ма оно ли ко зна че ња ко ли ко има раз ли чи тих по ли тич ких 
плат фор ми ко је га упо тре бља ва ју или зло у по тре бља ва ју. Ка ко у 
са мој Тур ској „ислам ско пи та ње“ до би ја по себ ну ди мен зи ју, сма-
тра мо из у зет но ва жним да ука же мо не ке ва жне чи ње ни це, ко је су 
од у век иза зи ва ле кон тро верз не ре ак ци је, не са мо у Тур ској не го и 

26) Ibid.

27) За кон је до сту пан на: http://www.mev zu at.gov.tr/Mev zu at Me tin/1.4.211.pdf

28) Ви де ти члан 134. Уста ва Ре пу бли ке Тур ске: Su pra no te 23.

29) Su pra no te 24.

30) Ibid.
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у окру же њу. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва, ре ак ци је су би ле иза зва не 
не по зна ва њем су штин ске при ро де оно га у од но су на шта се за у зи-
ма ју раз ли чи ти ста во ви.

4.ИСЛАМИЗАЦИЈАИ(ИЛИ)ИСЛАМОФОБИЈА:
РЕАЛНОСТИЛИПАРАНОЈА?

Сва ка ко да је јед на од те ко ви на де мо крат ских дру шта ва 
стрикт на одво је ност ре ли ги је од др жа ве, а у дру штви ма ко ја при-
па да ју гра ђан ско-прав ној про ви ни јен ци ји, то је conditio sine qua
non би ло ка кве де мо крат ске над град ње. Ипак, не мо же се ре ћи, да 
је и по ред про кла мо ва не раз дво је но сти ре ли ги ја оста ла без ути ца ја 
на са вре ме но дру штво. 

Ту ма че ћи при ро ду са вре ме ног дру штва Ги денс (E.Gidens) 
ко јег у сво јој сјај ној сту ди ји на во ди про фе сор ка Га ври ло вић ис ти-
че, да је ре ли ги ја зна ча јан ак тер на дру штве ној сце ни и да „са вре-
ме но дру штво по спе шу је ре ли гиј ски ин те гра ли зам као од го вор на 
не си гур ност и про ме ну“.31) Тај про цес про до ра ре ли ги је на се ку-
ла ри зо ва не сфе ре на зван „де при ва ти за ци јом“ ко ји је ре ги стро ван 
у са вре ме ном дру штву и ко ји се на за па ду пре по зна је кроз „про-
те стант ски фун да мен та ли зам и ка то лич ку ре ак ци ју на абор тус“,32) 
за пра во озна ча ва но ве уло ге ко је ре ли ги ја за до би ја да нас и на чи не 
на ко ји ути че на дру штве не по ли ти ке, мо би ли шу ћи се по во дом мо-
рал них пи та ња, бра не ћи људ ска пра ва те по др жа ва ју ћи ет нич ки и 
на ци о нал ни иден ти тет,33) чи не ћи да:

„За ми ли јар де љу ди на све ту по нов ни успон ре ли ги ја тре-
нут но пред ста вља основ ни из вор за моћ њи хо вог иден ти те та, ко ји 
чу ва и шти ти сми сао, тра ди ци о нал не вред но сти, по ро ди цу, оби ча-
је и све оно што је мо дер ни за ци ја у свом гло бал ном хо ду мо ра ла 
да раз гра ди, да би обез бе ди ла се ку лар не усло ве за ка пи та ли стич ку 
при вре ду и тр жи ште.“34) 

Оно што је на ма на ро чи то за ни мљи во је сте и то, што про фе-
сор ка Га ври ло вић под се ћа, да је је дан од „по сло ва“ ко јим се ре ли-
ги ја ба ви у са вре ме ном дру штву и „кул тур на од бра на“, од но сно, 

31) Da ni je la Ga vri lo vić, Dobaupotrebe,religijaimoralusavremenojSrbiji,Fi lo zof ski fa kul tet 
Uni ver zi te ta u Ni šu, Niš, 2013, str. 15.

32) Ibid., 19.

33) Ibid., 18-19.

34) Ду шан Ма рин ко вић, Уводусоциологију(основниприступиитеме), ФА БУС, Но ви Сад, 
2005, стр. 169.
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„спре ча ва ње да про пад не на ци о нал на, ет нич ка, ло кал на или не ка 
дру га кул ту ра“.35) То за пра во зна чи да се у овим слу ча је ви ма „вер-
ски иден ти тет по ве зу је са ет нич ким у сим би о зу ко ја још увек у 
мо дер ном дру штву има ве ли ки емо ци о нал ни ле ги ти ми тет“.36) Све 
нам то го во ри да је од нос ре ли ги је пре ма са вре ме ном дру штву, с 
јед не стра не, али и од нос са вре ме ног дру штва пре ма ре ли ги ји, с 
дру ге стра не, је дан фе но мен ко ји се не да раз у ме ти ни ти об ја сни ти 
са мо раз ло зи ма пра ва и по ли ти ке, не го се, као дру штве ни фе но-
мен, тре ба по сма тра ти и са со ци о ло шког аспек та. На ро чи то и због 
то га, што са вре ме на со ци о ло шка ис тра жи ва ња ука зу ју на по раст 
ути ца ја ре ли ги је, и то не за ви сно од то га да ли је реч о дру штви ма 
ко је пер ци пи ра мо као мо дер ним, или о они ма ко је свр ста ва мо у 
тра ди ци о нал на. Са по зи ци је прин ци пи јел ног се ку ла ри зма, па ра-
док сал но је то, што ка ко ис ти че Тар нер (Turner) ко јег опет на во ди 
про фе сор ка Га ври ло вић: „у по ку ша ју да ре гу ли ше ре ли ги ју на јав-
ној сце ни, др жа ва ауто мат ски озна ча ва ре ли ги ју као ва жну и ис-
так ну ту“.37) 

Не мо же мо се оте ти ути ску да се мно ге од из ре че них кон-
ста та ци ја, а на ро чи то по след ња, ите ка ко мо гу тран спо но ва ти на 
са вре ме ну Тур ску, у ко јој је глав ни за да так „ке ма ли стич ких ре-
фор ми“ упра во и би ла те жња да се на пра ви рас кид са те о крат ском 
осман ском др жа вом, чи ји је са вре ме на Ре пу бли ка Тур ска прав ни 
сук це сор. Тај рас кид је ме ђу тим био мо гућ је ди но ра ди кал ним и 
све о бу хват ним ре фор ма ма. Те ре фор ме ни су би ле са мо по ли тич ке 
и прав не, не го су об у хва ти ле и обра зо ва ње, на у ку и кул ту ру. Кре та-
ле су се од про ме не пи сма, тј. пре ла ска са арап ског пи сма на европ-
ску ла ти ни цу, до про ме не ар хи тек ту ре и про ме на у обла че њу.38) 

Та ко „сеп тем бра 1925. го ди не на сна гу сту па и вла ди на од-
лу ка о за тва ра њу свих те ки ја, ма лих џа ми ја (за ви ја) и ма у зо ле ја 
(тур бе та) и за бра на но ше ња оде ће њи хо вим слу жбе ни ци ма“.39) Ре-
ли ги о зна оде ћа би ла је до зво ље на са мо при ли ком вер ске слу жбе 
у вер ским објек ти ма, док је но вем бра исте го ди не сту пио на сна-
гу за кон о оба ве зи но ше ња ше ши ра и кач ке та за све тур ске гра ђа-
не му шког по ла.40) Дру гим ре чи ма, би ле су то ре фор ме ко ји ма се 
по ку шао про ме ни ти не са мо об лик вла да ви не, не го и иден ти тет 

35) Ibid., 20.

36) Ibid.

37) Ibid., str. 23.

38) Džen giz Ha kov, IstorijasavremeneTurske,op.cit., str. 91-98.

39) Ibid., str. 100.

40) Ibid.
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те свест на ро да, чи ји ка те го ри јал ни апа рат ни је био хе ле ни стич ки 
одн. европ ски. Био је то на род ко јег је кроз исто ри ју об ли ко ва ла 
ве ћин ска при пад ност јед ној ре ли ги ји и кул ту ри и ду га исто ри ја, 
и то то ли ко ду га, да се, по сма тра ју ћи из исто риј ске пер спек ти ве, 
Ата тур ко ва ре фор ма мо же по сма тра ти са мо као јед на епи зо да у об-
ли ко ва њу тог иден ти те та. 

Ја сно је да је ова ко ком пул зи ван пре о бра жај јед не на ци је, 
пре ма за ми сли иде о ло га и апо ло ге та ре фор ми био нео др жив. И то 
не са мо што из са вре ме не пер спек ти ве, при ме ри ре фор ми ко је смо 
спо ме ну ли пред ста вља ју сво је вр стан прав ни ана хро ни зам, ко ји се 
и да нас упор но по ку ша ва прав да ти по тре бом мо дер ни за ци је тур-
ског дру штва, већ и због то га, што се, на ро чи то уко ли ко се узме у 
об зир за ди ра ње ових ре фор ми у област ре ли гиј ског жи во та, мо же 
го во ри ти и о ду бо ком су ко бу са основ ним људ ским пра ви ма ко ја са 
по зи ци је по зи тив них ме ђу на род них про пи са пред ста вља ју за пра во 
фун да мен тал не ци ви ли за циј ске нор ме.

Кон крет но, за ко ни и уред бе о оба ве зном на чи ну оде ва ња, 
ко је су се по сте пе но у ета па ма ла га но ли бе ра ли зо ва ле, су све до 
ско ра би ле на сна зи у Тур ској. Те од ред бе би ле су у су прот но сти 
са ве ли ким бро јем ме ђу на род них до ку ме на та у ко ји ма се га ран ту ју 
ре ли гиј ске сло бо де. Та ко  се у чла ну 18. Уни вер зал не де кла ра ци је 
о људ ским пра ви ма пред ви ђа да:

„Сва ко има пра во на сло бо ду ми сли, са ве сти и ве ро и спо ве-
сти; ово пра во укљу чу је сло бо ду про ме не ве ро и спо ве сти и уве ре-
ња и сло бо ду да чо век сам или у за јед ни ци с дру ги ма, јав но или 
при ват но, ма ни фе сту је сво ју ве ру или уве ре ње под у ча ва њем, оби-
ча ји ма, мо ли твом и об ре дом“.41)

Ско ро иден тич ну од ред бу са др жи и члан 18. ст. 1. Ме ђу на-
род ног пак та о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма, уз огра ни че ње 
ко је је пред ви ђе но у ста ву 3. исто га чла на, да се ова сло бо да не 
мо же вр ши ти на на чин да се њо ме на ру ша ва јав на без бед ност, без-
бед ност по рет ка, здра вља и мо ра ла као и основ на пра ва и сло бо де 
дру гих ли ца, из ко јих се раз ло га ове сло бо де мо гу евен ту ал но за-
ко ном огра ни чи ти.42) 

Иста од ред ба са др жа на је у чла ну 9. Европ ске кон вен ци је за 
за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да.43)

41) Vi dan Ha dži-Vi da no vić i Mar ko Mi la no vić, Međunarodnojavnopravo-zbirkadokumenata,
Be o grad ski cen tar za ljud ska pra va, Be o grad, 2005, str. 104.

42) Сл.листСФРЈ(Међународниуговори),7/71

43) Сл.листСЦГ(Међународниуговори), 9/03
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По ста вља се он да јед но ло гич но пи та ње: ка ко је би ло мо гу ће 
да огра ни че ња у по гле ду кон зу ми ра ња вер ских пра ва, и по ред на-
ве де них ме ђу на род них до ку мен та ко ји ма се иста га ран ту ју, то ли ко 
ду го ег зи сти ра ју у тур ском дру штву? 

Раз ло га на рав но има ви ше, али је је дан од кључ них за пра во, 
бо ја зан од то га, да Тур ска, об зи ром на све сво је спе ци фич но сти, 
про це сом, ка ко су га на за па ду на зва ли „пу за ју ће исла ми за ци је“ 
скли зне ка те о крат ском по рет ку, и ти ме као јед на ве ли ка зе мља, 
до дат но де ста би ли зу је иона ко по ла ри зо ва ну и не ста бил ну ме ђу-
на род ну по ли тич ку сце ну. Због то га се на За па ду сва ка ли бе ра ли-
за ци ја вер ских сло бо да у Тур ској за пра во по сма тра са не ве ри цом 
и зеб њом, у ко јој се за пра во за бо ра вља ју де мо крат ски ко ре ни и 
иден ти те ти тог про це са са пра ви ли ма ко ја ва же упра во у раз ви је-
ним европ ским зе мља ма.  Та ко је Тур ска као ве ћин ски му сли ман-
ска зе мља и зе мља кан ди дат за ула зак у Европ ску уни ју, до ско ра 
би ла и је ди на европ ска зе мља у ко јој је ва жи ла за бра на но ше ња 
тра ди ци о нал не му сли ман ске ма ра ме у шко ла ма и уни вер зи те ти ма, 
док слич не за бра не не по сто је у остат ку Евро пе одн. у зе мља ма 
са ве ћин ским хри шћан ским ста нов ни штвом. Ова кви па ра док си се 
мо гу је ди но об ја сни ти чи ње ни цом, да се прет по ста вља да је у Тур-
ској ве ћа опа сност од пот пу не исла ми за ци је и да због то га те ме-
ре упра во у Тур ској мо гу оства ри ти же ље ни ефе кат. Тај ефе кат је 
оста ја ње Тур ске на кур су мо дер ни за ци је и европ ски опре де ље ног 
пу та. Но да ли су ти раз ло зи до вољ ни да оправ да ју до ско ра шње за-
бра не у по гле ду оде ва ња? 

Пре све га, обла че ње у скла ду са пра ви ли ма ко је на ла же Ше-
ри јат, ни су са мо део уоби ча је ног фол кло ра ко ји је при су тан у му-
сли ман ском све ту, већ пред ста вља ју ре ли гиј ске по сту ла те ко ји 
цр пе сво ју прав ну сна гу из му сли ман ске све те књи ге, у ко јој је на-
ве де на од ред ба о на чи ну по кри ва ња же на им пе ра тив но од ре ђе на.44) 
У скла ду са тим, по кри ва ње гла ве је за ве ру ју ћу му сли ман ку на чин 
прак ти ко ва ња ве ре, а за бра на истог је сте јед на ка ус кра ћи ва њу тог 
пра ва. То је сва ка ко аспект ко ји на За па ду ни је схва ћен на од го ва-
ра ју ћи на чин, па оту да и бо ја зан да са мо по кри ва ње пред ста вља у 
исто вре ме и знак ислам ског ра ди ка ли зма. И та ко се опа сност ви ди 
у не че му што пред ста вља аспект сло бод ног ис по ве да ња ве ре, док 
се, с дру ге стра не, за по ста вља су штин ски из вор не ра зу ме ва ња. Ти 
раз ло зи за крај њи ре зул тат и за и ста мо гу до ве сти до пот пу ног рас-
ки да Тур ске са ње ном европ ском бу дућ но шћу па мо жда и скре та-
ње у де сно, и то у прав цу те о кра ти за ци је дру штва ко је не же ли не 
са мо Евро па, не го мо жда и нај ве ћи про це нат гра ђа на са ме Тур ске. 

44) Вид.: Kur’an, XXIV : 31, Sa ra je vo, 1987. (Pre vod: Be sim Kor kut).
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За ни мљи во је да је опет реч о раз ло зи ма иде о ло шко-кул ту ро ло шке, 
да не ка же мо вер ске при ро де. Оно што је за ни мљи во је сте то, што 
се у овом слу ча ју они на ла зе не у Тур ској, већ упра во у Евро пи, 
ко ја, чи ни се и да нас па ти од евро цен три стич ког по гле да на свет и 
до жи вља ва ња соп стве них, у би ти ју део-хри шћан ских вред но сти, 
уни вер зал но при хва тљи вим.45)

5.ЕВРОПАРАЗЛИЧИТОСТИИЛИЕВРОПАИСТИХ?

Још је у сво јој чу ве ној при чи о Ма лом прин цу, ко ја по ду би-
ни по ру ка ко ју у се би но си, пре ва зи ла зи кла сич ну бај ку, Ан то ан де 
Сент-Ег зи пе ри (AntoinedeSaint-Exupéry)под се тио на то, ко ли ко 
је Евро па уве ре на у ис прав ност соп стве них ста во ва и по гле да, не-
за ви сно од то га ко ли ко они не ка да мо гу би ти и бе сми сле ни. Он ту 
по ја ву при ча ова ко:

„Имам озбиљ них раз ло га да ве ру јем да је пла не та са ко је је 
до шао Ма ли принц асте ро ид В 612. Је дан тур ски астро ном при ме-
тио је те ле ско пом тај асте ро ид 1909. го ди не, и то са мо је дан пут. Он 
је та да све ча но при ка зао сво је от кри ће на Ме ђу на род ном кон гре су 
астро но ма. Али му ни ко ни је ве ро вао због ње го вог оде ла. Та кве су 
од ра сле осо бе. Сре ћом по асте ро ид  В 612, не ки тур ски дик та тор 
је, под прет њом смр ти, на мет нуо свом на ро ду европ ски на чин оде-
ва ња. Астро ном је по но вио свој при каз 1920. го ди не, вр ло от ме но 
об у чен. И ово га пу та сви су би ли ње го вог ми шље ња“.46)

 Упра во на ту чи ње ни цу под се ћа чу ве ни про фе сор ме ђу на-
род ног пра ва Мар ти Ко ске ни е ми (Martti Koskenniemi) ка да ка же 
сле де ће:

„Европ ска је тра ди ци ја но си ти кра ва ту на фор мал ним ску по-
ви ма. То сва ко мо же, али то има свој кон текст и исто ри ју“.47)

Иден ти тет је, ка же Ко ске ни е ми „при ча ко ју при ча мо о се би 
са ми ма“ а оно што су Евро пља ни ис при ча ли о се би до са да, уко ли-
ко се чи та ју члан ци из пре сти жних ен ци кло пе ди ја са мо „до ка зу је 
су пре ма ци ју европ ске ци ви ли за ци је кроз европ ски до при нос ус по-

45) Вид.: Се над Га нић и Ми лош Пе тро вић, „Кон цепт ци ви ли зо ва них на ро да као не при-
хва тљив ана хро ни зам у са вре ме ном ме ђу на род ном пра ву“, Правненормеувременуи
простору, Прав ни фа кул тет 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,  2012, стр. 351-366.

46) Ан то ан де Сент-Ег зи пе ри, Малипринц, Но лит, Про све та, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, 
Бе о град, 1979, стр. 19-20.

47) Mart ti Ko sken ni e mi, „In ter na ti o nal law in Euro pe: Bet we en Tra di tion and Re ne wal“, Euro-
peanJournalofInternationalLaw, (2005), Vol. 16, No. 1, p. 114.



СенадФ.Ганић,МилошМ.Петровић Турскаусусретимаса...

249

ста вља њу за ко на при ро де и на ро да (droitdenatureetdesgens).“.48) 
Спо ми њу ћи ве ли ке ан тич ке и сред ње ве ков не ми сли о це од Ци це ро-
на и рим ских прав ни ка, пре ко ка то лич ких ин те лек ту а ла ца Ви то риа 
(Vitoria) и Ле Фи ра (LouisLeFur), па све до „про те стант ских ак ти-
ви ста“ Ху га Гро ци у са (HugodeGroot) и Блун чли ја (JohannCaspar
Blluntshli), на ла зи, да „ни ко од ових љу ди ни је раз ми шљао о Евро-
пи као о про сто ло кал ном пој му, већ као о не че му што од сли ка ва 
уни вер зал ност“.49) Овај пи сац иде и да ље па ка же:

„Баш као што је и Мар тенс го во рио је зи ком чо ве чан ства, то 
исто је чи нио и Ха ви јер Со ла на у ве зи са НА ТО пла но ви ма о по ле-
та њу ка Ср би ји 1999. го ди не“.50)

Ко ске ни е ми под се ћа и на ре чи ита ли јан ског ми ни стра ино-
стра них по сло ва ко ји је вој но при су ство у Ира ку прав дао ста вом: 
„Ми смо у Ира ку из пот пу но истих раз ло га због ко јих смо на Ко-
со ву, Аф га ни ста ну и мно гим дру гим ме сти ма где сла би тр пе по-
те шко ће. То је ис кљу чи во ху ма ни тар на ми си ја ко ју ће мо ис пу ни-
ти“.51) 

Ипак, по ста вља пи та ње Ко ске ни е ми под се ћа ју ћи на ак ци је 
ко је су из го то во иден тич них раз ло га европ ске др жа ве у 19. ве ку 
пред у зи ма ле про тив Тур ске: „Али ка ко не ка кон крет на тра ди ци ја 
мо же го во ри ти у име чи та вог чо ве чан ства? Шта мо же би ти раз лог 
за Ср бе или Тур ке да по ве ру ју у то? То је за си гур но ко ло ни ја ли-
зам... Ту уни вер зал не вред но сти по ста ју за пра во уни вер зал на при-
ви ле ги ја“.52)

У сва ком слу ча ју, вр ло ин ди ка тив но, а оста вља ју ћи про сто ра 
за ин тен зив но про ми шља ње, Ко ске ни је ми по ста вља пи та ње освр-
ћу ћи се на европ ске ин те гра ци је: „За што би при кљу че ње Тур ске 
био про блем?“53)

По ста вља ју ћи исто пи та ње, од го вор ко ји нам се ну ди са да 
по ста је сло жен и ком по зи тан. Раз ло зи не спо ра зу ма ни су јед но-
смер ни. Оно ли ко ко ли ко у Тур ској за и ста по сто ји опа сност од ра-
ди ка ли за ци је ислам ског еле мен та, то ли ко исто у Евро пи ве ко ви ма 
ег зи сти ра исла мо фо би ја на раз ли чи тим ни во и ма. Чи ни се као да 
се ова два фе но ме на хра не је дан дру гим. Ко нач но, ни је ли нај у ти-

48) Ibid.

49) Ibid.

50) Ibid., p. 115.

51) Ibid.

52) Ibid.

53) Ibid.
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цај ни ји ли дер у Европ ској уни ји, не мач ка кан це лар ка Ан ге ла Мер-
кел не дав но из ја ви ла да је мул ти кул ту ра ли зам у Не мач кој пот пу но 
про пао и да ими гран ти мо ра ју учи ни ти ви ше ка ко би се ин те гри са-
ли у не мач ко дру штво. О ко јим ими гран ти ма го во ри Ан ге ла Мер-
кел? Да ли о ми ли о ни ма Ту ра ка ко ји жи ве у Не мач кој, или пак, 
о по тен ци јал ним ми ли о ни ма Ту ра ка ко ји би кре ну ли пут Не мач ке 
истог тре нут ка ка да би се европ ске гра ни це отво ри ле и за њих, као 
и за све оста ле зе мље кан ди да те? При ча у ко јој је Тур ска схва ти ла 
по ру ке ко је јој се де це ни ја ма ша љу из Бри се ла и дру гих европ-
ских адре са чи ни нам се мно го ре ал ни јом. И упра во је то, не ра до 
од у ста ја ње од европ ске при че, оно што тур ско дру штво окре ће на 
дру гу стра ну. На зна ке да је реч о за о кре ту ка по ли ти ци нео о сма-
ни зма ни су без осно ва, на ро чи то ако се узме у об зир им пе ри јал на 
про шлост ко ја се у свим бив шим им пе ри ја ма ро ман ти чар ски укра-
ша ва и при ка зу је. И ко ја се у са мој Тур ској не до жи вља ва на исти 
на чин ка ко је до жи вља ва ју на ро ди ко ји се те про шло сти не ра до 
се ћа ју. На ту ам би ва лент ност у пер цеп ци ји и ауто пер цеп ци ји под-
се ћа и про фе сор Дар ко Та на ско вић ка да ука зу је на ар гу мен те ко је 
у при лог свог европ ског иден ти те та да ју тур ске ди пло ма те на по-
ми њу ћи да је Тур ска већ шест ве ко ва при сут на у Евро пи, док се, 
са дру ге стра не да ју кон тра ар гу мен ти. Та ко Ној ман, ко јег на во ди 
про фе сор Та на ско вић ис ти че сле де ће:

 „За од но се из ме ђу др жа ве на след ни це Осман ског цар ства 
и Евро пе, и да ље се мо же ре ћи да су обе ле же ни кон сти ту тив ним 
ис кљу че њем Тур чи на, ко је је би ло кључ но за на ста нак Евро пља-
ни на“.54)

Иде о ло шке ба ри је ре на обе ма стра на ма сва ка ко су при сут-
не. У том сми слу је страх од исла ми за ци је за јед не, исто што је 
за дру ге страх од од ба ци ва ња. За то су нам илу стра тив ни ста во ви 
ко ји из но си дан ски по сла ник у Европ ском пар ла мен ту Ме серш мит 
(MortenMesserschmidt) а на во ди про фе сор Та на ско вић: 

„Тур ска и Евро па су по треб не јед на дру гој, али у окви ри ма 
до бро су сед ства. Бе сми сле ни пре го во ри ко ји се во де о члан ству по-
ка за ли су се као ћор со как и, по мом ми шље њу, са мо гу би мо дра го-
це но вре ме на тај про је кат, с мо гућ но шћу да ре зул тат бу ду по ре ме-
ће ни од но си из ме ђу на ших зе ма ља и Тур ске. Тек кад Евро па ски не 
иде о ло шку по ве ску с очи ју, би ће мо у ста њу да кре не мо на пред и 
ус по ста ви мо но ви оквир за парт нер ство из ме ђу ЕУ и Тур ске за 21. 
век“.55)

54) http://www.ma ga zin-ta bloid.com/ca so pis/?id=06&br=258&cl=30, пре у зе то да на 14. 01. 2014.

55) Ibid.
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6.УМЕСТОЗАКЉУЧКА

Мо гућ ност да у том ду гом и ис цр пљу ју ћем од но су Евро пе и 
Тур ске до ђе до ре ме ће ња од но са ни је без осно ва, јер се, као што 
смо ис та кли, уз пре гршт еуфе ми за ма, за пра во по ку ша ва ју из бе ћи 
ре ћи исти не, ко је на раз ли чи те на чи не из би ја ју на по вр ши ну. И чи-
ни нам се као да та игра ко јој се не на зи ре крај, вре ме ном по ста је 
све опа сни ја, а про бле ми ко је ства ра озбиљ ни ји. За мно ге су ин си-
сти ра ња ко ја до ла зе из Евро пе о су о ча ва њу Тур ске са по ступ ци ма 
пре ма Јер ме ни ма 1915. го ди не, са мо још је дан до дат ни при ти сак 
на Тур ску ка ко би се од ло жи ло оно што се већ са да мно ги ма чи-
ни ма ло ве ро ват ним. И док јед ни пи шу о од го вор но сти Тур ске за 
ге но цид,56) дру ги пак под се ћа ју на јед ну, ре кли би смо ло гич ност 
ко ја се у овом слу ча ју за бо ра вља, а то је, да „по сто ја ње зло чи на 
ге но ци да на ле га лан на чин мо же би ти утвр ђе но је ди но од стра не 
су ди ја над ле жног и ком пе тент ног три бу на ла на осно ву про пи са них 
кри те ри ју ма и на кон фер и не при стра сног су ђе ња“.57) 

Ипак, мо гу ће је и да у под ло зи це ле при че сто је и не ки дру-
ги раз ло зи. Иако мит о кон фрон та ци ји на не ки на чин до жи вља ва 
сво ју мо дер ну ре ин кар на ци ју, у су шти ни, ка ко се на во ди у јед ној 
ин те ре сант ној сту ди ји: и за му сли ма не и за не му сли ма не, ислам је, 
у исто вре ме, био и објек тив на али и су бјек тив на ствар, ре зул тат 
њи хо вог ве ро ва ња, исто ри је и оби ча ја дру штва у ко јем жи ве“.58) А 
мо жда се ипак раз ло зи кри ју у оно ме о че му је пи сао Хан тинг тон 
(SamuelHuntington), а то је, да по во ди кон флик та из ме ђу исла ма 
и за па да ле же у фун да мен тал ним пи та њи ма ко ја се од но се на моћ 
и на кул ту ру, где је нај ва жни је пи та ње „ко вла да и над ким се вла-
да“?.59)

Ако про бле ми ле же у пи та њу ко је по ста вља Хан тинг тон, он-
да нам се Тур ска као ре ги о нал на си ла, са сво јим спољ но по ли тич-
ким аспи ра ци ја ма од ко јих не од сту па, сва ка ко не укла па у европ-
ску ви зи ју. Али, Евро па би у том слу ча ју тре ба ла да то ја сно и ка же. 
У про тив ном, сви за јед но ула зи мо у па ра но ју иде о ло шких раз ли ка, 
ко је нам се, на жа лост, при ка зу ју не по мир љи вим.

56) Va hagn Ave dian, „Sta te Iden tity, Con ti nu ity, and Re spon si bi lity: The Ot to man Em pi re, The 
Re pu blic of Tur key and teh Ar me nian Ge no ci de“, EuropeanJournalofInternationalLaw, 
Vol. 23, No. 3, 2012, pp. 797-820.

57) Pu lat Ta car and Ma xi me Ga uin, „Sta te Iden tity, Con ti nu ity, and Re spon si bi lity: The Ot to man 
Em pi re, The Re pu blic of Tur key and teh Ar me nian Ge no ci de: A Reply to Va hagn Ave dian“, 
Euro pean JournalofInternationalLaw, Vol. 23, No. 3, 2012, pp. 821-835.

58) Da vor Mar ko, ZarnazapadupostojinekidrugiBog?, Kon rad Ade na u er Sti fung, Sa ra je vo, 
2009, str. 55.

59) Sa muel Hun ting ton, TheClashoftheCivilizationandtheRemakingoftheWorldOrder, The 
UK: Free Press, 2002, str. 212.
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TURKEYINMEETINGS
WITHEUROPEANDITSOWNIDENTITY

Resume
Re pu blic of Tur key stays in the sta tus of „eter nal can di da te“ re-

gar ding the full ac cep tan ce in Euro pean Union. Such a sta tus bur dens 
the re la ti ons bet we en Tur key and EU and de ve lops, con si de ring Tur-
kish si de, the im pres sion of non-ac cep tan ce ac com pa nied with the bit-
ter ness. 

Du ring the be gin ning of 21st cen tury and du ring last de ca des of 
the 20th cen tury Tur key ha ve been en co un te ring dif fi cul ti es to me et we-
stern de moc ra ci es. It has ne ver been of gre at sig ni fi can ce to the west 
due to the ob vi o us dif fe ren ce bet we en un der stan ding of the mo ti ves of 
the ap pro ach in Tur key and EU. Ho we ver, sup port and com men da ti ons 
we re not left out and Tur key was per ce i ved as „lo nely light at the ga-
te of na ti ons“ and a suc cessful pro ject of „a de moc ra tic Mu slim sta te“ 
which sho uld ser ve as a mo del not only for the co un tri es of Mu slim 
world but to all co un tri es of „the third world“. 

For a who le cen tury a fa ult pic tu re had been cre a ted abo ut a co-
un try that sur pri ses ne vert he less due to its si ze and hi sto ri cal ro le it had 
had in the past. Tur key was seen as an out si der for all of that ti me whilst 
no one emp ha si zed eno ugh a de ep ano maly that sor ted Tur kish so ci ety 
in the gro up of the most ri gid and most non-de moc ra tic so ci e ti es even 
tho ugh it was se e mingly de moc ra tic and plu ra li stic so ci ety. 

Why is it li ke that the aut hors tried to esta blish thro ugh le gal and 
po li ti cal analysis of so me im por tant ele ments of Tur kish go vern men tal 
system. The aim was not to pro vi de a full an swer but so met hing mo re 
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mo dest with the in ten tion to ex pla in mo re cor rectly the vi ews the se re-
la ti ons are ta ke. 

Alt ho ugh Tur key still do es not gi ve up its Euro pean co ur se it 
co mes ac ross the chal len ges that are not me re con di tion ful fil lment of 
Brus sels con di ti ons. In re cent few years when Tur kish eco nomy grows 
un stop pably a mo re con spi cu o us pro blem emer ges that Tur kish so ci ety 
must sol ve. Fa cing this pro blem may mean fi nal re vi sion of the cho sen 
pat hway to wards Euro pe. It is the is sue of the iden tity that is in cre a-
singly per me a ted by Islam. 

Furt her mo re, the re is the qu e sti on of le gal ano ma li es of Tur kish 
system that con ta i ned re gu la ti ons which are per ce i ved in „the ci vi li zed 
world“ as blunt vi o len ce over de moc racy and ba sic li ber ti es. 

One of the ano ma li es is the con sti tu ti o nal and le gal sta tus and 
aut ho ri ti es of Tur kish Army. For exam ple, sin ce 1960 Tur key has ex pe-
ri en ced fo ur mi li tary co ups so lo gic ra i ses the fol lo wing qu e sti on: What 
was it that ma de Tur key so un sta ble sta te? 

Sin ce the ti mes of Ke mal Ata turk that in tro du ced se cu lar sta te 
or der in 1919 Tur key finds it self at the con stant cle a va ge bet we en Islam 
iden tity and its se cu lar pre sent that is main con di tion of its pos si ble 
fu tu re ac com plis hment of Euro pean in te gra tion. This cle a va ge de man-
ded a for mu la that wo uld pro vi de long la sting of this se cu lar co ur se. 
This for mu la had to be at le ast as strong as the re a sons that re qu i red 
its in stal lment in to the Tur kish le gal fra me work. It was sol ved by com-
ple men ting the usual ro le its Army has, de fen se of co un try, by a new 
ro le that re qu i red its re so ur ces to be at hand when sol ving in ter nal sta te 
pro blems.  The law on ar med for ces of Tur key un til re cently aut ho ri-
zed the army to pro tect the in ter nal form of go ver ning. This re gu la tion 
le gally em po we red the army for de ca des to ef fect po li ti cal li fe i a way 
that is con trary to the de moc ra tic prin ci ples. Tur kish army be ca me the 
usur per of po li ti cal do main, propriomotu,  by as ses sing the le vel of je-
o pardy the re pu bli can way of go ver ning ex pe ri en ced be si des pro tec ting 
the sta te. This was the army was the en tity suigeneris that si mul ta ne-
o usly pro tec ted Tur kish sa fety from the out si de, and on the ot her hand 
had been a de sta bi li zing fac tor from the in si de.  This le gal re gu la tion 
was chan ged on 13th July 2013 which the ro le of army was nar ro wed 
in to con sti tu ti o nal fra me and is li mi ted to „the de fen se of Tur kish sta te 
from the thre ats and dan gers co ming abroad“. 

Ho we ver, the key in ter nal di vi sion in Tur key is the one that can 
be ex pla i ned as a fe ar of the ma jo rity of Turks that isla mi za tion can be 
re tri e ved and re in tro du ced what ma kes the big gest thre at to the se cu la-
rism and „Tur kish de moc racy“ for all ti mes. 
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Re gar ding pos si ble de se cu la ri za tion the fe ar can be ex pla i ned 
via fact that Tur key may stray by the pro cess „of slow isla mi za tion“ 
to wards a the oc ra tic mo del and thus de sta bi li ze ad di ti o nally al ready po-
la ri zed and we ak in ter na ti o nal po li ti cal sce ne, sin ce it is a lar ge co un try. 
For this re a son, each li be ra li za tion of re li gi o us fre e doms in Tur key is 
seen with dis be li ef by the west which for gets, due the an xi ety, the de-
moc ra tic ro ots and iden ti ti es of the pro cess with ru les that are on po wer 
in de ve lo ped Euro pean co un tri es.  

The se cond pro blem is the fact that the ex tent of dan ge ro us and 
ra di cal Islam ele ments de ve lop ment that is pos si ble in Tur key is equ al 
in pos si bi lity as se ve ral cen tu ri es long pho bia of Islam that exists at va-
ri o us le vels in Euro pean co un tri es. It se ems that the se two phe no me na 
sup port the exi sten ce of each ot her whilst ide o lo gi cal bar ri ers re main 
at both si des. Fe ar from isla mi za tion for ones is the sa me as the fe ar of 
re jec tion for the ot hers. 

The aut hors cla im the at ti tu de, ba sed upon ava i la ble da ta analy-
sis that Tur key as re gi o nal po wer with its fo re ign po licy aspi ra ti ons it 
do es not re ti re can not fit in to the Euro pean vi sion. But Euro pe sho uld 
say this loud and cle ar. In con trary, we all en ter in to pa ra noid sta te of 
ide o lo gi cal dif fe ren ces which ha ve un for tu na tely been pre sen ted as ir-
re con ci la ble.  
Key words:  Tur key, Euro pean Union, Euro pe, Islam, isla mi za tion, iden tity, 

se cu la rism

* Овај рад је примљен 20. ма ја 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
03. сеп тем бра 2014. године.
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НЕСПОЈИВОСТСУДИЈСКЕФУНКЦИЈЕ
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СУДИЈАУРЕПУБЛИЦИСРБИЈИ

Сажетак
Не спо ји вост струч не су диј ске функ ци је зна чи не мо гућ ност 

исто вре ме ног вр ше ња су диј ске функ ци је и дру ге функ ци је, дру гог 
по сла, при ват ног ин те ре са. Ма те ри јал на не за ви сност су до ва и су-
ди ја је дан је од ме ђу на род них стан дар да ко ји га ран ту је не за ви сан, 
са мо ста лан по ло жај су ди ја у устав ном си сте му. Устав Ре пу бли ке 
Ср би је од 2006. го ди не не са др жи од ред бе о ма те ри јал ној не за ви-
сно сти су да и су ди ја. Др жа ва тре ба да обез бе ди ста би лан си стем 
фи нан си ра ња суд ског си сте ма, по себ но су ди ја ко је ак тив но оба-
вља ју ову функ ци ју, као и су ди ја у ми ро ви ни. При пад ни ци ма суд-
ске вла сти, су ди ја ма за бра ње но је исто вре ме но вр ше ње су диј ске 
функ ци је са дру гом функ ци јом и по слом, за бра ње но је да оства ру-
ју до дат не при хо де, док но си о ци ма за ко но дав не и из вр шне вла сти 
ни је за бра ње но да по ред сво је основ не функ ци је вр ше дру гу функ-
ци ју, по сао и сти чу до дат ни при ход.
Кључ не ре чи: не спо ји вост су диј ске функ ци је, ма те ри јал на не за ви сност 

су ди ја, ме ђу на род ни стан дард, ста би лан си стем фи нан си-
ра ња, до дат ни при ход. 

УВОД
Кон сти ту ци о на ли зам и вла да ви на пра ва, де мо кра ти ја и људ-

ска пра ва у свом раз во ју су че ља ва ју се с ни зом иза зо ва и ди ле ма. 
Ови иза зо ви се мо гу уочи ти у про це су про ме не по је ди нач ног на-
ци о нал ног уста ва. Но ве дру штве не и прав не нор ме усва ја ју се и 
пред ста вља ју од го вор на но ве иза зо ве.1) 

1) Ви ше о то ме у: Ар сен Ба чић, „Уставнепроменеидилемеконституционализма“, Збор
никрадоваПравногфакултетауСплиту, бр 4/2009, стр. 654.
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Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. про кла му је на че ло по де ле 
вла сти, као и Устав од 2006. го ди не. Циљ на че ла по де ле вла сти је 
ефи ка сна и кон тро ли са на власт са про ла зним и сме њи вим но си о-
ци ма по ли тич ких вла сти и стал ним и не у трал ним но си о ци ма суд-
ске вла сти. Ово на че ло се при мар но оства ру је кроз прин цип не за-
ви сно сти суд ства и за ко ни то сти у ра ду су ди ја, што би тре ба ло да 
ис кљу чи сва ки ути цај, при ти сак из вр шне и за ко но дав не вла сти на 
суд ску де лат ност. Сва ки, па и нај ма њи, по ли тич ки акт на но си о це 
суд ске вла сти пред ста вља по вре ду на че ла по де ле вла сти и ко рак 
да ље од вла да ви не пра ва. 

По ло жај, ста тус су до ва као др жав них ор га на у Ре пу бли ци 
Ср би ји опре де љу ју на че ла суд ства од ре ђе на Уста вом од 2006. го-
ди не и то: на че ло је дин ства суд ске вла сти, на че ло не за ви сно сти и 
са мо стал но сти су до ва, на че ло ле га ли те та, на че ло јав но сти, на че-
ло су ђе ња у ве ћу, на че ло уче шћа гра ђа на у су ђе њу-по ро та. По ред 
устав них на че ла од зна ча ја за суд ску власт, ва жна су и устав најем-
ства не за ви сно сти су до ва и не за ви сно сти и не при стра сно сти су-
ди ја. У упо ред ном пра ву и Ре пу бли ци Ср би ји ва жна су и број на 
јем ства су диј ске не за ви сно сти ко ја се од но се на по ло жај су ди ја: из-
бор су ди ја, стал ност и не пре ме сти вост су ди ја, пре ста нак ман да та 
су ди ја, иму ни тет ска пра ва су ди ја, не спо ји вост су диј ске функ ци је 
са дру гим функ ци ја ма и по сло ви ма, ма те ри јал на си гур ност су до ва, 
су ди ја и др.2) 

У ме ђу на род ном пра ву ши ро ко су при хва ће не га ран ци је не-
за ви сно сти су ди ја и суд ске вла сти пре ма по ли тич ким вла сти ма.3) 
Ова јем ства су диј ске не за ви сно сти у пре те жном де лу про кла мо-
ва на су и у Уста ву Ре пу бли ке Ср би је. По ста вља се питањe да ли 
су ова јем ства су диј ске не за ви сно сти про кла мо ва на у Уста ву Ре пу-
бли ке Ср би је од 2006. го ди не са гла сна са ме ђу на род ним стан дар-
ди ма. 

На че ло из бо ра или име но ва ња су ди ја ве о ма је раз ли чи то у 
упо ред ном пра ву:из бор су ди ја од стра не Пар ла мен та, из бор су ди ја 
не по сред но од стра не гра ђа на, по ста вља ње су ди ја од стра не из вр-

2) Бо са Не на дић, „Устав ни по ло жај суд ства“, БилтенВрховногсуда, бр. 4/2007, стр. 187.

3) Ме ђу на род ни стан дар ди о не за ви сно сти суд ства са др жа ни су пре те жно у сле де ћим ме-
ђу на род ним ак ти ма: у чл. 10 и 30 Уни вер зал не де кла ра ци је о људ ским пра ви ма, у чл. 14 
ст. 1 Ме ђу на род ног пак та о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма, у чла ну 7 и 11 Основ них 
на че ла не за ви сно сти су ди ја, у чл. 6 и 17 Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва 
и основ них сло бо да; у на че лу I тач ке 1, 3 и 2б Пре по ру ке бр. Р (94) 12 Ко ми те та ми ни-
ста ра Са ве та Евро пе о не за ви сно сти, ефи ка сно сти и уло зи су ди ја, у тач. 1.1, тач. 3, 4, 
тач. 7.1 и тач ка 7. 2 Европ ске по ве ље о за ко ну за су ди је и у тач. 12 и 57 Ми шље ња број 
1/2001 Кон сул та тив ног ве ћа европ ских су ди ја (KBEC) о стан дар ди ма за не за ви сност 
суд ства и стал но сти су ди ја. 
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шне вла сти и из бор су ди ја од стра не спе ци ја ли зо ва ног те ла или 
са мих су ди ја.4) Стал ност под ра зу ме ва да су ди је за др жа ва ју сво ја 
зва ња “док се до стој но вла да ју“.5) „Ни шта као стал ност ни је у ста-
њу да под стак не не за ви сан дух у суд ству“.6) Не пре ме сти вост су ди-
ја зна чи да су ди ја има пра во да вр ши су диј ску функ ци ју у су ду за 
ко ји је иза бран и са мо уз сво ју са гла сност мо же би ти упу ћен или 
пре ме штен у дру ги суд. Ово јем ство оне мо гу ћа ва пре ме шта ње и 
упу ћи ва ње су ди ја у дру ги суд ми мо во ље су ди ја. Су диј ски иму-
ни тет об у хва та сло бо ду ми шље ња и гла са ња у до но ше њу суд ске 
од лу ке (ма те ри јал ни иму ни тет) и за шти ту од при тва ра ња су ди је 
за де ла учи ње на у вр ше њу су диј ске функ ци је, без одо бре ња над-
ле жног ор га на (про це сно прав ни иму ни тет).7) Пре ста нак су диј ске 
функ ци је на сту па ка да су ис пу ње ни раз ло зи про пи са ни Уста вом 
и за ко ном. Члан 148 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не од-
ре ђу је да су ди ји пре ста је функ ци ја: на зах тев су ди је, на сту па њем 
за ко ном про пи са них усло ва, раз ре ше њем из за ко ном про пи са них 
раз ло га и ако не бу де иза бран на стал ну су диј ску функ ци ју. У овом 
ра ду би ће ана ли зи ра на сле де ћа два јем ства су диј ске функ ци је: не-
спо ји вост су диј ске функ ци је и ма те ри јал на не за ви сност су ди ја, ко-
ја су ме ђу соб но по ве за на и ме ђу за ви сна.

1.НЕСПОЈИВОСТСУДИЈСКЕФУНКЦИЈЕ

Не спо ји вост су диј ске функ ци је зна чи не мо гућ ност исто вре-
ме ног вр ше ња су диј ске функ ци је и дру ге функ ци је, не спо ји вост 
су диј ске функ ци је са дру гим по слом или при ват ним ин те ре сом. 
Дру ги на зив за ово устав но на че ло је прин цип ин ком па ти бил но сти 
су диј ске функ ци је, не мо гућ ност спа ја ња, не мо гућ ност здру жи ва-
ња, исто вре ме ног вр ше ња су диј ске функ ци је са дру гом функ ци јом, 
по слом или при ват ним ин те ре сом.8)

4) Ви де ти: Ми о драг Јо ви чић „На че ло по де ле вла сти и суд ство“, Правни живот, бр. 
7-8/1993, стр. 821.

5) Члан III, Оде љак 1. Уста ва САД, Ин сти тут за упо ред но пра во,Збиркановијихустава, 
Бе о град 1966, стр. 64.

6) Ха мил тон Ме ди сон Џеј, Федералистичкисписи, Рад нич ка штам па, Бе о град 1981, стр. 
435. 

7) Ви ше о то ме: Ире на Пе јић, „Иму ни тет су ди ја“ у: Ми ро слав Ла зић и Ире на Пе јић (ур.), 
ЗаконодавнииинституционалниоквирнезависногсудствауРепублициСрбији, Прав ни 
Фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу и Фон да ци ја Кон рад Аде на у ер, Ниш 2009, стр. 102-105. 

8) Бо са Не на дић, „Устав ни по ло жај суд ства“,БилтенВрховног судаСрбије, бр. 4/2007, 
стр. 188.
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Устав Ре пу бли ке Ср би је не на во ди кон крет не функ ци је, по-
сло ве и ин те ре се ко ји су не спо ји ви са суд ском функ ци јом. За кон 
тре ба да ре гу ли ше ко је су то дру ге функ ци је, по сло ви и при ват ни 
ин те ре си, дру ге слу жбе, по ступ ци и ду жно сти ко ји се не мо гу спо-
ји ти, здру жи ти са су диј ском функ ци јом. Ли це ко је бу де иза бра но за 
су ди ју мо ра да се по ву че са функ ци је на ко јој се до та да на ла зи ло, 
да не оба вља по сао и не вр ши при ват ни ин те рес ко ји ни је спо јив 
су диј ској функ ци ји. За вре ме оба вља ња ман да та, чла но ви Ви со ког 
са ве та суд ства осло бо ђе ни су сво је су диј ске функ ци је.9) 

Члан 55 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не за бра њу је 
су ди ја ма члан ство у по ли тич ким стран ка ма, а у чла ну 152 Уста-
ва „за бра ње но је по ли тич ко де ло ва ње су ди ја“ што во ди не за ви-
сно сти и не при стра сно сти су ди ја. До ла зак но ве пар ти је на власт 
зна чи пре у зи ма ње по ли тич ких функ ци ја од стра не те пар ти је, а не 
про ме ну суд ског ка дра што би, у про тив ном, ства ра ло пар тиј ску 
др жа ву.10) На тај на чин су ди је су осло бо ђе не ути ца ја по ли тич ких 
пар ти ја, пар тиј ске ди сци пли не и пар тиј ске ло јал но сти. Ово на че ло 
до во ди и до сма ње ња по ли ти за ци је су ди ја и суд ске вла сти.

Сло бо да су диј ског од лу чи ва ња зна чи ве за ност за пра во, али 
и сло бод ну при ме ну пра ва у име и на осно ву ле ги тим не прав де.11) 
Сло бо да су диј ског од лу чи ва ња и не спо ји вост су диј ске функ ци је са 
дру гим функ ци ја ма, по слом, ука зу је да су ди је тре ба да бу ду струч-
не, про фе си о нал не, по све ће не су диј ском по слу и по ли тич ки не у-
трал не ка да во де по сту пак и до не се суд ске од лу ке. 

2.МАТЕРИЈАЛНАНЕЗАВИСНОСТСУДИЈА

Ка ко је су ди ја ма за бра ње но вр ше ње дру ге функ ци је и по сла, 
за бра ње но сти ца ње до дат них при хо да, та да др жа ва ду жна је да 
обез бе ди ста би лан си стем фи нан си ра ња суд ског си сте ма и су ди-
ја ко је оба вља ју ову ду жност. Ма те ри јал на не за ви сност су до ва и 
су ди ја је дан је од ме ђу на род них стан дар да ко ји га ран ту је не за ви-
сан, са мо ста лан по ло жај су ди ја у устав ном си сте му. Ме ђу на род ни 
стан дар ди зна че оба ве зу др жа ве да „обез бе ди сред ства ко ја су по-
треб на за нор мал но од ви ја ње функ ци је су ди је“. 

9) Члан ство у Ви со ком са ве ту ма ги стра ту ре у Фран цу ској је не спо ји во са оба вља њем 
функ ци ја у за ко но дав ној и из вр шној вла сти и оба вља ња дру гих јав них по сло ва и за да-
та ка.

10) Ми ли во је Бу зан џић, „Рас про да ја устав ног и прав ног по рет ка зе мље“, Правниживот,
бр.3-4/91, стр. 249.

11) G. Berg holtz, RatioetAuctoritas, p. 14, usp. http://www. cen neth. com/sisl/pdf/33-1.pdf.
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У по је ди ним др жа ва ма устав га ран ту је одво јен суд ски бу џет, 
што во ди ма те ри јал ној са мо стал ност су да. На че ло број 11 Основ-
них на че ла не за ви сно сти суд ства га ран ту је ма те ри јал ну си гур ност 
су ди ја као пра во су ди ја на „од го ва ра ју ћу на кна ду“.12) У ре ал ном 
жи во ту у др жа ва ма у тран зи ци ји и Ре пу бли ци Ср би ји и у др жа ва ма 
у окру же њу Ре пу бли ке Ср би је, ма те ри јал на не за ви сност су до ва и 
су ди ја оства ру је се из два ја њем по себ них сред ста ва у бу џе ту др жа-
ве или обра зо ва њем по себ ног суд ског бу џе та, као и ре гу ли са њем 
пла та су ди ја са гла сно од ред ба ма сва ке др жа ве по на о соб и оп ште 
при хва ће них пра ви ла ме ђу на род ног пра ва.13)

Ма те ри јал на си гур ност су ди ја има два об ли ка. Пр ви се од-
но си на ма те ри јал ну си гур ност су да, а дру ги на ма те ри јал ну си-
гур ност су ди ја.14) Устав Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не не са-
др жи од ред бе о ма те ри јал ној не за ви сно сти су да и ма те ри јал ној 
си гур но сти су ди ја, ове од ред бе ни је са др жао ни прет ход ни Устав 
Ре пу бли ке Ср би је.15) Устав од 2006. го ди не при од ре ђи ва њу суд ске 
вла сти и по ло жа ја су до ва и су ди ја, оста је у окви ри ма ви со ког сте-
пе на оп што сти и оста вља ве ли ки про стор за ко ни ма да ре гу ли шу 
суд ску власт.16) Тре ба ло би да у пред сто је ћим устав ним ре фор ма ма 
устав јем чи ма те ри јал ну си гур ност су ди ја и це лог суд ског си сте-
ма. Ма те ри јал на не за ви сност су ди ја у од ре ђе ној ме ри за ко ном је 
га ран то ва на. За кон о су ди ја ма јем чи у чла ну 4 став 1 и 2 „да су ди ја 
има пра во на пла ту у скла ду са до сто јан ством су диј ске функ ци је и 
ње го вом од го вор но шћу. Пла та су ди је зна чи га ран ци ју ње го ве не за-
ви сно сти и си гур но сти ње го ве по ро ди це“.17)

12) Сeдмо Основ но на че ло о не за ви сно сти суд ства усво је но на Сед мом кон гре су Ује ди-
ње них на ци ја о пре вен ци ји кри ми на ла и по сту па њу са учи ни о ци ма кри вич них де ла 
одр жа ном у Ми ла ну 26.08.1985. го ди не. Устав Бу гар ске га ран ту је да суд ска власт има 
са мо ста лан бу џет.

13) Тран зи ци ја је ко ре ни та про ме на, не пред ви ди ва ре фор ма „од о зго“ и ви ше сло јан про цес 
у окви ру со ци ја ли стич ког ре жи ма. Смер, тем по и ре зул тат про ме на не мо гу се уна пред 
пред ви де ти. Ове про ме не зна че по ли тич ку тран зи ци ју (с јед но стра нач ког на ви ше стра-
нач ки си стем и из град њу вла да ви не пра ва) и еко ном ску тран зи ци ју (с центрaлистичке 
на тр жи шну еко но ми ју).  Ви ше о то ме: Сло бо дан Ор ло вић, Начело поделе власти у
уставномразвојуСрбије, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град 2008, стр. 
43-45; Рад ми ла Ва сић, Правнадржаваитранзиција, До си је, Бе о град 2004, стр. 162.

14) Ма ри ја на Пај ван чић, Уставноправо-уставнеинституције, Прав ни фа кул тет Уни вер-
зи те та у Но вом Са ду, Но ви Сад 2005, стр. 292.

15) СлужбенигласникРС, бр. 1/90.

16) Ви де ти: Јо ван Ни цо вић, УставниРазвојСрбије, Се зам Ме ди ка, Кул ту ра, Бе о град 2007, 
стр. 862.

17) За кон о су ди ја ма, СлужбенигласникРС,бр. 116/08, 58/09, 104/10, 8/12, 121/12, 124/12 и 
101/13.
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Ма те ри јал на са мо стал ност су до ва и су ди ја под ра зу ме ва оба-
ве зу др жа ве да „обез бе ди сред ства ко ја су по треб на за нор мал но 
од ви ја ње над ле жно сти су да и функ ци је су ди ја“. Пре но ше ње бу џет-
ских овла шће ња са за ко но дав не и из вр шне вла сти на ор ган суд ске 
вла сти, ор ган упра вља ња - Ви со ки са вет суд ства би ло је про пи са но 
За ко ном о уре ђе њу су до ва (члан 95) од 1.1.2011. го ди не, за тим ви-
ше пу та од ла га но за ко ни ма о бу џе ту, да би по след њим из ме на ма 
За ко на о уре ђе њу су до ва од 2013. би ло од ло же но до 1. ју на 2016. 
го ди не. Ми ни стар ство над ле жно за пра во су ђе за др жа ва бу џет ска 
овла шће ња, на ру ша ва ју ћи на тај на чин, ба ланс-рав но те жу у си сте-
му по де ле вла сти, јер је при су тан ути цај и уплив из вр шне вла сти 
на суд ску власт и не сме пре ћи до зво ље ну ме ру.18) Го ди на ма се про-
гре сив но сма њу ју сред ста ва ко ја су на ме ње на функ ци о ни са њу суд-
ске власт, су до ва и су ди ја, као и сред ства за стал но обра зо ва ње и 
уса вр ша ва ње су ди ја и суд ског осо бља.19)

Пре но ше ње над ле жно сти са по ли тич ке на суд ску власт од 
1990. до 2013. го ди не вр ши ло се сег мен тар но и спо ро. За ко но дав на 
и из вр шна власт има ле су јак ути цај на суд ство у пе ри о ду 1990-
2013 пре ко ка дров ских ре ше ња и бу џе та, ма те ри јал них сред ста ва 
за су до ве и су ди је. По де ла влaсти не по чи ва на стро гом одва ја њу 
но си ла ца раз ли чи тих функ ци ја вла сти, већ на „њи хо вом огра ни ча-
ва њу, ни је дан ор ган не сме да при гра би сву власт“.20) По ред про-
кла мо ва них на че ла по де ле вла сти и не за ви сно сти и са мо стал но сти 
суд ске вла сти, по ли тич ке вла сти ни су би ле спрем не и ни су има ле 
на ум да на суд ску власт: 1) пре не су из бор свих су ди ја и пред сед ни-
ка су до ва, 2) да обез бе де стал ност су диј ске функ ци је, већ је по стиг-
нут кон сен зус за ко но дав не и из вр шне вла сти да се из вр ши оп шти 
из бор су ди ја, што је ре а ли зо ва но 2009. го ди не и 3) да обез бе де ма-
те ри јал на сред ства за не за ви сан рад су до ва и су ди ја.21)

Бу џет за су до ве тре ба ло би да при пре ма суд ство или би то, у 
нај ма њу ру ку, тре ба ло да се ра ди уз кон сул та ци је и одо бре ње суд-
ских ин сти ту ци ја, а на осно ву рас по ло жи вих фи нан сиј ских сред-
ста ва.Ви со ки са вет суд ства тре ба да сам про јек ту је суд ски бу џет за 

18) Вла ди мир То до рић, „Реч уред ни ка“, Српскаправнаревија, бр. 4/2006, стр. 5.

19) Ви да Пе тро вић Шке ро ука зу је да стал но сма њи ва ње бу џе та за пра во су ђе не мо же 
ре ал но пра ти ти по тре бе и ну жно ре фор ми са ње. „Ре фор ма пра во су ђа“, Српскаправна
ревија, бр. 4/2006, стр. 14.

20) Јо ви ца Тр ку ља, Освајање демократије, оглед о посткомунизму, Дра га нић, Бе о град 
1993. стр. 85.

21) Та тја на Кан дић, Судска власту уставноми законодавномразвојуРепубликеСрбије, 
док тор ска те за, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град 2013, стр. 352.
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све оне ко ји ра де у суд ству, за су ди је, су диј ске по моћ ни ке и суд ско 
осо бље и да бу де од го во ран за суд ски си стем и суд ски бу џет.22)

Ви си на при ма ња су ди ја тре ба да бу де у скла ду са њи хо вим 
ста ту сом, ви со ком струч но шћу и из у зет ном про фе си о нал ном од-
го вор но шћу, сло же но шћу по сла, спе ци ја ли зо ва ним струч ним зна-
њем и ис ку ством23), не спо ји вим са дру гим слу жба ма и ду жно сти-
ма. На тај на чин су ди ја ће би ти сти му ли сан да и да ље оба вља ову 
функ ци ју и би ти за шти ћен од при ти са ка и ис ку ше ња. 

Не за ви сност су ди ја је нор ма тив на функ ци о нал на, фи нан сиј-
ска, ре гу ли са на је ва же ћим про пи си ма уну тар сва ке др жа ве и оп-
ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва. Пла та су ди је је 
еко ном ска ка те го ри ја и га ран ци ја су диј ске не за ви сно сти. „Пла та 
су ди ја тре ба да бу де сра змер на до сто јан ству про фе си је и те ре ту од-
го вор но сти су ди је и до вољ на да се од у пру сва ком ути ца ју на од лу-
ке“. О до стиг ну том ни воу де мо кра тич но сти у по је ди ној др жав ној 
за јед ни ци ука зу је и то да ли је у уста ви ма са др жа на од ред ба ко ја 
спре ча ва „сма ње ње су диј ских пла та“ и до стиг ну тог ни воа ма те ри-
јал не не за ви сно сти су ди ја.24)

„Су ди је има ју пра во на пла ту у не про ме њи вом из но су ка ко 
би их то шти ти ло од при ти са ка ко ји има ју циљ да ути чу на њи хо ве 
од лу ке и по на ша ње и ти ме кр ње не за ви сност и не при стра сност“.25) 
За ко ном о ума ње њу не то при хо да ли ца у јав ном сек то ру у Ре пу бли-
ци Ср би ји од де цем бра 2013.26) сма ње не су пла те за по сле них у јав-
ном сек то ру пре ко од ре ђе ног из но са, су ди ја и дру гих за по сле них у 
суд ству и у пра во суд ним ор га ни ма. 

Ме ђу тим, тре ба ло би има ти у ви ду не спо ји вост су диј ске 
функ ци је са дру гом функ ци јом, по слом и при ват ним ин те ре сом. 
При пад ни ци ма суд ске вла сти, су ди ја ма за бра ње но је да оства ру-
ју до дат не при хо де, за раз ли ку од но си о ца за ко но дав не и из вр шне 
вла сти ко ји ма је омо гу ћио спа ја ње, здру жи ва ње, исто вре ме но вр-

22) Ви со ки са вет ма ги стра ту ре Фран цу ске, Ита ли је и Пор ту га ли је рас по ла же сред стви ма за 
вр ше ње функ ци је.

23) Ви де ти: Сло бо дан Ву че тић, „Прет по став ке не за ви сно сти и са мо стал но сти су до ва и су-
ди ја“, Правниживот,бр. 12/1997, стр. 17.

24) Пре по ру ка ЦМ/Рец (2010)12 Ко ми те та ми ни ста ра Са ве та Евро пе о су ди ја ма: не за ви-
сност, ефек тив ност и од го вор ност. Ма ри ја на Пај ван чић ука зу је да Устав Ир ске члан 35 
став 5 ре гу ли ше да „пла та, су ди је не ће би ти сма ње на за вре ме ње го ве слу жбе. Уставно
правоуставнеинституције, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду, Но ви Сад 
2005, стр. 292.

25) Европ ска по ве ља о ста ту ту за су ди је (1998).

26) Службени гласник РС, бр. 108/2013 од 7. де цем бра 2013. го ди не, при ме њу је се од 
1.1.2014. 
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ше ње функ ци је ко ју вр ше са дру гом функ ци јом, по слом или при-
ват ним ин те ре сом. Су ди ја ма је за бра ње но по ли тич ко де ло ва ње и 
суд ска власт би тре ба ло да бу де по ли тич ки не у трал на, не за ви сна 
и са мо стал на. По сле ни ци ма за ко но дав не и из вр шне вла сти, по-
сле ни ци ма ових по ли тич ких вла сти ни је за бра ње но да по ред сво-
је основ не функ ци је вр ше дру гу функ ци ју, по сао и сти чу до дат ни 
при ход.27) 

Од 1.1.2014. го ди не про јек то ва но је да у Ре пу бли ци Ср би ји 
бу де око 3.000 су ди ја и 800 ту жи ла цаи за ме ни ка ту жи ла ца, (ни је 
по пу ње но 8% су ди ја до ма ја 2014.), број су ди ја и ту жи ла цаје 0,7% 
од бро ја за по сле них у јав ном сек то ру (550.000), док у пра во су ђу 
за по сле но је око 17.000, што је 3% од укуп ног бро ја за по сле них 
у јав ном сек то ру. При ме на За ко на о ума ње њу не то при хо да ли ца 
у јав ном сек то ру у Ре пу бли ци Ср би ји у пра во су ђу ство ри ће ма ле 
ефек те у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је.

Су ди је и за по сле ни у пра во су ђу у Ре пу бли ци Ср би ји спрем-
ни су да до при не су опо рав ку, оздра вље њу др жав не за јед ни це у 
пе ри о ду кри зе, али се мо ра има ти у ви ду ста тус су ди ја, из у зет на 
про фе си о нал на од го вор ност, сло же ност по сла, на гла ше на од го-
вор ност и окол ност да је су диј ска функ ци ја не спо ји ва са дру гим 
функ ци ја ма и по слом, да је су ди ја ма за бра ње но сти ца ње до дат них 
при хо да те да се уште де мо гу оства ри ти уну тар по је ди них де ло-
ва пра во су ђа и бо љом ор га ни за ци јом суд ског си сте ма. Уко ли ко се 
вр ши сма њи ва ње пла та за по сле них у јав ном сек то ру, та да су ди је 
ко ји ма је за бра ње но сти ца ње до дат них при хо да, за раз ли ку од дру-
гих иза бра них и име но ва них ли ца, ко ји ма је до зво ље но сти ца ње 
до дат них при хо да, тре ба да за др же прет ход ни ни во пла та, од но сно 
да су ди је бу ду по след ња ка ри ка у „лан цу по сто ја ња“ ка да се при-
сту па сма њи ва њу пла те.

ЗАКЉУЧАК

Др жа ва тре ба да обез бе ди ста би лан си стем фи нан си ра ња 
суд ског бу џе та, по себ но су ди ја ко ји ак тив но оба вља ју ову функ ци-
ју или су у за слу же ној ми ро ви ни. И по сле пен зи о ни са ња, пен зи о-
ни са ни су ди ја је су ди ја. Су ди ја је по сту пао у ве ли ком бро ју пред-

27) Члан 194 став 4 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. Са ша Га јин, Људскаправа,правносистем
скиоквир, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та Уни он у Бе о гра ду, Бе о град 2011, стр. 11. Гор-
да на Га сми ука зу је да се прав ни си стем Европ ске уни је не пре кид но до гра ђу је ево ли ци-
јом од лу чи ва ња у дру гом и тре ћем сту бу са рад ње. ПравоЕвропскеуније, Уни вер зи тет 
Син ги ду нум у Бе о гра ду Фа кул тет за ту ри стич ки и хо те ли јер ски ме наџ мент, Бе о град 
2006, стр. 274.
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ме та, сло же ним пред ме ти ма, из ре као и нај те же кри вич не санк ци је 
у „име на ро да“, од лу чи вао о за јем че ним пра ви ма, основ ним сло-
бо да ма и имо ви ни стра на ка. Су диј ска функ ци ја у сми слу функ ци је 
рас пра вља ња и ре ша ва ња спо ро ва из ме ђу при пад ни ка јед не или 
ви ше др жа ва, јед на је од нај ста ри јих функ ци ја. Ва жна те ко ви на са-
вре ме не др жа ве је одва ја ње функ ци је ства ра ња пра ва, од су диј ске 
функ ци је при ме не пра ва.28) Тре ба ло је би ти стру чан, про фе си о на-
лан, од ва жан, до но си ти суд ске од лу ке и из ри ца ти за кон ске санк-
ци је, ко је од лу ке су по ста ле пра во сна жне и из вр шне, до но си ти го-
ди на ма број не од лу ке о ста ту сним од но си ма и имо ви ни стра на ка, 
за јем че ним пра ви ма и сло бо да ма гра ђа на.29) Др жа ва је ду жна да 
за шти ти лич ни и про фе си о нал ни ин те гри тет су ди ја ко је су до не-
ле ове пра во сна жне и из вр шне од лу ке и ма те ри јал ну си гур ност 
су ди ја у пен зи ји и њи хо вих породицa,ду жна да обез бе ди ста би-
лан си стем фи нан си ра ња свих су ди ја ко је ак тив но оба вља ју ову 
функ ци ју, ко ји ма је за бра ње но вр ше ње дру ге функ ци је и по сла, за-
бра ње но сти ца ње до дат них при хо да. Су ди је има ју пра во на пла ту 
у не про ме њи вом из но су, ко ја пред ста вља штит, бра ну од ути ца ја 
упли ва и при ти са ка по ли тич ких вла сти, по ли тич ких гру па, по је ди-
на ца, „моћ ни ка“ на од лу ке ко је до но се су ди је, у су прот ном то мо же 
би ти атак на не за ви сност и не при стра сност су ди ја.

Са мо ма те ри јал но не за ви сан су ди ја, нео п те ре ћен лич ном и 
ег зи стен ци јом сво је по ро ди це, мо же да се по све ти свом по зи ву, да 
мир но и без стра ха оба вља су диј ску функ ци ју.30) Про фе си о нал ност 
су ди ја је од ред ни ца ових по сле ни ка суд ског си сте ма,јер су су ди је 
обра зо ва не да во де по сту пак, утвр де чи ње нич но ста ње и при ме не 
про пи се, струч не, об у че не и оспо со бље не за су диј ски по сао. Ме-
ри ло ове про фе си о нал но сти су струч на спре ма, струч ни ис пит и 
ду жи на струч ног ис ку ства. 

Са мо стру чан су ди ја, ко ме је обeзб еђена лич на ма те ри јал на 
си гур ност и ма те ри јал на си гур ност ње го ве по ро ди це мо же би ти 
не за ви сан у свом ра ду и без гр ча оба вља ти сво ју функ ци ју. Су ди је 
су „чу ва ри прав де, сте кли су струч но, прав нич ко зна ње и обра зо-

28) Ко ста Ча во шки об ја шња ва да по сла ни ци као пред став ни ци на ро да мо гу да до не су за-
кон, али „не мо гу да га ту ма че“ и при ме њу ју, јер то је ствар зна ња, стру ке и на у ке ко јом 
рас по ла жу са мо они ко ји су до тог зна ња до шли уче њем и рад ним ис ку ством. „Вла да-
ви на пра ва и не за ви сно суд ство“, Правниживот, бр. 7-8/93, стр. 838. 

29) Ви де ти: H. J. Jentch,„Устав на жал ба“,Збиркарадова,ИРЗ,Бе о град 2006,стр. 100 и 212.

30) Ви де ти: Сло бо дан Ву че тић, „Прет по став ке не за ви сно сти и са мо стал но сти су до ва и су-
ди ја“, Правниживот,бр. 12/1997, стр. 17.
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ва ње, ко јим не рас по ла жу дру ги љу ди.31) Су ди ја је по след ња бра на 
и од бра на пра вед ног пра ва пред ан ти но ми јом за кон ског не пра ва. 
На тај на чин су ди ја уче ству је „упра вља њу“ прав дом.32) Су до ви су 
сре ди ште устав не и де мо крат ске др жа ве, не при ко сно ве не ин сти-
ту ци је ко је шти те вред но сти од ре ђе не за јед ни це, људ ска пра ва и 
сло бо де.33)

Ви со ки са вет суд ства де фи ни сан је као „не за ви сан и са мо-
ста лан ор ган“ ко ји до но си од лу ке „ве ћи ном гла со ва свих чла но ва“. 
Овај ко лек тив ни ор ган по ли ва лент ног ка рак те ра, од ре ђен је на чи-
ном свог из бо ра, струк ту ром чла но ва ко ји ула зе у ње гов са став, 
функ ци ја ма ко је оба вља и од го вор но шћу за по ве ре не му функ ци је. 
Ви со ки са вет суд ства мо ра да чу ва над ле жност су до ва, уло гу су диј-
ске функ ци је у окви ру вла да ви не пра ва и де мо кра ти је, да за шти ти 
вред но сти јед не др жав не за јед ни це, људ ска пра ва и сло бо де по је-
дин ца, да бри не о не за ви сно сти ма ги стра ту ре, сва ког ма ги стра та, 
да раз ли ку је гра ни цу из ме ђу рад них оба ве за ма ги стра та и њи хо ве 
од го вор но сти, да шти ти и ма те ри јал ну не за ви сност су до ва, су ди ја 
као га ран ци ју су диј ске не за ви сно сти и да вра ти поверењe гра ђа на 
у су до ве, су ди је, њи хов рад, чи тав суд ски си стем.
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TatjanaKandic

INCOMPATIBILITYOFJUDGEFUNCTION
ANDMATERIALINDEPENDENCEOF
JUDGESINTHEREPUBLICOFSERBIA

Resume
In com pa ti bi lity of jud ge fun ction me ans ina bi lity to per form si-

mul ta ne o usly the fun ction of jud ge and ot her fun ction and pur sue per-
so nal in te rests. Ma te rial in de pen den ce of co urts and jud ges gu a ran tee 
an in de pen dent po si tion wit hin con sti tu ti o nal system. Con sti tu tion of 
the Re pu blic of Ser bia from 2006 do esn’t in clu de pro vi sion abo ut ma-
te rial in de pen den ce of co urts and jud ges, it do esn’t in clu de pro vi si ons 
con cer ning which fun cti ons and jobs are in com pa ti ble to the jud ge fun-
ction, it is left to le gi sla ti ve fra me work. The sta te sho uld gu a ran tee sta-
ble fun ding system. It is for bid den for the hol ders of ju di cial po wer to 
per form ot her fun cti ons, which is not the ca se for the hol ders of le gi-
sla ti ve and exe cu ti ve po wer. That’s why jud ges’ sa la ri es sho uld be kept 
at the sa me le vel. Jud ges sho uld be last in a row when sa la ri es are cut 
down.
Key words:  in com pa ti bi lity of jud ge fun ction, ma te rial in de pen den ce of 

jud ges, in ter na ti o nal stan dards, sta ble system of fun ding, ad-
di ti o nal in co mes

* Овај рад је примљен 04. ју на 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
03. сеп тем бра 2014. године.
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МУЛТИВАРИЈАЦИОНЕАНАЛИЗЕ

Сажетак
У ра ду се раз ма тра ју со ци о е ко ном ска си ту а ци ја и раз вој оп-

шти на у Фе де ра ци ји БиХ. У об зир су узе ти од го ва ра ју ћи со ци о е ко-
ном ски по ка за те љи у ко је спа да ју про сеч на не то пла та ста нов ни ка, 
по кри ве ност уво за из во зом, удео ак тив ног у укуп ном ста нов ни-
штву, удео ста нов ни ка са ви со ким и ви шим обра зо ва њем код не за-
по сле ног ста нов ни штва, из воз по гла ви ста нов ни ка и по кри ве ност 
ста нов ни штва здрав стве ним осо бљем. Као основ ни по ка за тељ раз-
ви је но сти оп шти на узет је ин декс раз ви је но сти оп шти на из ве ден 
на ба зи не ко ли ко про мен љи вих (сте пен не за по сле но сти, сте пен 
за по сле но сти, удео уче ни ка у ста нов ни штву, БДП и ин декс од сут-
но сти ста нов ни штва). Да би се утвр ди ло ко ји од на ве де них ре ле-
вант них про мен љи вих у нај ве ћој ме ри об ја шња ва ју вред ност овог 
ин дек са ко ри шћен је ме тод дис кри ми на ци о не ана ли зе. Из вр ше на 
је кла си фи ка ци ја оп шти на пре ма сте пе ну раз ви је но сти. До би је ни 
ре зул та ти ука зу ју на хе те ро ге ност оп шти на Фе де ра ци је БиХ у по-
гле ду раз ви је но сти.
Кључ не ре чи:  дис кри ми на ци о на ана ли за, со цио-еко ном ски по ка за те љи, 

раз ви је ност оп шти на, ин декс раз ви је но сти, кла си фи ка ци-
ја оп шти на, Фе де ра ци ја БиХ
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1.УВОДНЕНАПОМЕНЕ

Циљ ра да је да се при ка же од нос и об ја шње ност по ве за но сти 
со цио-еко ном ских по ка за те ља узе тих као про мен љи ве у ана ли зи. 

Ста ти стич ки ме тод ко ри шћен у овом ра ду је сте дис кри ми-
на ци о на ана ли за. Дис кри ми на ци о на ана ли за тре ба да по ка же при-
пад ност, пре ма од го ва ра ју ћим кри те ри ју ми ма уна пред од ре ђе ној 
гру пи, на ба зи про мен љи вих узе тих у мо дел. Та ко ђе, тре ба да омо-
гу ћи раз вр ста ва ње оп шти на Фе де ра ци је БиХ пре ма сте пе ну раз ви-
је но сти, од но сно њи хо ву при пад ност не кој од гру па. Ко ри шће ни 
со цио-еко ном ски по ка за те љи је су: про сеч на пла та, из воз по гла ви 
ста нов ни ка, по кри ве ност уво за из во зом, удео ак тив ног у укуп ном 
ста нов ни штву, и број ста нов ни ка на јед ног ле ка ра. 

2.ПРЕГЛЕДЛИТЕРАТУРЕ

Ja ba, Jem na, Vi o ri ca and Ba lan (2007) при ме њу ју дис кри ми на-
ци о ну ана ли зу за кла си фи ка ци ју ре ги о на Ру му ни је пре ма сте пе ну 
со цио-еко ном ског раз во ја, са ци љем утвр ђи ва ња њи хо ве спрем но-
сти за члан ство у ЕУ. 

Gwary, Gwary и Mu stap ha (2012) ко ри сте дис кри ми на ци о ну 
ана ли зу код ис пи ти ва ња со цио-еко ном ских по ка за те ља по љо при-
вред них про из во ђа ча

Ba um (2004) при ме њу је дис кри ми на ци о ну ана ли зу за кла си-
фи ка ци ју ре ги о на Аустра ли је пре ма еко ном ским по ка за те љи ма

Gouvêa, Fa ri na и Va re la (2007) ко ри сте дис кри ми на ци о ну ана-
ли зу за раз вр ста ва ње оп шти на Бра зи ла пре ма при хо ди ма од так си

Kar J.(2012) ко ри сти дис кри ми на ци о ну ана ли зу код са гле да-
ва ња не јед на ко сти при хо да зе ма ља чла ни ца ЕУ

Guryano va, Kho lodnyi и Lukyan chi ko va (2013) при ме њу ју 
дис кри ми на ци о ну ана ли зу за кла си фи ка ци ју ре ги о на пре ма еко-
ном ским по ка за те љи ма

Del la por tas (1983) по мо ћу дис кри ми на ци о не ана ли зе кла си-
фи ку је др жа ве пре ма сте пе ну раз ви је но сти

Oha jianya (2012) при ме њу ју дис кри ми на ци о ну ана ли зу у ис-
пи ти ва њу не за по сле но сти ста нов ни штва ру рал них до ма ћин ста ва

Stim son, Ba um и Van Gel le cum по мо ћу дис кри ми на ци о не 
ана ли зе ис пи ту ју ре ги о нал ну рас по де лу еко ном ских пер фор ман си 
на се ља Аустра ли је
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Shar ma и  Kho sla (2013) при ме њу ју дис кри ми на ци о ну ана ли-
зу за утвр ђи ва ње раз ли чи то сти у ин ду стриј ском раз во ју по је ди них 
ре ги о на Ин ди је     

Fer nan des (2013), при ме њу је дис кри ми на ци о ну ана ли зу на 
кла сте ре пре ма еко ном ској раз ви је но сти др жа ва   

Hill, Bren nan и Wol man (1998) по мо ћу дис кри ми на ци о не ана-
ли зе ис пи ту ју раз ви је ност гра до ва САД

Ho и Di nov (2013) ко ри сте дис кри ми на ци о ну ана ли зу код са-
гле да ва ња еко ном ског про спе ри те та

3.МЕТОДРАДАИИЗВОРИПОДАТАКА

Дис кри ми на ци о на ана ли за је мул ти ва ри ја ци о на ста ти стич ка 
тех ни ка ко ја се ко ри сти за оце ну ли не ар ног од но са из ме ђу за ви сне 
про мен љи ве не ме трич ког ти па ко ја са др жи две или ви ше ка те го-
ри ја и ли не ар не ком би на ци је ви ше не за ви сних ме трич ких про мен-
љи вих  

Дис кри ми на ци о на ана ли за, по зна та и под на зи вом ана ли за 
ка но нич ких ко ре но ва, је сте функ ци ја ни за про мен љи вих ко је се 
ко ри сте за кла си фи ка ци ју по је ди нач них слу ча је ва или по сма тра ња 
(је ди ни ца) Она пред ста вља ли не ар ну ком би на ци ју об ја шња ва ју-
ћих про мен љи вих ко је омо гу ћу ју нај бо љу (нај е фи ка сни ју) дис кри-
ми на ци ју уну тар гру па

Дис кри ми на ци о на функ ци ја је об ли ка:

,
где је  с а  

D    озн ач ен а  д искрими на циона функциј а,  са  X i  д искри м и - 
н аци он е  (објаш ња ва јуће, не зав ис не) променљив е 

 са  b i   д искри м ин ац ион и коефицијенти , 
 док с у  мо делу пр едст авља ко нс танту 

 При ме но м  д искрим ин ацион е анализ е  могу с е  из на ћи  најиз-
ра жениј е  разлике  и зм еђ у  идентиф икова ни х група  за ви сно-проме-
нљ иве

Ка о и зл азни р ез ул тати п рим ењ ен е  д искрим ин ационе анали-
зе у  овом р аду  б ић е през ент ов ан и  д искри м ин ац ион и коефици јен-
ти, с т ру кт урн и коефи циј ен ти ,  д искрим ин ациони  ск орови  и  та бе ла  
клас иф ик аци је пој еди нач них посматрања  ( у  ово м рад у  оп шт ине 
Федераци је БиХ)
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У ра ду  ј е за ф орм ир ањ е  д искрим ин ационо г моде ла  
узето сл еде ћи х 5 пром енљ ивих:  просе чна не то  пл ата, пок-
ривен ос т увоза и звозом,  в редност и звоза  по  гл ави становн-
ик а, удео  в ис око-обр азо ва ног становн иштва  у  ук упн ом неза-
пос ле ном становништв у и  б рој стано вника  на  једног ле ка ра 

Као  за ви сно променљива  у зет  је с ин те тички  индикат ор 
 социо-ек он омског ра зв оја по д називо м  ин де кс развијен ос ти,  
као  ре ла тивни  по казатељ и ска за н у процентима    

З а  ову проме нљ иву , у разма трање је уз ето пе т г ру пних 
 интерва ла  њене в ре дн ости, коди ра них н а следећи начи н: 1 за  
вр едност  и нд ек са развијености ≤ 50, 2 за вред ност ин дек са 
раз ви је но сти 50-75, 3 за вред ност ин дек са раз ви је но сти 75-
100, 4 за вред ност ин дек са раз ви је но сти 100-125, и 5  за вред-
ност ин дек са раз ви је но сти ≥125. 

Дис кри ми на ци о ни ко е фи ци јен ти мо гу се из ра чу на ти 
као не стан дар ди зо ва ни, стан дар ди зо ва ни и струк тур ни ко е-
фи ци јен ти.   

Не стан дар ди зо ва ни ко е фи ци јен ти ко ри сте се за кла си-
фи ка ци ју по сма тра ња (у овом ра ду оп шти не) у гру пе пре ма 
ка те го ри ја ма за ви сно про мен љи ве.  

Стан дар ди зо ва ни дис кри ми на ци о ни ко е фи ци јен ти се 
при ме њу ју за упо ре ђе ње ре ла тив ног зна ча ја не за ви сно-про-
мен љи вих, од но сно за по је ди нач ни до при нос сва ке од не за-
ви сно-про мен љи вих дис кри ми на ци о ној функ ци ји. 

Струк тур ни ко е фи ци јен ти или струк тур не ко ре ла ци је, 
ко је се мо гу озна чи ти и тер ми ном дис кри ми на ци о ни пон де-
ри, пред ста вља ју Пир со но ве ко е фи ци јен те ко ре ла ци је и ука-
зу ју на про сте ко ре ла ци је из ме ђу сва ке од про мен љи вих и 
сва ке дис кри ми на ци о не функ ци је.  

Ови ко е фи ци јен ти се ко ри сте за да ва ње зна чај не де но-
ми на ци је дис кри ми на ци о ним функ ци ја ма  Иден ти фи ка ци-
јом нај ја че ап со лут не ко ре ла ци је за сва ку дис кри ми на ци о ну 
функ ци ју мо гу се до би ти зна чај не ин фор ма ци је за де но ми-
на ци ју сва ке функ ци је. Вред ност струк тур них ко е фи ци је на та 
по ма же при ли ком ода би ра дис кри ми на ци о них про мен љи вих 
ко је мо гу би ти укљу че не у дис кри ми на ци о ну функ ци ју. 

Мо дел дис кри ми на ци о не функ ци је под се ћа на ви ше-
стру ки ре гре си о ни мо дел, с тим што се код мо де ла дис кри ми-
на ци о не ана ли зе ко е фи ци јен ти из ра чу на ва ју на та кав на чин 
да се ва ри ја ци је дис кри ми на ци о них ско ро ва из ме ђу гру па 
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тре ба ле би ти нај ви ше мо гу ће док ва ри ја ци је уну тар гру па 
тре ба ју би ти нај ни же мо гу ће. 

Број дис кри ми на ци о них функ ци ја од ре ђу је се на ба зи 
бро ја гру па. Број дис кри ми на ци о них функ ци ја јед нак је нај-
ни жој вред но сти из ме ђу (k-1) и p, где је: 

- k број гру па
- p број дис кри ми на ци о них про мен љи вих
Дис кри ми на ци о не функ ци је се ге не ри шу по чев од узор ка 

по сма тра ња, са уна пред по зна том при пад но шћу гру пи. 
По том, функ ци је мо гу би ти при ме ње не  са ци љем пред ви ђа-

ња но вих по сма тра ња за ко је су укљу че не не за ви сно про мен љи ве, 
али је не по зна та при пад ност од ре ђе ној гру пи. 

Пер фор ман се дис кри ми на ци о не ана ли зе мо гу се ева лу и ра ти 
на ба зи сре ди на из кла си фи ка ци о не та бе ле, по зна те и под на зи вом 
ма три ца пред ви ђа ња 

У овој kxk та бе ли кон тин ген ци је (где k пред ста вља број гру-
па), ем пи риј ске ка те го ри је за ви сно про мен љи ве су по ре ђа не хо ри-
зон тал но, док су оце ње не ка те го ри је по ре ђа не вер ти кал но. 

Про це нат ди ја го нал них по сма тра ња пред ста вља про це нат 
тач них кла си фи ка ци ја. 

Про це нат тач них кла си фи ка ци ја у од но су на уку пан број по-
сма тра ња пред ста вља гло бал ни по ка за тељ.

  За по тре бе ста ти стич ке об ра де по да та ка у овом ра ду при ме-
њен је ста ти стич ки софт вер STA TI STI CA10.0. 

4.РЕЗУЛТАТИИСПИТИВАЊА

4.1.Избордискриминационихпроменљивих

У ци љу од ре ђи ва ња про мен љи вих ко је зна чај но до при но се 
ди фе рен ци ја ци ји гру па, при ме њен је F – тест за Wilks-ово λ.  

Ре зул та ти ана ли зе ва ри јан се при ка за ни су у Та бе ли 1. 
F-тест је ста ти стич ки зна ча јан за 3 од 6 про мен љи вих (за ко је 

је вред ност у ко ло ни Зна чај ност ма ња од 0,05). То су дру га, че твр та 
и ше ста про мен љи ва 

Оста ле про мен љи ве су ели ми ни са не из мо де ла дис кри ми на-
ци о не ана ли зе. 

Дис кри ми на ци о на ана ли за је из ве де на за 5 гру па и ре зул ти-
ра ла је са 4 дис кри ми на ци о не функ ци је, а са мим тим и 4 свој стве не 
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вред но сти. Нај ве ћа свој стве на вред ност од го ва ра пр вој дис кри ми-
на ци о ној функ ци ји, што по ка зу је да она има нај ја чу моћ дис кри ми-
на ци је од че ти ри из ве де не функциje

Tакође, по мо ћу пр ве функ ци је об ја шње но је 77,4% укуп ног 
ва ри ја би ли те та сре ди на гру па, док је по мо ћу оста ле три об ја шње-
но не што пре ко 20 % ва ри ја би ли те та (Та бе ла 4). Ко е фи ци јент ка-
но нич ке ко ре ла ци је, по ка зу је да се 52,1% (што је (0,722)2)  укуп ног 
ва ри ја би ли те та при пи су је раз ли ка ма уну тар 5 гру па пре ко пр ва 
дис кри ми на ци о не функ ци је (Та бе ла 4)

4.2.Оценадискриминационефункције

Дис кри ми на ци о на функ ци ја је об ли ка
Z= -0,479Z1 -0.286Z2 -0.243Z3+ 0.413Z4 - 0.056Z5 + 0.826Z6 
где су са Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 обе ле же не стан дар ди зо-

ва не про мен љи ве  X1, X2, X3, X4, X5, X6. Вред ност ко е фи ци-
јен та ука зу је на дис кри ми на ци о ну моћ не за ви сних про мен-
љи вих. 

Та бе ла 1 
Ана ли за ва ри јан се дис кри ми на ци о них про мен љи вих 

Про мен љи ве Тест Вред-
ност

F- 
тест

Значај
ност

Просечнанетоплата Wilks 0.92 1.51 0.208
Покривеностувозаизвозом Wilks 0.85 3.16 0.019
Удеоактивногуукуп
номстановништву Wilks 0.96 0.75 0.560

Удеовисокообразованогстановништва
уукупномнезапосленомстановништву Wilks 0.86 2. 

70 0.038

Извозпоглавистановника Wilks 0.99 0.23 0.921
Бројстановниканаједноглекара Wilks 0.77 5.06 0.001

Та бе ла 2 
Стан дар ди зо ва ни ко е фи ци јен ти дис кри ми на ци о не функ ци је

Функ ци ја 
1

Функ ци ја 
2

Функ ци ја  
3

Функ ци ја  
4

Свој стве на вред ност 1.089 0.253 0.059 0.006
% ва ри јан се 77,4 18 4,1 0,5
Ку му ла тив % ва ри јан се 77,4 95,4 99,5 100
Ка но нич ка ко ре ла ци ја 0.722 0.449 0.235 0.077
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Из јед на чи не се мо же ви де ти да про мен љи ве про сеч на не то 
пла та (X1), удео ви со ко о бра зо ва ног ста нов ни штва у укуп ном не за-
по сле ном ста нов ни штву  (X4), и број ста нов ни ка на јед ног ле ка ра 
(X6) вр ше нај бо љу дис кри ми на ци ју из ме ђу 5 гру па.

Ка ко су вред но сти не за ви сно про мен љи ве да те у раз ли чи-
тим мер ним је ди ни ца ма, по треб но је из ра чу на ти стан дар ди зо ва не 
ко е фи ци јен те (Та бе ла 3) Ма три ца струк тур них ко е фи ци је на та ко-
ји по ка зу ју ко ре ла ци ју из ме ђу сва ке не за ви сно про мен љи ве и дис-
кри ми на ци о не функ ци је  да та је у Та бе ли 4.

Та бе ла 3 
Стан дар ди зо ва ни ко е фи ци јен ти каноничке 

диски ри ми на ци о не функ ци је

Функ ци ја Функ ци ја Функ ци ја Функ ци ја

Про сеч на не то пла та -0.479 0.002 0.618 -0.946

По кри ве ност уво за из во зом -0.286 -0.744 0.377 0.339

Удео ак тив ног у укуп-
ном ста нов ни штву -0.243 0.246 0.332 0.229

Удео ви со ко о бра зо ва ног 
ста нов ни штва у укуп ном не-
за по сле ном ста нов ни штву

0.413 -0.728 -0.307 0.275

Из воз по гла ви ста нов ни ка 0.056 -0.234 -0.123 -0.645

Број ста нов ни ка на 
јед ног ле ка ра 0.826 0.474 0.432 0.311

4.3.Ефикасностдискриминационефункције

У овом ис пи ти ва њу, за сно ва но на из ве де ној дис кри ми на ци-
о ној ана ли зи, 64,8% укуп ног бро ја оп шти на је тач но кла си фи ко ва-
но, што је  (6+9+17+9+10)/79 (Tабела 5).  По је ди нач но по сма тра ње 
(оп шти на) се сма тра тач но кла си фи ко ва ном уко ли ко је на ба зи из-
ра чу на тог ско ра дис кри ми на ци о не функ ци је при кљу че но гру пи у 
ко ју је ини ци јал но свр ста на

У слу ча ју две јед на ке гру пе, слу чај на рас по де ла ре зул ти ра ла 
би са 50 % тач них кла си фи ка ци ја Ква ли тет мо де ла дис кри ми на ци-
о не ана ли зе од ре ђен је раз ли ком из ме ђу про цен та тач них кла си фи-
ка ци ја и 50%
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Ста ти стич ка зна чај ност ове раз ли ке утвр ђу је се на ба зи z-те-
ста:

z =  =  =

 

  =  2. 64

Изр ачуната вредност  z = 2.64 већа је од 2 .58, што зн ач и д а је 
ко риш ће ње м  д искрим ин ацион ог м од ела по ст игну та ста тис тички  
знача јн о  бо ља  клас иф ик аци ја пој еди начни х општин а него  н а б ази 
ин иц иј ал не  класифик а ци је , уз ко е фиц иј ент поузданост и  од 99%. 

Та бела 4 
М атр ица ст р ук ту рн их  коефициј ен ата

Фун кц ија Функ ци ја Функц иј а Функциј а
 Просе чна не то плата 0.767 0.058 0.632 -0.026
По кри ве ност уво за из во зом 0.698 -0.461 0.123 0.023
Удео активног  у  укупном 
ст ановниш тву - 0.324 -0.670 0.484 0.281

Удео високообразова-
но г  с тан ов ни штва у 
 уку пн ом незапосл-
еном с та но вни штву

-0 .20 8  0.174 0.258 0.578

Извоз по глави стано вника 0.19 2 -0.4 09  -0 .368 -0.415
Број становника на 
једног лекара 0. 15 8 -0.034  0.730  -0 .535

Табела 5 
Резултати класификације 

И ндекс р азв иј ености  ≤ 50 5075 75100 100125 ≥125 %

≤ 50 6 3 1 0 0 60

50-75 2 9 3 2 0 56

75-100 1 2 17 6 0 65

100-125 0 0 4 9 1 64

≥125 0 0 1 0 10 91

 Укупно 9 14 28 17 11 64.8
Класифи ка ци ја  о пштин а п рема и ндекс у р азвије но ст и  и на 

бази д искрим ина ци он е  ф ункције ,  распоре ђе но  у  4 групе,  упоредн о 
ј е дата у  следећо ј  табели      
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У табели  к ласифи ка ци ја  м оже с е уочити д а је број најразв-
иј ени ји х  општин а о стао непром ење н,  с тим што њихова  р аспоре-
ђе но ст  на основу д искрим ина ци он е  а нализе  н ије и ста Општин е 
Т ешањ  и Жепче с у према д искрим ина ци он ој   анализи  у место  у 
најразв иј ени ју  ( пету г рупу)  сврстан е у  четврт у,  односн о  трећу 
г рупу р еспек тивн о Н асупр от  овоме,о пштин е П осушј е и  Љубушк и 
 су уместо  у четрвт у,  односн о  трећу г рупу,  којима  с у иниција лн о 
п рипада ле ,  сврстан е п рема д искрим ина ци он ој   анализи  у  најразв-
иј ени ју  г рупу ( Табела  6 ).

Број најмање  р азвије ни х  општин а с мањен  је за једну,  али је 
њихова  п рерасп од ела  д ругачи ја  О пштин е К ључ, Доњи В акуф  и 
Јајце с у према д искрим ина ци он ој   анализи  с врстан е у  другу ( Кључ 
и Доњи В акуф) , односн о  трећу г рупу р азвије но ст и  (општин а Ј ајце) 
 Насупр от  овоме,  општин а И лијаш  је уместо  другој  групи к ојој 
 је иниција лн о п рипада ла  с врстан а у  групу н ајмање  р азвије ни х 
 општин а ( Табела  6 ).

5.ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

М оже с е примети ти  д а су средине  г рупа х ијера рх ијс ки 
 поређа не  п о величи ни  п рема о ба метода  к ласифи ка ци је .  Послед ња 
г рупа ј е најразв иј ени ја ,  праћена  ч етврт ом,  и тако д аље,  узимају ћи  
у  обзир  ниво р азвије но ст и  општин а п рема п роменљ иви м  узетим  у 
испити ва ње .

 Ова чињени ца  п отврђ ује  х ипоте зу  о вог испити ва ња  п о којој 
 редосл ед  група о пштин а у  смислу  развије но ст и  коресп он дира  
р едосл ед у г рупа у  складу с а изведе но м  дискрим ина ци он ом  
 анализо м

 Уместо  упоређе ња  р азвије но ст и  на бази с лучајн ог 
 распоре да ,  одабран  је други к ритери ју м  Уколико  ј е коефиц и је нт  
слагања  в ећи о д 50 %, сматра  се да је примено м  дискрим ина ци он е 
 а нализе  п остиг нута  к ласифи ка ци ја  б оља н его и ниција лн а ( на бази 
и ндекс а р азвије но ст и)  Према о вом испити ва њу  ( видети  Т абелу  5 ), 
64,8% општин а ј е тачно к ласифи ко ва но  н а бази д искрим ина ци он е 
 ф ункције ,  што премашу је  5 0 %

Као послед ица  д обије ни х  резулт ата ,  може с е извест и 
 закључ ак  да је евалуац иј а  с тепена  р азвије но ст и  постиг нута  н а бази 
и зведе не  д искрим ина ци он е  а нализе  п риклад нија  н его е валуац иј а  
н а бази и ндекс а р азвије но ст и,  који и ако конципи ра н  као синтети-
чк и п оказа те љ  не изража ва  о дносе  и змеђу  п роменљ иви х  које 
о бјашњ ав ају  с тепен  социо- економс ког  развоја .
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Табела  6  
Дистри буци ја  о пштин а п рема и ндекс у р азвије но-
ст и  и према и зведе но ј  дискрим ина ци он ој   анализи
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 Из добије ни х  резулт ата  м оже с е констат ова ти  д а у групи 
н ајразв иј ени ји х  општин а н ије д ошло  до битних  промена  С вега 
ј една о пштин а и з ове групе п омоћу  д искрим ина ци он е  а нализе  н ије 
к ласифи ко ва на  к ао што је то показа ла  у напред  утврђена  к ласифи-
ка ци ја 

Д искрим ина ци он а  а нализа  п ружа м огућн ост  израчу на ва ња  
с корова  в ажнос ти  променљ иви х  које з начајн о о бјашњ ав ају  с тепен 
 развије но ст и  општин а,  и на бази о вога,  помаже  к од идентифи-
ко ва ња  г рупа р азвије но ст и.  Корист ећ и м одел  дискрим ина ци он е 
 а нализе  о могуће но  ј е идентифи ко ва ње  о них променљ иви х  које с у 
у јакој  повеза но ст и  са степено м  развије но ст и  општин а Ф едера ци је  
Б иХ.

Ода бра не про мен љи ве у мо дел ста ти стич ки зна чај но до при-
но се ди фе рен ци ја ци ји гру па, а то су по кри ве ност уво за из во зом, 
удео ви со ко о бра зо ва ног у укуп ном не за по сле ном ста нов ни штву и 
број ста нов ни ка на јед ног ле ка ра

Пред ност при ме не дис кри ми на ци о не ана ли зе код ис пи ти ва-
ња раз ви је но сти оп шти на огле да се у то ме што је на ба зи дис кри-
ми на ци о не ана ли зе омо гу ће но са гле да ва ње од но са и уну тра шње 
по ве за но сти ко је зна чај но мо гу опи са ти сте пен раз ви је но сти оп-
шти на Фе де ра ци је БиХ 

Дис кри ми на ци о на ана ли за, да кле, пру жа тач ни ји увид у ак-
ту ел но ста ње раз ви је но сти оп шти на не го што то омо гу ћа ва по сма-
тра ње са мо на ба зи уна пред утвр ђе ног ин дек са раз ви је но сти.
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POSSIBILITIESOFEXAMININGTHEDEVELOPMENT
OFMUNICIPALITIESOFCOUNTRIESINTRANSITION

APPLYINGMULTIVARIATEANALYSIS

Resume
Di scri mi nant analysis is one of the mul ti va ri a te sta ti sti cal tec hni-

qu es. Di scri mi nant fun ction analysis is a sta ti sti cal met hod that is used  
for pre dic tion of ca te go ri cal de pen dent va ri a ble (cal led a gro u ping va ri-
a ble) by one or mo re con ti nu o us or bi nary in de pen dent va ri a bles (cal led 
pre dic tor va ri a bles). 

Di scri mi nant fun ction analysis is use ful in de ter mi ning whet her a 
set of va ri a bles is ef fec ti ve in pre dic ting ca te gory mem ber ship. 

Di scri mi nant analysis is used when gro ups are known a pri o ri. 
Each ca se must ha ve a sco re on one or mo re qu an ti ta ti ve pre dic tor me-
a su res, and a sco re on a gro up me a su re. In sim ple terms, di scri mi nant 
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fun ction analysis is clas si fi ca tion - the act of di stri bu ting things in to 
gro ups, clas ses or ca te go ri es of the sa me type.

In the ca se of di scri mi nant fun ction analysis, a sig ni fi cant F test 
al lows clas si fi ca tion ba sed on a li ne ar com bi na tion of pre dic tor va ri a-
bles. 

Di scri mi nant analysis has been wi dely ap plied in a va ri ety of sci-
en ti fic di sci pli nes, but the ac cent in this pa per is on it’s ap pli ca tion in  
eco nomy (so cio-eco no mic re se ar ches).

What is pre sen ted in this pa per is ap pli ca tion of di scri mi nant 
analysis in pre dic tion of gro up mem ber ship of mu ni ci pa li ti es of Fe-
de ra tion of Bo snia and Her ze go vi na, by se ve ral re pre sen ta ti ve in di ca-
tors (net wa ge, % of ac ti ve in to tal po pu la tion, % of per sons with high 
edu ca tion in to tal une ployed po pu la tion, num ber of in ha bi tants per one 
physi cian, ex port per ca pi ta and co ve ra ge of im port by ex port). The-
se in di ca tors re fe red as va ri a bles gi ve the pos si bi lity of mo re ef fi ci ent 
clas si fi ca tion of mu ni ci pa li ti es than it is ac hi e ved by using the in di ca tor 
in dex of de ve lop ment. In dex of de ve lop ment is a synthe tic in di ca tor, 
ma de up out of se ve ral ot her in di ca tors (not in clu ded in di scri mi nant 
fun ction).

By per for med di scri mi nant analysis, it sho wed that mo re than a 
half of mu ni ci pa li ti es are cor rectly clas si fied (64,8% of to tal num ber of 
mu ni ci pa li ti es). This is a fact that ju sti fi es the ap pli ca tion of di scri mi-
nant analysis in this re se arch. Al so, a sta ti sti cal test has been con duc ted 
to pro ve the prac ti cal im por tan ce of ap pli ca tion of this sta ti sti cal tec hni-
que. Z-test va lue sho wed  the sta ti sti cal sig ni fi can ce bet we en ob ta i ned 
per cen ta ge and 50% at the α =0,01.

The best dif fe ren ti a ti ons among gro ups gi ve the fol lo wing va-
i a bles: co ve ra ge of im port by ex port, num ber of in ha bi tants per one 
physi cian and % of per sons with high edu ca tion in to tal une ployed po-
pu la tion

Re se arch con duc ted in this study sho wed that di scri mi nant anal-
ysis gi ves bet ter clas si fi ca tion of mu ni ci pa li ti es by the ir so ci o e co no mic 
de ve lop ment than the clas si fi ca tion using only one synthe tic in di ca tor 
–in dex of de ve lop ment.
Key words:  di scri mi nant analysis, so cio-eco no mic in di ca tors, mu ni ci pa lity 

de ve lop ment, in dex of de ve lop ment,clas si fi ca tion of mu ni ci pa li-
ti es, Fe de ra tion of Bo snia and Her ze go vi na   
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СунЦу

Сажетак
Пред мет ис тра жи ва ња у овом ра ду је без бед но сни ме наџ-

мент при ме њен у оба ве штај ним ор га ни за ци ја ма. Ауто ри се ба ве 
оп штим прин ци пи ма без бед но сног ме наџ мен та у на ве де ним ор-
га ни за ци ја ма, с ци љем да утвр де ње го ве спе ци фич но сти. Као про-
стор ис тра жи ва ња од ре ди ли су зе мље на ста ле ди со лу ци јом СФРЈ, 
са фо ку сом на Ре пу бли ку Ср би ју, Ре пу бли ку Хр ват ску и Бо сну и 
Хер це го ви ну. То ком ис тра жи ва ња ауто ри уоча ва ју спе ци фич но-
сти без бед но сног ме наџ мен та у оба ве штај ним ор га ни за ци ја ма, од 
ко јих не ке про ис ти чу из на сле ђа прет ход не, за јед нич ке др жа ве – 
СФРЈ, а дру ге из при ро де оба ве штај ног ра да.
Кључ не ре чи:  ме наџ мент, без бед но сни ме наџ мент, оба ве штај не ор га ни-

за ци је, опе ра ти вац, , без бед но сна про ве ра, људ ски по тен-
ци ја ли, људ ски ре сур си
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1.БЕЗБЕДНОСНИМЕНАЏМЕНТ

1.1.Појмовноодређењебезбедносногменаџмента

Ме наџ мент се у нај јед но став ни јем сми слу схва та као оба-
вља ње по сла уз по моћ дру гих1), од но сно упра вља ње људ ским по-
тен ци ја ли ма. Под људ ским по тен ци ја ли ма под ра зу ме ва се кре-
а тив ност, мо ти ва ци ја и рад на енер ги ја по треб на за ре а ли за ци ју 
де фи ни са них ци ље ва. То су „укуп на зна ња, вје шти не, спо соб но-
сти, кре а тив не мо гућ но сти, мо ти ва ци ја и ода ност ко јом рас по ла же 
не ка ор га ни за ци ја (или дру штво)“.2) Прин ци пи ме наџ мен та при ме-
њи ви су у свим де лат но сти ма: спор ту, бан кар ству, тр го ви ни, кул-
ту ри. 

Ме наџ мент при ме њен у обла сти без бед но сти на зи ва се без-
бед но сни ме наџ мент. У без бед но сном ме наџ мен ту мо гу се при ме-
ни ти основ не фа зе ме наџ мен та: пла ни ра ње, ор га ни зо ва ње, упра-
вља ње, кон тро ла. По сто је и дру ге, ви ше слој не и тер ми но ло шки 
дру га чи је од ре ђе не фа зе без бед но сног ме наџ мен та. Та ко, по Зо ра-
ну Дра ги ши ћу, про фе со ру и ауто ру књи ге Без бед но сни ме наџ мент, 
основ не функ ци је без бед но сног ме наџ мен та су: пла ни ра ње, ор га-
ни зо ва ње, упра вља ње, ко ор ди на ци ја и кон тро ла. Основ не функ-
ци је без бед но сног ме наџ мен та је су про це њи ва ње ак ту ел них и по-
тен ци јал них без бед но сних прет њи, иза зо ва и ри зи ка, пред у зи ма ње 
ме ра ра ди от кла ња ња опа сно сти, ус по ста вља ње ор га ни за ци је ко ја 
ће би ти спо соб на да за шти ти пред у зе ће или дру гу ор га ни за ци ју од 
свих об ли ка угро жа ва ња, да кон тро ли ше спро во ђе ње без бед но сних 
ме ра и функ ци о ни са ње си сте ма без бед но сти, да пру жа од го ва ра ју-
ће ин фор ма ци је топ-ме на џе ри ма или по ли тич ком ру ко вод ству, да 
из ра ђу је без бед но сне ана ли зе у ци љу оп стан ка и ра ста ор га ни за-
ци је и пру жа ње пу не си гур но сти свим за по сле ни ма. 3) 

Про це њи ва ње без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и прет њи, при-
пре ма и пред у зи ма ње ме ра ра ди от кла ња ња уоче них опа сно сти мо-
же мо озна чи ти као основ не функ ци је без бед но сног ме наџ мен та. 
Ујед но, тре ба има ти у ви ду ин фор ма тив ну функ ци ју, у сми слу упо-
зна ва ња опе ра тив ног и по ли тич ког вр ха са са зна њи ма до ко јих се 
у ра ду до шло. Без бед но сни ме наџ мент укљу чу је и од ре ђе не про-
це ду ре без бед но сног ка рак те ра ко ји ма се под си сте ми без бед но сти 

1) Wil li ams Chuck: Прин ци пи ме наџ мен та, DA TA STA TUS, Бе о град, 2010, стр. 3.

2) Бах ти ја ре вић, Ши бер: Ме наџ мент људ ских по тен ци ја ла, Гол ден мар ке тинг, За греб, 
1999, стр. 16.

3) Дра ги шић, Зо ран: Без бед но сни ме наџ мент, Слу жбе ни гла сник: Уни вер зи тет у Бе о гра ду 
– Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2007, стр. 15.
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до во де у функ ци о нал ну за ви сност с ци љем да се прет ње пред ви де 
и от кло не. Има ју ћи у ви ду да се ра ди о ал тер на тив ним чи ни о ци ма 
без бед но сти, ове про це ду ре мо гу ће је си сте ма ти зо ва ти на про ак-
тив не и ре ак тив не про це ду ре.4) Про ак ти ван при ступ под ра зу ме ва 
про це ну и пред ви ђа ње про бле ма, као и при пре му ме ра за њи хо во 
ре ша ва ње. Без бед но сни ме наџ мент се ета бли рао као ди сци пли на 
на у ка без бед но сти али и као ди сци пли на ме наџ мен та. Без бед но сни 
ме наџ мент као на став ни пред мет по сто ји на ви ше ви со ко школ ских 
уста но ва.5) 

1.2.Менаџментубезбедносниморганизацијама

Без бед но сни ме наџ мент мо же мо по де ли ти на без бед но сни 
ме наџ мент јав ног сек то ра и на без бед но сни ме наџ мент при ват ног 
сек то ра. У без бед но сни ме наџ мент јав ног сек то ра убра ја мо ак тив-
но сти ор га на за ко но дав не и из вр шне вла сти на уна пре ђе њу без-
бед но сти за јед ни це у сми слу од го во ра на без бед но сне иза зо ве, а 
без бед но сни ме наџ мент при ват ног сек то ра уоча ва мо у ор га ни за-
ци ја ма чи ји је циљ пру жа ње услу га за јед ни ци и у ак тив но сти ма 
при вред них су бје ка та на за шти ти вла сти тих ре сур са.

„Ме наџ мент сва ке ор га ни за ци је по себ ну па жњу по кла ња 
без бјед но сти као основ ном усло ву оп стан ка и про спе ри те та. Раз-
ли чи те ор га ни за ци је има ју раз ли чи те без бјед но сне иза зо ве, ри зи ке 
и при јет ње, па се та ко ри зи ци ко ји ма је из ло же на др жа ва као ор га-
ни за ци ја у ве ли кој мје ри раз ли ку ју од иза зо ва ко ји ма је из ло же но 
при вред но пред у зе ће, јав на слу жба или кул тур на уста но ва.“6) Оп-
шти ци ље ви без бед но сне ор га ни за ци је де тер ми ни шу без бед но сни 
ме наџ мент ко јим се без бед но сна ор га ни за ци ја ба ви. Де фи ни са ње 
ци ље ва је при мар на од лу ка у пла ни ра њу, ко је је кључ на фа за про-
це са ме наџ мен та.

У јав ном сек то ру, као што је вој ска, по ли ци ја, оба ве штај но-
без бед но сне слу жбе и слу жба за де ло ва ње у ван ред ним си ту а ци ја-
ма,, ци ље ви ко ји се по ста вља ју ру ко во ди о ци ма свих ни воа пред-

4) Ке ко вић, Зо ран: Без бед но сни ме наџ мент и за шти та од те ро ри зма, Те ро ри зам у са вре ме-
ним усло ви ма 

 (збор ник ра до ва), Ви со ка шко ла уну тра шњих по сло ва, Ба ња Лу ка, 2003, стр. 247-254.

5) На Фа кул те ту без бед но сти Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Фа кул те ту за прав не и по слов не 
сту ди је у Но вом Са ду, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ској ака де ми ји у Бе о гра ду, на Ви со кој 
шко ли уну тра шњих по сло ва Ба ња Лу ка као пред мет Оп шти и без бјед но сни ме наџ мент.

6) Да ни чић, Ми лан: По јам и вр сте без бјед но сног ме наџ мен та, www.sin gi pe dia.com/at tac-
hment.php?at tac hmen tid=677&d PDF стр. 181.
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ста вља ју део др жав не по ли ти ке, на ко ји ру ко во ди о ци ових ор га на 
не ма ју ни ти би сме ли да има ју ути ца ја.7)

2.БЕЗБЕДНОСНИМЕНАЏМЕНТ
УОБАВЕШТАЈНИМОРГАНИЗАЦИЈАМА

2.1.Појамобавештајнеслужбе

Оба ве штај на де лат ност, од но сно ак тив ност, ста ри ја је од 
оба ве штај не ор га ни за ци је. У ис тра жи ва њу ба ви ће мо се оба ве-
штај ним ор га ни за ци ја ма. Де фи ни ци ја оба ве штај не ор га ни за ци је, 
у сми слу про фе си о нал не оба ве штај не слу жбе не пре кид но тр пи из-
ме не. Пре ма аме рич ким схва та њи ма „на зах тев по ли тич ког са ве та 
јед не др жа ве, оба ве штај на слу жба оба вља де лат ност при ку пља ња 
ин фор ма ци ја о мо гућ но сти ма и на ме ра ма стра них вла да, или се 
ба ви при ку пља њем би ло ко је дру ге ин фор ма ци је“.8)Пре ма на ве де-
ном од ре ђе њу слу жба је дeо др жав ног апа ра та, и при ку пља по дат-
ке са мо о стра ним др жа ва ма.

Ју го сло вен ске ен ци кло пе ди је да ју дру га чи ја ту ма че ња јер 
про ши ру ју са др жај ра да оба ве штај не слу жбе, и ујед но чи не раз гра-
ни че ња. „Под пој мом обавeшт ајне слу жбе под ра зу ме ва се, нај оп-
шти је, де лат ност и ор га ни за ци ја, од но сно апа рат ко ји ту де лат ност 
спро во ди.“9)Оба ве штај на слу жба је ор га ни за ци ја али и де лат ност, 
што зна чи да де фи ни ци ја раз ли ку је оба ве штај ну слу жбу у фор мал-
ном и ма те ри јал ном сми слу, од но сно раз ли ку ју се оба ве штај не ак-
тив но сти и оба ве штај на слу жба као ин сти ту ци ја, од но сно ор га ни-
за ци ја. 

„Оба ве штај на слу жба је спе ци фич на ор га ни за ци ја др жа ве, 
ко ја има за да так да при ку пља и из у ча ва, об ра ђу је и ко ри сти оба-
ве штај не по дат ке о дру гим др жа ва ма, као и дру гим де лат но сти ма 
суб вер зив не (под ри вач ке) при ро де. Да ље, оба ве штај на слу жба је 
из раз је дин ства оба ве штај не ор га ни за ци је и оба ве штај не де лат но-
сти: то је спе ци ја ли зо ва на, струч на и ре ла тив но са мо стал на слу-
жба ко ја, као део др жав ног апа ра та, са сво јим сред стви ма и ме то-
да ма де лу је као сред ство по ли ти ке, од но сно по ли тич ког фак то ра 
зе мље (пар ла мен та,  вла де, по ли тич ке пар ти је на вла сти и сл).“10)

7) Дра ги шић, Зо ран: Без бед но сни ме наџ мент, Слу жбе ни гла сник: Уни вер зи тет у Бе о гра ду 
– Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2007, стр. 46.

8) TheEncyclopediaAmericana, Gro li er In cor po ra ted, Dan bury, 1987, том XV, стр. 246.

9) Политичкаенциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1975, стр. 651.

10) Војнаенциклопедија, том VI, Бе о град, 1975, стр. 215.
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За да так оба ве штај не ор га ни за ци је је, зна чи, да при ку пља и 
из у ча ва по дат ке до ко јих до ђе при ме ном сво јих ме то да, до ста ви 
их над ле жним ор га ни ма, ко ји за у зи ма ју ста во ве, од но сно до но-
се по ли тич ке од лу ке. Де фи ни ци ја при ка зу је ком плек сну су шти ну 
оба ве штај не дје лат но сти, на сто је ћи да ука же на од нос оба ве штај не 
слу жбе и зва нич не по ли ти ке.

Оба ве штај на ор га ни за ци ја при пре ма, ко ор ди ни ше и пра ти 
све ак тив но сти ко је за циљ има ју ре а ли за ци ју за да те по ли тич ке 
плат фор ме. Основ на свр ха оба ве штај не ор га ни за ци је у да на шњем 
вре ме ну је да по ли тич ка оштри ца ње ног ко ри сни ка бу де убо ји ти ја, 
од но сно да онај ко је ко ри сти бо ље функ ци о ни ше са слу жбом не го 
без ње. Пред мет ра да оба ве штај не слу жбе у мо дер ном до бу не мо-
же се са пре ци зно шћу од ре ди ти. То због чи ње ни це да оба ве штај ни 
рад ни је са мо усме рен на жи вот у на ци о нал ним окви ри ма јед не др-
жа ве, већ се оба ве штај но по кри ва ју чи та ви ре ги о ни, кон ти нен ти, 
чак и ко смич ка про стран ства.11)

Оба ве штај на ор га ни за ци ја је спе ци ја ли зо ва на ин сти ту ци-
ја ко ја има за циљ да при ме ном оба ве штај них и нео ба ве штај них 
ме то да за шти ти соп стве не ви тал не ре сур се и угро зи про тив нич ке. 
Кад ка же мо „спе ци ја ли зо ва на ор га ни за ци ја“ ми сли мо на усме ре-
ну, пој мов но пре ци зно од ре ђе ну ор га ни за ци ју са из гра ђе ном уну-
тра шњом струк ту ром, као бит ном ка рак те ри сти ком. Та ква ор га-
ни за ци ја је уви јек у слу жби не ког по ли тич ког су бјек та тј. вла де, 
али и по кре та или по ли тич ке пар ти је, па чак и мул ти на ци о нал не 
ком па ни је. 

Оба ве штај на слу жба је увек еко ном ски усло вље на и као де-
лат ност пер ма нент но сто ји уз оне струк ту ре чи јим ин те ре си ма 
слу жи. Без об зи ра на ње не спе ци фич но сти и ор га ни за ци ју, сво-
јим ме то да ма ра да и дру гим свој стви ма у ре ал ној је мо гућ но сти да 
исто вре ме но ма те ри ја ли зу је од ре ђе ни ин те рес, и по врат но ути че 
на са др жај кон цеп ци ја вла да ју ћег фак то ра што је чи ни ње го вим 
са став ним де лом.12)

Она ко ри сти „оба ве штај не и нео ба ве штај не ме то де“, од но-
сно оне ко ји су у мо мен ту при ме не за ве ли ку ве ћи ну љу ди не по зна-
ни ца, на ро чи то за оне пре ма ко ји ма се при ме њу ју. Ко ри сте се тај не 
али и отво ре не оба ве штај не ме то де, тј. оне ко је су сви ма до ступ не, 
али се у овом слу ча ју на мен ски и план ски ко ри сте. Дру ги на зив за 
отво ре не ме то де је  „ко ри шће ње ле гал них мо гућ но сти“.13)  Све то 

11) Ми ла ши но вић, Ра до мир: Тај не па ра ле ле - Оба ве штај на слу жба у ме ђу на род ним од но-
си ма,Че твр ти јул, Бе о град, 1981, стр. 21.

12)   Ми ла ши но вић, Ра до мир: Аме рич ки по ход на свет, ЗАД, Бе о град, 1996, стр. 193.

13) Ан ке та, лич ни кон так ти, зва нич ни кон так ти, ко ри шће ње сред ста ва ин фор ми са ња као 
из во ра по да та ка
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има за циљ да за шти ти соп стве не и угро зи про тив нич ке ви тал не 
ре сур се. Ви тал ни ре сур си су оно што оба ве штај на ор га ни за ци ја 
шти ти (др жа ву, по ли тич ки по крет или пар ти ју, мул ти на ци о нал ну 
ком па ни ју, или пак је дан од ин те ре са на ве де них). Тај не ме то де са-
сто је се у ства ра њу и усме ра ва њу аге на та, при ме ни при кри ве них 
деј ста ва и тај них тех нич ких ме то да, тј. при слу шки ва њу и пре сре-
та њу ко му ни ка ци ја. За нео ба вје штај ним или ак тив ним деј стви ма 
оба вје штај не слу жбе (ства ра ње аге на та од ути ца ја; ства ра ње фрак-
ци ја и гру па; пла си ра ње ин фор ма ци ја и дез ин фор ма ци ја; из ра да 
фал си фи ка та; оства ри ва ње ути ца ја на јав но мње ње; прет ња на си-
љем или при ме на на си ља) оба ве штај не слу жбе по се жу кад же ле да 
пре се ку или пред у пре де од ре ђе ну ак тив ност ко ју су оце ни ле опа-
сном по др жа ву, од но сно су бјект ко ји шти те.

Оба ве штај на слу жба је, ме ђу тим, увек ја сно де тер ми ни са на 
де лат ност. Да би се схва ти ла су шти на оба ве штај не слу жбе нео п-
ход но је об ја сни ти ка рак тер по ли ти ке и по ли тич ке вла сти као сфе-
ре дру штве ног оту ђе ња чо ве ка у сва ком дру штву. Оба ве штај на 
слу жба се мо ра по сма тра ти као део др жав ног апа ра та или, бо ље 
ре ћи, ин стру мент др жав не вла сти, чи ја је свр ха по сто ја ња сра чу на-
та на одр жа ва ње по сто је ћег дру штве ног по рет ка, од но сно очу ва ње 
ин те ре са вла да ју ће кла се.14) Овим слу жба ма др жав но ру ко вод ство 
тре ба да по ста ви ја сне смер ни це за рад, од но сно да из ра ди оба ве-
штај но-без бед но сну плат фор му као оквир за де ло ва ње, ка ко слу-
жбе не би са ме се би да ва ле за дат ке и де фи ни са ле по ли тич ке ци ље-
ве с об зи ром на „уро ђе ну“ те жњу ка са мо стал но сти.

Раз вој оба вје штај не слу жбе на мет нуо је тзв. „гра на ње“ слу-
жбе, од но сно спе ци ја ли за ци ју по по је ди ним обла сти ма. Пр ва и 
основ на по де ла би ла је на вој ну и ци вил ну слу жбу, док је да нас по-
де ла ви ше слој на. Оба ве штај не слу жбе се мо гу по де ли ти по ви ше 
осно ва, као што су: пре ма ка рак те ру ци ље ва (офан зив не и де фан-
зив не), пре ма пред ме ту про у ча ва ња (по ли тич ке, еко ном ске, вој-
не) и пре ма ме сту у оба ве штај ном си сте му (ауто ном не и ре сор не). 
Пред мет на шег про у ча ва ња су ци вил не оба ве штај не слу жбе, од но-
сно ци вил не оба ве штај не ор га ни за ци је.

2.2.ОбавештајнеорганизацијеСрбије,
ХрватскеиБоснеиХерцеговине

Оба вје штај но-без бјед но сни си стем Ре пу бли ке Ср би је уре-
ђен је ни зом за ко на од ко јих су нај зна чај ни ји: ЗаконоБезбедно

14) Ми ла ши но вић, Ра до мир: Аме рич ки по ход на свет, ЗАД, Бе о град, 1996, стр. 191-192. .
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сноинформативнојагенцији15), Законоосновамауређењаслужби
безбедностиСрбије16) иЗаконоВојнобезбедноснојагенцијииВој
нообавештајној агенцији17). За кон о Без бед но сно-ин фор ма тив ној 
аген ци ји Скуп шти на Ср би је усво ји ла је 17.07.2002. го ди не чи ме 
је кон кре ти зо ван ду го на ја вљи ван про цес тран сфор ма ци је Ре со ра 
др жав не без бед но сти, слу жбе ко ја је функ ци о ни са ла као са став ни 
део Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ср би је. Сход но од ред ба-
ма За ко на о осно ва ма уре ђе ња слу жби без бед но сти у Ср би ји Са вет 
за на ци о нал ну без бед ност усме ра ва и ускла ђу је рад слу жби без-
бед но сти та ко што раз ма тра оба ве штај но-без бед но сне про це не и 
до но си за кључ ке ко ји ма од ре ђу је при о ри те те и на чи не за шти те и 
усме ра ва оства ри ва ње на ци о нал них ин те ре са ко ји се спро во де пу-
тем оба ве штај но-без бед но сне де лат но сти.18)

Си стем без бед но сти у Ре пу бли ци Хр ват ској ре фор ми сан је 
сре ди ном 2006. го ди не, ка да је Хр ват ски са бор на сед ни ци од 30. 
ју на до нео Законосигурноснообавјештајномсуставу19). Тим за-
ко ном кон сти ту и са не су две оба ве штај но-без бед но сне слу жбе: ци-
вил на, Си гур но сно-оба вје штај на аген ци ја (СОА) и вој на, Вој на 
си гур но сно-оба ве штај на аген ци ја (ВСОА). До но ше њем За ко на о 
си гур но сно-оба вје штај ном су ста ву  и ње го вим сту па њем на сна гу 
пре ста ле су с ра дом Оба вје штај на аген ци ја (ОА) и Про ту о ба вје-
штај на аген ци ја (ПОА), ко је су се спо ји ле у но ву, Си гур но сно-оба-
вје штај ну аген ци ју (СОА), док је Вој но си гур но сна аген ци ја на ста-
ви ла с ра дом као Вој на си гур но сно-оба вје штај на аген ци ја (ВСОА). 
Ви је ће за на ци о нал ну си гур ност утвр ђу је Годишњесмјернице за
радбезбједноснихслужби и дру ге од лу ке ко ји ма пред сед ник Ре пу-
бли ке и Вла да усме ра ва ју њи хов рад.

Законом о обавјештајно-безбjедносној агенцији Босне и
Херцеговине20)де фи ни сан је рад ци вил не оба ве штај не ор га ни за-
ци је. Пред сјед ни штво Бо сне и Хер це го ви не одо бра ва го ди шњу 
Платформу обавјештајне политике.  Платформу обавјештајне
политике при пре ма Са вјет ми ни ста ра, а усва ја је Пар ла мен тар на 
скуп шти на БиХ. Плат фор ма са др жи оп ште смер ни це за рад Аген-
ци је у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма.

15) Слу жбе ни гла сник РС бр. 42/02

16) Слу жбе ни гла сник РС бр. 116/07

17) Сл. гла сник РС, бр. 88/09

18) За кон о осно ва ма уре ђе ња слу жби без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, Члан 5, Слу жбе ни 
гла сник РС бр. 116 /07

19) На род не но ви не бр. 79/06

20) Слу жбе ни гла сник БиХ бр. 12/04
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2.3.Фазебезбедносногменаџментау
обавештајниморганизацијама

Нај ве ће до стиг ну ће ра то ва ња је на па сти не при ја тељ ске пла-
но ве; за тим сле ди на пад на ње го ве са ве зе; за тим сле ди на пад на 
ње го ву вој ску; а на по след њем ме сту је на пад на не при ја тељ ске 
утвр ђе не гра до ве.21) Пла но ви су дра го це ни и по жељ но је да бу ду 
тај но ви ти. До бро осми шљен план ни је са мо идеј на ски ца за дат ка 
ко ји тре ба оба ви ти, он је утрт пут они ма ко ји на пу то ва ње кре ћу.

Пла ни ра ње под ра зу ме ва од ре ђи ва ње ор га ни за ци о них ци ље-
ва и на чи на да се они оства ре.22) Де фи ни са ње ци ље ва је основ ни 
део пла ни ра ња. Ци ље ви про ис ти чу из на ме ре ме наџ мен та оба ве-
штај не ор га ни за ци је да ре а ли зу је плат фор му обавешт ајнe по ли ти-
ке. Оба ве штај ној ор га ни за ци ји по ста вља ју се углав ном ду го роч-
ни ци ље ви ко ји про ис ти чу из ње не основ не функ ци је – очу ва ња 
устав ног по рет ка. На де фи ни са ње крат ко роч них ци ље ва ути че без-
бед но сна си ту а ци ја и ди на ми ка без бед но сних кре та ња. У без бед-
но сном ме наџ мен ту по ред де фи ни са ња ци ље ва од ве ли ке ва жно-
сти је и без бед но сна про це на. Без бед но сна про це на за сни ва се на 
ре ал ним по ка за те љи ма ак ту ел ног ста ња, она је ду бин ско сни ма ње, 
по глед ис под по вр ши не, ко ји тре ба да пру жи од го во ре на низ пи-
та ња. 

Без бед но сна про це на тре ба да од го во ри на сле де ће: ко ји су 
глав ни без бед но сни иза зо ви, ри зи ци и прет ње за јед ни ци или ор-
га ни за ци ји ко ја је пред мет за шти те; ка ква је при ро да кон крет них 
без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и прет њи и ка ко би се они мо гли 
ис по љи ти у про це њи ва ном пе ри о ду, ко су но си о ци без бед но сног 
угро жа ва ња, ко су њи хо ви са ве зни ци, а ко про тив ни ци; ка кве су 
на ше по ли тич ке, ка дров ске, ор га ни за ци о не, тех нич ко-тех но ло шке 
и фи нан сиј ске мо гућ но сти да се су прот ста ви мо угро жа ва њу?23)

Де фи ни са ње ци ље ва и из ра да без бед но сне про це не су 
основ ни еле мен ти пла ни ра ња. Пла но ви мо гу би ти стра те шки, опе-
ра тив ни и так тич ки. Сва ка ко да је нај ва жни ји стра те шки план у 
без бед но сном ме наџ мен ту јав на по ли ти ка у обла сти без бед но сти. 
Јав на по ли ти ка је скуп ме ра ко је се пла ни ра ју пред у зе ти ка ко би 
се ре а ли зо ва ле на ме ре вла де. Мајкл Хил (Mic hael Hill) у сво јој по-

21) Цу, Сун: Све о бу хват но уме ће ра то ва ња, Ал на ри, Бе о град, 2005, стр. 67.

22) Wil li ams, Chuck: Прин ци пи ме наџ мен та, DA TA STA TUS, Бе о град, 2010, стр. 4.

23) Дра ги шић, Зо ран: Без бед но сни ме наџ мент, Слу жбе ни гла сник: Уни вер зи тет у Бе о гра ду 
– Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2007, стр. 47.
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зна тој књи зи  Процесстварањајавнихполитика24) на гла ша ва да је 
пре не го се поч ну пред ла га ти по ли ти ке ко је су ал тер на ти ва по сто-
је ћи ма, или се пред ло жи ал тер на тив ни на чин кре и ра ња по ли ти ка 
- ва жно по ку ша ти схва ти ти ка ко се по ли ти ке кре и ра ју. 

Рад и уоп ште ефи ка сност оба ве штај не ор га ни за ци је у ве ли-
кој ме ри за ви си од зна ча ја ко ји се ор га ни за ци ји да је у дру штве ном 
си сте му, као и од сред ста ва ко ја се у њу ула жу. Ме наџ мент ко ри сти 
бу џет као ин стру мент за са гле да ва ње по треб них нов ча них сред ста-
ва за оства ре ње по је ди них ак тив но сти. Због то га се бу џет ја вља 
као спе ци фи чан план ски до ку мент.25)Бу џет ска сред ства пред ви ђе-
на за оба ве штај ну ор га ни за ци ју су по гон ско го ри во нео п ход но за 
рад ор га ни за ци је. Бу џет је, ујед но, и кон трол ни дру штве ни ме ха-
ни зам над оба ве штај ном ор га ни за ци јом.

Ме ђу тим, без об зи ра да ли се фи нан сиј ска сред ства из ра-
жа ва ју у ве ли ким из но си ма или су скром на, ор га ни за ци о на she ma 
оба ве штај них ор га ни за ци ја  на про сто ру ко ји ис тра жу је мо ве о ма 
је слич на. Све и јед на оба ве штај на ор га ни за ци ја мо ра да ре ши пи-
та ње ко ор ди ни са ња и по де ле над ле жно сти сво јих ор га ни за ци о них 
де ло ва, од но сно да усво ји тех но ло ги ју ра да ко ја ће омо гу ћи ти да 
ор га ни за циј ске је ди ни це бу ду ефи ка сне ка ко би обез бе ди ле ква-
ли тет не по дат ке и исте бла го вре ме но до ста ви ле се би над ре ђе ним 
ин стан ца ма. При то ме се под ра зу ме ва да сва ка „ка ри ка у лан цу“ 
про из вод не тех но ло ги је да мак си ма лан до при нос ка ко би по да так 
по стао ин фор ма ци ја. Од по чет ног, „си ро вог“ по да тка до ин фор ма-
ци је ко ја се до ста вља др жав ним ор га ни ма пут ни је ни јед но ста ван 
ни бе за злен, а ка сни ти се не сме. До би је ни по да так оба ве штај на 
ор га ни за ци ја тре ба да про ве ри и да се пре ма ње му аде кват но по-
ста ви.

2.4.Функционисањеобавештајнеорганизације

Ка ко из гле да ор га ни за ци о на струк ту ра у ко јој се од ви ја по-
ме ну ти про цес? На вр ху пи ра ми де на ла зи се цен тра ла оба ве штај не 
ор га ни за ци је. Цен тра ли су под ре ђе ни цен три, а цен три ма ни жи ор-
га ни за ци о ни об ли ци – пот цен три. Пункт је сле де ћи у хи је рар хиј-
ском ни зу, а по след њи је оба ве шта јац, од но сно опе ра тив ни рад ник.

Аспект ор га ни за ци је оба ве штај не слу жбе зна ча јан је и из 
раз ло га што ука зу је на прав це де ло ва ња, од но сно ци ље ве и ме то де 
де ло ва ња, сред ства ко ја се ко ри сте и др. 

24) Hill, Mic hael: Про цес ства ра ња јав них по ли ти ка, Фа кул тет по ли тич ких зна но сти Све у-
чи ли шта у За гре бу, За греб, 2010, стр. 14.

25) Дра ги шић, Зо ран: Без бед но сни ме наџ мент, Слу жбе ни гла сник: Уни вер зи тет у Бе о гра ду 
– Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2007, стр. 85.
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Цен тра ла је ру ко вод ни део оба ве штај не ор га ни за ци је од го-
во ран за ње но пра вил но и ефи ка сно функ ци о ни са ње. Цен тра ле 
мо гу би ти ло ци ра не у не ком од ми ни стар ста ва (од бра не, спољ них 
или уну тра шњих по сло ва) или су ауто ном не, ако су из дво је не и 
ди рект но од го вор не пред сед ни ку ре пу бли ке или вла де. Цен тра-
ла мо же има ти раз ли чит на зив – ди рек ци ја, ди рек то риј и слич но. 
Основ ни за да так овог те ла је кре и ра ње и спро во ђе ње по ли ти ке у 
оба ве штај ном ра ду, што под ра зу ме ва из бор ме та и де фи ни са ње 
оба ве штај них ци ље ва, опре де љи ва ње за но си о це оба ве штај них 
про до ра и опе ра ци ја пре ма ме та ма, а ру ко вод но те ло да је и ко нач-
ну реч ка да се ра ди о оба ве штај ним про це на ма и екс тер ним ин фор-
ма ци ја ма. Цен тра ла има ви ше сво јих хо ри зон тал них ор га ни за ци о-
них је ди ни ца (упра ве, сек то ри, ди рек ци је, би рои). 

У ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма нај ва жни је су је ди ни ца за 
опе ра тив не по сло ве и је ди ни ца за ана ли тич ке по сло ве, иако је 
функ ци о ни са ње оба ве штај не ор га ни за ци је не за ми сли во без ка-
дров ске и слу жбе за фи нан си је, је ди ни це ко ја се ба ви одр жа ва њем 
и за шти том си сте ма ве зе, и је ди ни це за при ме ну и екс пло а та ци ју 
опе ра тив не тех ни ке. Је ди ни ца за опе ра тив не по сло ве про во ди без-
бед но сну по ли ти ку. Уну тра шња рас по де ла по сло ва у овој ор га ни-
за ци о ној је ди ни ци оба вља се про блем ски, од но сно пре ма ка рак-
те ру по да та ка. Са вре ме ни те о ре ти ча ри, као што је Мајк Хар ман 
(Mic hael Har man) го во ре о дви је основ не ак тив но сти оба ве штај не 
ак тив но сти – са бир ној ак ци ји и цен трал ној ана ли зи26). У си сте му 
без бед но сти, сва ки са рад ник, сва ко слу жбе но ли це, ну жно је у не-
кој ме ри и ана ли ти чар. На то нас упу ћу је и по де ла на опе ра тив но-
ин тер вент ну и ис тра жи вач ко-ин струк тив ну ана ли ти ку.27)

Оба ве штај ни или опе ра тив ни цен тар је при мар на је ди ни-
ца оба ве штај не ор га ни за ци је. Цен тар је не по сред но ан га жо ван на 
при ку пља њу по да та ка и оба вља њу дру гих за да та ка де фи ни са них у 
про грам ским до ку мен ти ма ко је са чи ни цен тра ла. 

Цен тар има „пре сли ка ну“ ор га ни за ци о ну she mu цен тра ле, 
од но сно, цен тар је цен тра ла у ма лом. Оно што је у цен тра ли ди-
рек ци ја, упра ва или сек тор, у цен тру је оде ле ње, од сек или би ро. 
Ра зу мљи во је да се број ност опе ра тив ног са ста ва у цен тру при ла-
го ђа ва без бед но сним при ли ка ма. Цен три су сме ште ни у ве ћим ме-
сти ма или не по сред но уз гра ни цу су сед не др жа ве. Цен тар се мо же 
на ла зи ти и на те ри то ри ји про тив ни ка, од но сно др жа ве пре ма ко јој 

26) Har man, Mic hael: In tel li gen ce po wer in pe a ce and war,Royal In sti tu te of In ter na ti o nal Af fa-
ris, Cam brid ge, 1996.

27) Не ђо Да ни ло вић и Сла во мир Ми ло са вље вић, Осно ве без бед но сне ана ли ти ке, Слу жбе-
ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 66.
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се про во ди оба ве штај на де лат ност. У том слу ча ју цен тар мо ра би-
ти при кри вен па се на ла зи у са ста ву ди пло мат ског или при вред-
ног пред став ни штва. Вр ста по да та ка ко ја ин те ре су је оба ве штај ни 
цен тар за ви си од ка рак те ра оба ве штај не ор га ни за ци је. На при мер, 
вој на оба ве штај на ор га ни за ци ја то ком три ја же по да та ка до ко јих 
до ђе при о ри тет ће да ти по да ци ма ко ји се од но се на вој не по тен ци-
ја ле про тив ни ка, стра те шким пла но ви ма ми ни стар ства од бра не и 
дру гим ре ле вант ним по да ци ма ко ји се ти чу про тив ни ко вих ору жа-
них сна га.

Пот цен тар је са став ни дио цен тра, од но сно цен тру под ре ђе-
на ор га ни за ци о на је ди ни ца. Кон сти ту и са ње цен тра че сто дик ти ра 
без бед но сна си ту а ци ја. Ци ље ви пот цен тра иден тич ни су ци ље ви-
ма цен тра, а раз ли ка се са сто ји у ши ри ни за хва та ња без бед но сног 
про бле ма и про сто ра на ко јем се де лу је. По сто је раз ли чи ти об ли ци 
пот цен тра, у прак си су по зна ти оде ле ње, од сек и де та шман. Пот-
цен тар, као и цен тар, мо же би ти ло ци ран на те ри то ри ји сво је, али 
и зе мље про тив ни ка. 

3.УПРАВЉАЊЕЉУДСКИМРЕСУРСИМАУ
ОБАВЕШТАЈНИМОРГАНИЗАЦИЈАМА

У за пад но е вроп ским зе мља ма, као и у Сје ди ње ним Др жа ва-
ма, за при пад ни ка оба ве штај не ор га ни за ци је, од но сно за оно га ко 
је у про фе си о нал ном рад ном од но су, ко ри сти се на зив агент или 
спе ци ја лан агент. У ју го сло вен ској прак си у упо тре би је био из раз 
опе ра тив ни рад ник или опе ра ти вац, ко ји се за др жао и у зе мља ма 
на ста лим ди со лу ци јом СФРЈ, али се за про фе си о нал ног при пад ни-
ка оба ве штај не ор га ни за ци је ко ри сти и тер мин оба ве шта јац. Глав-
ни за да так опе ра тив ца је да ство ри са рад нич ку мре жу, при че му се 
ми сли на мре жу по зи ци ја по сред ством ко је ће мо ћи да до ђе до ква-
ли тет них по да та ка. Са рад ник се ства ра и у то ме се огле да ве шти на 
опе ра тив ца. За раз ли ку од опе ра тив ца, са рад ник ни је у про фе си-
о нал ном рад ном од но су са  оба ве штај ном ор га ни за ци јом, већ се 
из ме ђу оба ве штај не ор га ни за ци је и са рад ни ка ус по ста вља од нос 
са обо стра ним оба ве за ма. 

Да ли ће са рад ник по ста ти вр хун ски и ус пе ти да се мак си-
мал но ин фил три ра у про тив нич ке струк ту ре, ко ли ко од са рад ни ка 
то ли ко за ви си и од уме ћа опе ра тив ца. Тај но при ку пља ње по да та ка 
прот ка но је пер ма нент ном опа сно шћу. Рад са „жи вим из во ри ма“, 
ка ко се још на зи ва одр жа ва ње са рад нич ке или аген тур не мре же, 
нај суп тил ни ји је део ак тив но сти оба ве штај не ор га ни за ци је. По ред 
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озбиљ ног ра да на ства ра њу и одр жа ва њу са рад нич ке мре же, нео-
п ход но је да опе ра ти вац има уро ђен та ле нат за по сао ко јим се ба-
ви и да га не пре кид но раз ви ја.  Као што са рад ник са опе ра тив цем  
до го ва ра из вр ше ње пла ни ра них за да та ка, то исто опе ра ти вац чи ни 
са се би над ре ђе ним ме на џе ром пр ве ли ни је, од но сно ше фом де та-
шма на, од се ка или оде ле ња. На исти на чин пре но си се и по да так 
до ко јег са рад ник до ђе, од но сно по да так се из оде ле ња про сле ди у 
цен тар, а за тим, за ви сно од зна ча ја, по да так пу ту је у цен тра лу где 
мо же, а не мо ра, по ста ти ин фор ма ци ја.  

Тер ми но ло ги ја со ци ја ли стич ког на сле ђа, кон крет но из ра зи 
„ка дар“ и „ка дро ви“ те шко и спо ро усту па ме сто из ра зи ма ко ји су 
од ли ка мо дер ног ме наџ мен та као што су „људ ски ре сур си“, „људ-
ски по тен ци ја ли“, „људ ски ка пи тал“ и слич но. Ме ђу тим, то је у 
те о ри ји оба ве штај не де лат но сти не ми нов ност под јед на ко као што 
је у оба ве штај ној ме то до ло ги ји по ста ло не ми нов но да се пра те и 
при ме њу ју но ве тех но ло ги је. Исто та ко, тра ди ци о нал но нај ви ше 
упра жњи ван ме тод – ко ри шће ње жи вих из во ра и опе ра тив не тех-
ни ке, по ти ску је се у ко рист ин фор ма ти ке и пре тра жи ва ња отво ре-
них из во ра, пр вен стве но дру штве них мре жа и ко ри шће ња дру гих 
мо гућ но сти ко је је отво рио ин тер нет.

Де фи ни ци ја људ ских по тен ци ја ла, ко ју ће мо при хва ти ти, 
ука зу је да се под на ве де ном син таг мом под ра зу ме ва „укуп ност 
људ ских по тен ци ја ла у ор га ни за ци ји, ко ји чи не зна ња, спо соб но-
сти, ве шти не, кре а тив ност, мо ти ва ци ју и рад ну енер ги ју по треб ну 
за оства ри ва ње ор га ни за ци о них ци ље ва. То је укуп на ин те лек ту ал-
на, пси хич ка, фи зич ка и со ци јал на енер ги ја ко ја мо же да се раз ви је 
у оства ри ва њу ор га ни за ци о них ци ље ва“28).

Ода бир ка дро ва ко ји ће ра ди ти у оба ве штај ној ор га ни за ци ји 
у зе мља ма на ста лим ди со лу ци јом СФРЈ за др жао је не ке ка рак те-
ри сти ке из ју го сло вен ске прак се. Ге не рал но опре де ле ње је да при-
о ри тет има ју кан ди да ти с ди пло мом фа кул те та дру штве ног сме ра. 
Без бед но сна про ве ра по да та ка и да ље је ва жан па ра ме тар, с тим да 
су кри те ри ји из ме ње ни. У пред рат ној, ју го сло вен ској прак си, нај-
ва жни ји део про ве ре од но сио се на опре де ле ње по ро ди це и ши ре 
род би не у Дру гом свет ском ра ту, у сми слу да ли су би ли на стра ни 
пар ти зан ског по кре та или стра не ко ја је оква ли фи ко ва на као ко-
ла бо ра ци о ни стич ка. На тај на чин у оба ве штај ним ор га ни за ци ја ма 
СФРЈ, као што су Слу жба др жав не без бед но сти (СДБ) и Упра ва 
без бед но сти ЈНА ство ре на је за тво ре на струк ту ра љу ди ко ја је ли-
чи ла на ка сту. Да нас се без бед но сна про ве ра ба зи ра на пре тра жи-

28) Пр жуљ, Жив ка: Осно ве ме наџ мен та људ ских ре сур са, Фа кул тет за по слов ни ин жи ње-
ринг и ме наџ мент, Ба ња Лу ка, 2006, стр. 11.
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ва њи ма ка зне них еви ден ци ја и лич ним свој стви ма кан ди да та. Пре-
по ру ка је и да ље ве о ма ва жна.

Флук ту а ци ја људ ских по тен ци ја ла у оба ве штај ној ор га ни-
за ци ји је сла ба. Ве ли ка флук ту а ци ја ни је до бра за оба ве штај ну 
ор га ни за ци ју, али је отво ре но пи та ње еду ка ци је и уса вр ша ва ња 
људ ских по тен ци ја ла, јер при ме на мо дер не тех но ло ги је то под ра-
зу ме ва. У том кон тек сту при мер вре дан по ме на је кон сти ту и са ње 
Ака де ми је за на ци о нал ну без бед ност, ко ја ће шко ло ва ти ка дро ве 
за по тре бе БИА-е29), а што је од раз схва та ња ме наџ мен та БИА-е 
о зна ча ју људ ског ка пи та ла. Осим об у ча ва ња у спе ци ја ли стич ким 
ве шти на ма, под јед на ко је ва жно да људ ски по тен ци ја ли оба ве-
штај не ор га ни за ци је има ју ши ре обра зо ва ње30), та ко да им по зна-
ва ње Европ ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма, и уоп ште, обла сти 
људ ских пра ва, не бу де на мар ги ни ин те ре со ва ња.31)

При ме на пре сре та ња ко му ни ка ци ја и уоп ште, тех ни ка ко је 
су у За ко ну о кри вич ном по ступ ку озна че не као „по себ не ис тра-
жне рад ње“ (БиХ) од но сно „по себ не до ка зне рад ње“ (Ре пу бли ка 
Ср би ја) би ле су део спе ци фич не ме то до ло ги је оба ве штај не ор га-
ни за ци је. ЗКП је по ме ну ту ме то до ло ги ју учи нио до ступ ном и дру-
гим аген ци ја ма за про во ђе ње за ко на, а спе ци фич ност ко ја се за-

29) Про фе сор др Дра ган Си ме у но вић, вр ши лац ду жно сти ди рек то ра Ака де ми је 
за на ци о нал ну без бед ност, об ја шња ва за „По ли ти ку” да се има ла у ви ду по-
зи тив на прак са дру гих спе ци фич них ви со ко школ ских уста но ва, пре све га вој-
них и ме ди цин ских. Ре ци мо, док тор на ВМА, ко ји је би ран у зва ње про фе со ра, 
ра ди свој ле кар ски по сао, а ка да је по треб но – одр жи сту ден ти ма ча со ве.

 – По што је у пи та њу вр ло спе ци фич на ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја, у чи јем про-
гра му око 90 од сто пред ме та чи не стру ков ни и стру ков но-апли ка тив ни пред ме ти, ра зу-
мљи во је да ин сти ту ци је ко је се ба ве на ци о нал ном без бед но шћу пред ста вља ју на став-
нич ку ба зу за та кве пред ме те. Ван тих ин сти ту ци ја за не ке од пред ме та би ло би те шко, 
па и не мо гу ће на ћи ква ли фи ко ва не на став ни ке – об ја шња ва про фе сор Си ме у но вић и 
до да је да се на тај на чин „у овим те шким еко ном ским вре ме ни ма ште ди и бу џет, јер 
не ће би ти по тре бе да се за по шља ва ве ли ки број но вих на став ни ка и са рад ни ка”.

 Др Си ме ну но вић та ко ђе ис ти че да се под ра зу ме ва да сви ко ји бу ду уче ство ва ли у на ста-
ви мо ра ју има ти зва ња и мо ра ју би ти иза бра ни у скла ду са за ко ном, би ло да се ра ди о 
про фе со ру стру ков них сту ди ја би ло аси стен ту.

 http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Dru stvo/I-ope ra tiv ci-BIA-pro fe so ri-fa kul te ta.sr.html Пре у зе-
то 11.11.2013.

30) Ака де ми ја ће при ма ти мак си мум 30 сту де на та го ди шње, јер је реч о елит ним сту ди ја ма, 
где ће сва ком по је дин цу би ти по све ће но мно го вре ме на. Сту ди је ће тра ја ти три го ди не. 
Пре да ва чи ће пр вен стве но би ти из ре до ва БИА, јер се ра ди о вр ло спе ци ја ли зо ва ним 
стру ков ним сту ди ја ма ко је об у хва та ју три по ља: тех нич ко-тех но ло шких, при род но-ма-
те ма тич ких и дру штве но-ху ма ни стич ких на у ка. Сту ден ти ће по за вр шет ку шко ло ва ња 
до би ја ти зва ње стру ков ни ин же њер на ци о нал не без бед но сти. Из ра зит ак це нат је и на 
тзв. ве шти на ма без ко јих се спе ци фич ни без бед но сни по сло ви ка кве оба вља ју при пад-
ни ци аген ци ја за на ци о нал ну без бед ност не мо гу за ми сли ти. http://www.no vo sti.rs/ve-
sti/na slov na/dru stvo/ak tu el no.290.html:435819-Dra gan-Si me u no vic-I-na u kom-na-te ro ri ste 
Пре у зе то 11.11.2013.

31)  Purg Adam: Pri mer jal ni ob ve šče val ni si ste mi, Vi so ka po li cij ko-var nost na šo la, Љу бља на, 
2002, стр. 141.



СПМброј3/2014,годинаXXI,свеска45. стр.283300.

296

др жа ла са сто ји се у из бо ру ме та и при сту пу. На и ме, оба ве штај на 
ор га ни за ци ја на сто ји да са гле да ши ри кон текст у ко јем ме та де лу је 
при че му је у фо ку су ис тра жи ва ња про фил лич но сти, кон так ти и 
бли ске ве зе, с ци љем да се са гле да ју сте пен дру штве не опа сно сти 
и про це си ко ји су у то ку, ка ко би се др жав ни врх упо зо рио на без-
бед но сне прет ње. Дру ге аген ци је за про во ђе ње за ко на, као што 
је кри ми на ли стич ка по ли ци ја, то ком при ме не по ме ну тих ме ра за 
циљ има ју до ку мен то ва ње би ћа кри вич ног де ла и усме ре не су ка 
при ку пља њу до ка за.

Мо жда нај ва жни ја спе ци фич ност оба ве штај не ор га ни за ци је 
огле да се у ути ца ју на до но ше ње ва жних др жав них од лу ка. Јед-
на од зна чај ки цен тра ли зо ва ног мо де ла јест да да кров на ор га ни-
за ци ја, ко ја је и са ма јед на од слу жби, зна чај но утје че утје че на 
функ ци о ни ра ње ци је лог оба вје штај но-си гур но сног су ста ва, на ње-
го во стра те гиј ско усмје ра ва ње и од ре ђи ва ње при о ри те та, та ко да 
слу жбе, а осо би то кров на, оп ће ни то има ју ве ћи утје цај на во ђе ње 
укуп не др жав не по ли ти ке не го што је то слу чај у ре сор ном мо де лу 
у ко јем стра те гиј ско усмје ра ва ње и од ре ђи ва ње при о ри те та слу-
жби оста је у пот пу ној над ле жно сти по ли тич ког вођ ства зе мље.32) У 
свим зе мља ма на ста лим ди со лу ци јом СФРЈ ци вил не оба ве штај не 
ор га ни за ци је су ауто ном не, док су вој не оста ле ре сор не. То зна чи 
да су оба ве штај ним ор га ни за ци ја ма као што су Без бед но сно- ин-
фор ма тив на аген ци ја (БИА), Оба вје штај но-си гур но сна аген ци ја 
(СОА) и Оба вје штај но-без бјед но сна аген ци ја БиХ (ОБА) мо гућ но-
сти на ко је ука зу је прет ход ни на вод отво ре не.

3.1.Контроларада
Кон тро ла оба ве штај них ор га ни за ци ја под ра зу ме ва да се нај-

пре раз лу чи уну тра шња (ин тер на) од спољ не (ци вил не) кон тро ле. 
Ци вил на кон тро ла је да ле ко ва жни ја, док се ин тер на, на при мер, 
огле да у мо гућ но сти спро во ђе ња ди сци плин ског по ступ ка про тив 
при пад ни ка оба ве штај не ор га ни за ци је. Кон тро ла оба ве штај них 
ор га ни за ци ја од стра не из вр шне вла сти је сво је вр стан упра вљач-
ки на чин кон тро ле, пре би се мо гло ре ћи да ме ха ни зме кон тро ле 
власт ви ше ко ри сти за упра вља ње слу жбом, док је са ма кон тро ла 
углав ном у дру гом пла ну. Кон тро ла оба ве штај ног сек то ра од стра-
не пар ла мен та има ви ше зна ча ја за за шти ту гра ђа на. Кон тро ла оба-
ве штај не ор га ни за ци је од стра не из вр шне вла сти не уле ва по ве ре-
ње. Пар ла мент је та ин сти ту ци ја ко ја тре ба да за шти ти дру штво 
од зло у по тре бе оба ве штај не ор га ни за ци је у по ли тич ке свр хе, јер 

32) Озрен Жу нец и Дар ко До ми шља но вић: Оба вје штај но си гур но сне слу жбе Ре пу бли ке Хр-
ват ске, На кла да Ја сен ски и Турк, За греб, 2000,  стр. 201.
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оба ве штај не ор га ни за ци је тре ба да бу ду по ли тич ки не у трал не, да 
се при др жа ва ју про фе си о нал не ети ке и да де лу ју уну тар гра ни ца 
свог за кон ског окви ра.

Де ло тво ран пар ла мен та ран над зор је по стао ве о ма би тан ка-
ко би од го во ри оба ве штај них ор га ни за ци ја на пла не тар не и ре ги-
о нал не прет ње би ли кон ци пи ра ни и спро ве де ни уз пу ну тран спа-
рент ност и од го вор ност. Од су ство пар ла мен тар ног над зо ра ства ра 
опа сност да би оба ве штај на ор га ни за ци ја мо гла по гре шно да про-
ту ма чи сво ју уло гу и да се по на ша као др жа ва у др жа ви, а као та ква 
она је увек озбиљ на пре пре ка раз во ју дру штва.

У Хр ват ској у За ко ну о си гур но сним слу жба ма по дроб но је 
опи сан и на чин над зо ра над њи ма, али су мно ге од ред бе до да нас 
оста ле са мо мр тви па ра гра фи. Ви је ће за ци вил ни над зор ипак за-
слу жу је па жњу и чи ње ни ца да је хр ват ска јав ност ве о ма осе тљи ва 
на по ја ве зло у по тре бе оба ве штај не ор га ни за ци је. У Ср би ји, за ко-
но да вац шкр то го во ри о мо гућ но сти кон тро ле ци вил не оба ве штај-
не слу жбе, и то пра во да је Скуп шти ни Ср би је. Ме ђу тим, не по сто ји 
стал ни скуп штин ски од бор за раз ма тра ње ових пи та ња, већ се пар-
ла мен тар на кон тро ла од ви ја пре ко оба ве зе под но ше ња из ве шта ја 
о ра ду БИА-е На род ној скуп шти ни и то све га два пу та го ди шње33), 
то ком за се да ња Ко ми си је за од бра ну и без бед ност. 

Има ју ћи у ви ду све ни јан се и спе ци фич но сти, те не ми нов не 
раз ли ке у за ви сно сти од зе мље у ко јој де лу ју, мо же мо из дво ји ти 
три мо де ла кон тро ле и то: мо дел пар ла мен тар не кон тро ле, мо дел 
кон тро ле од стра не из вр шне вла сти и мо дел ци вил не кон тро ле. 
Пар ла мен тар ни мо дел кон тро ле оба ве штај них ор га ни за ци ја об у-
хва та: до но ше ње  за ко на за де фи ни са ње ра да, овла шће ња и ор га-
ни за ци је оба ве штај не слу жбе; кон тро лу ње ног де ло ва ња и при ме не 
ме ра за тај но при ку пља ње по да та ка; одо бра ва ње го ди шњег бу џе та 
и кон тро лу по тро шње, одо бра ва ње плат фор ме о ра ду оба ве штај не 
ор га ни за ци је и кон тро лу за ко ни то сти ње ног ра да, те кон тро лу за-
ко ни то сти при ме не ме ра за тај но при ку пља ње по да та ка.  И на да-
све, за шти ту људ ских пра ва. 

Пар ла мен тар на кон тро ла од ви ја се на три ни воа и то: рад 
пар ла мен та као за ко но дав не вла сти, рад  стал ног пар ла мен тар ног 
те ла са за дат ком да над гле да и кон тро ли ше рад оба ве штај них ор-
га ни за ци ја и ра дом спе ци јал не ко ми си је ко ју одо бра ва пар ла мент 
у слу ча је ви ма кри зних си ту а ци ја, по ли тич ких афе ра или скан да ла. 

Упра вља ње оба ве штај ном ор га ни за ци јом и кон тро ла слу жбе  
у за ко ни то сти ње ног ра да и ефи ка сно сти де ло ва ња су два основ на 

33)  Члан 17 За ко на о Без бед но сно-ин фор ма тив ној аген ци ји, Сл. гла сник РС, бр. 42/2002 и 
111/2009
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сег мен та мо де ла кон тро ле из вр шне вла сти. У ве ћи ни мо дер них др-
жа ва мо дел упра вља ња и кон тро ле оба вје штај ним ор га ни за ци ја ма 
се по ве ра ва спе ци ја ли зо ва ним те ли ма из вр шне вла сти чи је по сто-
ја ње и де ло круг ра да су де фи ни са ни за ко ном. 

Ци вил на кон тро ла оба ве штај них ор га ни за ци ја под ра зу ме ва 
не за ви сна, за ко ном уте ме ље на те ла ко ја чи не пред став ни ци гра-
ђан ских гру па и јав не лич но сти, са овла шће њи ма над зо ра и кон-
тро ле оба ве штај них ор га ни за ци ја. У Хр ват ској је име но ва но не-
за ви сно гра ђан ско те ло за над зор оба ве штај них ор га ни за ци ја ко је 
пред ста вља пар ла мен тар ну ко ми си ју за над зор. Чла но ви пар ла-
мен тар не ко ми си је се би ра ју ван са ста ва пар ла мен та, из ре да јав-
них лич но сти од угле да. Ово те ло још ни је по ка за ло сво ју пу ну 
де ло твор ност у прак си.  Зна ча јан део овог мо де ла кон тро ле у Ср-
би ји чи не ме ди ји. Иако не фор ма лан ме ха ни зам, ме ди ји су у мно-
гим си ту а ци ја ма би ли од кључ не ва жно сти да се не ке зло у по тре бе 
оба ве шта них ор га ни за ци ја  раз от кри ју.34)
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Si me u no vic-I-na u kom-na-te ro ri ste

PredragCeranic,VladimirMarinkovic,DudaBalje

SAFETYMANAGEMENTIN
INTELLIGENCEORGANIZATIONS

Resume
In the in tel li gen ce or ga ni za tion, ge ne ral prin ci ples of se cu rity 

ma na ge ment: plan ning, or ga ni zing, ma na ging and con trol ling are ap-
plied. Ho we ver, the in tel li gen ce or ga ni za tion is a spe ci fic in sti tu tion. 
In the ob ser ved area, so me spe ci fics are a part of the he ri ta ge of the 
for mer sta te - Yugo sla via, which is re flec ted in the se lec tion of hu man 
re so ur ces, which is do ne with no adver ti zing of the post, but by re-
com men da tion. In sti tu tion of da ta check is still im por tant, alt ho ugh it 
suf fe red struc tu ral chan ges. Ot her spe cial fe a tu res ari se from the na tu re 
of in tel li gen ce work. Sec recy is the main cha rac te ri stic of in tel li gen ce 
or ga ni za tion to the ex tent that sec recy be co mes a cha rac ter tra it of in-
tel li gen ce agents. Com mit ment to work is very con spi cu o us, so sec recy 
ma kes hu man re so ur ces (in tel li gen ce agents) to de pend on each ot her. 
Only in con ver sa tion with a fel low agent they feel at ho me. Ho we ver, 
the na tu re of the in tel li gen ce or ga ni za tion, par ti cu larly its clo se ness, 
ex clu de the pos si bi lity of se ri o us so cial re se arch in the in tel li gen ce or-
ga ni za tion and many is su es re la ted to hu man re so ur ces re main open .
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Low staff fluc tu a tion is al so one of the spe ci fic fe a tu res of se cu-
rity ma na ge ment in the in tel li gen ce sec tor. Pro bably the most im por tant 
spe ci fic cha rac te ri stic of the in tel li gen ce or ga ni za tion is its in flu en ce on 
the ma king of im por tant sta te de ci si ons.
Key words:  ma na ge ment, se cu rity ma na ge ment, in tel li gen ce or ga ni za tion, fi-

eld agent, se cu rity chec ko ut, hu man po ten ti als, hu man re so ur ces

* Овај рад је примљен 03.јуна 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
03. сеп тем бра 2014. године.
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ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

ДејанБурсаћ
Институтзаполитичкестудије,Београд

У ПО ТРА ЗИ ЗА ПРА ВОМ НА У КОМ*

Осврт на По пе ро ву „Ло ги ку на уч ног от кри ћа“

Рас пра ва о ме то ди, ко ја се у пр вој по ло ви ни два де се тог ве ка 
на ро чи то во ди ла у европ ским на уч ним кру го ви ма, до би ла је јед-
ну од сво јих кул ми на ци ја у де лу Кар ла По пе ра „Ло ги ка на уч ног 
от кри ћа“. Осим огром ног ути ца ја на ток рас пра ве, по себ но у дру-
штве ним на у ка ма, ова књи га је већ го то во осам де це ни ја пред мет 
ин те ре со ва ња ака дем ских за јед ни ца ши ром све та – ка ко због ре-
во лу ци о нар ног схва та ња у на чи ну про ми шља ња на уч ног ме то да и 
људ ског са зна ња уоп ште, та ко и због број них кри ти ка са ко ји ма 
се су сре ла. Раз лог за то је сва ка ко ана ли за ме то да ем пи риј ске на-
у ке, ко ја је По пе ра до ве ла до сна жног оспо ра ва ња до ми нант ног 
ло гич ког по зи ти ви зма, пре све га кроз од ба ци ва ње ин дук ци је, ло-
гич ког прин ци па за кљу чи ва ња од син гу лар них ис ку стве них ис ка за 
ка уни вер зал ним тврд ња ма, као тра ди ци о нал ног ме то да на у ке.

Је дан од нај ва жни јих про бле ма ко ји је за о ку пљао По пе ра би-
ло је раз гра ни че ње из ме ђу ем пи риј ских и не на уч них ис ка за (ка ко 
их он на зи ва, ме та фи зич ких си сте ма, у ко је убра ја ма те ма ти ку и 
ло ги ку).1) По пер, раз ра ђу ју ћи Хју мо ву кри ти ку, у пот пу но сти од ба-
цу је при ме ну ин дук тив ног ме то да, те као кључ ни прин цип де мар-
ка ци је, а ујед но и од ре ђу ју ћи кри те ри јум ем пи риј ске на у ке, уво-
ди прин цип опо вр гљи во сти. Од ба ци ва ње је оправ да но ло гич ким 

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1)  Карл По пер, Логиканаучноготкрића, Но лит, Бе о град, 1973, стр. 67–68.
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про бле ми ма уоче ним у при ме ни ин дук тив ног ме то да за сно ва ног 
на про ба би ли зму, од но сно ве ро ват но ћи на уч них ис ка за. Упро шће-
но ре че но, По пер сма тра да ни је мо гу ће уста но ви ти уни вер зал ност 
не ке хи по те зе са мо на осно ву од ре ђе ног бро ја по је ди нач них слу ча-
је ва са јед на ким или слич ним ис хо дом. У том сми слу, ве ро ват но ћа 
не мо же да зна чи по твр ду хи по те зе, јер је све га је дан из у зе так од 
пра ви ла до во љан да опо врг не хи по те зу у це ли ни. Су штин ски, то 
зна чи да те о ри је до ко јих се до шло ин дук тив ном ме то дом ни ка да 
не мо гу би ти у пот пу но сти по твр ђе не. Да би ово сли ко ви то об ја-
сни ли, на тра гу Хју ма, мо же мо упо тре би ти ар гу мент по ком је чак 
и те о ри ја ко ја прет по ста вља из ла зак Сун ца опо вр гљи ва, јер сви до-
са да шњи из ла сци Сун ца не га ран ту ју да ће се то по но во де си ти 
сле де ћег ју тра.2) Ово је на рав но ми са о ни екс пе ри мент, иза ког се 
кри је зах тев да сва ка на уч на тврд ња мо ра би ти из ра же на у фор ми 
по год ној да бу де под врг ну та те сту опо вр гљи во сти. Ре зул тат ис ку-
ства та ко мо же да бу де је ди но син гу лар ни ис каз, а ем пи риј ским се 
сма тра са мо онај си стем ко ји је спо со бан да бу де под врг нут на ве-
де ној про ве ри. За то По пер у сво јој кри ти ци по зи ти ви стич ког при-
сту па од ба цу је кре та ње од син гу лар них ка уни вер зал ним тврд ња-
ма, су ге ри шу ћи да је сва ка на уч на те о ри ја на трај ној про би. 

Пот пу но је од ба чен кри те ри јум ве ри фи ка ци је, ко га је у По-
пе ро вом ме то ду на у ке за ме нио прин цип опо вр гљи во сти, по ко ме 
је дан кон тра дик то ран на лаз оба ра те о ри ју у це ли ни, без об зи ра на 
све до та да шње до ка зе ко ји те о ри ју под у пи ру. Та да та ко ђе на ста је 
и но ва хи по те за, ко ја ну жно сто ји на су прот ста ре, али ко ја је и ши-
ра по оби му, јер об ја шња ва ши ри фе но мен. На тај на чин прин цип 
опо вр гљи во сти оси гу ра ва ста лан раст кор пу са на уч ног са зна ња.

По пе ро ви ар гу мен ти у при лог од ба ци ва ња ин дук ци је као на-
уч ног ме то да, ипак, са др же не ко ли ко спор них мо ме на та, ко ји ма би 
ва ља ло по све ти ти до дат ну па жњу.

Пр ви та кав мо ме нат ти че се „од бра не“ те о ри ја под врг ну тих 
оспо ра ва њу. По пе ру се мо же при го во ри ти да се не ба ви на чи ни ма 
на ко ји те о ри је би ва ју пот кре пље не, тј. на чи ни ма на ко је на уч ни ци 
под у пи ру сво је те о ри је пред по ку ша ји ма опо вр га ва ња, што је сва-
ка ко ва жан мо ме нат у фи ло зо фи ји на у ке. По пер по ку ша је пот кре-
пљи ва ња а при о ри од ба цу је као ве штач ка при ла го ђа ва ња, те по ње-
му те о ри ја пот кре пље на до дат ним хи по те за ма не до би ја на сна зи, 
већ упра во су прот но – гу би ста тус ем пи риј ског ис ка за. Ова кав екс-
клу зи ви стич ки став про из и ла зи из ра ни је обра зло же ног уве ре ња 

2) Da vid Hu me, AnEnquiryConcerningHumanUnderstanding, Har vard Uni ver sity, 1910. On-
li ne edi tion, до ступ но на: http://18th.eser ver.org/hu me-en qu iry.html (по след њи пут при сту-
пље но 20. 08. 2014.), по гла вље IV.
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да ве ри фи ка ци ја и прин цип ве ро ват но ће не пред ста вља ју ва лид ну 
осно ву за про це ну на уч ног ста ту са. По пер, ина че, у об зир узи ма 
од ре ђе не сте пе не пот кре пље но сти на у ке, али њих не де фи ни ше на 
осно ву ана ли зе пот кре пљи ва ња те о ри ја до дат ним хи по те за ма, већ 
ис кљу чи во на осно ву кри те ри ју ма оштри не про ве ра тј. под вр га ва-
ња опо вр га ва њу ко је је те о ри ја из др жа ла. Све пр во бит но опо врг-
ну те те о ри је, као и те о ри је за сно ва не ис кљу чи во на ве ро ват но ћи, 
По пер од ба цу је као не на уч не.

У том сми слу, мо же мо ре ћи да је на уч ни прин цип по ко ме је 
сва ка те о ри ја обо ри ва про бле ма ти чан са ста но ви шта одр жи во сти 
ко хе рент ног си сте ма људ ског зна ња, јер прак тич но уво ди схва та-
ње да ни шта не мо же би ти у пот пу но сти до ка за но. Ка да би смо у 
це ло сти укло ни ли ин дук ци ју као на уч ни ме тод, а ве ро ват но ћу као 
осно ву до ка зи ва ња, шта би уоп ште оста ло при хва тљи во од це ло-
куп ног кор пу са на уч ног са зна ња? Иде а ли стич ко схва та ње прин-
ци па опо вр гљи во сти је сте је дан од кључ них про бле ма По пе ро вог 
ме то да, пре све га због по те шко ћа у прак тич ној при ме ни истог. Ако 
и за не ма ри мо чи ње ни цу да је, из очи глед них раз ло га ко ји се ти чу 
до ступ них ре сур са, не мо гу ће прак тич но про ве ри ти сва ку на уч ну 
те о ри ју прин ци пом опо вр гљи во сти, оста је пи та ње где би да нас би-
ле гра ни це људ ског са зна ња ако би це ло куп не те о ри је би ле од ба че-
не због по сто ја ња јед ног из у зет ка или кон фликт ног при ме ра.

Упра во због то га, чи ни се да По пе ро во пред ло же но ре ше ње 
за про блем ин дук ти ви зма ни је у пот пу но сти при хва ће но у на уч ном 
де ло ва њу. Ве ри фи ка ци о ни ме тод и прин цип ве ро ват но ће на уч ног 
ис ка за оста ју пр ви из бор ве ћи не да на шњих на уч ни ка, пре све га 
због не прак тич но сти у при ме ни По пе ро вог ме то да. 

Још је дан спор ни мо ме нат мо же мо иден ти фи ко ва ти у тврд-
њи да је По пер и сам при ме њи вао ин дук ти ви стич ку ло ги ку при ли-
ком уво ђе ња прин ци па опо вр гљи во сти.3) Пре све га, он зах те ва да 
на уч ни ис ка зи бу ду отво ре ни за све бу ду ће по ку ша је опо вр га ва ња, 
при том до да ју ћи да се те о ри ја мо же сма тра ти опо врг ну том, од-
но сно не на уч ном, са мо он да ка да су про тив реч ни ис ка зи та кви да 
по би ја ју ефе кат ко ји се мо же ре про ду ко ва ти. Овом ра чу ни цом о 
мо гућ но сти опо вр га ва ња, ко ја се од но си на бу ду ћу ве ро ват но ћу, тј. 
на по но вљи вост опо вр га ва ју ћег ефек та ко ји се мо же ре про ду ко ва-
ти као ну жног пред у сло ва за опо врг ну тост не ке те о ри је, По пер је 
по сред но увео сво је вр сни ин дук ти ви зам у сво ју те о ри ју.

3) Ви де ти: Ду ња Ше ше ља, „По пе ров фал си фи ка ци о ни зам и кри ти ка ин дук ци је“, Педаго-
шкастварност, Пе да го шко дру штво Вој во ди не, Но ви Сад, 2004, вол. 50, бр. 5-6, стр. 
394–408.
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Имре Ла ка тош при ме ћу је при кри ве ну ин дук тив ну прет по-
став ку у са мом ко ре ну По пе ро вог ра да.4) На и ме, По пер им пли ци ра 
да на уч ник, уко ли ко ба зи ра свој рад на ан ти ин дук ти ви зму, има ви-
ше из гле да да се при бли жи на уч ној исти ни и уве ћа кор пус на уч ног 
са зна ња. Ова прет по став ка, кре ћу ћи се од син гу лар них ис ка за ка 
уни вер зал ној тврд њи, ука зу је да је ло ги ка ко јом се По пер во дио 
при об ја шња ва њу ра ста на уч ног са зна ња у су шти ни ин дук ти ви-
стич ка.

Уко ли ко би се на ве де не кри ти ке ис по ста ви ле тач ним, мо гли 
би смо до ве сти у пи та ње ло гич ку ко хе рент ност чи та ве По пе ро ве 
те о ри је. Овај осврт, иако на рав но не ма та кве пре тен зи је, ипак ука-
зу је на про бле ме ко ји се ја вља ју при ли ком од ба ци ва ња јед ног од 
кључ них прин ци па на у ке. Упра во у том од ба ци ва њу ин дук ти ви зма 
ле жи основ на кон тро вер за, али ујед но и нај ве ћа вред ност По пе ро-
вог де ла, због че га је уоста лом „Ло ги ка на уч ног от кри ћа“ у жи жи 
рас пра ва о фи ло зо фи ји на у ке од  свог пр вог из да ња па до да нас.
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Алек сан дар Ду гин, фи ло
соф, док тор по ли тич ких на у ка, 
је дан од нај по зна ти јих ру ских 
и свет ских ге о по ли ти ча ра, нај
у те ме ље ни ји са вре ме ни за го
вор ник ге по ли ти ке евро а зиј
ства, по да рио нам је још јед ну 
ори ги нал ну мо но гра фи ју под 
на сло вом Че твр та по ли тич ка 
те о ри ја. 

Аутор је ову књи гу од 240 
стра на по де лио у пет по гла
вља: Увод у Че твр ту по ли тич ку 
те о ри ју; Крај кла сич них иде о
ло ги ја и њи хо ве ме та мор фо зе; 
Ге о по ли тич ки кон текст XXI 
ве ка: ци ви ли за ци ја и им пе ри ја; 
Евро а зиј ство као вер зи ја Че твр
те по ли тич ке те о ри је; и Идеј ни 
обри си до ла зе ће ру ске по ли ти
ке.

Упрвомделу Ду гин под се ћа 
да је,  за раз ли ку од прет ход них 
ве ко ва у ко ји ма су сре ди шње 
ка те го ри је би ле ре ли ги ја, ди на
сти ја, ста ле жи, др жа ве – на ци је, 
XX век био век иде о ло ги ја и да 
је ње го вим за вр шет ком до шло 
до кри зе и  „кра ја иде о ло ги ја“. 
У XX ве ку основ не иде о ло ги је 
би ле су: ли бе ра ли зам (ле ви и 
де сни), ко му ни зам (као марк
си зам и со ци ја ли зам и со ци јал
де мо кра ти ја), фа ши зам (на ци
о нал со ци ја ли зам, Фран ков на
ци о налсин ди ка ли зам, Пе ро нов 
„ју сти ци ја ли зам“, Са ла за ров 
ре жим итд). Од три ју по ли тич
ких те о ри ја спо соб них да мо би
ли шу ма се ши ром све та оста ла 
је са мо јед на – ли бе рал на. У са
вре ме но вре ме све че шће се чу
је по клич о „кра ју иде о ло ги ја“, 
па да кле и ли бе ра ли зма.  Сто га 
се Че твр та по ли тич ка те о ри ја 
су че ља ва са ста ту сом  кво, тј. 
„то је про је кат `крсташк ог рата` 
про тив: Пост мо дер не; по стин
ду стриј ског дру штва; у прак си 
оства ре не ли бе рал не за ми сли; 
те гло ба ли зма и ње го вих ло ги
стич ких и тех но ло шких осно
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ва“(19). От по чи ње бит ка за 
пост мо дер ну. Дру га и тре ћа по
ли тич ка те о ри ја (ко му ни зам и 
фа ши зам) схва та ле су се бе као 
пре тен ден те на из раз ду ха Мо
дер не. И те пре тен зи је не слав но 
су про па ле. Ду гин сма тра да би 
Дру гу и Тре ћу по ли тич ку те о
ри ју тре ба ло пре и спи та ти у но
вом кљу чу... Тај ме то до ло шки 
ко рак ко ри стан је као за гре ва ње 
пред  пу но вред но са чи ња ва ње 
Че твр те по ли тич ке те о ри је.

Кад за го ва ра по вра так Тра
ди ци је и те о ло ги је Ду гин под
се ћа да „су све три по ли тич ке 
те о ри је за ми шље не као ве штач
ке иде о ло шке кон струк ци је љу
ди ко ји (раз ли чи то) по и ма ју 
`смрт Бога` (Фри дрих Ни че), 
`скидање ча ро ли је света` (Макс 
Ве бер), ̀ крај сакралног`. У то ме 
се са сто јао жи вац  Но вог до ба: 
на ме сто Бо га до ла зио је чо век; 
на ме сто ре ли ги је – фи ло со фи
ја и на у ка, на ме сто От кри ве ња 
– ра ци о нал не, вољ не и тех но ло
шке кон струк ци је“ (2122).

У „вр лом но вом све ту“ свет
ског гло ба ли зма, Пост мо дер не 
и Пост ли бе ра ли зма за Ру си
ју не ма ме ста – ис ти че Ду гин. 
„Да на шња свет ска еко ном ска 
кри за пред ста вља са мо по че так. 
Оно нај го ре тек сле ди. Инер
ци ја пост ли бе рал них то ко ва је 
та ква да је про ме на кур са не
мо гу ћа – `ослобођена техника` 
(Освалд Шпен глер) тра жи ће 
за спа са ва ње За па да све де ло
твор ни ја, али чи сто тех нич ка, 
тех но ло шка сред ства“... Ја сно 

је да би Ру си ја тре ба ло да иде 
дру гим пу тем. Сво јим“ (25). За 
ре ша ва ње на су шних про бле ма 
– гло бал не еко ном ске кри зе, су
прот ста вља ња јед но по лар ном 
све ту, очу ва ња и ја ча ња су ве
ре ни те та итд, Ду гин ис ти че да 
је по треб но обра ти ти се фи ло
соф ским осно ва ма исто ри је, 
на чи ни ти ме та фи зич ки на пор. 
Сто га аутор Че твр ту по ли тич ку 
те о ри ју за сни ва на од ба ци ва њу 
са да шњег ста ту са кво у ње го вој 
прак тич ној и те о рет ској ди мен
зи ји,  и ис ти че да ће она у ру
ском из да њу би ти ори јен ти са на 
на „ру ски Ere ig nis“ (26).

Другидеокњигеаутор по
чи ње рас пра вом о кла сич ним 
иде о ло ги ја ма. Ду гин пи ше о 
кра ју кла сич них  иде о ло ги ја, 
нај пре о ли бе ра ли зму и ње го
вим ме та мор фо за ма, ис ти чу ћи 
фор му лу Ерн ста Ни ки ша: „Ли
бе ра ли зам је зла коб људ ске 
ци ви ли за ци је“(32). На во де ћи 
глав не од ли ке ли бе рал не иде
о ло ги је, ње ну `слободу за` и 
`слободу од`, Ду гин рас пра вља  
пи та ње од но са ли бе ра ли зма и 
на ци је, иза зо ву марк си зма, за
тим пи ше о пре суд ној по бе ди 
ли бе ра ла кра јем XX ве ка, као и 
на ред ног `америчког века`, ко ји 
је за ми шљен као пре та па ње по
сто је ћег свет ског мо де ла у нов, 
из гра ђен стро го по аме рич ким 
узо ри ма. Тај про цес услов но 
се на зи ва „де мо кра ти за ци ја“ и 
усме рен је на не ко ли ко кон крет
них ге о граф ских ен кла ва, у пр
вом ре ду оних про бле ма тич них 
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са ста но ви шта ли бе ра ли зма. Та
ко су се по ја ви ли про јек ти „Ве
ли ког Бли ског Ис то ка“, Ве ли ке 
Сред ње Ази је“ итд. Кри ти ча ри 
аме рич ког мо де ла ли бе ра ли зма 
ко ји им пе ри ја на ме ће све ту, по
пут кон зер ва тив ца Па три ка Бју
ке не на, при ме ти ли су да: „Аме
ри ка је сте кла чи тав свет, али је 
из гу би ла са му се бе“. (39)

Ар гу мен то ва но сли ка ју ћи 
па но ра му пост ли бе рал не гро те
ске Ду гин  ис ти че да ли бе ра ли
зам (и пост ли бе ра ли зам) у Ру си
ји мо же („и мо ра – у то ве ру јем“ 
– ка же Ду гин) да бу де од ба чен. 
С њим и Но во до ба и Про све ти
тељ ство и ње го ве те ко ви не. Јер 
пут ко јим је чо ве чан ство у Но во 
до ба кре ну ло до вео је упра во до 
ли бе ра ли зма. И до од ба ци ва ња 
Бо га, Тра ди ци је, за јед ни це ет
но са, им пе ри је, цар ства. Та кав 
пут се за вр ша ва са свим ло гич
но: ре шив ши да се осло бо ди 
све га што га об у зда ва, чо век 
Но вог до ба до сти гао је ло гич ну 
крај ност – на о чи глед се осло ба
ђа се бе са мог... Ли бе ра ли зам је 
ап со лут но зло – не са мо у свом 
фак тич ком оства ре њу не го и у 
сво јим те мељ ним те о рет ским 
прет по став ка ма. И ње го ва по
бе да, ње гов свет ски три јумф 
са мо ис ти че и от кри ва ра ни је 
за ма гље не зло коб не цр те.

„Сло бо да од“ је нај од врат
ни ја фор му ла роп ства, бу ду ћи 
да ис ку ша ва чо ве ка на уста нак 
про тив Бо га, про тив тра ди ци о
нал них вред но сти, про тив мо
рал них и ду хов них на че ла ње

го вог на ро да и ње го ве кул ту ре“ 
– ис ти че Ду гин (43). По треб но 
је из ко ре на иш чу па ти свет ску 
је рес  ко ја ин си сти ра да је „чо
век ме ра ства ри“. Ру си ја тре ба 
да са чи ни иде о ло ги ју свет ског 
Кр ста шког ра та про тив САД, 
За па да, гло ба ли за ци је и њи хо
вог по ли тич коиде о ло шког из
ра за – ли бе ра ли зма.

За де мо кра ти ју аутор ка же 
да је ар ха ич на по ја ва и ко лек
тив на ек ста за, на че ло за сно ва но 
на не јед на ко сти где по ли тич ка 
мо дер ни за ци ја озна ча ва пут од 
де мо кра ти је ка ти ра ни ји и где 
се гло бал на де мо кра ти ја по ја
вљу је као цар ство ан ти хри ста. 
У овом де лу Ду гин пи ше о ле
ви чар ској фи ло со фи ји, ње ним 
под вр ста ма, ста рој и но вој ле
ви ци, те ле ви ци у са вре ме ној 
Ру си ји.  

За тим је из вр шио ана ли
зу кон зер ва ти ви зма и то фун
да мен тал ног кон зер ва ти ви зма 
или тра ди ци о на ли зма, ли бе рал
ног кон зер ва ти ви зма или тзв. 
кон зер ва ти ви зма ста ту са кво, 
те ле ви чар ског  или со ци јал
ног кон зер ва ти ви зма. Као по
се бан об лик фун да мен тал ног 
кон зер ва ти ви зма Ду гин је на
вео и Евро а зиј ство и Нео е вро
а зиј ство. Евро а зиј ство, на во
ди Ду гин, не при зна је за пад не 
пре тен зи је на уни вер зал ност. 
Оно за пад ну кул ту ру сма тра 
ло кал ним и при вре ме ним фе но
ме ном, и за го ва ра умно же ност 
кул ту ра и ци ви ли за ци ја ко је 
са по сто је у ра зним тре ну ци ма 
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ци клу са. Мо дер на је за евро
а зиј це по ја ва свој стве на са мо 
За па ду, док дру ге кул ту ре тре ба 
да рас крин ка ју те пре тен зи је на 
уни вер зал ност за пад не ци ви ли
за ци је и из гра де сво ја дру штва 
на уну тра шњим вред но сти ма. 
Ни ка кав је дин стве ни исто риј
ски ток не по сто ји, сва ки на род 
има свој исто риј ски мо дел ко ји 
се кре ће у раз ли чи том рит му 
и кат кад у ра зним прав ци ма. 
Нео е вро а зиј ство је пре у зе ло 
основ не тач ке епи сте ме ра ни
јих евро а зи ја ца и до пу ни ло их 
обра ћа њем тра ди ци о на ли зму, 
ге о по ли ти ци, струк ту ра ли зму, 
Хај де ге ро вој фун да мен тал ној 
он то ло ги ји, со ци о ло ги ји, ан
тро по ло ги ји... (76)

Утрећемделу књиге Ду гин 
пи ше о ци ви ли за ци ји и им пе ри
ји у ге о по ли тич ком кон тек сту 
на по чет ку XXI ве ка. Ту рас пра
вља су штин ска ге о по ли тич ка, 
фи ло соф ска, он то ло шкоци ви
ли за циј ска пи та ња као што је 
по јам За па да, Евро пе и Мо дер
не, мо дер ни за ци је (ен до ге не и 
ег зо ге не), Јал тин ске кон цеп ци
је „За пад“ и „Ис ток“, сми сле
но сти пој ма „Тре ћи свет“, гло
ба ли за ци је, пост за па да, САД и 
ЕУ на по чет ку XXI ве ка и дру
го. 

Ов де је ин те ре сант но ми
шље ње не ких аме рич ких нео
кон зер ва ти ва ца (по го то во Ро
берт Кеј ган), да се аме рич ка 
ци ви ли за ци ја сма тра да про из
ла зи из кон цеп ци је Хоб со вог 
пре те ћег др жав ног „Ле ви ја та

на“, а Европ ска уни ја као оли
че ње Кан то вих па ци фи стич ких 
иде ја – с ње го вим гра ђан ским 
дру штвом, то ле рант но шћу и 
људ ским пра ви ма. 

Ка да је реч o  Ру си ји Ду гин 
по ста вља ди ле му из ме ђу Ру си
је као зе мље и Ру си је као са
мо свој не ци ви ли за ци је (им пе
ри је). Он при то ме на во ди да у 
Ру си ји ни су са зре ва ли ни ти су 
са зре ли – ни ка пи та ли зам, ни 
ин ди ви ду а ли зам, ни де мо кра
ти ја, ни ра ци о на ли зам, ни лич
на од го вор ност, ни прав на са
мо свест, ни гра ђан ско дру штво. 
На про тив, у Ру си ји су пре вла
да ва ле смер ни це тра ди ци о нал
ног дру штва:  па тер на ли зам, 
ко лек ти ви зам, хи је рар хич ност, 
од нос пре ма др жа ви и дру штву 
као пре ма по ро ди ци, над моћ 
мо ра ла над пра вом, етич ког ми
шље ња над ра ци о нал ним итд 
(107). Они ко ји Ру си ју ви де као 
европ ску зе мљу за не ма ру ју да 
се она раз ли ку је од Евро пе, од 
чи та вог За па да у це ли ни, те да 
је пре тва ра ње Ру са у Евро пља
не са свим без на де жна ствар. 
Та ко би Ру си ја оста ла тек „под
За пад“, „За пад дру гог ре да“  
без сна ге да упи је истин ску су
шти ну за пад не са мо свој но сти. 
Ми шље ње да је Ру си ја   За пад, 
али дру га чи ји, пра во слав ни, 
пост ви зан тиј ски, сло вен ски 
итд, он да зна чи да За пад ви ше 
ни је За пад...  Вла да ју ћа кла са 
у Ру си ји је увек би ла из вор мо
дер ни за ци је и ве стер ни за ци је. 
Оту да је увек ак ту ел на Пу шки
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но ва кон ста та ци ја да је „у Ру си
ји је ди ни Евро пља нин – вла да“ 
(109).

Дру ги по глед Ру си ју од ре
ђу је као са мо стал ну ци ви ли за
ци ју. То је ста но ви ште ка сних 
сло ве но фи ла (Ле он тјев, Да ни
лев ски), ру ских евро а зи ја ца, 
мла до ру са, на ци о нал бољ ше ви
ка (Ус тр ја лов). Из раз Ру си ја
Евро а зи ја уве ли су у упо тре бу 
пр ви евро а зиј ци (Ни ко лај Тру
бец ки, Пе тар Сав чин ски, Вла
ди мир Иљин и дру ги).

Ду гин од но се Ру си је и За
па да 1990 –их сво ди на нај те
же за блу де од стра не Ру си је; 
са свим по гре шне про ра чу не; 
не схва та ње пра вог ста ња ства
ри, те не по сред ну из да ју на ци
о нал них ин те ре са. Кри тич ки 
по сма тра Пу ти но ву и Ме две де
вље ву по ли ти ку, по го то во те зу 
и јед ног и дру гог да је „Ру си ја 
= европ ска зе мља“, јер је Ру си ја 
као су ве ре на европ ска зе мља са 
соп стве ним ин те ре си ма и вред
но сти ма су че ље на с аме рич ком 
јед но по лар но шћу и европ ским 
вред но сти ма, а Ду гин до во ди у 
сум њу уни вер за ли зам тих вред
но сти. Дру гим ре чи ма Ру си ја је 
не европ ска зе мља већ по себ на 
ци ви ли за ци ја. Јер док пред сед
ни ци го во ре о Ру си ји као европ
ској зе мљи за пад њач ке струк ту
ре ути ца ја у Ру си ји има ће ве
ли ки ути цај на ру ску спољ ну и 
уну тра шњу по ли ти ку. 

Раз ма тра ју ћи пи та ње Ру си
је и За па да у евро а зиј ској те о
ри ји Ду гин из но си исто ри јат 
ру ског по и ма ња За па да. Ста

но ви ште да је „Ру си ја – са мо
стал на ци ви ли за ци ја“, Ру си ја 
– Евро а зи ја, „др жа ва –свет“, 
Ду гин ис ти че да су ово ста но
ви ште за сту па ли ру ски ца ре ви 
из Мо сков ског раз до бља (ви
де ћи у Евро пи „цар ство је ре ти
ка“ – „па пи ста и лу те ра на ца“), 
сло ве но фи ли (по го то во ка сни), 
ру ски на род ња ци, евро а зиј ци  и 
ко му ни сти (у скла ду са сво јом 
кла сном иде о ло ги јом).  Ру си
ја  Евро а зи ја, Ру си ја (=ци ви
ли за ци ја) гле да на За пад као на 
ло кал ну и ре ги о нал ну по ја ву и 
об ја вљу је рат пре тен зи ји За па
да на уни вер за ли зам. Дру гим 
ре чи ма, Ду гин по ла зи од ста ва 
да Мо дер на и мо дер ни за ци ја 
ни су ап со лут не вред но сти ни 
без у слов ни им пе ра тив раз во ја. 
Ру си ја је спо соб на да се раз ви ја 
и жи ви у скла ду са соп стве ном 
уну тра шњом ло ги ком – ко ју 
дик ти ра ју ње на ре ли ги ја, ње но 
исто риј ско по зва ње, ње на са мо
бит на и по себ на кул ту ра (121). 
За то је нео п ход но да  по ли тич ко 
ру ко вод ство Ру си је учи ни пр ви 
ко рак а то је да  про гла си Ру си ју 
ци ви ли за ци јом, из че га ће про
ис те ћи низ прак тич них рад њи у 
про це су пре ла ска из европ ске 
зе мље у са мо стал ну ру ску ци
ви ли за ци ју.

 У овом де лу књи ге аутор се 
ба ви  свој стви ма ци ви ли за ци је, 
ње ним од но сом са им пе ри јом 
– ко ја пред ста вља ње но те ри
то ри јал но зна че ње, те од но сом 
ци ви ли за ци је и кул ту ре. Су че
ља ва ју ћи Хан тинг то на („Су
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коб ци ви ли за ци ја“) и Фу ку ја
му („Крај исто ри је“), Ду гин, 
при хва та Хан тиг то нов основ ни 
став, али на ме сто Хан тинг то но
вог су ко ба Ду гин  пи ше о ди ја
ло гу ци ви ли за ци ја. И Фу ку ја ма 
ће ко ри го ва ти сво је ми шље ње о 
за пад ном, ли бе рал ном  уни вер
зал ном мо де лу  као по бед ни ку 
ко ји  пред ста вља  крај исто ри је. 
„Ка пи та ли зам, тр жи ште, ли бе
ра ли зам, де мо кра ти ја чи не се 
уни вер зал ним и оп ште људ ским 
са мо спо ља гле да но. Сва ка ци
ви ли за ци ја пре и на ча ва њи хов 
са др жај по соп стве ним не све
сним обра сци ма, где ве ра, кул
ту ра, је зик, пси хо ло ги ја игра ју 
огром ну, кат кад пре суд ну уло гу. 
У том кон тек сту, ци ви ли за ци ја 
сти че сре ди шњи зна чај у по ли
ти ко ло шкој ана ли зи, из би ја ју ћи 
у пр ви план и за ме њу ју ћи кли
ше ли бе рал не „Вул га те“(134). 
Ци ви ли за ци ја у са вре ме ном 
фи ло соф ском кон тек сту по ста је 
сре ди ште но ве иде о ло ги је. Ту 
иде о ло ги ју мо же мо од ре ди ти 
као ви ше по лар ност.  Та ко схва
ће на ци ви ли за ци ја се, пре ма 
Ду ги ну, су прот ста вља гло ба ли
зму.

Ве о ма ин те ре сант но је Ду
ги но во схва та ње ево лу ци је и 
ак ту е ли зо ва ња Мон ро о ве док
три не, ко ја из ан ти ко ло ни јал не 
те о ри је ве за не за од ре ђе ни „ве
ли ки про стор“, у XX ве ку по чи
ње да се пре тва ра у уни вер за ли
стич ку иде о ло ги зо ва ну те о ри ју 
пла не тар ног ко ло ни ја ли зма но
вог ти па (по мор ског, ен гле ског, 
и по го то во аме рич ког). Ов де се 

Ду гин осла ња на Кар ла Шми
та и ње го ву сту ди ју о „ве ли ком 
про сто ру“ и „рај ху“ пи са ну у 
пред ве чер је Дру гог свет ског ра
та. Иако је био при ста ли ца Хи
тле ра, Шмит у сво јим тек сто ви
ма не при ста је на ра си стич ко и 
уско не мач ко ту ма че ње „рај ха“. 
Ње гов „рајх“ ни је као онај Хи
тле ров, не го „им пе ри ја“, „ве ли
ки про стор“ на се љен на ро ди ма 
од ко јих сва ки има јед на ка пра
ва у ства ра њу По ли тич ког, сва
ки са у че ству је у соп стве ној суд
би ни. По Ду ги ну код Шми та се, 
(као и не ких дру гих кон зер ва
тив них ре во лу ци о на ра: Шпен
гле ра, Ерн ста фон Са ло мо на...) 
ра ди о Че твр тој по ли тич кој те о
ри ји (упо ре до са ли бе ра ли змом, 
ко му ни змом и фа ши змом) 
скри ве ној иза Тре ће (на ци стич
ке и фа ши стич ке) (149).  Ду гин 
Шми та сма тра из ра зи тим пред
став ни ком Че твр те по ли тич ке 
те о ри је. За сно ва на на ге о по ли
ти ци  „ве ли ких про сто ра“, ци
ви ли за ци ја и им пе ри ја, Че твр та 
по ли тич ка те о ри ја предстaвља 
по Ду ги ну нај по у зда ни ју плат
фор му за ви ше по лар ни свет, 
ан ти гло ба ли зам, ан ти а ме ри ка
ни зам и на ци о нал ноосло бо
ди лач ку бор бу про тив аме рич
ке свет ске пре вла сти. О ово ме 
Ду гин пи ше осла ња ју ћи се на 
ра до ве аме рич ких пи са ца, те
о ре ти ча ра „цр ве них бри га да“ 
То ни ја Не гри ја и  фи ло со фа ан
ти гло ба ли сте Мај кла Хар та.

ЕУ је  ко ле бљи ва  им пе ри ја 
сма тра Ду гин и ис ти че да „По
је ди нач но чак и нај ве ће зе мље 
Ста ре Евро пе ни су спо соб не да 
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од бра не сво је на ци о нал не ин
те ре се. И не за ви сно од то га да 
ли ће ика да по ста ти са мо стал на 
им пе ри ја или ће оста ти пе ри фе
ри ја атлан ти зма, Евро па је осу
ђе на на ин те гра ци ју“(160).

Аутор кри ти ку је став при
ста ли ца ан ти им пе риј ског су
ве ре ни те та Ру си је (Ју риј Лу
шков), тј. за го ва ра ња од бра не 
су ве ре ни те та на ци о нал не др
жа ве Ру си је, и го во ри о евро а
зиј ској им пе ри ји бу дућ но сти, 
као је ди ном аде кват ном од го во
ру на аме рич ки иза зов. Он при 
то ме го во ри о ви ше им пе ри ја 
и ви ше по лар ном све ту ко је би 
спре чи ле из град њу јед но по лар
ног све та. Да би ми сли ла и де
ло ва ла им пе риј ски Ру си ја мо ра 
пр во да оја ча из ну тра. За тим  да 
оја ча  стра те шку са рад њу Ки
ном.

У четвртом  делу књиге 
Ду гин још по дроб ни је раз ра
ђу је евро а зиј ство као вер зи ју 
Че твр те по ли тич ке те о ри је. Он 
при то ме де таљ но де фи ни ше 
и ана ли зи ра не ке од основ них 
ге о по ли тич ких атри бу та фе
но ме на евро а зиј ства као што 
су  на род, ру ско тло, је зик, 
држaвује жа, гра ни це, про стор 
као об лик жи во та (Фри дрих Ра
цел), ду хов ност и мно ге дру ге. 
На кра ју овог по гла вља  Ду гин 
на во ди ци ље ве евро а зиј ства. 
То су:  „да истин ски по ста не 
сна га, уче ству је у оно ме што 
се де ша ва са зе мљом, ути че на 
оно што се де ша ва са зе мљом у 
евро а зиј ском кљу чу; да по ста
не моћ на во де ћа сна га на ше зе

мље, функ ци је вла сти оства ру је 
као ору ђе за спро во ђе ње евро а
зиј ских иде ја у кон крет ном бит
ку; да по но во пре тво ри Ру си ју 
у им пе ри ју, ство ри на осно ву 
Ру си је нај ве ћу си лу, кон ти нен
тал ну евро а зиј ску им пе ри ју и... 
да уче ству је у за вр шном пре о
бра жа ва њу све та“(196).

ПетидеоДу гин је по све тио 
ру ској по ли ти ци.Он ов де  из
ла же идеј не обри се до ла зе ће 
ру ске по ли ти ке. У пр вом по гла
вљу пе тог де ла ба ви се струк
ту ром со ци о ге не зе Ру си је, по
мо ћу кон стан ти и ва ри ја бли. 
Кон стан те су Ру си (Сло ве ни), 
на род, ру ска ци ви ли за ци ја, а 
ва ри ја бле ет нич ке ма њи не, др
жа ва и дру штво. Ду гин по овој 
ме то до ло ги ји да је исто риј ски  
збир ни та бе лар ни пре глед по
чев  од Ки јев ског раз до бља ру
ске исто ри је, за тим фе у дал не 
Ру си је, Та тар скомон гол ског 
раз до бља, Ли тван ске Ру си је, 
Мо сков ске Ру си је, Пе тров ске 
Ру ске Им пе ри је, те Со вјет ског 
и Са вре ме ног раз до бља. У дру
гом по гла вљу Ду гин пи ше о ру
ском Ле ви ја та ну (на Ру си ју би 
се при ме нио Бе хе мот – с об зи
ром да је Ру си ја кон ти нен тал на 
др жа ва), го во ри о раз ло зи ма за 
евен ту ал ну др жав ну ре пре си
ју, те ука зу је да је у са вре ме ној 
Ру си ји „Ле ви ја тан“ ис ко ре њен, 
ње гов ци клус је за вр шен, да
на шња власт не иза зи ва ни ка
кав страх. У тре ћем по гла вљу 
Ду гин ана ли зи ра по јам и прак
су  мо дер ни за ци је, и од мах по
ста вља пи та ње да ли је Ру си ји 
по треб на мо дер ни за ци ја? При 
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то ме под се ћа: „У тра ди ци о нал
ном дру штву чо век је сма тран 
ра бом Бо жи јим. Да нас би ре кли 
да је то ди вља штво, за то што 
чо век ни је роб већ је сло бо дан. 
Али ра бом Бо жи јим је на зи ван, 
за то што је био сло бо дан од све
га оста лог. Био је рад ник са мо 
Бо га. Пре ма то ме, Цр ква је уса
ђи ва ла љу ди ма пра ву сло бо ду. 
Шта ви ше, уче ње о то ме да је 
Бог ство рио чо ве ка из ни че га, а 
не из са мо га Бо га, осу ђи ва ло је 
чо ве ка на пот пу ну сло бо ду. 

У окви ру те сло бо де чо век је 
мо гао да ода бе ре: хо ће ли да бу
де раб Бо жи ји и го спо дар све га 
оста лог – стра сти, гре ха, или да 
бу де роб гре ха, роб ђа во ла, роб 
тре нут них стра сти, али да при 
том оста не сло бо дан од Бо га. 
То је мо рал ни из бор. У тра ди
ци о нал ном дру штву сма тра ло 
се ис прав ним би ти раб Бо жи ји 
и по гре шним би ти роб стра сти. 
У епо хи мо дер ни за ци је, по го
то во у епо хи Про све ти тељ ства, 
тај мо рал су ре ши ли да про ме
не. Чо век се са да јед но знач но 
схва та сло бод ним од Бо га, а не 
од стра сти, не од гре хо ва, не од 
ђа во ла. Та ко је на чи нио пр ви 
ко рак ка мо дер ни за ци ји. 

Сви зна ју за ра ши ре ну Ни
че о ву фор му лу „Бог је умро“. 
Па ипак, мно ги не зна ју ка ко се 
за вр ша ва тај из раз: „...ви сте га 
уби ли, Ви и ја“. Љу ди ко ји су 
по же ле ли про грес и мо дер ни
за ци ју уби ли су Бо га... За то је, 
да би се по ја вио мо дер ни зо ван 
чо век, тре ба ло зба ци ти Бо га са 
ње го вог пи је де ста ла. У то ме је 

бо го бо рач ка су шти на ху ма ни
зма о ко ме су го во ри ли мно ги 
фи ло со фи XIX и XX ве ка. У то
ку мо дер ни за ци је за и ста се по
ја вио ауто ном ни чо век ко ји је 
по чео се бе да на зи ва „сло бод
ним“. Та ко је мо де ран – са вре
мен чо век по стао Бог. „Али са 
ста но ви шта Пост мо дер не, обо
жен чо век та ко ђе ства ра ре пре
сив не хи је рар хи је.

Упра во та да је ис кр сла иде ја 
да се и сам чо век уби је. Је дан 
по зна ти фран цу ски фи ло соф – 
Бер нар – Ан ри Ле ви – про гла
сио је смрт чо ве ка, дру ги фи ло
соф – Ро лан Барт – про гла сио је 
смрт ауто ра. Дру штво без љу ди 
и текст без ауто ра по ста ли су 
нор ма са вре ме не пост мо дер ни
стич ке кул ту ре. Да кле, чо век је 
ис пр ва убио Бо га да би по том, 
у стал ном тра га њу за но вом мо
дер ни за ци јом, но вим осло бо ђе
њем, до шао до тле да је по стао 
те рет са мом се би. Ја ви ла се иде
ја ри зом, нео д ре ђе ног по лу го
мо ља, ки бор га, кло на. Ло ги чан 
крај мо дер ни за ци је... У оним 
зе мља ма где је ци клус Мо дер
не за вр шен за по че ла је ак тив на 
пост мо дер ни за ци ја: про шла је 
ин ду стри ја ли за ци ја, за по че ла 
је пост мо дер ни за ци ја. Са да у то 
же ле да уву ку и Ру си ју...

У исто ри ји Ру си је ви ди мо да 
мо дер ни за ци ја ко да нас ни ка да 
ни је кре та ла од о здо, њу су нам 
увек на ме та ли. Ов де се при се
ћам ка ко је Пу шкин ре као де је 
у Ру си ји је ди ни Евро пља нин – 
др жа ва. Сва мо дер ни за ци ја до
ла зи ла нам је са За па да уз по
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моћ на сил ног уво ђе ња стро гим 
ме то ди ма...“

У че твр том по гла вљу Ду
гин пи ше о ин те ре си ма и вред
но сти ма по сле Цхин ва ли ја, тј. 
на кон ра та у Гру зи ји. Ов де је 
вред но по ме ну ти ње гов из ри
чит став да Ру си ја ни је европ
ска зе мља не го евро а зиј ска ци
ви ли за ци ја. Он при том ис ти че 
да „по сто је два исто риј ска и 
сми са о на под ме та ња: 1) за пад
но е вроп ске вред но сти из да ју 
се за уни вер зал не; 2) под из го
во ром њи хо ве за шти те Аме ри
кан ци се ру ко во де соп стве ним 
ин те ре си ма. 

На пр во под ме та ње „на се ли 
су“ и Пу тин и Ме две дев. На
и ме, обо ји ца су из ја вљи ва ли: 
„Ру си ја је европ ска зе мља“, што 
је, пре ма Ду ги ну, „све до чи ло да 
су до спе ли под хип но зу иде је о 
уни вер зал но сти за пад них вред
но сти. Ме ђу тим, Ру си ја у ства
ри ни је европ ска зе мља не го 
евро а зиј ска ци ви ли за ци ја...

Дру го под ме та ње је још бе
стид ни је. Об ја вље но је: уни вер
зал не вред но сти – то су аме рич
ке вред но сти. Под се ти ћу где је 
ис хо ди ште та кве пре тен зи је: 
у док три ни Ву дроа Вил со на, 
пред сед ни ка САД, ко ји је по
чет ком XX  ве ка и то ком Пр
вог свет ског ра та про гла сио да 
је гла ви за да так САД ши ре ње 
де мо кра ти је по чи та вом све ту. 
Твр ди ло се да аме рич ка др жа
ва пред ста вља оп ти ма лан мо
дел раз во ја чо ве чан ства и сто
га САД не са мо да мо гу не го 
су ду жне да се ме ша ју у свет

ску по ли ти ку и ус по ста вља ју у 
њој сво ја соп стве на на че ла. Још 
1920их го ди на је за оства ри ва
ње те иде је ство рен „Са вет за 
спољ не од но се“ (Co un cil on Fo-
re ign Re la ti ons – CFR)  и у су
шти ни са зре ла иде ја о ства ра њу 
Свет ске вла де, пре ма ко јој тре
ба при хва ти ти аме рич ки мо дел 
као је ди ни за све и са мим тим 
пoдредити аме рич кој иде о ло
шкој кон струк ци ји дру ге зе мље 
и на ро де“(234235). Ду гин на
го ве шта ва да се та ква по ли ти
ка у Ру си ји не ће во ди ти јер је 
на кон Цхин ва ли ја учи њен крај 
за пад ња штва у Ру си ји.

 





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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