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ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ЧАСОПИСА 
СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО
Време иза нас – време пред нама

Замисао о покретању часописа у истраживачком и издавачком
окриљу Института за политичке студије кристалисала се у дугом пери
оду. Институт је издавао повремене публикације, специфичну периодику
и од оснивања усмеравао истраживачке пројекте, студије случајева и
монографије на одређене политичке и политиколошке теме. Током вре
мена донета је одлука о покретању трајније периодичне публикације у
форми часописа. Тако је рођена и остварена замисао о часопису Српска
политичка мисао.
На почетку су постојале одређене недоумице око назива часописа
које су брзо отклоњене. По инерцији предрасуда ранијих времена било је
и мишљења да је упутније часопис насловити само као „Политичка ми
сао“. Упркос томе оснивачи часописа определили су се за назив Српска
политичка мисао, што је дугорочно одредило оријентацију часописа.
О томе на шта ће и ка чему бити усмерен редакцијски рад и ка
ко би садржински и формално требало да изгледа часопис у временима
која су наилазила највише сведочи Уводник првог броја. Све оно што је
жељено и замишљано пре двадесет година, на самом почетку живота
часописа Српска политичка мисао, можда је најбоље предочити наво
ђењем неких од маркантних делова Уводника:
„Данашњем човеку се чини да је посебно немоћан у домену поли
тике, која је, након нововековног разлаза са етиком, истакла амбицију да
загосподари тоталитетом бивства. Међутим, империјалност политич
ког није у довољној мери била праћена одговарајућом теоријском само
рефлексијом, која је оставши у раскораку са стварношћу, све више запа
дала у гносеолошки ћорсокак. (...) Имајући у виду такво стање ствари,
Институт за политичке студије из Београда одлучио је да покрене часо
пис за политичку теорију не би ли макар „начео“ огроман, а неистражен
појмовни простор политичког. С обзиром на властити предмет, који
досада није прецизно дефинисан  у српској стручној периодици, часопис
Српска политичка мисао, који се овом приликом први пут представља
јавности, по дефиницији мора бити интердисциплинаран: дискурзивна
ширина политичке теорије подразумева знања из области не само уско
појмљене политичке науке већ и философије, социологије, психологије,
економије итд. У том сучељавању биће могуће потпуније сагледати и
оценити и политичке пројекте (пост)модерне, што би се могло означи

ти и као
додатан теоријски разлог постојања Часописа.(...) Инсисти
           
рајући на строгим светским стандардима научно-истраживачког рада,
      
редакција ће настојати да задовољи универзалне интересе критичко-те
оријске рефлексије, као и нормативни интерес политичке едукације изра
       
жен у обликовању принципа демократске политичке културе. Отворена
за различите идеје, приступе и концепте, Редакција не жели да свој рад
сведе само на обичну дескрипцију постојећих или прошлих друштвених
стања и процеса, већ ће настојати да афирмише и практичне аргументе
за демократски преображај нашег друштва.(...)“

*

Тренутак у коме је изашао први број часописа Српска политичка
мисао збио се усред пресудних времена, када није било сасвим јасно у ком
правцу ће у годинама које следе да крене историјски ток. Изузетност
историјског времена одредио је југословенски сецесиони сукоб који се ис
пољио кроз захукталу ратну драматику. Ваљало је уочити и препознати
историјске силнице и трасе, што је била тимска намера прве редакције
часописа. У времену у коме је покренут часопис, српски народ није имао
јасно дефинисане националне и државне циљеве. У сецесионој атмосфе
ри су деловала тобожња решења наслеђена из претходне епохе у којој
су Срби у целини били ослабљени и подређени југословенској идеји коју су
спроводили са много попустљивости, често заборављајући на властите
националне и државне потребе.
Иницијативу за оснивање часописа Српска политичка мисао дао
је и спровео у дело директор Института за политичке студије Живојин
Ђурић уз пуну подршку, пре свих, Драгана Суботића и Слободана Анто
нића. У првој редакцији су, поред Ж. Ђурића, били: Владимир Цветковић,
Слободан Антонић, Србобран Бранковић, Зоран Стојиљковић, Ђорђе Ву
кадиновић и Александар Богданић. Време живота часописа ће потом по
казати да се састав редакције мењао, али и да су се чланови редакције
првог броја исказали као плодни ствараоци и значајна имена савремене
политикологије у Србији.

*

Први број часописа посвећен је теоријским могућностима и про
блемима политикологије као науке, теорије и политиколошким методи
ма. У каснијим бројевима ова теоријска мотивација деловаће упоредо са
апликативном политикологијом, студијама случајева, емпиријским ана
лизама и сл. Поента примењеног концепта часописа је била у реафирма
цији и валоризацији политикологије као друштвене науке и политиколо
шког метода као  специфичног метода истраживања политичких појава
у савременом свету.
Друго програмско хтење часописа Српска политичка мисао са
држало је налог окретања ка властитој политичкој и политиколошкој
баштини. Иако су у домену историје, права, економије и других друштве
них наука већ постојали одређени резултати у проучавању националне
прошлости, у домену политикологије такав приступ се није запажао,
барем не у довољној мери. Било је потребно осмишљено и од догми осло
бођено окретање ка разуђеним и богатим токовима националне мисли у
прошлости. Иако су у своје време постојали, деловали и доносили научне
и културне плодове, ти токови су савремним генерацијама били углав

ном непознати. Разлози за непознавање су били идеолошки а не научни и
резултирали су занемаривању које се временом изобличавало у прећут
кивање и незнање. Одатле већ и само окретање традицији није наишло
на подршку оних који су свако, макар и разложно, сагледавање прошло
сти унапред квалификовали као конзервативизам, традиционализам па  
и анахронизам.
Часопис Српска политичка мисао је током двадесет година из
лажења настојао да пробуди занимања млађих истраживача за област
националне политичке баштине, историју политичких идеја у Срба,
историју политичких теорија у националном домену, као и да осветли
ликове и дела значајних, а често занемариваних аутора из области поли
тичких наука и политичке теорије.
Поред потребног окретања прошлости у часопису Српска поли
тичка мисао тематизовани су и проблеми који су актуелношћу садр
жаја пленили пажњу. Као пример тематског богатства нека послужи
нешто опсежнији навод тема из дводеценијске продукције часописа:
Старе и нове парадигме у политичкој теорији; Два века српске државно
сти; Дилема политичке реформе у Србији; Српско национално и државно
питање на крају 21. века; Србија и југословенство; Србија и/или Евро
па; Политичке институције у савременом друштву; Политика, држава и
друштво; Противречности демократских модела; Изазови политичких
теорија; Идентитет и савремени демократски процеси у Србији, итд.

*

Током двадесет година изашло је седамдесет и шест бројева у че
трдесет свезака часописа Српска политичка мисао, чиме је остваре
но перманентно присуство у научном животу и потребни континуитет
неопходан за опсежније и обухватније сагледавање раздобаља кроз које
је пролазила наша земља. Часопис Српска политичка мисао испољио је
завидну отпорност у одолевању свим врстама невоља, а пре свега оних
повезаним са материјалном подлогом, али и преоријентацијом многих,
нарочито млађих аутора на електронске облике научне комуникације. На
срећу, и тај ауторски „одлив“ ка бржим али површнијим облицима саоп
штавања властитих идеја преброђен је па се у овом часу може се рећи
да је часопис стекао стабилан и поуздан сараднички круг.
Као што се временом проширивао и обогаћивао тематски круг
тако исто се ширио и круг сарадника часописа. У часопису су објављива
ли најугледнији политиколози, правници, социолози, историчари, еконо
мисти као што су: Михаило Марковић, Љубомир Тадић, Дејан Медако
вић, Василије Крестић, Војислав Становчић, Мирослав Печујлић, Милан
Матић, Михаило Пешић, Драган Симеуновић, Милан Јовановић, Слобо
дан Антонић, Србобран Бранковић, а од страних Ноам Чомски, Сејмон
Кричли, Пјер Розенвалон, Александар Дугин и многи други.
Уз политикологе чији је углед потврђен ауторском продукцијом у
протеклих четврт века у часопису су текстове објављивали млађи ис
траживачи који су тек отпочињали свој научни развој и каријеру. Ре
дакција је током рада на уређењу бројева часописа настојала да про
нађе праву меру између текстова већ афирмисаних аутора и ауторских
остварења младих људи на почетку научног пута.

*

Редакција часописа је услед потребе да се часопис представи ме
ђународној научној заједници донела одлуку да покрене и издање на енгле
ском језику. То је и учињено, али тако што су за сваки од до сада изашлих
седам бројева писани посебни радови и прилози. Први број је изашао да
леке 1997. да би се са редовним излажењем два броја годишње усталио
од 2010. године.
Поред штампаног часописа покренута је и његова електронска
верзија. Све већи број посета електронском издању и бројне белешке у
цитатном индексу текстова указују на раст утицаја и угледа часописа,
који је на основу остварених научних резултата уврштен у највишу на
ционалну научну категорију.

*

Посебан труд изискивало је остварење међународне сарадње са
ауторима који су експерти за одређене политиколошке теме, специфич
но везане за Балкан и Србију. Часопис је представља део међународне
сарадње Института за политичке студије који је током протекле две
деценије у више наврата и сам организовао  међународне научне скупове
који су резултирали зборницима или тематским блоковима у часописима,
па и у СПМ-у.
Будући да у научном животу осим садржаја на перцепцију утиче
и форма презентације научних прилога, потребно је рећи да је часопис
Српска политичка мисао у два наврата усавршавао, побољшавао и мо
дернизовао свој изглед. Редизјан часописа који је недавно извршен допри
нео је лакшој препознатљивости и читљивости.

*

Подсећање читалаца, научних кругова  и шире заинтересоване јав
ности на јубилеј двадесет година излажења часописа Српска политич
ка мисао базира се на потреби да је у складу са називом часописа колико
корисно толико упутно пропитивање националне баштине и култура се
ћања прошлости. Настојање на критичкој политиколошкој димензији у
атмосфери плурализовања стилова мишљења, школи, начина тумачења
и промена теоријске парадигме, водило је часопис Српска политичка
мисао ка освајању нових простора тумачења политичких процеса у ре
формама институција и социоекномској транзицији.
У предоченој тежњи ка што квалитетнијим анализама и интер
претацијама политичког живота часопис је сарађивао са медијима и
другим научним и универзитетским институцијама. Нарочито добра
вишегодишња сарадња успостављена је са надлежним министарством
од којег је добијана не само начелна него и материјална подршка.
Часопис се налази на листи признатих и високо котираних науч
них часописа. Српска политичка мисао се током дводеценијског изла
жења квалитетом прилога изборила за угледно место и положај међу
водећим часописима из области друштвених наука у Србији.
Редакција
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ПОЛИТИЧКА КОРУПЦИЈА 
versus ВЛАДАВИНА ПРАВА
Сажетак
У раду је анализиран однос владавине права и политичке ко
рупције. Аутор најпре разматра појам корупције и указује на те
шкоће у изналажењу општеприхваћене дефиниције како на теориј
ском, тако и на нормативном плану. Анализа затим бива усмерена
на политичку корупцију и нарочито на њене последице у демо
кратским системима власти. У том контексту је размотрено питање
да ли демократија представља прави одговор на изазове корупције,
а указано је и на везу између демократије и владавине права. Аутор
истиче да је појам владавине права тешко одредити и, указавши на
његове историјске корене, излаже два основна теоријска приступа
у вези с тим. Истраживање је посебно усмерено на оне елементе
владавине права који су у непосредној вези са проблемом поли
тичке корупције. Након тога се аутор бави нормативним оквиром
за борбу против политичке корупције у Србији. Он истиче да сло
жености ове проблематике значајно доприноси и то што се, поред
одсуства владавине права, као основни узроци корупције у Србији
наводе неповерење у институције, опште сиромаштво и урушава
ње основних моралних вредности. Размотрени су затим основни
стратешки документи за борбу против корупције и законски акти
који се односе на проблематику финансирања политичких актив
ности странака. Учињен је осврт и на уставно решење да је на
родни посланик „господар“ свог мандата. Аутор закључује да за
успешну борбу против корупције, а сâмим тим и против политичке
корупције, није довољно успоставити нормативни и институцио
нални оквир, већ је неопходно створити друштвене, политичке и
културне услове за суштинску владавину права. Једном речи, по
требна је прећутна друштвена сагласност да се сви сукоби, па и
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они које ствара политичка корупција, решавају у оквиру постоје
ћих закона, поступака и институција.
Кључне речи: корупција, политичка корупција, владавина права, поли
тичке странке, финансирање политичких активности, мо
рална криза.

I
Различите области у којима се јавља, бројни појавни облици
које поприма и степен њихове друштвене неприхватљивости, пред
стављају само неке од потешкоћа које искрсавају приликом одре
ђења појма корупције. Усамљена су зато мишљења да је могуће
дати културолошки неутралну дефиницију корупције,1) јер се ова
друштвена појава по правилу повезује са кршењем важећих норми
у одређеном друштву. Услед тога је приликом законског дефиниса
ња корупције неопходно заузети одређени стандард „честитости“ и
у складу са њим предвидети облике испољавања корупције у кон
кретним случајевима.2) Па чак и таква, „нормативним плаштом“
заоденута корупција може бити у нескладу са јавним мњењем о
прихватљивости одређеног понашања.
Уколико се овај проблем сагледа у светлу познате теоријске
скале о белој, сивој и црној корупцији,3) законодавчеви изгледи на
успех су највећи у односу на црну корупцију, будући да постоји
општа сагласност да су у питању најопаснији облици њеног испо
љавања који потпадају под удар кривичног законодавства. Ретки су
зато случајеви у којима се законска норма у односу на ове коруп
тивне активности неће применити, што може да буде последица
владајућих друштвених норми и обичаја. Примера ради, на трагу у
српској традицији увреженог схватања да није свака награда мито
и да се у свакодневном животу прави јасна разлика између части,
поклона, даривања, чашћавања и мита,4) у правној доктрини по
1) Вид. Nemanja Nenadić, „Pojam i uzroci korupcije“, Korupcija – osnovni pojmovi i meha
nizmi za borbu (prir. G. P. Ilić), Crimen, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd,
2007, 16.
2) Susan Rose-Ackerman, Corruption: A Study in Political Economy, Academic Press, New
York 1978, 9.
3) Arnold J. Heidenheimer, Political corruption: Readings in Comparative Analysis, Holt Rine
hart and Winston, New York 1970, 3-6.
4) Драгомир Антонић et al., Корупција у Србији, Центар за либерално-демократске студи
је, Београд, 2001, 25. И резултати истраживања које је 2012. године спровела Агенција
за борбу против корупције указују да степен толеранције, односно перцепције да нешто
јесте или није корупција, у значајној мери зависи од тога шта се посматра као предмет
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стоји схватање да вредност поклона код кривичног дела примања
мита може да буде од значаја за постојање сâмог дела.5) Изложена
проблематика бива сложенија када је реч о преостала два облика
корупције. Док сиву корупцију осуђује јавно мњење, а управљач
ка елита је толерише (на пример, незаконито финансирање поли
тичких странака), дотле се бела корупција у јавности доживљава
као генерално прихватљиво понашање или се сматра безазленом
појавом (примера ради, реч је о различитим начинима избегавања
прекршајних санкција или мерама којима се убрзава добијање раз
личитих услуга као што је смештај деце у обданиште).
Ово су само неке од потешкоћа које искрсавају приликом за
конског одређења појма корупције. Слична је ситуација и при по
кушају њеног теоријског дефинисања. Иако је данас неспорно да
се корупција односи како на јавни, тако и на приватни сектор, ова
друштвена појава се у најопштијем смислу одређује као злоупотре
ба јавних овлашћења ради стицања приватне користи.6) Нагласак је
дакле на односу између државе и приватног сектора, при чему су
главни актери корупције у неким случајевима државни званични
ци, а у другим су то приватни актери.7)
Довођење у везу државе и (носилаца) јавних овлашћења са
корупцијом има своје дубоке историјске корене. Тако је, на при
мер, у области сиријског града Рака (Rakka), административном
центру асирске цивилизације почев од XIII века п.н.е., пронађено
око 150 плочица са текстом на клинастом писму на којима су били
садржани подаци о примању мита од стране асирске принцезе и
високих државних службеника.8) У римском политичком животу
је реч кандидат (lat. candidatus – који је избељен, очишћен) озна
чавала забрањену праксу да грађани, који манипулишу изборним
корупције, односно које је врсте мито који се даје. Вид. Agencija za borbu protiv korupci
je, Istraživanje percepcije javnog interesa u oblasti sprečavanja i borbe protiv korupcije i me
sta i uloge Agencije za borbu protiv korupcije Ciljna grupa: građani, maj 2012, 6, доступно
на: http://www.acas.rs/images/stories/Percepcija_uloge_Agencije_-_Gradjani.pdf (посећено
1. септембра 2013).
5) То отвара питање стварног домашаја начела законитости у кривичном праву. Вид. Горан
П. Илић, „Држава versus криминалитет и стандарди људских права“, Криминал и др
жавна реакција: феноменологија, могућност, перспективе (прир. Л. Крон, Б. Кнежић),
Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2011, 31-35.
6) Robert Klitgaard, „International Cooperation Against Corruption“, Finance & Development
1/1998, 4.
7) Sjuzan Rouz-Ejkerman, Korupcija i vlast – uzroci, posledice i reforma, Službeni glasnik,
Beograd, 2007, 125. С тим у вези, Клитгард примећује да је приватни сектор укључен у
већину коруптивних активности у јавном сектору. R. Klitgaard, 4.
8) Jeremy Pope, Antikorupcijski priručnik: suprotstavljanje korupciji kroz sistem društvenog in
tegriteta, Transparency International, Beograd, 2004, 4.
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мандатима, избељују (чисте) своје тоге у циљу завођења маса.9) И
Аристотел се приликом анализе различитих облика политичке вла
давине бавио корупцијом, означивши тиранију као изопачену или
корумпирану краљевину.10) У Средњем веку је корупција схватана
испрва у метафоричком смислу као изопачење душе, да би касније
попримила „световне“ оквире и означавала придобијање неког ли
ца, које располаже одређеним овлашћењима, обећањем или покло
ном, са циљем да поступи противно својој дужности.
На основу изложеног би се могло рећи да корупција пред
ставља својеврстан „кратки спој“ између јавне и приватне области.
Док се прва одликује управљачком логиком усмереном на оства
рење општег интереса, друга је утемељенa на економској логици
постизања приватног интереса. Оног тренутка када се изгуби гра
ница између ове две области, када се сударе два принципа којима
се њихови актери руководе, јавни интерес се повлачи пред приват
ним. Последица тога је корупција која, како је то сликовито запа
жено,11) није злочин из страсти, већ злочин из рачуна.
Продирање приватног интереса у јавну област није прошло
незапажено од стране политичке теорије. Штавише, корупција је
управо у оквиру политичких наука најпре постала предмет анали
зе. Ни овде не постоји општеприхваћена дефиниција појма поли
тичке корупције, већ се остало на различитим покушајима њеног
одређења. Један од класичних је став о три дефиниције корупције,
с тим да су прве усмерене на природу јавне службе (Public-Offi
ce-Centered Deffinitions), друге полазе од природе јавног интереса
(Public-Interest-Centered Deffinitions), док је трећа врста дефиници
ја тржишно усредсређена (Market-Centered Deffinitions).12)
9) Éric Alt, Irène Luc, La lutte contre la corruption, coll. Que sais-je?, Presses Universitaires de
France, Paris 1997, 3.
10) The Politics of Aristotle, (transl. and ed. by E. Barker), Clarendon Press, Oxford 1946, 373.
11) R. Klitgaard, 4.
12) И сâм аутор ових дефиниција указује да је одређивање корупцију у зависности од јав
не службе или јавног интереса условљено одговарајућим нормативним анализама. Пре
свега, питање је које ће норме бити коришћене за разликовање коруптивног од неко
руптивног поступања? У случају дефиниција које се односе на природу јавне службе,
отворено је питање које норме одређују ко ће бити у тим службама запослен. У случају
дефиниција усмерених на природу јавног интереса, требало би утврдити чија оцена
јавног интереса ће бити узета у обзир. И „тржишне“ дефиниције корупције указују на
постојање ауторитета који разликује норме које се примењују на јавне службенике и оне
које се односе на бизнисмене који делују на отвореном тржишту, као и на постојање од
ређених карактеристика по којима се „црно тржиште“ разликује од слободног тржишта.
Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston, „Terms, Concepts, and Definition Introduction to
Part I“, Political Corruption: concepts and contexts (eds. A. J. Heidenheimer, M. Johnston),
Third Edition, Transaction Publishers, New Jersey 2009, 7-9. О различитим дефиницијама
политичке корупције вид. Миодраг А. Јовановић, „Политичка корупција: појам, узроци
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У политичкој доктрини се већ дуго води расправа о томе да
ли успостављање демократије представља антикорупцијску стра
тегију.13) Истраживања која су у вези с тим вршена показују да де
мократија смањује корупцију уопште, па сâмим тим и политичку
корупцију, али да до тога долази поступно.14) Сâма по себи демо
кратска форма не успева увек да сузбије корупцију, па се вреди
запитати који елементи демократске владавине помажу у ограни
чавању коруптивних активности, а који им иду у прилог.15) Поједи
не анализе показују да је парламентаризам праћен нижим нивоом
корупције, док се јаки председнички систем показује као корум
пиранији. Указује се и на значај конкуренције међу политичарима
којом се не само ограничава користољубље међу члановима владе,
већ се политички лидери могу приморати да строго контролишу
своје подређене.16)
На другој страни, политичка корупција представља већу
опасност у демократијама него у другим облицима политичких
система, јер подрива темељне демократске принципе, а пре свега
принцип једнаког поступања државе према грађанима, као и прин
цип одговорног вршења власти.17) Једнако поступање подразумева
једнак приступ грађана тржишту, запослењу и јавним службама,
док одговорно вршење власти претпоставља да политичари морају
да буду изложени поновним изборима и да се осећају несигурним
у погледу своје будућности. Међутим, осећај несигурности не би
смео да буде превише изражен, јер то може довести до „парадокса
сигурности“.18) Исувише сигуран положај политичара повећава ко
и типологија“, Корупција (ур. Д. Радовановић, А. Булатовић), Центар за менаџмент, Ин
ститут за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2005, 407-414.
13) С тим у вези, корисно је освнути се на индекс перцепције корупције који је, на основу
истраживања 176 земаља, објавила организација Transparency International за 2012. го
дину. У најмање корумпиране државе спадају Данска, Финска, Нови Зеланд, Шведска,
Сингапур, Швајцарска, Аустралија, Норвешка, Канада и Холандија док су на зачељу ли
сте Сомалија, Јужна Кореја, Авганистан, Судан, Мајнмар, Узбекистан, Туркменистан,
Ирак, Венецуела и Хаит и. Уједињено Краљевство и Јапан се налазе на 17 месту, Сједи
њене Америчке Државе на 19, Француска на 22, Аустрија на 25, Португал на 33, Израел
на 39, Хрватска на 62, Италија на 72, а Србија на 80 месту. Transparency International,
Corruption Perceptions Index 2012, доступно на: http://www.transparency.org/cpi2012/re
sults (посећено 1. септембра 2013).
14) Вид. Johann Graf Lambsdorf, „Uzroci i posledice korupcije: šta znamo iz ukršatanja podata
ka iz raznih zemalja?“, Ekonomija korupcije Međunarodni priručnik (ur. S. Rouz-Ejkerman),
Službeni glasnik, Beograd, 2008, 48.
15) S. Rouz-Ejkerman, 125.
16) J. Graf Lambsdorf, 49, 50
17) Paul Heywood, „Political Corruption: Problems and Perspectives“, Political Studies 3/1997,
420, 421.
18) S. Rouz-Ejkerman, 139.
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руптивне активности, али до истог резултата може довести и пре
више несигуран политички положај.
Све ово има посебан значај у процесу демократске консоли
дације која се може сматрати оствареном тек када, поред промена
на плану понашања (behavioral aspects) и ставова (attitudinal aspects), буду остварене и промене у уставним аспектима (constitutio
nal aspects).19) То значи да се државне и недржавне снаге на читавој
територији државе из чврсто устаљене навике потчињавају начину
решавања сукоба у оквиру конкретних закона, поступака и инсти
туција установљеним новим демократским процесом. У оваквом
друштву постоји пет арена, а једна од њих је владавина права о
којој ће у у редовима који следе бити речи.

II
У домаћој теор ији је присутно гледиште да један од основ
них узрока корупције у српском друштву представља одсуство вла
давине права (rule of law).20) Реч је о појму који представља кључни
елеменат демократије у државама common law правног система, а
настанак његовог савременог значења везује се за Енглеску кра
јем XVI века. У доктрини тог времена преовладало је схватање
да супрематија права, поштовање поступка и слобода расправља
ња у Парламенту и пред судовима представљају материјализаци
ју овог темељног правног начела.21) С обзиром на специфичност
своје уставне историје, односно услед непостојања писаног уста
ва, Велика Британија представља један од најбољих примера да
владавина права не зависи толико од постојања формалних (тј.
нормативних) решења која би обликовала институције власти, већ
19) Huan Linc, Alfred Stepan, Demokratska tranzicija i konsolidacija, Filip Višnjić, Beograd,
1998, 19, 20-30, наведено према: Miodrag A. Jovanović, „Demokratska konsolidacija i po
litička korupcija – slučaj Srbije“, Korupcija – osnovni pojmovi i mehanizmi za borbu (prir. G.
P. Ilić), Crimen, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2007, 31, 32.
20) Вуковић овај узрок назива и слабом правном државом, а то, поред осталог, тумачи као
последицу одсуства политичке воље у врховима политичких странака и вршилаца вла
сти, затим одсуства широке друштвене сагласности да је право основни регулатор дру
штвених односа, турбулентних друштвено-политичких прилика, неодговорног и спорог
правосуђа и великог раскорака између објављеног права и његове емпиријске примене.
Slobodan Vuković, Tranzicija i korupcija, biblioteka Posebna izdanja, Institut društvenih na
uka, Rad, Beograd, 2007, 25.
21) Сер Едварду Коку (Edward Coke) припада заслуга да је развио идеју о rule of law као
уставном принципу на којем је утемељена савремена либерална демократска држава.
Он је са још двојицом колега судија донео 1610. године славну одлуку Dr Bonham’s case
којом је признато право суда да одбије да примени закон парламента ако је противан
природном праву или разуму. Antoine J. Bullier, La common law, coll. Connaissance du
droit, Dalloz, Paris 2002, 45.
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од нарочитих напора заједнице да створи друштвене, политичке и
културне услове за вршење власти која је ограничена правом. Дру
гим речима, реч је о постојању једне врсте прећутног друштвеног
одобравања да је за суштинску владавину права неопходна строга
раздвојеност грана власти, а нарочито законодавне и извршне, као
и судска контрола законодавне делатности.22)
Иако поједини аутори истичу да је израз владавина права
обесмишљен идеолошком злоупотребом и општом прекомерном
употребом,23) у доктрини преовлађује гледиште да је реч о појму
који спада у у категорију отворених концепата који су предмет
сталне расправе.24) Она се у основи своди на анализу појма вла
давине права са становишта формалних и материјалних аспеката.
Заговорници формалне концепције владавине права у први
план истичу начин на који је проглашен закон, јасноћу законских
норми и њихову временску димензију, при чему избегавају да дају
сŷд о стварном садржају закона. Другим речима, за њих је довољно
да су формални захтеви владавине права испуњени, а не упуштају
се у анализу да ли је суштински реч о добром или лошем закону.
На другој страни, присталице материјалне концепције не споре да
владавина права има претходно поменуте формалне елементе, али
сматрају да треба отићи даље од тога. То чине указивањем на од
ређена суштинска права која су утемељена или изведена из вла
давине права, а чије постојање служи као основ за разликовање
„добрих“ и „лоших“ закона.25) На основу изложеног се може закљу
чити да формалне теорије стављају нагласак на одговарајуће изво
ре и облике законитости, док се материјалне теорије баве садржа
јем закона, сагледавајући га у светлу понашања које је у складу са
праведним или моралним принципима. То не значи да између ових
теор ија нема одређених преклапања, пошто формалне концепци
је владавине права имају материјалне последице, док материјалне
верзије, као што је поменуто, укључују формалне захтеве.26)
22) Вид. Brian Z. Tamanaha, One the Rule of Law: History, Politics, Theory, Cambridge Univer
sity Press, Cambridge 2004, 56.
23) Judith N. Shklar, Political Thought and Political Thinkers, University of Chicago Press, Chi
cago 1998, 21.
24) Као основ за извођење таквог закључка послужило је истраживање о значењу појма
владавине права у Немачкој, Француској, Великој Британији и САД. Rainer Grote, „Rule
of Law, Rechtsstaat and État de Droit“, Constitutionalism, Universalism and Democracy – A
Comparative Analysis (ed. Christian Starck), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1999,
271. У том смислу: B. Z. Tamanaha, 114.
25) Paul Craig, „Formal and Substantive Conceptions of the Rule of Law: An Analytical Frame
work“, Public Law Autumn 1997, 467.
26) Више вид. B. Z. Tamanaha, 92-113.
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У покушају да превазиђу изложене разлике приликом
одређења владавине права, поједини аутори настоје да укажу
на елементе за које сматрају да постоји општа сагласност да
их овај појам садржи. Према једном таквом гледишту27) вла
давина права је утемељена на следећима стандардима: закон
као одбрана од приватне принуде; закон треба да буде јасан,
сигуран, јавно објављен и применљив pro futuro; владавина
права подразумева одређену општост закона; закон треба да
буде постојан и могућ; закон ограничава, контролише и ру
ководи вршење службених овлашћења; суд мора бити неза
висан, непристрасан и доступан свакоме; владавина права је
супротна одлукама које изражавају личну вољу или поједи
начни суд. Постоји и схватање28) да је упркос мноштву дефи
ниција владавине права, могуће издвојити три теме о којима
се у вези с тим појмом води расправа: влада ограничена зако
ном, формална законитост и „владавина права, не човека“.
За сагледавање односа политичке корупције и владави
не права посебан значај има стандард законског ограничења,
контроле и руковођења вршењем службених овлашћења. У
том смислу је илустративно Веберово схватање о безличној
наредби као законском ограничењу власти. Наим
 е, грађани
не дугују послушност лицима који имају власт, већ безличној
законској наредби која им даје такву власт.29) Реч је дакле о
„владавини права, не човека“ („the rule of law, not man“), уте
мељеној на идеји да се живи у складу са владавином закона,
а не да се буде предмет непредвидивих слабости других по
јединаца – било монарха, судија, државних службеника или
других грађана. Осећај за владавину права почива на страху и
неповерењу у друге. Услед тога је владавина по закону прет
постављена необузданој владавини другог, чак и да је то му
дра особа, како би биле избегнуте могуће злоупотребе које су
својствене моћи владања.30) Значајно ограничење носилаца
власти састоји се и у одсуству потпуне слободе да се измени
27) Вид. Augusto Zimmermann, „Rule of Law as a Culture of Legality: Legal and Extra-Legal
Elements for the Realisation of the Rule of Law in Society“, ELaw – Murdoch University
Electronic Journal of Law 14, 1/2007, 17- 23. Нешто другачије схватање о елементима
владавине права заступа Волкер (Walker). Вид. A. J. Bullier, 46-48.
28) B. Z. Tamanaha, 114, 119, 122.
29) Иначе, Вебер је истицао тесну везу између корупције и политичког живота у демократи
јама, јер она претпоставља појаву професионалних политичара који живе од политике, а
не за политику. Max Weber, Theory of Social and Economic Organization, MacMillan, New
York 1948, 330.
30) B. Z. Tamanaha, 122.

20

Горан П. Илић

Политичка корупција versus владавина права

закон по властитом нахођењу, већ је то условљено одређеним
садржинским и процедуралним захтевима. Док су садржин
ска ограничења раније извођена из природног права или com
mon law-а, у новије време се то чини позивањем на основне
слободе и људска права.31) С обзиром да поменуте слободе и
права чине централни део и вредносно језгро сваког устава, у
доктрини се истиче32) да степен њиховог остварења предста
вља једно од кључних питања за оцену супрематије устава.33)

III
У преамбули француске Декларације о правима човека и гра
ђанина из 1789. године стоји да су „непознавање, заборав или пре
зир права човека узроци јавних несрећа и корупције влада“. Два
века касније, у преамбули Кривичноправне конвенције о корупцији
из 1999. године34) истакнуто је да корупција „ ... представља претњу
владавини права, демократији и људским правима, подрива добру
владавину, ... и угрожава стабилност демократских институција и
моралне основе друштва“, док се у Конвенцији Уједињених нација
против корупције из 2003. године35) наводи да корупција предста
вља „ ... проблем и претњу за институције и вредности демократи
је, етичке вредности и правду, ... и владавину права“.
Без обзира да ли се корупција посматра као опасност за људ
ска права, демократију или добру владавину, несумњиво је да је
31) Делмас-Марти истиче да су након два века доминације либералне идеологије о држави
која је ограничена законом, а као последица разарања и страхота учињених у току Дру
гог светског рата, уследиле значајне политичке промене које су довеле до настанка нове
концепције правне државе засноване на постојању основних слобода и права. Она је
израз свести да закон може да повреди основна начела поштовања личности и достојан
ства сваког људског бића, па зато држава мора да буде заштићена не само помоћу закона,
већ и од закона, па чак и од себе саме. Mireille Delmas-Marty, „Introduction“, Libertés et
droits fondamentaux Introduction, textes et commentaires (sous la dir. de M. Delmas-Marty,
C. Lucas de Leyssac), deuxième édition, coll. Points Essais, Le Seuil, Paris 2002, 9, 10.
32) Драган М. Стојановић, Основна права човека Људска права и слободе у уставима
европских држава, Институт за правна и друштвена истраживања Правног факултета у
Нишу, Ниш 1989, 11.
33) Правна институционализација супрематије устава остварује се постојањем судске кон
троле уставности закона која може бити поверена било редовним, било посебним устав
ним судовима. Вид. Горан П. Илић, „Утицај праксе Уставног суда Србије на стандарде
људских права у кривичном поступку“, Улога и значај Уставног суда у очувању влада
вине права (прир. Б. М. Ненадић), Уставни суд, Београд, 2013, 182, 183.
34) Закон о потврђивању Кривичноправне конвенције о корупцији, Службени лист СРЈ Међународни уговори, бр. 2/02 и Службени лист СЦГ – Међународни уговори, бр. 18/05.
35) Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација против корупције, Службени
лист СЦГ – Међународни уговори, бр. 12/05.
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реч о друштвеном феномену који доводи у питање темељна начела
владавине права. То потврђују и резултати истраживања спрове
деног 2012. године на репрезентативном узорку од 1210 грађана
Србије, старијих од 18 година.36) Испитаници су као највеће узроч
нике корупције у Србији издвојили превелики утицај политичких
и привредних структура на одлуке које се доносе у институција
ма, као и одсуство контроле над радом јавних службеника. Према
мишљењу испитаних грађана, јачање независности и интегритета
институција у односу према неформалним центрима моћи пред
ставља најважнији потез за суочавање са корупцијом. Ови резул
тати се разликују од истраживања из 2006. године према којем су
као основни узроци корупције (који су били процентуално засту
пљенији од непостојања правне државе) издвојени опште сирома
штво и морална криза. Штавише, они су у 2006. години учесталије
навођени него 2001. године, док то није био случај са „непостоја
њем правне државе“, што указује да се држава види као (правно)
уређенија, али друштво као сиромашније и нешто аномичније. При
том је корупција знатно чешће везивана за државни врх, партијске
лидере и партијске званичнике, односно локалне политичке акти
висте, а то значи за политичку елиту у целини.37)
Питање је да ли у Републици Србији постоји норматив
ни оквир који би оснажио темељне принципе владавине права за
успешно сучељавање са изазовима корупције? И да ли је реално
очекивати да доношење и примена одговарајућих правних ака
та може имати успеха у земљи у којој је пре неколико година као
основни узрок корупције навођено сиромаштво, неморал и непо
штење, а данас је то неповерење у институције система, при чему
је у оба истраживања корупција довођена у везу са представни
цима политичке елите? Јер, не треба заборавити да је корупција у
основи морална категорија која означава кварење и труљење,38) као
ни речи лорда Ектона да свака власт квари, а да апсолутна власт
квари апсолутно.
У Републици Србији је недавно усвојена Национална страте
гија за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године
36) Agencija za borbu protiv korupcije, Istraživanje percepcije javnog interesa u oblasti spreča
vanja i borbe protiv korupcije i mesta i uloge Agencije za borbu protiv korupcije Ciljna grupa:
građani, 8.
37) Мирјана Васовић, „Представе о корупцији 2001-2006: ефекат политизације“, Социоло
шки преглед, 2/2007, 232, 238.
38) Suzan Rose Ackerman, „Uvog i pregled“, Ekonomija korupcije Međunarodni priručnik (ur. S.
Rouz-Ejkerman), Službeni glasnik, Beograd, 2008, 15.

22

Горан П. Илић

Политичка корупција versus владавина права

(даље: Стратегија).39) Прво од руководних начела у складу са ко
јим органи власти и носиоци јавних овлашћења, укључени у борбу
против корупције, имају дужност да врше своја овлашћења јесте
– начело владавине права. Стратегија под овим појмом подразуме
ва јемства која се односе на законитост поступања, једнакост пред
законом и право грађана на правна средства. Поред тога, начело
владавине права захтева да се Устав, закон и подзаконски акти, као
и потврђени међународни уговори и општеприхваћена правила ме
ђународног права, у потпуности и доследно примењују. На другој
страни, политичкој корупцији дато је посебно место у односу на
друге области у којима се овај друштвени феномен испољава, бу
дући да Стратегија, као прву област у којој би требало приоритет
но деловати ради изградње и јачања системских антикорупционих
механизама, издваја управо област политичких активности. Начин
на који би то требало чинити ближе је уређен Акционим планом за
спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за
период од 2013. до 2018. године (даље: Акциони план).40)
Као први од циљева41) који би требало остварити у вези с
борбом против корупције у оквиру политичких активности, Ак
ционим планом је предвиђено отклањање недостатака у правном
оквиру и спровођењу контроле финансирања политичких актив
ности и субјеката. Реч је пре свега о Закону о финансирању поли
тичких активности (даље: ЗФПА)42) чије одредбе би требало из
менити у правцу јасног разграничења обавеза Агенције за борбу
против корупције, Државне ревизорске институције и других ор
гана у поступку контроле политичких активности и субјеката. Уз
то, изменама би требало прецизно утврдити обавезе и механизме
за транспарентност финансирања политичких субјеката. У вези с
тим је неопходно изменити одговарајуће одредбе Закона о Држав
39) Национална стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од
2013. до 2018. године, Службени гласник РС, бр. 57/13.
40) Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за пе
риод од 2013. до 2018. године усвојен је на 87. седници Владе одржаној 31. јула 2013.
године, доступно на: http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_pregled.php?id=194208
(посећено 1. септембра 2013).
41) Остали циљеви које Акциони план предвиђа у оквиру политичких активности јесу: 1)
отклањање недостатака у правном оквиру и ојачање капацитета у области превенције
сукоба интереса, контроле имовине и прихода јавних функционера, 2) усвајање и при
мена делотворног законског оквира којим се регулише лобирање и учешће јавности у
поступку доношења прописа, 3) утврђивање јасних критеријума за предлагање, избор и
разрешење, као и вредновање резултата рада директора јавних предузећа и 4) усвајање
покрајинских и локалних акционих планова за борбу против корупције чије спровођење
надзиру стална радна тела покрајинских, односно локалних скупштина.
42) Закон о финансирању политичких активности, Службени гласник РС, бр. 43/11.
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ној ревизорској институцији43) и Закона о пореском поступку и по
реској администрацији.44) Наведене законске интервенције би, уз
примену неколико других мера, требало да број случајева кршења
Закона о финансирању политичких активности смање за 30% до
2017. године (у поређењу са 2012. годином), док би број правно
снажних одлука у прекршајним и кривичним предметима у вези са
кршењем одредаба наведеног закона био до 2017. године повећан
за 30 % у односу на 2012. годину.
Ако се остави по страни питање да ли је реално очекивати
да до 2017. године буду остварени зацртани циљеви, остаје дилема
који је систем финансирања политичких странака и њихових пред
изборних и других активности најприкладнији за Србију? У док
трини се истиче да упоредна законска регулатива у великој мери
варира у погледу граница које политичари постављају договорима
quid pro quo, будући да чак и потпуно законите донације могу пред
стављати разлог за бригу.45) Овом проблематиком се 2003. године
бавио и Комитет министара Савета Европе у Препоруци о зајед
ничким правилима против корупције у финансирању политичких
партија и изборних кампања.46) Том приликом су издвојени следе
ћи основни принципи за сузбијање корупције: 1) разуман баланс
између финансирања из јавних и приватних извора, 2) правичан
критеријум у додели средстава из јавних извора, 3) јасна прави
ла о прикупљању средстава из приватних извора, 4) ограничава
ње обима средстава која могу да се троше у изборној кампањи, 5)
потпуна јавност извора средстава, начина трошења и евиденције о
имовини, 6) успостављање независног тела за надзор и 7) санкције
за кршење правила.47)
43) Закон о Државној ревизорској институцији, Службени гласник РС, бр. 101/05, 54/07 и
36/10. Измене би требало да предвиде да програм ревизије обухвата и ревизију парла
ментарних политичких странака на републичком нивоу.
44) Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Службени гласник РС, бр.
80/02, 84/02 – испр., 23/03 – испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др.
закон, 63/06 – испр. др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – ис
пр., 93/12 и 47/13. Изменама би била уведена обавеза директора Пореске управе да у
годишњи или ванредни план пореске контроле обавезно уврсти даваоце финансијских
средстава и других услуга политичким субјектима у складу са извештајем Агенције за
борбу против корупције о финансирању политичких активности и субјеката.
45) S. Rouz-Ejkerman, 145.
46) Recommendation Rec(2003)4 of the Committee of Ministers to member states on common
rules against corruption in the funding of political parties and electoral campaigns (Adopted
by the Committee of Ministers on 8 April 2003 at the 835th meeting of the Ministers’ Deputi
es), доступно на: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2183 (посећено 1. септембра 2013).
47) Aleksandra Drecun, „Finansiranje političkih stranaka – komparativno i pozitivnopravni aspekt“, Korupcija – osnovni pojmovi i mehanizmi za borbu (prir. G. P. Ilić), Crimen, Pravni
fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2007, 48.
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С обзиром да одредбе Закона о финансирању политичких ак
тивности уређују изворе и начине финансирања, евиденцију и кон
тролу финансирања политичких активности политичких странака,
коалиција и група грађана (члан 1 ЗФПА), може се рећи да је овај
правни акт sedes materiae за борбу против корупције у финанси
рању политичких активности. У оквиру њега су детаљније разра
ђене следеће целине: извори и начини финансирања (чл. 3 до 15
ЗФПА), финансирање редовног рада политичких субјеката (чл. 16
до 19 ЗФПА), финансирање трошкова изборне кампање (чл. 20 до
26 ЗФПА), вођење евиденције и извештавање (чл. 27 до 34 ЗФПА),
поступање у случају повреде закона (чл. 35 до 37 ЗФПА) и казнене
одредбе (чл. 38 до 43 ЗФПА).
Примена наведених законских одредаба показује да у овој
области још нису постигнути задовољавајући резултати. Наиме, у
извештају Агенције за борбу против корупције о контроли трошко
ва политичких субјеката – изборне кампање 2012. године48) изнете
су чињенице о повреди одредаба ЗФПА. Оне се огледају у следе
ћем: 1) недостављање извештаја о трошковима изборне кампање,
2) достављање таквих извештаја са формалним недостацима, 3)
неприказивање прихода и трошкова изборне кампање, 4) посту
пање са неутрошеним средствима у изборној кампањи, 5) изми
ривање трошкова једне изборне кампање са рачуна отвореног за
прикупљање средстава и плаћање трошкова друге изборне кампа
ње, 6) измиривање трошкова изборне кампање са рачуна који није
отворен за финансирање трошкова изборне кампање, 7) прихвата
ње прилога правних лица која нису измирила обавезе на основу
јавних прихода и 8) недостављање података на захтев Агенције за
борбу против корупције.
Да се сличне ствари дешавају и у земљама са дугогодишњом
демократском традицијом потврђује и недавни случај донације од
690.000 евра коју је владајућа Хришћанско-демократска унија кан
целарке Ангеле Меркел добила од главних акционара аутомобил
ског концерна BMW. Одлука о великом новчаном прилогу обело
дањена је само дан пошто је Немачка у Европској унији спречила
усвајање норми о снижавању дозвољене границе емисије угљендиоксида за аутомобиле, за шта се залагала немачка аутомобил
ска индустрија.49) Оваквих примера има и у другим западним де
48) Агенција за борбу против корупције, „Први извештај о контроли трошкова политич
ких субјеката – изборне кампање 2012. године“, Београд, мај 2013, 41-51, доступно на:
http://www.acas.rs/images/stories/Prvi_izvestaj_o_kontroli_finansiranja_politickih_subjeka
ta_-_izborne_kampanje_2012__preciscen_tekst.pdf (посећено 1. септембра 2013)
49) http://www.danas.rs/danasrs/svet/globus/bmw_odao_priznanje_merkelovoj_sa_690000_
evra.12.html?news_id=269406 (посећено 18. октобра 2013).
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мократијама, иако се они по правилу дешавају мимо јавне сцене. У
Италији су познати случајеви у области грађевинске индустрије у
којима су специјализовани „партијски благајници“ управљали да
вањем мита и расподелом уговора. Они најчешће не заузимају неко
званично место у влади, већ делују као посредници са пословним
људима који имају проблеме у пословању са владом.50)
Један од проблема који се повезује са политичком коруп
цијом односи се на „трговину“ посланичким мандатима. Иако се
преласци посланика из једне у другу политичку странку дешавају
и у другим земљама,51) специфичност овог питања у Србији про
изилази из правног уређења статуса народног посланика.52) Најпре
је одлуком Уставног суда Републике Србије од 27. маја 2003. годи
не53) утврђена неуставност одредаба члана 88 став 1 тач. 1 и 9 Зако
на о избору народних посланика.54) Поменутим одредбама је било
предвиђено да посланику престаје мандат пре истека времена на
које је изабран ако му престане чланство у политичкој странци или
коалицији на чијој листи је изабран, као и брисањем из регистра
надлежног органа политичке странке, односно друге политичке
организације на чијој изборној листи је изабран.
С тим у вези, Уставни суд је оценио да се кроз утврђива
ње основа за престанак мандата, како је то учињено у оспореним
одредбама, не може решавати проблем очувања партијске дисци
плине, нити питање одржавања странке у политичком и правном
животу између два изборна циклуса, јер се тиме повређују устав
не одредбе које опредељују карактер мандата народних посланика,
као и одредбе о политичким слободама и правима грађана. Свој
ство народног посланика стечено на непосредним изборима, не
50) S. Rouz-Ejkerman, 146. Њихова посредничка активност се практично одвија на „ничи
јој земљи“, тј. изван поља државног и тржишног поступања, при чему ови „политички
изасланици“ крше правила игре која важе у поменутим областима. С обзиром да они не
потпадају ни под бирократску контролу, ни под демократско постављење, разлика изме
ђу проневере новца у корист партије и њиховог личног богаћења се губи.
51) У Италији је у периоду од 1996. до 1999. године скоро 100 посланика прелазило „на
другу страну“. Насупрот томе, у Великој Британији само је 6 посланика у периоду од
1950. до 1996. године променило политички табор. Miodrag A. Jovanović, „Demokratska
konsolidacija i politička korupcija – slučaj Srbije“, Korupcija – osnovni pojmovi i mehanizmi
za borbu (prir. G. P. Ilić), Crimen, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2007,
35.
52) Ibidem
53) Уставни суд Србије, IУ-197/2002, 27. мај 2003, Службени гласник РС, бр. 57/03, in Repu
blika Srbija Ustavni sud, Bilten 1/2003, 22-28.
54) Закон о избору народних посланика, Службени гласник РС, бр. 35/00, 57/03 - одлука
УСРС, 72/03 - др. закон, 75/03 - испр. др. закона, 18/04, 101/05 - др. закон, 85/05 - др.
закон, 28/11 - одлука УС и 36/11 и 104/09 - др. закон.
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може, по Уставу, бити условљено променом политичког уверења,
односно политичке оријентације, како на страни посланика, тако
ни на страни политичке странке. Политичким странкама се не мо
гу законом дати овлашћења која ће имати за последицу промену
састава Народне скупштине као законодавног органа, као што ни
политички или правни живот странке са чије је листе одређени по
сланик изабран не може, према Уставу, након избора, имати непо
средни утицај на састав Народне скупштине.
Ако се има у виду да је након тога пракса партијског „пре
летања“ настављена, не треба да чуди да су се политичке стран
ке релативно лако договориле да у Устав од 2006. године (даље:
Устав)55) унесу одредбу која предвиђа да је посланик слободан да,
под условима одређеним законом, неопозиво стави свој мандат на
располагање политичкој странци на чији предлог је изабран за на
родног посланика (члан 102 став 2 Устава).
У доктрини је исправно запажено да се проблем представ
ничког тела, над којим виси оптужба јавности за неодговорно и
коруптивно понашање његових чланова, не може решавати мерама
које су противне начелима уставности и парламентаризма.56) Та
кође, тиме се не може решавати ни питање унутарстраначке ди
сциплине, јер су и једно и друго последица правно недовршеног
и политички неизграђеног система представничке демократије у
Србији.57) Све ово утолико пре важи за одредбу члана 102 став 2
Устава којом је у наш правни систем враћена одређена врста „при
кривеног посланичког мандата“. На тај начин је политичка потре
ба да се оствари потпуна контрола над партијском дисциплином
подигнута на уставни ниво, чиме је Уставном суду ускраћена мо
гућност да се осврне на усаглашеност таквог решења са уставним
начелима. Уместо тога, излаз је требало потражити у замени пар
тијског лидерства одговорношћу за изборне резултате, а партијског
једноумља унутарпартијским демократским процедурама у којима
се формира страначка политика.58) Могло би се чак рећи да би уну
тарстраначки живот ваљало уредити у складу са неким од елеме
ната владавине права, што је подухват који се не може остварити
преко ноћи.
55) Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/06.
56) Миодраг А. Јовановић, „Србија у огледалу: политичка корупција на почетку XXI века“,
Корупција (ур. Д. Радовановић, А. Булатовић), Центар за менаџмент, Институт за кри
минолошка и социолошка истраживања, Београд, 2005, 488.
57) Ibid., 488, 489.
58) M. A. Jovanović, 35.
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IV
Постојање одговарајућег законског оквира и његово спро
вођење у пракси не представља сâмо по себи довољно јемство за
успешно супротстављање изазовима политичке корупције. Овом
проблему би требало приступити на системски начин, а то подра
зумева, на једној страни, ограничење политичке моћи путем ин
ституционалног јачања унутрашње структуре власти, док би, на
другој страни, требало развити механизме за вршење спољашњег
притиска јавности на носиоце власти.59)
Да је слабост институција у нашем друштву један од основ
них узрока распрострањености корупције указују и резултати ис
траживања који су наведени у овом раду. При том није само реч
о томе да једна грана власти, тачније, извршна власт има доми
нантан положај у односу на законодавну и судску власт. Основни
проблем је у томе што је политичка корупција достигла тачку у ко
јој корумпира политику,60) при чему у очима грађана управо влада
представља отелотворење политике.
Велика потешкоћа у супротстављању политичкој коруп
цији јесте стање у правосуђу као једном од кључних чинилаца за
успостављање владавине права. Ако се корупција сагледа у светлу
системских проблема који постоје у вршењу судске власти, глав
не потешкоће се односе на примену антикоруптивних законских
одредаба, слабости у дељењу правде и неспособности судске вла
сти да се „супротстави“ извршној и законодавној грани власти.61)
Судска власт представља „најмекши“ део власти, а њена изразита
слабост је последица мање медијске присутности у односу на дру
ге две гране власти.62) Услед тога је веома лако упућивати крити
ке правосуђу, чега није поштеђен ни Уставни суд било да је реч о
оцени уставности Бриселског споразума, висини досуђене накнаде
штете за време оружаних сукоба или дужини трајања притвора у
поступцима који се воде против лица осумњичених за коруптивна
кривична дела. У овом последњем случају је, за разлику од носила
ца извршне власти, Европска комисија у извештају о напретку Ср
59) S. Rouz-Ejkerman, 155.
60) Đovani Sartori, Uporedni ustavni inženjering, Filip Višnjić, Beograd, 2003, 167, 168, наведе
но према: Miodrag A. Jovanović, „Demokratska konsolidacija i politička korupcija – slučaj
Srbije“, Korupcija – osnovni pojmovi i mehanizmi za borbu (prir. G. P. Ilić), Crimen, Pravni
fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2007, 43.
61) Вид. S. Rouz-Ejkerman, 163-169.
62) Miodrag Majić, „Korupcija u pravosuđu“, Korupcija – osnovni pojmovi i mehanizmi za borbu
(prir. G. P. Ilić), Crimen, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2007, 67.
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бије на путу ка европским интеграцијама оценила као позитивно
то што је Уставни суд указао да продужење притвора у току истра
ге не сме да крши уставно право на разумно трајање притвора.63)
Један од најважнијих предуслова за демократску консоли
дацију друштва јесте грађански активизам, који је најбоља пре
дохрана политички коруптивном понашању носилаца власти.64)
Услов sine qua non за ефикасно вршење грађанског притиска на
представнике власти јесте доступност информација о раду владе,
у чему значајну улогу играју медији. Поред тога, неопходно је да
постоје механизми за вршење притиска од стране организованих
група, као и начини за изношење појединачних представки грађа
на.65)
Велики су изазови пред грађанима Србије на путу ка успо
стављању амбијента који би завређивао да се означи као владавина
права. Није ту само реч о постојању институционалних и правних
механизама за борбу против политичке корупције, већ се ради о
усвајању система друштвених вредности у чијој основи је идеја
о власти ограниченој правом. Први кораци на том путу су учиње
ни, али то ни изблиза није довољно за успешно суочавање са про
блемом корупције, било да се она јавља у политичкој или некој
другој области. Штавише, имајући у виду њену природу, настанак,
појавне облике и упоредна искуства, пре би се могло говорити о
свођењу корупције на најмању могућу меру него о њеном иско
рењивању. Однос према корупцији би могао да се изрази једном
реченицом Иве Андрића која се истина односила на оно што се
у нас означава као „крива Дрина“. Велики писац је приметио да
су све Дрине на овом свету криве, да никада нећемo успети да их
исправимо, али да никада не смемо престати са покушајима да то
учинимо. И са корупцијом ствари стоје управо тако.
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Goran P. Ilic

POLITICAL CORRUPTION
versus RULE OF LAW
Resume
The existence of an appropriate legal framework and its imple
mentation in practice is not in itself sufficient guar antee for the suc
cessful opposition to the challenges of political corruption. This pro
blem should be approached in a systematic way, and that includes on
the one hand, the limitation of political power through institutional
strengthening of internal structures of government, while, on the other
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hand, should develop mechanisms for doing the external public pressu
re on officials.
The results of the study of corruption indicates that the weak
ness of the institutions in our society is one of the primary causes of the
spread of this social phenomenon. When this is not just a word about
one of the branches of government, namely the executive power, has a
dominant position in relation to the legislative and judicial power. The
main problem is that political corruption has reached the point at which
corrupts politics, while in the eyes of citizens just government is the
embodiment of politics.
Great difficulty in fighting political corruption is the state of the
judiciary as one of the key factors in establishing the rule of law. If
corruption is viewed in light of the systemic problems that exist in the
exercise of judicial power, the main difficulties is related to the imple
mentation of anti-corruption legal provisions, weaknesses in the admi
nistration of justice and the inability of the judiciary to “confront” the
executive and legislative branches of government.
One of the most important preconditions for democratic consoli
dation is a civil society activism, which is the best protection to the po
litically corrupt behavior of those who have power. Condition sine qua
non for the efficient performance of civic pressure on the authorities is
the availability of information about the government, in which media
play the significant role. In addition, it is necessary to have mechanisms
for pressure by organized groups, as well as ways to present individual
petitions of citizens.
There are the great challenges for the citizens of Serbia on the
road to establishing an environment that is worthy to be marked as the
rule of law. Not only is there a word about the existence of institutional
and legal mechanisms to combat against political corruption, but about
adopting the system of social values rooted in the idea of government
which is limited by law. The first steps on this path have been made, but
it is not nearly enough for successfully dealing with the problem of cor
ruption, whether it occurs in a political or any other field.
Key words: corruption, political corruption, rule of law, political parties, fi
nancing of political activities, moral crisis.

*
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ТРИ (СУШТИНСКА) КРИТЕРИЈУМА
У СРПСКОМ ИЗБОРУ
СУПРАНАЦИОНАЛНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ*
Сажетак
Укључивање у међународне интеграције јесте једно од нај
важнијих питања народа и државе. Погрешан избор може да има
негативне последице које ће трпети будуће генерације. Катастро
фалан биланс чланства српског народа и српских земаља у две
југословенске државне творевине обавезује на критичку анализу
оправданости уласка у трећу супранационалну интеграцију за по
следњих стотинак година – у Европску унију. Сходно томе, у раду
се издвајају три кључна интеграциона критеријума: логичност ре
доследа интеграције, цивилизацијско-геополитичка компатибил
ност интеграције и дугорочна перспективност интеграције. Они се
оцењују са становишта српских интереса, а потом анализирају и у
контексту алтернативних, евроазијских интеграција.
Кључне речи: пропагандни (псеудо)аргументи, интеграциони критери
јуми, евроатлантизам, евроаз ијство, српски интерес

1. (ПСЕУДО)АРГУМЕНТИ У
СЛУЖБИ СРПСКОГ ПРИСТУПАЊА
СУПРАНАЦИОНАЛНИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА
Феномену интеграција приступано је у периоду после окон
чања Хладног рата, и у теоријском и у практичном смислу, са по
зиција доминације победника над побеђеним. Победник, транса
тлантски Запад, предвођен неспутаном силом САД, релативизовао
*

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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је геополитичко схватање и самог појма интеграције, тумачећи и
спроводећи га махом као територијално ширење, а мање као јача
ње унутрашње кохезије.1) Сходно томе, укључивање у НАТО и

ЕУ централноев ропских земаља, а потом и неких на југои
стоку Европе, представљено је више као бенигно напуштање
једне интеграције у регресији, распаду и свеколиком суно
врату, те наводно потпуно самостално изабрано и добровољ
но прикључивање другој, виталној, снажној и вишеструко
привлачној, него као класична наплата тријумфа заузимањем
простора противника и проширење интересне сфере, без ика
кве стварне могућности избора „држава-објеката“ изложених
експанзији. Пропагандни чинилац трансатлантске „меке мо
ћи“, громогласно и из свих медијских „оружја“, обликовао је
јавно мишљење рамсфелдоидне „нове Европе“ у смислу бес
поговорног прихватања става да „без интегрисања нема жи
вота“. Сваки покушај да се фаталистички приступ феномену
интегрисања проблематизује, а посебно да се као алтернати
ва укључивању у политичко-економско-војне организације
Запада кандидују неке друге, аналогне групације на истоку,
као што су оне евроазијског типа – оштро је анатемисано и
резолутно одбацивано.
Српски чинилац на Балкану се у постјугословенском тран
зиционом раздобљу крајем 20. и почетком 21. века нашао у пара
доксалној ситуацији: суочен са изазовом трансатлантске супра
националне интеграције, али у условима истовремене националне
дезинтеграције!? Чинећи све да ојачају сопствене унутрашње ве
зе, заузму нове геостратегијске позиције и фронтијерски се про
сторно транслирају према истоку Европе, НАТО и ЕУ су, упоре
до, у (пост)југословенском делу Балкана чиниле синхронизоване,
али „обрнуте“ потезе: активно су правно, политички, пропагандно,
економски и војно учествовале не само у разбијању међународно
признате југословенске државе и спречавању да се на њеним руше
винама конституише целовита српска национална држава у грани
цама српских етно-историјских територија, него су имале/имају и
водећу улогу у дезинтеграцији саме Србије. Да апсурд буде већи,
као „сатисфакција“ за насилно територијално сажимање и фраг
ментацију, пред српским чиниоцем је ултимативна понуда да се

1) О релативизовању појма интеграција и његовом постмодерном схватању опширније
видети у: Миломир Степић, „Географске и етно-цивилизацијске основе евроазијског
геополитичког интегрисања Србије“, Србија и евроазијски геополитички простор (при
редили: Миломир Степић и Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, Београд,
2013, стр. 278-280.
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интегрише у трансатлантске организације које српску деструкцију
управо и спроводе!?
Управљачке номенклатуре Србије преузеле су незахвалан
и готово немогућ задатак: како да ту парадоксалну позицију раз
реше на сувисао, рационалан и са становишта националних ин
тереса користан начин, а да, истовремено, сопствени индуковани
трансатлантизам оправдају „безалтернативношћу“ српског пута
на Запад. Суочена са континуираним анти-НАТО расположењем
народа, нарочито израженим после агресије 1999. године и проар
банашког ангажмана Алијансе у ампутацији Косова и Метохије,
српска политичка класа (за сада) се углавном задржава у оквирима
ЕУ-оријентације. Штавише, и све мања популарност уласка у ЕУ
„маскира“ се наративом да се наводно ради о европској интеграци
ји, чиме се избегава истицање њеног истинског евроунијског карак
тера. „У европским дебатама на политичкој сцени Србије, наима,
превладава једна, рекло би се, неразборита истоветност: нетачно
поистовећење Европе као континента, дуге историје, надмоћне
културе и узорне цивилизације, са савременом геополитичком тво
ревином Европском унијом.“2) У тој манипулацији пренебрегава се
чак и неупитна географска чињеница: данашња ЕУ (28 чланица)
се простире на мање од половине (на 41%) територије континента
Европе.
Постаје све очигледније да се далека перспектива (не)могу
ћег српског пријема у „рајску башту“ ЕУ користи као обећавајућа
сатисфакција за непротивљење, прихватање и/или пристанак на од
Запада креирану арбанашку сецесију косовско-метохијске области
Србије. Али, чланство у ЕУ је неизвесна, условна, стално измичу
ћа и неухватљива „шаргарепа“ (корист?), а ампутација Косова и
Метохије је стварни, тренутни, опипљив и стално претећи „штап“
(губитак!) – чак и да је размена не само етички, већ и рационално
прихватљива. „Трампа“ се, ипак, не апострофира као пресудно ва
жна, већ је потребна више као отужни изговор, алиби. Тако се из
обећања о „светлој европској будућности“ развила читава „скала
становишта“ – ЕУ-филија, ЕУ-ентузијазам, ЕУ-еуфорија, ЕУ-ма
нија, ЕУ-фанатизам, ЕУ-екстремизам, ЕУ-вазалство... То је прера
сло у специфичну политичку теологију, „тачније евроинтеграцио
ну сотериологију (науковање о евроунијском спасу), тј. неку врсту
2) Милош Кнежевић, „Дилеме спољне политике о ,безалтернативној‘ евроинтеграцији Ср
бије“, Национални интерес, бр. 2/2010, год. V, вол. 8, Институт за политичке студије,
Београд, 2010, стр. 168.
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европске надидеологије3) без чврстих темеља, јасних координата и
извесних исходишта. Може се рећи да је некритичко опредељење
за ЕУ-интеграције ближе ЕУ-утопизму, него ЕУ-реализму. Српски
народ и Србија постали су таоци „безалтернативног ЕУ-пута“ по
литичке номенклатуре. У таквом, годинама обликованом идеоло
шком и колективно-психолошком амбијенту, не поставља се пита
ње да ли је прихватљива испостављена цена: да српске земље само
у политичко-територијално аморфном и фрагментарном стању
(подразумевајући и смањену Србију) могу да постану део транса
тлантских интеграција. Или је довољно само све поткрепити на
водним, али зато пропагандно заглушујућим аргументима?
Прозападно настројена српска „елита“, не желећи да се ком
промитује, за сада прагматично избегава промовисање укључива
ња Србије у НАТО-појавни-облик трансатлантизма (за шта „још
није време“). Некада се, ради прављења „димне завесе“, декла
ративно потенцира тобоже пацифистичка бенигност ЕУ као „са
мо“ политичко-економске интеграције, наспрам НАТО, који је, per
definitionem (на)силан, војни савез, иако се ради о изразито ком
плементарним организацијама Запада4), тј. „аверсу“ и „реверсу“
трансатлантизма5). Али, зато се у циљу оправдавања српског инте
3) Милош Кнежевић, „Отворено питање евроинтеграција“ (уводник главног уредника),
Национални интерес, бр. 1/2013, год. IX, вол. 16, Институт за политичке студије, Бео
град, 2013, стр. 14-15.
4) И бројни западни званичници не поричу суштинску сличност НАТО и ЕУ, шаљући,
тако, јасну поруку Србима и када о томе говоре у самој Србији, која није у њиховом
саставу. То потврђује дискусија на скупу „Самит НАТО 2009. – нове чланице, старе
чланице“, одржаном у амбасади Чешке Републике у Београду, где је констатовано да
су ЕУ и НАТО „две комплементарне организације“. Штавише, француски војни аташе
у Београду и учесник на том скупу, био је још изричитији, закључивши да се не може
рећи да је „НАТО хардвер, а ЕУ софтвер“, већ да су НАТО и ЕУ „лева и десна нога“
за безбедност њихових чланица. (Видети у чланку: „НАТО и ЕУ су комплементарни“,
Политика, 25. април 2009.) Парадигматичан је став Хермана ван Ромпуја (Herman Van
Rompuy), „првог човека“ ЕУ (председник Европског Савета), који је, у свом говору на
самиту НАТО у Лисабону у новембру 2010. године, нагласио да су ЕУ и НАТО „два
најприснија партнера“, да ће се њихов међусобни однос „додатно појачати усвајањем
новог стратегијског концепта НАТО“ и да он, лично, „потврђује чврсту приврженост
ЕУ овом подухвату“. Присећајући се прошлости, он је констатовао да „без Алијансе не
би било ни Уније“ и да „наше две организације плове истим бродом већ деценијама“.
За будућност, предвидео је да ће НАТО и ЕУ имати огромну способност да обликују
безбедносно окружење „ако наставе да раде заједно“, те да је „време да се сруше пре
остали зидови који их деле“. (Видети у: Milomir Stepic, “Postmodern Geopolitical Chal
lenges of Europe”, Megatrend review: the international review of applied economics, Vol. 8
(2) 2011, Megatrend University of Applied Sciences, Belgrade, 2011, pp. 83-84 /наведено
према: Херман ван Ромпуј, „Без НАТО не би било ни ЕУ“, www.nspm.rs, 20. novembar
2010./) Да ли је, сходно наведеним јединственим и недвосмисленим трансатлантистич
ким принципима, став српске политичке номенклатуре „ЕУ - да, НАТО - не“ логички (и
практично) уопште могућ, или је само „фаза у процесу придруживања“?
5) М. Степић, „Географске и етно-цивилизацијске основе евроазијског геополитичког ин
тегрисања Србије“. стр. 281.
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грисања у ЕУ и „промене свести“ народа сумњичавог према тран
сатлантизму, користе бројни (псеудо)аргументи, који су добили об
лик много пута понављаних, готово аксиомских, често претећих, а
некада и оптужујућих парола6). Има их толико да је могуће и њихо
во систематизовање и класификовање:
• Цивилизацијске пароле – „Србији је место на Западу“,
„Европа (мисли се на ЕУ) је цивилизација“, „нисмо,
ваљда, део Азије“, „то (улазак у ЕУ) је једини начин да
се модернизујемо“, „неопходно је да променимо свест“,
„интегрисање у ЕУ је императив савременог глобалног
друштва“; „тако (уласком у ЕУ) постајемо Свет“...;
• Идеолошко-политичке пароле – „неопходно је да постиг
немо европске (ЕУ) стандарде“, „улазак у ЕУ је гарант
демократизације Србије“, „чланство у ЕУ значи пошто
вање људских права“, „ко је против ЕУ тај је против Ср
бије“, „ЕУ је наша реалност“; „пут у ЕУ је једини прави
пут“; „евроинтеграцијама постаћемо уређено друштво“,
„Србија ће постати модерна европска држава са Србима
или без њих“...;
• Егзистенцијално-економске пароле – „да (уласком у ЕУ)
живимо као сав нормалан свет“, „не можемо да прежи
вимо без ЕУ“, „без (западних) кредита нећемо моћи да
поделимо пензије“, „само јасна европска (ЕУ) оријента
ција гарантује економски просперитет Србије“, „ССП
(Споразум о стабилизацији и придруживању Србије ЕУ)
6) ЕУ-скептицизам у Србији је у порасту: проценат грађана Србије који подржавају при
ступање Србије ЕУ стало се смањује – са 72% у октобру 2007. и 73% у јуну 2008. године
опао је на мање од 1/2, тј. на 46% грађана у априлу 2013. године. Видети у: Слобо
дан Антонић, „О ,дебриселизацији‘ бирача: евроскептицизам у јавном мнењу Србије“,
Национални интерес, година IX, вол. 16, број 1/2013, Институт за политичке студије,
Београд, 2013, стр. 85 (аутор је користио: Ђорђе Вукадиновић и сарадници, Истражи
вање јавног мнења Србије, Публикум – Нова српска политичка мисао, радни подаци,
2007-2013.) Упркос томе, председник Владе Србије у интервјуу дневном листу Вечерње
новости (у броју посвећеном јубилеју – 60 година излажења) изјавио је: „Али само луд
човек може да каже да улазак у ЕУ није у нашем интересу.“ (Видети у: Вечерње ново
сти, 16. октобар 2013.) Одмах сутрадан, и моћни Први подпредседник Владе (лидер во
деће странке у Србији) у интервјуу листу Недељник био је, такође, експлицитан: „Наш
пут је пут у ЕУ. (...) Србија мора да буде део ЕУ, део европске породице не зато што за то
имате било чију политичку подршку. Али, зар мислите да Србија без америчке помоћи и
без боље сарадње са САД може да буде успешна у свету? Сигуран сам да не може.“ (Ви
дети у: Nedeljnik, 17. oktobar 2013.; наведено према: www.nspm.rs, 19. октобар 2013.) На
континуит ет „ЕУ-оријентације“ српских владајућих политичких гарнитура, без обзира
на формалну партијску припадност и декларативни идеолошки антагонизам, упућује и
став Министра иностраних послова тадашње Државне заједнице Србије и Црне Горе,
исказан читаву деценију раније: „Нама је потребно да се у овој земљи мит територије,
мит граница, трансформише у један нови мит, а то је Европска унија, као оквир у коме
се наши проблеми разрешавају.“ (Видети у: Политика, 27. август 2003.)
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омогућиће прилив страних инвестиција, могућност ко
ришћења предприступних фондова и отварање нових
радних места“, „чланством у ЕУ отвара нам се тржиште
од пола милијарде људи“...;
• Геополитичке и геостратегијске пароле – „ЕУ и НА
ТО својим чланицама гарантују безбедност“, „окружени
смо земљама ЕУ и НАТО“, „не можемо да останемо, цр
на рупа‘ у Европи“, „а где ћемо него у ЕУ (и НАТО) ка
да нас Русија неће у Евроазијски савез“, „тако (уласком
у ЕУ и НАТО) најбоље се брани Косово“, „и Косово и
Европска унија“...

2. ИЗБОР СМЕРА НА СРПСКОЈ „МАПИ ПУТА“
У СУПРАНАЦИОН
 АЛНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ:
КЉУЧНИ КРИТЕРИЈУМИ
Пристанак на сецесионистичко нарушавање територијалне
целовитости је услов који ЕЕЗ/ЕЗ/ЕУ никада није поставила ни јед
ној потенцијалној чланици на путу прикључења. Напротив. Стога,
имплицитни, а све више и експлицитни захтеви Србији да се по
мири са независношћу насилно ампутираног косовско-метохијског
дела државне територије представља индикативан „лакмус“. Али,
покровитељство Запада према арбанашком сецесионизму у косов
ско-метохијској области Србије само је „врх леденог брега“. Чак ни
тако важно питање није пресудно за преиспитивање српске транса
тлантске интеграционе опције. Хипотетички, шта би се десило да
је Запад поступао управо супротно – да није политички, пропа
гандно, економски и војно саучествовао у арбанашкој побуни ради
сецесије од Србије као међународно признате државе, да није Ср
бију проскрибовао као државу-отпадника због одбране сопствене
територије, да је остао при почетној квалификацији ОВК (Ushtria
Çlirimtare e Kosovës /UÇK/) као терористичке организације, да не
суди у Хагу војно-политичким лидерима Србије, већ косовско-ме
тохијских Арбанаса, да није признао независност тзв. Републике
Косово (Republika e Kosovës) и не врши притисак на остале земље
да учине исто, да не уцењује Србију да и сама прихвати ту „не
зависност“ и не „онемогућава Косову чланство у међународним
организацијама“... Шта би било да се, на пример, трансатлантизам
према Србији и њеном косовско-метохијском проблему односио
аналогно питању Републике Српске Крајине и начину на који га
је „решила“ Хрватска („награђена“ пријемом у НАТО 2009. и ЕУ
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2013. године!). Чак и да је Запад током читавог четвртвековног и
још неокончаног разби-распада СФРЈ имао објективан став и не
пристрасан ангажман (а не антисрпски), те да и данас не наставља
да релативизује територијални интегритет и границе Србије – да ли
би и у том случају требало похрлити у ЕУ и НАТО? Остале земље
„нове Европе“, које су у постхладноратовском раздобљу улазиле
у састав евроатлантских интеграција, нису имале понижавајући
третман као Србија, а у њима данас ипак „цвета“ ЕУ-скептицизам,
док су у неким чланицама „старе Европе“ све израженији захтеви
за иступање из ЕУ (у Великој Британији). Ако према трансатланти
зму (првенствено према ЕУ) такав однос имају саме чланице, шта
би, онда, могло да привуче Србију? Или би се на супранационалној
интеграционој „мапи пута“ требало усмерити на неке нове трасе –
евроазијске? Само три суштински важна критеријума требало би
да пресуде у стратегијском српском опредељењу за трансатлантске
или евроазијске интеграције (под условом да се ради о хтењу, а не
морању).

2. 1. Критеријум логичности редоследа интеграције
Редослед интеграције има веома велику важност за дуго
трајност, стабилност, виталност, економски развој, геополитички
положај, унутрашњу политичку хармонију и општи напредак др
жаве. Сходно томе, просторно обједињавање нације у једну, соп
ствену националну државу, која би својим границама обухватала
читав или већи део етно-историјског простора, требало би да бу
де иницијални интеграциони корак. Ако се тај приоритетни циљ
у историјски дугом раздобљу никако не остварује, нарочито ако
га због својих интереса онемогућавају велике силе, неминовна је
појава националног незадовољства и фрустрираности, стварање
пројеката националног ослобођења и уједињења, те стално насто
јање да се они остваре у повољној геополитичкој констелацији –
самостално или у симбиози са неким моћним заштитником. Резул
тат национално-државне неинтегрисаности и неконституисаности
јесу латентна регионална нестабилност, нерешени територијални
спорови и непоклапање политичких са етно-религијским граница
ма (С. Хантингтон их назива „неадекватне границе“). Такво стање
идеално је за сваковрсно инострано и унутрашње манипулисање
(економско, идеолошко-политичко, војно, медијско, верско...).
Настојање једне нације да оствари логичну, прву интеграци
ону фазу и уједини се у једну, сопствену државну целину, може
да буде непосредно војно-политички спречавано, те пропагандно
проглашавано „угрожавањем мира“, „ремећењем постојећег по
39

СПМ број 4/2013, година XX, свеска 42.

стр. 33-59.

ретка“, „претњом суседима“, „ревизијом међународно признатих
граница“, „експанзионизмом“, „великодржављем“... Специфичан
начин привидног и привременог пацификовања тих тежњи пред
ставља „утапање“ политички неомеђеног простора једне, веће на
ције у незнатно ширу, супранационалну државну творевину, где ће
остале, мање, сличне или потпуно различите етничке заједнице у
њеном саставу, (нео)кенанистички „обуздавати“ популационо-про
сторно већег чиниоца.7) Насилно сажимање етничког простора ма
совним физичким уништавањем, протеривањем и/или верско-на
ционално-цивилизацијском конверзијом, те „сабијањем“ једног
етничког колективитета у границе унапред задате државе чија је
територија знатно мања од изворног етно-географског размештаја
није историјско-геополитичка реткост, али, такође, није „решење
проблема“. Тај подухват не гаси сећања прогнаника на изгубље
ни завичај, не обесмишљава настојања да се исправи „историјска
неправда“, не спречава жеље за реконкистом и не поништава инте
гралистичке државотворне амбиције.
Стварање јединствене државе која би својим границама опа
сивала целокупан национални простор јесте природна тежња за
остварењем првог, државотворног, интеграционог нивоа. Непости
зање тога циља не мора да постане проблем ако нација није угро
жена, ако је мање-више добровољно прихватила историјску поде
љеност на две или више држава, ако у њима остварује сва права
и ако не постоји егзистенцијална потреба за уједињењем (на при
мер: Немци у централној Европи, тј. у Немачкој, Аустрији и Швај
царској). У том случају, улазак у супранационалне геополитичке
творевине пре него што је реализована и „иживљена“ национал
на државотворна фаза не мора да буде проблематичан. Напротив
– то може да повећа утицај једног етноса у таквој интеграцији.
Али, „прескакање“ прве интеграционе фазе за етносе који су само
делимично обухваћени границама националне државе (нарочито
ако су они малобројни, демографски регресивни, економско-поли
тички немоћни и геополитички деликатно лоцирани, као што су,
на пример, Срби на Балкану), или, пак, који уопште немају своју
државу (као што су, на пример, Курди) – може да буде катастрофал
но. Штавише, ако од раније постоји већ доживљено негативно су
пранационално државно искуство, онда је још једно чињење исте
грешке равно самоубилачкој колективној незрелости.
7) О механизмима „обуздавања“ српског чиниоца, као популационо-просторно највећег у
Југославији, видети у: Миломир Степић, „Српске земље у балканској апликацији стра
тегије обуздавања: југословенска и постјугословенска формула“, Разбијање Југославије
(приредили: Живојин Ђурић, Милош Кнежевић, Милан Јовановић), Институт за поли
тичке студије, Београд, 2012, стр. 259-291.
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Назначени општи геополитички принципи националне и су
пранационалне интеграције упозоравају да би српско приступање
ЕУ и НАТО било прекоредна интеграција. Она би подразумевала
парцијално и селективно укључивање у те организације Запада, а
да, по логичном геополитичком редоследу, није претходно остваре
но политичко-територијално интегрисање српских земаља у једин
ствену српску државу. То, а priori, не би морало да буде у супротно
сти са српским националним интересима да управо ЕУ и НАТО не
чине све не само да онемогуће (чак и војном силом) српско нацио
нално-државно конституисање, већ и пресудно утичу на разбијање
и саме Србије. Срби већ баштине негативна искуства две југосло
венске, такође супранационалне прекоредне интеграције (обе проталасократске!), у које су непитани улазили а да претходно нису
политичком границом омеђили сопствену територију, и у којима
су били „обуздавани“ од осталих конститутивних чинилаца. И јед
на и друга су насилно избрисане са политичкогеографске карте, са
поразним последицама за државно неконституисан српски народ и
политичком границом неомеђене српске земље. Још једна, у само
стотинак година трећа супранационална прекоредна интеграција
(поново таласократска!), овога пута трансатлантска („евроунијска“
и „натовска“), у коју би српски чинилац ушао поново у аморфном
и фрагментарном политичко-територијалном стању – представља
ла би истински авантуризам.8)
На другој страни, као геополитички антипод трансатлан
тизму кога персонификују НАТО и ЕУ, појављује се евроазијска
интеграција (Евроазијски савез /ЕАС/, Организација договора о
колективној безбедности /ОДКБ/) као једно од језгара будућег мул
типоларног света. (карта 1) Да ли она може да буде прихватљи
ва алтернатива, будући да је (још увек) не само у почетној фази
формирања, далеко економски, политички и војно немоћнија, те
мање експанзионистички настројена, већ је по свом карактеру, као
и трансатлантизам, супранационална? Зар евентуално српско при
кључење таквој евроазијској интеграцији неће бити, такође, преко
редно, те, сходно томе, геополитички нелогично и опасно, а нацио
нално неприхватљиво? Али, евроазијска интеграција конципирана
је тако да позиција етничких колективитета и држава у њој буде
суштински другачија, а неминовни трансфер овлашћења („огра
8) Индикативно је да ни после Првог, ни после Другог, ни после Хладног рата, а ни после
„петооктобарске револуције“ 2000. године, од када су све успостављене српске упра
вљачке „гарнитуре“ заузеле прозападни курс, српски народ није имао прилику да демо
кратски и суверено, референдумски искаже колективну вољу о егзистенцијално, више
генерацијски и вишедимензионално важном питању: да ли уопште жели да се укључи
у супранационалну/е творевину/е, тј. да ли претходно жели да формира сопствену на
ционалну државу у границама српских етно-историјских земаља на Балкану.
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ничавање суверенитета“) димензионисан у складу са интересима
сваке чланице посебно. Она не подразумева потирање национал
них посебности „у ,општем лонцу за претапање‘ за шта се зала
жу атлантисти“9), као ни „укидање самосталних држава у складу
са атлантистичко-униполаристичким принципима пројектованог
,глобалног села‘, нити реафирмацију превазиђених европоликих
држава-нација“10). (То, наравно, не гарантује да и она временом
неће да се трансформише и изроди у творевину која са изворним
принципима конституисања има мало додирних тачака.) Уосталом,
њен центар (Москва) је географски ближи Србији од трансатлант
ског (Вашингтон), са њим постоји копнена веза и потенцијално
снажнији гравитациони „магнетизам“.11)
Евроазијска интеграција следи „трећи пут“ – успостављање
специфичног евроазијског федерализма и стварање вишедимензи
оналног и вишестепеног система аутономија. Супранационална
концепцијска суштина и досадашња практична реализација евроа
зијске интеграција не доводи у питање целовитост Србије, по чему
се битно разликује у односу на трансатлантизам. Управо супрот
но – Русија, као њен стожер, спречава у Савету безбедности УН
да тзв. Republika e Kosovës добије коначно међународно признање
независности и постане чланица УН. Штавише, за интересе „ста
билне руске (неоевроазијске) конекције на Балкану“12) недовољни
су геополитички капацитети саме Србије, већ дугорочно то може
да буде само интегрална српска држава која би обухватала простор
српских земаља.

9) Евразийский взгляд – основные принципы доктринальной евразийской платфомы, Арк
тогея центр, Москва, 2001, С. 35.
10) Миломир Степић, Геополитика неоевроазијства – позиција српских земаља, Институт
за политичке студије, Београд, 2013, стр. 97.
11) Растојање (ваздушно) између Београда и Москве износи 1.715 км. Осим што се између
европског Београда и америчког Вашингтона простире знатна копнена маса и аквато
рија Атлантског океана, раздаљина између њих је и преко 7.600 км. Од Београда до
Брисела (који јесте формално седиште НАТО и ЕУ, али суштински није ништа више од
америчког „истуреног командног места“ на западном делу евроаз ијског „мостобрана“)
има 1.376 км.
12) Миломир Степић, „Балкан – недостајуће исходиште неоевроаз ијског вектора“, пленар
но саопштење по позиву на Међународном научном скупу Евроазијски савез, који је
одржан 24-25. маја 2013. године у етно-селу Станишићи код Бијељине (Република Срп
ска), у организацији Удружења Српско-руски мост из Бање Луке, 2013. (Зборник радова
је у штампи)
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2. 2. Критеријум цивилизацијско-геополитичке
компатибилности интеграције
Упоредо са глобализацијом и покушајима се свет унификује
у свим доменима, а све више и као реакција на те процесе, дога
ђа се његова подела на велике целине. Макрорегионално структу
рисање заснива се на хомогености простора, где се као „најмањи
заједнички садржалац“ не занемарују физичкогеографска свој
ства, али све већи значај имају геополитички, геостратегијски и
нарочито геоекономски чиниоци. Сматрало се да ће, у поређењу
са њима, сви остали постати безначајни. Међутим, на изненађење
многих, у идеолошком вакууму постхладноратовског раздобља и
времену доминације материјалистичког, човечанство је неопходно
духовно прибежиште потражило у враћању религијском, етно-на
ционалном и културном идентитету. На томе заснована сродност
постала је снажна кохезиона спона и темељ (ре)конституисања по
пулационо-просторно крупнијих ареала – цивилизација. Насупрот
тријумфалистичкој тежњи трансатлантизма да успостављање уни
поларног геополитичког поретка „прати“ изградња једне, глобалне
цивилизације, најсличније америчкој варијанти Запада, те да се незападном делу Планете наметне „механичко копирање туђег иску
ства“ и „цивилизовање споља“13), свет се све очигледније делио на
више цивилизацијских макрорегиона.
13) Овако је руски председник Владимир Путин, учествујући 19. септембра 2013. године у
завршној пленарној седници Валдајског дискусионог клуба (у јубиларној, десетој годи
ни његовог постојања), окарактерисао покушаје Запада да Русији, али и другим земља
ма и народима, промени геополитички и цивилизацијски идентитет. Читав валдајски
септембарски скуп, у коме је учествовало више од 200 најеминентнијих личности из
домена религије, науке, војно-безбедносне проблематике, политике, економије, меди
ја и др. из преко 30 земаља, био је посвећен теми „Разноликост Русије у савременом
свету“, тј. реафирмацији националног и цивилизацијског идентитета. Иступање руског
председника у међународним круговима оцењено је као „фундаментално“, „програм
ско“, „стратегијско“..., нарочито због неколико његових ставова: да је „Русија држа
ва-цивилизација“, да је њен „суверенитет, самосталност и целовитост безусловна“ и
да је то „црвена линија преко које никоме неће бити дозвољено да пређе“; да „прона
лажење и јачање националног идентитета за Русију има фундаментални значај“; да се
„нова национална идеја не рађа и не развија по тржишним правилима“ и да она „није
нешто окамењено, дато заувек, већ је живи организам“; да „наш напредак није могућ
без духовног, културног, националног самоодређења, иначе нећемо моћи да издржимо
спољашње и унутрашње изазове, нећемо имати успеха у условима глобалне конкурен
ције“; да „и економски раст, и благостање, и геополитички утицај – јесу резултат стања
у друштву, тј. да ли се грађани једне земље осећају као један народ, колико су уко
рењени у својој историји, (националним) вредностима и традицији, уједињују ли их
заједнички циљеви и одговорности“; да су неприхватљива настојања „реанимације јед
нополарног, унификованог модела света и подривање институција међународног права
и националног суверенитета“, да „таквом једнополарном, унификованом свету нису по
требне суверене државе, него вазали“, што представља „одрицање од сопственог лика,
од Бога подареног, природног разноврсја света“... Опширније видети у: http://valdaiclub.
com/politics/62880.html (приступљено 2. октобра 2013.) или http://kremlin.ru/news/19243
(приступљено 2. октобра 2013) (Напомена: Валдајски дискусиони клуб или Међународ
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Упркос оспоравању и полемици која траје већ две деценије,
показало се да постојање седам или осам14), односно осам или де
вет15) планетарних цивилизацијских целина које је утврдио С. Хан
тингтон – тешко може да се оспори. Штавише, његов цивилизациј
ски „мозаик“ не може поједностављено да се посматра само као
пука подела карте света, већ као утемељена геополитичка концеп
ција. Најбоља емпиријска потврда његове идеје „цивилизацијског
поретка“ била су екстремна стања крајем 20. и почетком 21. века
– политички притисци, економске санкције, пропагандна сатани
зовања, унутрашње тензије, грађанско-верски и сецесионистички
ратови, спољне агресије… Манифестовало се то чак и у много бе
нигнијим приликама (или уводним фазама предстојећег отвореног
сукоба): у медијима, научним радовима, школским програмима,
културним приредбама, и нарочито на спортским манифестаци
јама и масовним политичким скуповима (митинзима, демонстра
цијама)16). Суочене са егзистенцијалним претњама, појединачне
државе, нације, етно-верске заједнице и националне мањине иден
тификовале су се са цивилизацијама са којима су компатибилне и
којима припадају. Од њих су очекивале, тражиле и обично доби
јале неку или сваку врсту помоћи. Њихови локални и регионални
конфликти са „другима“, „другачијима“ и „некомпатибилнима“, тј.
против оних који су компатибилни са „супротном“, „различитом“
цивилизацијом, заиста су прерастали у хантингтонолике сукобе
цивилизација. Најсуровији обрачуни били су на цивилизацијским
периферијама, у додирним зонама где се цивилизацијске и геопо
литичке границе не поклапају.
ни дебатни клуб „Валдај“, добио је име по Валдајском језеру у Новгородској области,
где је почетком септембра 2004. године одржана прва расправа утицајних личности из
Русије и света. Иницијално, Валдајски доскусиони клуб представљао је једну од број
них секција /„пројеката“/ у саставу СВОП-а /Савета за спољну и одбрамбену политику/
основаног 1992. године у Москви. Челна личност СВОП-а је проф. др Сергеј Караганов,
стручњак за руско-америчке односе и глобалне геоек ономске и геополитичке процесе,
особа коју су амерички Foreign Policy и британски Prospect, на основу гласања читала
ца, сврстали 2005. године међу 100 најутицајнијих интелектуалаца у свету – јединог из
Русије!)
14) Samuel P. Huntington, „The Clash of Civilizations?“, Foreign Affairs, vol. 72, № 3, summer
1993, Council on Foreign Relations, Inc., New York, 1993, p. 25.
15) Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon &
Schuster, New York, 1996, pp. 26-27
16) На самом почетку своје знамените књиге Сукоб цивилизација и преобликовање светског
поретка, у трећем пасусу првог поглавља под насловом „Ново раздобље у светској по
литици“, Хантингтон је запазио: „Две хиљаде људи окупило се у Сарајеву 18. априла
1994. године, машући заставама Саудијске Арабије и Турске. Машући тим заставама,
уместо заставама УН, НАТО или Америке, ове Сарајлије идентификовале су се са сво
јим сународницима муслиманима и саопштиле свету ко су њихови прави и не-тако-пра
ви пријатељи.“ Видети у: Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Rema
king of World Order. р. 19.
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У геополитичком смислу, иако је борба за примат добила
савремене облике и методе, а велике силе настоје да остваре ин
тегралну моћ, ипак је опстала класична подела земаља на телуро
кратске и таласократске. „Моћ копна“ и „моћ мора“ и даље се на
лазе у основи глобалног дуализма и симболизују непрестани сукоб
ради постизања светске хегемоније. Око оних сила које отелотво
рују један или други геополитички идентитет, те представљају сто
жере на тим принципима формираних савезништава, као око гра
витационих језгара окупљају се регионалне силе и мање, слабије,
„обичне“ државе. Степен кохезије међу тако окупљеним земљама,
а нарочито њих са језгрима геополитичке интеграције (блокови,
алијансе, пактови) већи је ако постоји компатибилност геоп
 оли
тичких идентитета. То значи да је логично савезништво континен
талистички оријентисаних земаља са телурократским полом моћи
и маритимно оријентисаних земаља са таласократским полом мо
ћи. По правилу, геополитичка савезништва су чвршћа ако, упоре
до, постоји и цивилизацијска компатибилност између њених чла
ница (нарочито са силом-предводницом). Подразумева се да има
изузетака – земаља које су добровољно (следећи сопствене инте
ресе) или силом (политичко-економском принудом и/или војном
окупацијом) постале чланице неке геополитичке интеграције иако
су супротног геополитичког и цивилизацијског идентитета. Те зе
мље-уљези или земље-аномалије најчешће постају такве као жр
тва територијалне експанзије великих сила, привучених њиховим
повољним географским положајем и геополитичким капацитетом.
Трансатлантске интеграције, на једној страни, и српски чи
нилац, на другој страни, јесу цивилизацијски некомпатибилни. ЕУ
и НАТО, како с правом тврди С. Хантингтон, могу да се поистове
те са Западном цивилизацијом, док српски народ, српске земље и
Србија већином нису у саставу Западне, већ Православне цивили
зације. Срби припадају јужној словенско-православној грани Сло
венске породице народа, а не римокатоличко-протестантској гер
манско-романској целини, која изразито популационо доминира у
земљама трансатлантизма. Српске земље налазе се на крајњој ју
гозападној периферији Православне цивилизације, у конфликтној
контактној зони са римокатоличким ареалом Западне цивилизаци
је. Та конфликтност последица је константних експанзионистич
ких, прозелитских амбиција Ватикана, као духовног ауторитета За
падне цивилизације, да Србе, које је прогласио „шизматицима“, те,
следствено, „некомпатибилним“, „реметилачким фактором“, при
силно верски, национално и цивилизацијски конвертује и укључи
у своје окриље. Сходно томе, каква би будућност српског право
славног народа и српских земаља била у трансатлантским струк
46

Миломир П. Степић

Три (суштинска) критеријума у српском избору ...

турама Западне цивилизације? Да ли у том контексту на „промену
свести“ често позивају политички лидери Србије, заговарајући је
као нужност на безалтернативном „евроатлантском путу“?
У физичкогеографском и сакралногеографском смислу, срп
ски простор на Балкану не одликује маритимност, већ континен
талност. Стога је српски геополитички идентитет телурократски17),
а геополитички кôд трансатлантизма таласократски. То значи да
су ЕУ и НАТО, као организације трансатлантистичког Запада, на
једној страни, и Србија и остале српске земље, као простор унутар
секундарног, балканског Heartland-а, на другој страни – супстанци
јално геополитички некомпатибилни. Средиште трансатлантизма
налази се на америчком континенту (коме српске земље не при
падају), одакле се готово половином Европе, тј. „европским мо
стобраном“ (З. Бжежински) управља као геополитичким објектом.
У тој вазалној, понижавајућој позицији западна и део централне
Европе налазе се још од краја Другог светског рата и Маршаловог
плана, а нарочито од формирања НАТО и ЕУ (прво ЕЗУЧ, па ЕЕЗ
и ЕЗ). Супротно томе, руском неоев роазијском концепцијом четво
рополарног света, Европи се нуди статус глобалног геополитичког
субјекта, који ће, као велики простор, доминирати Евро-афричком
пан-облашћу (једном од само четири меридијански издужене зоне
на Планети), али под условом да више не буде амерички сателит.
Заједнички антиамерички интерес представљао би кључни кохези
они чинилац који би Европски велики простор блиско повезивао
са Руско-Евроазијским великим простором.18) Неоевроазијска кон
цепција „допушта“ да би само у саставу такве, про-телурократски
и про-евроазијски оријентисане Европе, могле да буду и српске зе
мље. Ако би се, пак, ширење америчког „европског мостобрана“
према (југо)истоку инструментализацијом ЕУ и НАТО наставило,
на Балкану би се суочило са будућом трансгресијом интеграција
евроаз ијског типа. Штавише, у неким неоев роазијским и неови
зантијским варијантама Србија је пројектована за једно од њихо
вих интеграционих упоришта.
Дакле, српска цивилизацијско-геополитичка компатибил
ност је много већа са евроазијским него са трансатлантским инте
грацијама, те сходно томе, чланство српског чиниоца у ЕУ и НАТО
17) Детаљније о сложеном феномену геополитичког идентитета као саставном делу наци
оналног идентитета (на српском примеру) видети у: Миломир Степић, „О српском гео
политичком идентитету“, Српска политичка мисао, бр. 2/2012, година XIX, свеска 36,
Институт за политичке студије, Београд, 2012, стр. 11-40.
18) Видети у: Евразийский взгляд – основные принципы доктринальной евразийской плат
фомы. Сс. 44-46; Алексадр Гельев ич Дугин, Геополитика, Академический Проект; Га
удеамус, Москва, 2011, Сс. 461-466.

47

СПМ број 4/2013, година XX, свеска 42.

стр. 33-59.

дугорочно би донело негативне ефекте. Чињеница да је неколико
православних земаља са Балкана већ укључено у те трансатлант
ске интеграције резултат је хладноратовских (Грчка) и постхлад
норатовских (Румунија и Бугарска) геостратегијских и експанзи
онистичких интереса НАТО19), и није довољан аргумент за захтев
„па, зашто онда не би и Србија(?)“. Уосталом, ако С. Хантингтон
сматра да је Грчка „аномалија, православни аутсајдер у западним
организацијама“20), онда се то још више односи на Румунију и Бу
гарску, а нарочито би важило за проказану Србију. Није ли, стога,
логично да српски избор буде евроазијска интеграција, предвођена
цивилизацијски и геополитички компатибилном православном и
телурократском Русијом?

2. 3. Критеријум дугорочне перспективности интеграције
Запад је у вишедимензионалној кризи и ту шпенглеровску
констатацију не само да нико не спори нити на Западу нити на Ис
току, већ су и експлицитни докази необориви. Дефицит природних
ресурса (нарочито енергената), од којих зависе економија и сва
кодневни живот, постаје све већи проблем. И док су САД у много
бољем положају, ЕУ, којој је српско политичко вођство фанатично
посвећено, све драматичније се суочава са њиховим недостатком.
По резервама, годишњој производњи и прогнозираном трајању ис
коришћавања већине руда и енергената, ни једна чланица ЕУ није
међу 10 водећих земаља у свету. То се све теже надокнађује (нео)
колонијалним запоседањем или привилегованом експлоатацијом
широм света јер је време доминације европских сила давно про
шло. Земље које располажу респектабилним резервама природних
богатстава настоје да њима самостално управљају, користе их за
сопствени развој, бирају партнере са којима ће склапати експлоата
ционе аранжмане и продају их на светском тржишту. На њих сада
претендују и друге светске силе, а ЕУ нема аутономне војно-поли
тичке моћи да се са њима упусти у надметање. Увозна зависност
добијаће драматичне размере првенствено у енергетском сектору.
ЕУ тренутно више од 50% својих укупних енергетских потреба за
довољава увозом, а до 2030. године предвиђа се да ће то износити
70%.21) Дакле, целокупан развој, квалитет будућег живота грађа
19) О кључним аспектима интереса НАТО да се позиционира на Балкану видети у: Мило
мир Степич, „Расширение НАТО и геополитическое положение Сербии“, Геополитика
и международные отношения, (Дугин А. Г., ред.), Кафедра Социологии Международ
ных Отношений Социологического факулътета МГУ им. М. В. Ломоносова; Евразий
ское Движение, Москва, 2012, Сс. 643-670.
20) S. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. р. 163
21) Energy corridors - European Union and Neighbouring countries, European Commission (Of
fice for Official Publications of the European Commission), Luxembourg, 2007, p. 4.
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на и задржавање високог стандарда у ЕУ биће условљени увозном
зависношћу, а то значи да ће и политички „рејтинг“ ЕУ у хијерар
хији светске моћи све више одређивати други. Хоће ли, у таквим
околностима, водеће земље ЕУ више бринути о српској „ресурсној
безбедности“, или ће настојати да респектабилна српска природна
богатства ставе у функцију сопственог развоја (на пример, косов
ско-метохијски лигнит)?
Пета фаза демографске транзиције, коју одликује већи мор
талитет од наталитета, тј. популациона стагнација и регресија, за
хватила је већину западних земаља. Резултат је личног и колек
тивног конформизма, конзумеризма, каријеризма и промењеног
друштвеног положаја образоване, еманциповане жене, услед чега
је дошло до знатног смањења фертилитета22). Смањењу проценту
алног учешћа становништва Запада у укупном становништву света
прикључује се алармантни пораст просечне старости (Европа се
често назива „континент седих глава“)23). Минималан пораст бро
ја становника САД и ЕУ обезбеђују махом имигранти не-европ
ског порекла, те њихова знатно виша стопа природног прираштаја
у односу на домицилно становништво беле пути.24) Тако се убрзано
мења расна, етничка и цивилизацијска структура, што производи
све оштрије унутрашње тензије, ремети друштвену хармонију и
компромитујуће слаби ауторитет западних држава. Западну циви
лизацију захватио је процес дехристијанизације, аморализације и
дубоке декаденције, што све више прераста у различите облике
друштвене патологије (криминал, тероризам, наркоманија, пси
хички поремећаји, девијантни облици понашања, пораст броја са
моубистава и масовних убистава...). Власти на то покушавају да
одговоре легализацијом (штавише, чак и промоцијом) раније мар
гиналних, појавно ретких и потпуно неприхватљивих феномена,
на једној страни, али и релативизовањем демократских тековина,
22) Мартин ван Кревелд (Martin Levi van Creveld, 1946 - ), професор Хебрејског универзи
тета у Јерусалиму и Лондонске школе економије, један од водећих светских стручњака
за војну историју и теоретичар државе, разматрајући перспективе савремене државе,
тврди: „Равноправност полова је форма националног самоубиства. Феминизација дру
штва је велики проблем.“ (Политика, 4. новембар 2012.) Опширније видети у: Martin
van Kreveld, Uspon i propadanje države, Albatros; Fakultet bezbednosti, Beograd, 2012.
23) На пример, почетком 20. века у Европи је живела готово 1/4 светског становништва, а
почетком 21. века само 1/10. Видети у: Миломир Степић, Жељко Будимир, „Природни
ресурси и становништво – кључни развојни и геополитички хендикепи постмодерне
Европе“, Национални интерес, година VII, вол. 10, број 1/2011., Институт за политичке
студије, Београд, 2011, стр. 134-135.
24) Детаљну анализу проблема које европски део Запада има са недостатком енергената и
сировина, те дугорочном регресивним популационим трендовима, видети у: М. Степић;
Ж. Будимир, „Природни ресурси и становништво – кључни развојни и геополитички
хендикепи постмодерне Европе“. стр. 123-147.
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ограничавањем слобода, репресијом и пропагандним замагљива
њем стварности, на другој страни. Упркос томе (или управо због
тога), ослабљена држава суочава се са све масовнијим незадовољ
ством, неповерењем и појавама спонтаног, али и организованог от
пора грађана. Појединачна и колективна алтруистичка пожртвова
ност, ентузијазам, полет и посвећеност општем добру и „вишим
циљевима“ у Западној цивилизацији готово су нестали. А без те
пасионираности25), суноврат (западних) нација, држава и целокуп
не цивилизације незадржив је. Да ли ће у евроатлантским интегра
цијама, којима је извесна тако суморна дугорочна друштвена пер
спектива, српски чинилац бити изузетак и баш он „процветати“,
или ће, пак, са ионако ослабљеним националним „имунолошким
системом“, доживети потпуни колапс?
Неолиберални економски модел, који је Запад намеравао да
успостави као универзални и који је нуђењем благостања треба
ло да делује намамљивачки за не-западна друштва, запао је не у
тренутну, већ у суштинску кризу, из које ће тешко изаћи. Кључ
не трансатлантске организације све теже остварују јединство. По
следњи рат у коме је НАТО деловао компактно била је агресија
на СРЈ 1999. године. Такође, „конструкцијске грешке“ ЕУ толико
видљиво паралишу њено функционисање да се у неким чланицама
појављују захтеви за иступањем (Велика Британија), некима пре
ти распад и сепаратизам (Белгија, Шпанија...), неке се суочавају
са економским колапсом, банкротом и многим регресивним дру
штвеним процесима (Грчка, Португалија, Румунија, Бугарска26)...),
а неке земље-кандидати већ су институционално (Исланд) или
фактички (Турска) зауставиле процес приступања. Ранији, готово
аксиомски став о „Западним вредностима“, више не импресионира
25) Пасионираност је једна од „кључних речи“ у опусу руског етнолога, историчара и гео
графа евроазијске оријентације Лава Гумиљова (Лев Николаевич Гумилёв, 1912-1992),
нарочито у његовом мултидисциплинарном делу Етногенеза и биосфера земље. Тим
термином он објашњава подстицај за рађање етноса и почетни импулс етногенезе, тј.
ерупцију виталне енергије (резултанта природне и духовне енергије) која покреће про
цес фазне етничке еволуције. Гумиљов је истакао да у том процесу велики значај имају
особе или групе особа које се одликују енергичношћу, предводничким способностима
и спремношћу на радикалне промене по цену сопственог страдања. (Детаљније виде
ти у: Лев Гумилёв, Этногенез и биосфера Земли, Гидрометеоиздат, Ленинград, 1990.)
Данас се појам пасионираност, нарочито у геополитичкој концепцији неоевроазијства,
па и у стратегијским идејама руског председника В. Путина, користи као позив на по
свећеност, прегнуће и пожртвованост, који су неопходни за ренесансу руске државе и
повратак њеног утицаја у Евроазији и свету.
26) На пример, према истраживањима УНИЦЕФ-а, у Бугарској, иако се ради о чланици
НАТО од 2004. и ЕУ од 2007. године(!), забележен је тренд пораста броја неписмених
и опадања нивоа образованости, што посебно погађа мањинске етничке заједнице. Ви
дети у: „УНИЦЕФ: све више неписмених у Бугарској“, http://www.rts.rs/page/stories/ci/
story/3/Регион/1440225/Уницеф%3А+Све+више+неписмених+у+Бугарској.html (при
ступљено 9. новембра 2013.)
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остали део света, а време „супериорности Запада“ приводи се кра
ју јер је „европски колонијализам окончан, а америчка хегемонија
узмиче“27). Трансатлантска интеграција под вођством САД изазива
анти-западно (нарочито анти-америчко) расположење, будући да је
у стању латентног антагонизма са Русијом, Кином, већим делом
муслиманског света, бројним латиноамеричким и афричким држа
вама, узрокованог углавном успостављањем контроле или оружа
ним отимањем природних ресурса, запоседањем кључних геопо
литичких тачака и/или наметањем сопственог вредносног система.
Зар је реално очекивати да ће трансатлантске интеграције, које се и
саме суочавају са лабављењем међусобних веза и губљењем свет
ског угледа, допринети повећању степена нарушене српске кохе
зије и побољшању српског „имиџа“, чему су управо оне пресудно
допринеле?
Бројни су показатељи да се трансатлантска целина налази у
незаустављивом економском назадовању, које је Имануел Волер
стин (Immanuel Wallerstein), један од водећих теоретичара свет
ског система, препознао као опадајућу „фазу Б“ петог Кондрати
јевљевог циклуса.28) Учешће САД и ЕУ (27 чланица) у светском
БДП-у константно се смањује: 2000. године износило је готово 2/3
(САД 30,5% и ЕУ 33,2%), 2011. године мање од 1/2 (САД 21,6%
и ЕУ 25,1%), а предвиђа се да 2017. године неће прелазити 40%
(САД 20,5% и ЕУ 19,5%)29). Штавише, економски пад ЕУ биће из
раженији него САД (13,7 према 10,0 процентних поена у периоду
2000-2017. година). У структури БДП-а све мање учествују про
изводне, а све више услужне делатности (нарочито финансијски
сектор). Стога је „кризна рањивост“ Запада више изражена него у
аграрно-индустријским деловима света. На упечатљив начин то је
показала финансијско-економска „пошаст“ која се шири од 2008.
године. Вредност индустријске производње у периоду 1977-2012.
27) S. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. р. 91.
28) Апострофирајући САД и Европу (ЕУ), И. Волерстин сматра да је већ од 1970-их годи
на Запад ушао у Кондратијевљеву „фазу Б“, тј. у релативну стагнацију и опадање еко
номске и друге моћи, иако је његова тадашња (хладноратовска) супериорност у односу
на СССР већ била јасно уочљива. Према Волерстину, светска економско-финансијска
криза, која је погодила свет крајем прве деценије 21. века, представља, у ствари, крај
Кондратијевљеве „фазе Б“ и поклапа се са тренутком када је доминација Запада више
него икада раније доведена у питање. Детаљније видети у опширном интервјуу који је
И. Волерстин дао за јужнокорејски дневни лист Ханкyорех. Разговор са њим водио је др
Џе-Џунг Сух, професор међународних односа на Универзитету Џон Хопкинс. Под на
словом „Пропаст капитализма?“, интервју је пренео београдски НИН, 29. јануара 2009.
године (стр. 68-73).
29) Милан Игрутиновић, Горан Николић, „Глобални положај ЕУ – политички и економски
аспекти“, Национални интерес, година VIII, вол. 15, број 3/2012., Институт за политич
ке студије, Београд, 2012, стр. 174.

51

СПМ број 4/2013, година XX, свеска 42.

стр. 33-59.

година имала је скроман раст у САД (11%) и Немачкој (3%), док је
пад забележен у Француској (1%), Великој Британији (10%), Ита
лији (15%)30)... Како ће Србија и остале српске земље на Балкану,
будући да су већ економски девастиране, а нарочито разиндустри
јализоване, да очекују опоравак (евентуалним) уласком у састав
трансатлантске групације, када се она сама налази на економској
низбрдици, а водеће место на глобалном плану преузимају силе у
успону које ступају у различите видове евроазијских интеграција?
Дугови западних земаља вишеструко надмашују вредност
њиховог БДП-а31), тако да се неке од чланица ЕУ суочавају са бан
кротом, ригорозном државном штедњом, распродајом свега што
вреди и социјалним немирима, а САД, иако још увек глобални уни
поларни хегемон, чак и са тешкоћама у доношењу буџета (октобар
2013. године). У најгорој ситуацији су пост-социјалистичке источ
ноевропске, централноевропске и балканске чланице, примљене у
ЕУ у последња три циклуса проширења (2004, 2007. и 2013. годи
не). У готово свим тим земљама, супротно утопистичким очеки
вањима од пријема у ексклузивни ЕУ/НАТО-клуб, енормно су на
расли: незапосленост, емиграција, спољни дуг, буџетски дефицит,
негативан спољнотрговински салдо, проценат становништва ис
под границе сиромаштва...32) На другој страни, већина земаља Ази
је (делимично Латинске Америке и Африке) има убрзан економски
развој. Он у Кини достиже фрапантне размере, али и друге силе у
успону имају стопу раста БДП-а изнад 4%, па и више од 6% или
8% (поред Кине, још Индија, Русија, Турска, Индонезија). Исто
времено, стопа раста БДП-а у већини земаља Запада не достиже
ни 2%. Очигледно је да се одиграва динамична глобална географ
ска прерасподела развијености33) – од Запада према не-евроуниј
ској Евроазији. (карта 2) Ако се већ од српских трансатлантофила
често чује да у националним одлукама не би требало да се робу
је историји, митовима и емоцијама, већ да водиља буду реализам,
прагматизам и поглед у будућност, зашто онда ионако презадуже
30) Исто, стр. 175.
31) О односу дугова и БДП-а у земљама ЕУ и у САД видети у: Момир Булатовић, „Ствар
ни проблеми Европске уније и нестанак њене привлачне моћи“, Србија и евроазијски
геополитички простор (приредили: Миломир Степић и Живојин Ђурић), Институт за
политичке студије, Београд, 2013, стр. 141. У истом раду економиста М. Булатовић ис
тиче и да ће „сваки пети евро створен у свакој држави ЕУ морати да иде на сервисирање
дугова.“ (стр. 142)
32) Видети детаљне нумеричке показатеље по појединачним државама ЕУ у: Дејан Миро
вић, „Последице придруживања источне Европе ЕУ“, Национални интерес, година IХ,
вол. 16, број 1/2013., Институт за политичке студије, Београд, 2013, стр. 129-150.
33) Emilija Manić, Ekonomska geografija – resursi, proizvodnja, trgovina i razvoj, Centar za iz
davačku delatnost Ekonomskog fakulteta, Beograd, 2013, str. 303.
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ну и сиромаштвом упропашћену српску државу воде према еко
номски стагнантном (и регресивном) Западу, а не у просперитетне
евроазијске интеграције?
Карта 2: Глобална географска редистрибуција моћи
(показатељ: годишња стопа раста БДП-а у свету 2011.)

Извор: Emilija Manić, Ekonomska geografija – resursi, proizvodnja, trgovina
i razvoj. str. 303. (извор података: World Bank: World Development Indica
tors: OECD National Account files /may 2013/ Обрада Е. Манић, ArcGIS
9.3 ArcGIS Desktop – Evaluation Edition)

Да ли је, сходно непобитним чињеницама о свеобухватном
опадању Запада, српска оријентација „мапе пута“ према „безалтер
нативним евроатлантским интеграцијама“ – погрешна? Није ли то,
у ствари, странпутица, будући да постаје све јасније да шансу за
српску духовну ренесансу, активирање угасле колективне живот
не енергије, повратак истинским друштвеним вредностима, демо
графску обнову, економски напредак, успостављање националне
и државне целовитости, те укључивање у цивилизацијски сродне
интеграције – не нуде ЕУ, САД и трансатлантизам, већ евроазијски
геополитички простор, евроазијске интеграције и концепција нео
евроазијства? Опредељењем за трансатлантизам, српски чинилац
постао би део, дугорочно посматрано, превазиђене и бесперспек
тивне интеграције, тј. оног дела света који се налази у силазној
историјској фази. У супротности са елементарном рационалношћу,
дугорочним стратегијским интересима и прогресивно пројектова
ном националном будућношћу било би то „укрцавање на Титаник“
(како се често фигуративно-карикатуралистички представља За
пад), када је његова перспектива сасвим препознатљива?
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3. ОБЈЕКТИВНА ОЦЕНА ИНТЕГРАЦИОНИХ
ОПЦИЈА: СРПСКО ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНО ПИТАЊЕ
Српски народ и српске земље се почетком 21. века поново,
у последњих стотинак године трећи пут, суочавају са изазовом су
пранационалних интеграција, иако већ баштине два слична иску
ства, са негативним последицама:
● Краљевина СХС („прва“ Југославија) била је супранаци
онална творевина, настала као геополитичка потреба ратних си
ла-победница за мекиндеровски пројектованим антигерманским и
антируским (антисовјетским) „санитарним кордоном“ од Балтика
до Средоземља. Али, том приликом не само да су српске државе
Србија и Црна Гора у њу „утопиле“ своју државност, да су срп
ске земље у аморфном стању (политички-територијално неконсти
туисане и неомеђене) постале њен саставни део и да о томе срп
ски народ није референдумски одлучивао, него није постојала ни
објективна научна анализа аргумената pro et contra формирања те
државе са становишта српских националних интереса. Иако се
стереотипно и даље сматра да је она била производ мегаломаније
Регента Александра Карађорђевића (више) и Председника Владе
Краљевине Србије Николе Пашића (мање), пре би се могло рећи да
они нису могли да одбију анти-телурократски геополитички дик
тат таласократских, западних сила. Ангажовани угледни српски
научници, предвођени ауторитативним географом Јованом Цвији
ћем и лингвистом Александром Белићем34), више су се трудили да
селективним аргументима „покрију“ утопистички политички про
јекат, него да објективно и критички сагледају суштинске критери
јуме за конституисање јужнословенске мултиетничке државе, те
последице њеног успостављања, (не)функционисања и (показаће
се трагичне) ратне деструкције. Али, зато је, уместо непостојеће
националне слоге и истинског јединства у држави, лансирана ла
жна кохезиона парола о „једном, а троименом народу“. Катастро
фалан исход монархистичког супранационалног југословенства
Срби су доживели 1941-1945. године.
34) Министарство иностраних послова Србије окупило је 1914. године групу истакнутих
научних и јавних ауторитета, која је научним аргументима требало да формулише срп
ске ратне циљеве „у смислу стварања јединствене југословенске државе као бране бу
дућој Њемачкој, а у коју би касније могла ући Бугарска“. (Милорад Екмечић, Ратни
циљеви Србије 1914., Просвета, Београд, 1990, стр. 84.) У тој групи, поред Ј. Цвијића и
А. Белића, били су Љ. Јовановић, Н. Стојановић, И. Латас, С. Јовановић... Они су крајем
лета 1914. године израдили кључне програмске поставке, које су послужиле као осно
ва тзв. Југословенског програма, озваниченог Нишком декларацијом 7. децембра 1914.
године. Опширније о израженијем југословенству српских научника (нарочито Јована
Цвијића) него српских политичара (првенствено Николе Пашића) видети у: Миломир
Степић, У вртлогу балканизације, ЈП Службени лист; Институт за геополитичке студи
је, Београд, 2001, стр. 288-299.
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● „Друга“ Југославија била је, такође, супранационална др
жавна интеграција, која је о(п)стала као совјетско-амерички ком
промис. Ни о њеном формирању, као ни о инкорпорирању српских
земаља у такву државу, српски народ поново није добио прилику
да референдумски одлучује. Аналогно „првој“, и „друга“ Југосла
вија била је антигерманска и (нарочито после 1948. године) анти
руска геополитичка потреба Запада. Несумњиви геополитички па
радокс представља чињеница да је у тој таласократској творевини
демографски-просторно изразито преовладавао српски елемент,
традиционално проруски опредељен и несумњиво телурократског
идентитета!? Та аномалија могла је да се одржава само вештачки
– политичко-економском доминацијом Хрвата и Словенаца (попу
лациона мањина, оријентисана западно, таласократски) и њихових
лидера, идеолошком „променом свести“ и унутрашњим кенани
стичким „обуздавањем“ Срба. Предратне аморфне (политички-те
риторијално неконституисане и неомеђене) српске земље, додатно
плански редуковане усташко-нацистичким magnum crimen-ом то
ком рата, унутар „друге“ Југославије дезинтегрисане су намета
њем не само унутрашњих републичких граница, већ и територија
„додељених“ новопроглашеним „инстант-нацијама“ (термин ака
демика Милорада Екмечића), насталих једнопартијском „декрететногенезом“ из српског националног корпуса. Само у мањем,
источном делу српског етно-историјског простора, формирана је
Србија. Да би функционисала антисрпска формула „Слаба Срби
ја, јака Југославија“, којом је требало да се успостави вештачка
равнотежа (не)моћи у тој супранационалној државној интеграци
ји, Србији су окачена и два покрајинска „тега“. Изузимајући срп
ску интелектуалну елиту у емиграцији, критеријуми за формирање
и начин функционисања „друге“ Југославије, а нарочито положај
Србије, српског народа и српског простора у њој, ретко су пропу
штани кроз објективну матрицу pro et contra научних аргумената
јер је репресивни режим сваки такав покушај сурово кажњавао.
Али, зато је, уместо непостојеће националне слоге и истинског је
динства у држави, поново лансирана лажна кохезиона парола – о
„братству и јединству“. Катастрофалан исход титоистичког су
пранационалног југословенства Срби су доживели 1991. године и
трпе га и данас.
● После разби-распада и „друге“ Југославије, те краткотрај
ног прекида српског заноса о пијемонтској мисији, брзо је дошло
до индуковане реанимације супранационалног интеграционог „ви
руса“. Југоносталгичарске и балканолике, тј. интеграционе опције
регионалних размера и карактера, махом су лансиране из два раз
лога: а) да би циљано супституисале природан национални порив
за (све)српским државним конституисањем (које је проглашено
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планетарном великосрпском опасношћу) и/или б) да би одигра
ле улогу „чекаонице“ („чистилишта“) до ступања у интеграције
трансатлантских размера и карактера. Дакле, очигледно наметање
(евентуалног) српског интегрисања у ЕУ (и НАТО) идеализовано
и догматски проглашава се врхунским националним и државним
циљем, готово „крајем историје“, упркос антисрпском ставу тих
трансатлантских организација током четвртвековног постјугосло
венског раздобља, крунисаног њиховом „косовском политиком“.
Индикативно је, као и у претходна два (југословенска) случаја, да
српски народ поново не добија прилику да благовремено референ
думски одлучи да ли своју будућност види у прекоредним супрана
ционалним интеграцијама, и то управо у онима које су не само су
протне српском цивилизацијском и геополитичком идентитету, већ
и свим средствима онемогућавају геополитички логичније и при
оритетније српско национално уједињење. Такође, пред српском
науком је одговорност да не понови идеалистичку застрањеност
и конформизам својих југословенски оријентисаних претходника.
Њена обавеза је да сучели истинске аргументе pro et contra још јед
не, треће супранационалне интеграције за само стотинак година,
те да објективно оцени каква би била српска перспектива у орга
низацијама које је персонификују (првенствено у ЕУ), а које пока
зују знаке центрифугалности и лаганог, али уочљивог дугорочног
слабљења. Останак и даље у етно-просторно аморфном и поли
тички-територијално неомеђеном стању, без националне државе у
границама (већине) српских земаља, никако неће моћи да замени
још једна, трећа, лансирана лажна интеграциона парола: овога пу
та да „ЕУ нема алтернативу“. Та западна, таласократска, евро
атлантска „безалтернативност“ постаје све упитнија, будући да се
појављују (истина, још увек у иницијалном облику) источне, телу
рократске, интеграције (нео)евроазијског типа (првенствено Евро
азијски савез). И њих је неопходно објективно оценити са станови
шта националног интереса, упркос пропагирању да ће у 21. веку,
„веку великих промена, епохи формирања крупних геополитичких
целина“, евроаз ијске интеграције бити „центар глобалног разво
ја, а не периферија Европе или Азије“, које ће бити „изграђене на
принципу различитости“ и као „пројекат очувања идентитета на
рода“, где ће „свако задржати своје лице, свој идентитет и политич
ки субјективитет“.35)

35) Излагање руског председника В. Путина 19. септембра 2013. године на завршној
пленарној седници Валдајског дискусионог клуба. Видети у: http://valdaiclub.com/
politics/62880.html (приступљено 2. октобра 2013.) или http://kremlin.ru/news/19243
(приступљено 2. октобра 2013.)
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Milomir P. Stepic
THREE (ESSENTIAL) CRITERION IN THE SERBIAN
CHOICE OF THE SUPRANATION
 AL INTEGRATION
Resume
Serbian people and Serbian countries have been, during the 20th
century, in the composition of two Yugoslav multi-national state forma
tions, with negative experiences. In the beginning of the 21st century,
the inclusion into the third supranational integration in the last hundred
years – the European Union, is being aggresively promoted. That is
being supported by a number of slogans used as (pseudo) arguments,
without taking into account the objective positive and negative effects
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of such an important act from the standpoint of the longterm Serbian
national interests. Therefore, it is necesarry to set the most important
integration criteria, among which the following three are essential: 1)
criterion of the logic of the order of integration (Serbian integration in
to the EU, without the prior national unification into one state, is out of
order and thus not logical); 2) criterion of the civilization-geopolitical
compatibility (Serbian people and its territories, because they belong to
the Orthodox civilization and have a telurocratic geopolitical identity
are in substantial disagreement against the Euro-Atlantic organisations
of the thalassocratic Western civilization); and 3) criterion of the long
term perspective of integrations (Euro-Atlantic part of the world is in
downturn, and it is thus more rational for the Serbian integration ori
entation to be Eurasian, to which the center of gravity of global power
is being transferred). It is necesarry to approach objectively and not
dogmatically to the supranational integrations, either Euro-Atlantic, or
Eurasian type. It is also necesarry to analyse them strategically, because
it is one of the most important questions of both people and the state,
respectively. A wrong choice can have negative impact, which will re
flect several generations.
Key words: propaganda (pseudo)arguments, integration criteria, Euro Atlanti
cism, Eurasianism, Serbian interest
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СУБЈЕКТИ И ФАКТОРИ
ПОЛИТИЧКОГ ЛИДЕРСТВА*
Сажетак
Многи појмови савремене теорије о организационом пона
шању преузимају се из политичке теорије и праксе, потискујући из
употребе уобичајене и раније коришћене појмове и термине. Речи:
моћ, власт, конфликти, коалиција и многе друге већ су се одомаћи
ле у стручној литератури. Слично се дешава и са употребом речи:
лидерство, тимови, савези, овлашћења, централизам, федерали
зам, глобализам и слично. Лидерство и вођство су, на тај начин, по
стали нови и незаобилазни термини у политичком амбијенту, али и
незаоб
 илазни изрази у организационом понашању. Политичка моћ
све више представља одраз носиоца политичког лидерства. Од са
временог политичког лидера захтева се не само моћ реторике, већ
знање, образовање, приврженост послу, оданост идеји, култура по
нашања, способност креирања нових идеја, вештина утицаја, јав
ност и самокритичност.
Кључне речи: политика, лидерство, политичко лидерство, политичка
моћ, субјекти лидерства, фактори лидерства, организаци
оно понашање.

Прве студије о вођству и лидерству појавиле су се крајем 30их година XX века, када су и почела прва, озбиљнија истраживања
*

Овај рад је резултат реализовања научноистраживачког пројекта под називом Развој
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тих феномена. Истраживања су била усмерена на изналажење оп
тималнијих мера и инструмената у процесу управљања капиталом
и материјалним ресурсима, у циљу повећања продуктивности ра
да и ефикасности пословања. Од тада је написано много страница
посвећених процесу вођења, као интегралном и веома значајном
делу менаџмента. У међувремену, значење тог појма је проширено.
Наим
 е, под вођством (или вођењем) не подразумева се само лидер
ство, схваћено у ужем смислу, него и процес обликовања индиви
дуалног и групног понашања, систем пројектовања и усмеравања
тимског концепта рада, начин мотивисања људског понашања, си
стем комуницирања и приговарања и слично.
Савремено схватање појма лидерство проистиче из примене
и афирмације бихејвиористичких приступа у менаџменту. Захва
љујући тим приступима, тежиште научне и истраживачке пажње
лоцирано је на индивидуално, групно и тимско понашање људи у
радној средини. Промене у средини допринеле су да се са система
руковођења, као застарелог и превазиђеног процеса, пређе на си
стем лидерства, односно вођства, као савременијег, флексибилни
јег и рационалнијег модела менаџмента. Са стереотипног и статич
ног начина руковођења прешло се на конкретне акције и практичне
активности лидера, односно вође. Његов задатак је да обезбеди
екипну сарадњу и тимски рад, већу производњу, привредни раст и
бржи развој предузећа, а не да се исцрпљује у свакодневном кон
тролисању радника. Лидер не може да буде само контролор него и
учитељ, саветодавац, тренер и ментор.
Све промене у друштву, нова технолошка решења, нова, мо
дерна схватања друштвених вредности, нови приступи у области
управљања и руковођења, као и друге околности захтевају и но
ви приступ у поимању и посматрању политичког простора. По
литички амбијент није имун и издвојен од стварности, он „упи
ја“ и прилагођава се свим тим променама. Те промене политичке
стварности изискују и промене у односу на улогу и значај лидера
у политици. Од политичког лидера се очекује моћ, али и знање и
вештина комуникације. Политички лидер мора показати способ
ност контроле политичког простора, као и вештину утицаја на по
литички амбијент.
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1. ПОЈАМ И СУШТИНА ЛИДЕРСТВА
Лидерство или способност вођења може се дефинисати као
способност једне особе да утиче на друге људе тако да они сарађу
ју и доприносе напорима усмереним ка остваривању циљева орга
низације. Лидерство је интегрални део управљања и подразумева
поштовање, веру и тимски рад. Лидерство је својствено свим обла
стима рада и делатности људи, па је присуство лидерства својстве
но не само у области предузетништва већ и у области политичког
деловања људи.
Политичко лидерство треба схватити као процес којим се де
латност чланова тима (групе или политичке партије) усмерава ка
остварењу задатака и циљева политичке организације. Лидерство
претпоставља две стране: лидера, односно вођу, који креира визи
ју, и следбенике (подређене), који прихватају визију и следе идеје
и замисли лидера.
Полазећи од начина деловања, као и облика испољавања по
литичко лидерство, обједињује четири компоненте, и то:1)
1) активност других људи (следбеника, подређених или
чланова тима), који су спремни да прихвате смернице и
упутства лидера, доприносећи оживотворењу процеса
лидерства и остваривању циљева организације;
2) неједнаку расподелу моћи између лидера и следбеника,
односно чланова тима (иако лидер, по правилу, има већу
моћ и јачи утицај, ни следбеници нису без утицаја, наро
чито у условима тимског рада);
3) способност да се на различите начине користе различи
ти облици моћи како би се утицало на понашање следбе
ника (политички лидери су на пример утицали чланове
партије да гласају и подрже одређену политичку опцију,
да бојкотују изборе, да на различите начине искажу сво
ју политичку припадност, или однос према носиоцима
власти и слично,) и
4) комбинацију претходна три елемента (без ње нема успе
шног и продуктивног лидерства).2)
Лидерство се, као што је наглашено, трансформисало из ста
тичног, превазиђеног и стереотипног модела у активни, ефикасни,
1) Ж. Кулић, Управљање људским ресурсима, Мегатренд универзитет, Београд, 2002, стр.
242.
2) J. A. F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Jr, Menagement, Copyright, 1995, стр. 431.
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плодотворни и флексибилни модел менаџмента. Уместо наредби,
контрола, галаме и надређеног држања, карактеристичних за си
стем руковођења, тежиште се преноси на понашање, акцију и прак
тичне активности лидера, његове вештине и способности и његов
таленат и дар. Суштина лидерства своди се на процес обликовања
понашања људи у организацији. Људе треба придобити, окупити
око одређене идеје и мотивисати да своје знање и способности,
своју креативну енергију и потенцијале усмере у правцу оствари
вања политичких и других циљева и задатака организације. Нов
концепт политичког лидерства захтева да лидер не треба да се до
казује функцијом и привилегијама, него акцијом и резултатима.
Лидер се не потврђује контролом и кажњавањем подређених,
него практичним активностима и решавањем конкретних задатака
са следбеницима. Он свој углед не заснива на галами, застрашива
њу и високој позицији, него на својим способностима и врлинама,
својим идејама и визијама и својим вештинама и резултатима.
Активности лидерства морају бити усредсређене на ефек
тивност, односно на проналажење правог и прихватљивог поли
тичког деловања. Природа активности лидера зависи и од позиције
у политичкој организацији. Иако су сви носиоци политичког ли
дерства у датој политичкој организацији одговорни за прилагођа
вање променама и остваривање циља политичког деловања, то не
значи да им је степен одговорности подједнак. Председник поли
тичке организације (партије) и његови најближи сарадници имају
већу одговорност од оперативних лидера. У великим политичким
организацијама, надлежности и одговорности су дефинисане на
два нивоа:
● први управни лидерски ниво – лидери су окренути спо
љашњим факторима; и
● други оперативни ниво – лидери су окренути унутра
шњим факторима.
На овај начин јасно су дефинисани ниво лидерства, али и од
говорност чланства политичке организације.
Политички лидери не обликују само понашање чланова по
литичке организације, него и њихову визију, обезбеђујући, на тај
начин, унутрашњу интеграцију и адаптацију организације. Лидер
ство је динамичан, сложен и одговоран посао, пун изазова и не
извесности, неочекиваних обрта и очекиваних тешкоћа.3) Носиоци
политичке моћи, стога, морају бити добри познаваоци посла којим
се баве, људи којима су окружени и амбијента у коме делују. Осим
3) Ж. Кулић, цит. дело, стр. 242.
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стручних и моралних квалитета, политички лидери морају имати
и одговарајуће особине, као што су: принципијелност, флексибил
ност, упорност, креативност, стрпљивост, доследност, оданост и
многе друге. Једном речју, треба да поседују лидерске особине.
Лидерство и управљање нису појмови истог значења, упркос
чињеници да се често поистовећују и да су веома значајни за ме
наџмент. Да би указао на разлику која између њих постоји, Ворен
Бенис (Worren Bennis) је, помало шаљиво, рекао да већина орга
низација пати од вишка управљања и мањка лидерства.4) Неко, на
пример, може бити успешан менаџер, добар планер, поштен човек
и организован управник, али без мотивационих способности ко
је лидер треба да има. Други, пак, могу бити успешни лидери,
способни да стимулишу расположење и приврженост других, али
без менаџерских способности да каналишу енергију коју су код
других изазвали. Полазећи од савремених услова привређивања,
препуних динамике и свакодневних изазова и промена, многе ор
ганизације с разлогом истичу да је за менаџере најважније да имају
лидерске способности.
Ако наведене констатације прилагодимо политичком просто
ру, решења ће бити идентична и примењљива и на сферу која се од
носи на политичког лидера. Тешко је замислити политичку органи
зацију која би могла дуже да функционише без вештине лидерског
вођења. Ниједна организациона шема није потпуна, нити идеална.
Лидерство или вођење је управо оно што попуњава празнине, које
постоје и у најуспешнијим компанијама, али и у најуспешнијим
политичким организацијама, јер се унапред не може све предвиде
ти нити до ситница испланирати. Осим тога, друштвено економски
и политички услови се веома често мењају, чак и драстично, што
се мора редовно пратити како би се вршила правовремена и приме
рена прилагођавања. Отуда, у политичком животу ефикасно лидер
ство је стално на потезу. Оно подиже морал, повећава мотивацију,
појачава активности, увећава резултате, подиже продуктивност и
стабилизује политички простор.
Можемо закључити, да је политичко лидерство интегрални
део политичког простора, али и незаобилазни елемент успешног
деловања политичке организације. Под лидерством се подразуме
ва способност да се утиче на друге људе да сарађују и да својим
радом и укупним деловањем доприносе остваривању циљева и за
датака политичке организације.
4) W. Bennis and B. N. Leaders, The Strategy for Taking Charge, New York, 1985.
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2. ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА
ПОЛИТИЧКОГ ЛИДЕРСТВА
Иако се лидерство везује за појединца, његову моћ и њего
ве способности и вештине, чињеница је да оно није индивидуал
на него колективна активност. Као интегрални део менаџмента,
лидерство се бави само људима, њиховим понашањем и знањем,
њиховим потенцијалима и могућностима и њиховим стимуланси
ма и резултатима. Менаџмент не укључује само људе него и ак
тивности и одлуке у вези са финансијским питањима, сировинама,
тржиштем, техничко-технолошким иновацијама, информационим
процесима итд. У поређењу с менаџментом, лидерство активира и
мобилише људе који ће се користити новцем,5) прерађивати сиро
вине, стварати финални производ, радити на машинама и слично.
Привредни, културни, економски, социјални и политички
простор одишу нестабилношћу, која може бити креирана дејством
екстерних или интерних фактора. Природа политичке нестабил
ности захтева спремност и способност носиоца политичке моћи,
да пронађе механизме успостављања нове политичке равнотеже и
реалности. Та политичка моћ појединца је лидерска моћ. Поједин
ци који поседују моћ у позицији су да креирају оквире и садржаје
промена.6)
Основна обележја политичког лидерства проистичу из ње
гове природе и релевантних чињеница које се за тај појам везују.
У литератури углавном, преовладава мишљење да се политичко
лидерство може препознати као и лидерство у другим областима
делатности људи. Отуда, политичко лидерство се препознаје по
следећим обележјима: 1) по чињеници да у њему не учествује само
лидер него и сви чланови организације; 2) по томе што се осла
ња на људске ресурсе, а не на техничко-технолошку надмоћ; 3) по
настојању да прати промене у окружењу, да пројектује промене у
организацији и да обезбеди неопходна прилагођавања.7)
У креирању циљева и задатака политичке организације не
треба да учествују само лидери него и њихови следбеници. Чла
новима партије треба омогућити да партиципирају и у доношењу
одлука у вези са остваривањем заједнички пројектованих циљева
5) Г. Милошевић, Д. Цветковић „Утицај финансијског криминалитета на политички амби
јент“, Српска политичка мисао, бр. 3/2012, Београд, стр. 307.
6) Г. Милошевић, Д. Цветковић, цит. дело, стр. 310.
7) Ж. Кулић, цит. дело, стр. 243.
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политичке организације. Такав приступ повећава задовољство и
мотивише на већи радни допринос. Пошто је лидерство колекти
ван чин, логично је претпоставити да се оно остварује и манифе
стује на различитим нивоима организационе структуре политичке
организације. Процес лидерства је актуел ан и за неформалне гру
пе у политичкој партији, јер и оне имају вођу. Лидер треба да има
визију будућег рада и развоја политичке партије, односно њеног
дела. Када износи своје идеје о могућим задацима и циљевима у
будућности, лидер треба да понуди и програм, односно стратегију
за остваривање замишљених циљева. То може учинити самостал
но или у сарадњи с другим лидерима или упосленицима у органи
зацији. Што је већи број људи укључен у обликовању визије, веће
су и шансе за њено прихватање у колективу. Следбеници се лакше
налазе и подршка лакше обезбеђује ако се у пројектовање будућег
развоја укључи већи део тима, групе или чланова политичке орга
низације или дела партије. Ко се сматра учесником у стварању ви
зије, заинтересованији је за њено оживотворење. Следбеници који
визију доживљавају и као своје дело боље је разумеју и препознају,
више у њу верују и више се ангажују за њено остваривање. Из за
једничког планирања креће се у заједничку акцију. Нико не остаје
по страни, нико се не запоставља и нико не потцењује. У процесу
вођства за сваког има места. Довољно је да неко жели да ради и да
је спреман да мисли својом главом. Све остало – нуди му се само.8)
Лидерство не запоставља техничко-технолошки развој, али
више верује људима и њиховим способностима и потенцијалима.
Машине треба ценити, а људе уважавати. Машине треба подмази
вати, а људе награђивати. Политички лидери морају да воде рачуна
о сваком појединцу и његовим тешкоћама и проблемима, резулта
тима и очекивањима. Нико не треба да се осећа усамљеним и забо
рављеним. Сваког треба наградити колико и заслужује. Свачија ак
тивност усмерена ка остваривању циљева политичке организације
добро је дошла. Ниједна озбиљна политичка партија није спремна
да се разбацује својим кадровима и потенцијалима. Снага поли
тичке партије није у појединцима, ма колико да су моћни и способ
ни, него у потенцијалима и ентузијазму свих чланова.
Политичко лидерство прати промене у окружењу, стварајући
визије и за промене у својој организацији. Промене у организацији
се не врше само због потребе прилагођавања екстерним променама
него и због повећања ефикасности политичког деловања. Савреме
но политичко деловање намеће два, на први поглед, противуречна
8) Ж. Кулић, цит. дело, стр. 244.
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захтева, и то: захтев за обезбеђивање стабилног развоја и захтев
за постизање динамичног развоја политичке организације. Изме
ђу тако постављених захтева није лако балансирати и проналази
ти оптимална решења. Само најспособнијим и најталентованијим
политичким лидерима полази за руком да се у томе снађу, јер они
иду испред времена и виде више од других. Они могу и оно што
други не могу. Уосталом, због тога и јесу способнији и успешнији
од осталих.

3. СУБЈЕКТИ ПОЛИТИЧКОГ ЛИДЕРСТВА
Политичко лидерство је колективан процес у коме учествују
и лидери и чланови политичке организације (њихови следбеници).
Из такве констатације проистиче закључак да су субјекти поли
тичког лидерства: лидери и њихови следбеници. Лидер или вођа је
личност способна да обликује визију и пројектује стратегију рада
и развоја политичке организације, као и да придобије чланове по
литичке партије да у визију и стратегију верују како би постали
одани следбеници, спремни на додатне напоре за остваривање по
стављених циљева и задатака. Сваки члан политичке партије не
може израсти у лидера. Напротив, лидери постају само најтален
тованији, најупорнији и најспособнији чланови партије. Има лиде
ра који су пуни идеја, који су у стању да обликују визију и који су
способни да осмисле стратегију, али који немају лидерску моћ да
окупе људе и утичу на њих да их следе. Има, наравно, и оних који
умеју са људима, знају да их мобилишу и мотивишу на рад, знају
да их организују и преусмере ка остваривању жељених циљева,
али не знају да обликују визију и стратегију, јер нису у стању да
иду испред других и да виде и оно што други не виде. Ни једни, ни
други не могу постати лидери. Само они којима полази за руком и
једно и друго, могу постати успешни лидери.9)
Способност имагинације и моћ да утиче на друге људе глав
не су одреднице лидерства. Ко има моћ – способност да поседу
је и једно и друго, може рачунати да ће му се лидерске амбиције
једнога дана остварити. Стручни профил није најважнији, а афир
мација у струци није опредељујућа. У пословном свету на чело
информатичке куће, на пример, може доћи и агроном уколико има
лидерске способности. Многе компаније су престале да робују
превазиђеним схватањима о томе да лидер мора да буде из струке,
да претходно треба да се докаже у својој струци и да остале прет
9) Ж. Кулић, цит. дело, стр. 246.
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поставке нису толико важне. Притиснуте свакодневним тешкоћама
и изазовима, такве и сличне компаније почеле су да се суочавају са
истином. Схватиле су да су способности (способност имагинације,
таленат и моћ да се утиче на друге) важније од формалних дипло
ма и резултата у струци. Уместо формалних критеријума, на сцену
ступају суштински параметри, односно квалитети – способности и
вредности кандидата.
У политичком свету, наведено становиште још више је изра
жено. Успешне политичке организације све више воде људи који
имају лидерске способности, добре пословне везе, блиске пријате
ље у политичким и другим утицајним круговима и који су спремни
да у пројекте организације уложе и свој капитал. Политички лидер
се намеће својим идејама и визијама и својим даром и способно
стима. Може бити званично изабран, односно формално поста
вљен или незванично изабран, односно неформално постављен од
стране чланова одређене политичке групе. У појединим ситуац
 ија
ма, лидера могу наметнути одређени фактори, без обзира на то ка
ко ће га прихватити средина којој се намеће. Политичко лидерство
је сложен и веома одговоран процес, који обликују и осмишљавају
појединци који су кадри да мобилишу и активирају људске потен
цијале, да пројектују визије и промене, да мењају и прилагођавају
постојеће стање и да трасирају путеве и смернице будућег рада и
развоја политичког система.
Процес лидерства, као што је речено, осим лидера, укључује
и чланове у политичкој организацији, без обзира на то шта раде,
какав им је стручни профил, колико имају стажа и какав им је рад
ни допринос. Иако су главни носиоци лидерства лидери, односно
вође, не значи да у њему не учествују и чланови тима, чланови
других формалних или неформалних група и чланови партије у
целини. Важно је да прихватају визију и стратегију лидера и да
су спремни да га следе, а све остало долази само по себи. Однос
између лидера и следбеника успоставља се кроз рад и деловање,
односно кроз акцију и резултате, а не преко наредби и контрола и
хијерархијске надређености и подређености.
Политички лидери се регрутују из редова образованих и на
дарених људи. Без одговарајућег образовања нема успешних вођа.
Школовање на одговарајућим факултетима помаже да се стекну
одређена знања и вештине за обављање лидерских послова.10) По
стицању неопходног искуства, образовани пословни људи могу
10) Г. Милошевић, Ж. Кулић, „Планирање као део активности у области управљања људ
ским ресурсима“, Наука, безбедност, полиција - журнал за криминалистику и право,
бр. 2, Београд, стр. 20.
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постати успешни и угледни лидери. Међутим, да би постали и по
литички лидери, уз одговарајуће знање и искуство неопходне су им
и остале лидерске предиспозиције: способност да обликују визију
и осмисле стратегију и умеће да окупе људе и обезбеде следбенике
за реализацију својих идеја и пројеката. Све ово указује, да поли
тичко лидерство се може схватити као процес у коме се преплићу
визионарске иновације и креације, осмишљени пројекти и циљеви
и мотивисани менаџер и следбеници.11)

4. ФАКТОРИ ПОЛИТИЧКОГ ЛИДЕРСТВА
Лидерство је сложен и веома одговоран процес, којим се мо
гу бавити само најспособнији и најдаровитији појединци. Осим
стручних, моралних и интелектуалних квалитета и способности,
лидер треба да има и посебан дар за стварање визије и обликова
ње стратегије, као и посебну моћ да окупи и мобилише људе да га
следе и да истрају у реализацији пројектованих циљева и задатака.
Активности политичког лидерства не зависе само од лидера и ње
гових способности, квалитета и вештина него и од личних и дру
гих особина запослених, као и од карактеристика средине.
У најзначајније факторе политичког лидерства убрајају се:
1) личне карактеристике лидера, 2) особине чланства политичких
партија, односно подређених и 3) карактеристике средине.

а. Личне карактеристике лидера
Једно од најстаријих схватања лидерства датира из периода
у коме су се лидери почели доживљавати као особе које поседују
квалитете, способности и вештине које им омогућавају да траси
рају путеве будућег развоја и воде друге људе. Идеја о “великом
човеку” се не предаје, опстајући до данашњег дана, нарочито у не
ким харизматичним дефиницијама вође. Велике вође, као што су,
на пример, били Наполеон, Александар Велики и други, обезбеди
ли су довољно “материјала” за јачање националног поноса, али и
примере особина које лидери морају поседовати.
Први покушаји регрутовања и избора успешних лидера
ослањали су се на личне особине самих лидера, односно вођа.
Лидери су се бирали на основу (њиховог) друштвеног положаја
и (њиховог) карактера или другог квалитета. У тражењу добрих
предрадника, на пример, Тејлор је навео десет пожељних особина
11) Ж. Кулић, цит. дело, стр. 249.
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и квалитета, и то: 1) памет, 2) образовање, 3) нарочито или тех
ничко знање, 4) мануелну спремност или снагу, 5) тактичност, 6)
енергију, 7) издржљивост, 8) поштење, 9) просуђивање или здрав
разум и 10) добро здравље.12)
Тејлор је сматрао да није тешко наћи особу која има три од
наведених квалитета и особина, да је мало теже наћи људе са пет
или шест наведених квалитета и особина, а да је готово немогуће
наћи људе са седам или више тих квалитета и особина. Због наве
дених тешкоћа и ограничења, Тејлор је развио идеју о функционал
ним предрадницима како би дошао до жељених кадрова (потреб
них лидера) у производним организацијама.
Средином прошлог века појавила су се нова размишљања о
вођама и њиховим пожељним карактеристикама. Полазило се од
претпоставке да лидере треба да краси већи број квалитета, од ко
јих су најзначајнији:
1) физички квалитети (здравље, животна снага, начин оп
хођења и други);
2) ментални квалитети (способност да разумеју и уче, про
суђивање, ментална снага и прилагодљивост) и
3) морални квалитети (енергија, чврстина, спремност да се
преузме одговорност, иницијатива, лојалност, тактич
ност, достојанство и други).13)
Поједини аутори и истраживачи су имали друкчија виђења,
наводећи на десетине особина и квалитета које лидер треба да има,
у чему се најчешће претеривало, јер се није водило рачуна о правој
мери с којом се треба задовољити. Владајуће мишљење било је да
се лидери “рађају”, а не стварају. И поред тога, било је и супротста
вљених мишљења, која су подстакла научнике на нова истражива
ња и потпунија објашњења феномена лидерства.
Према резултатима најновијих истраживања, сматра се да
личне карактеристике лидера опредељују следећи параметри:
1) личне вредности и способности (које се огледају у могућ
ности обликовања понашања других, утврђивању објективне ди
јагнозе стања, доношењу адекватних одлука, перцепцији, личном
поштењу, вредносном систему, веровању у себе и у друге и другим
особинама);
12) F. W. Taylor, Shop Management, New York, Harper & Row, 1903, str. 21.
13) H. Fayol, General and Industrial Management, London, Sir Isaac Pitman and Sons, Ltd,
1949, str. 7.
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2) владање ситуацијом (лидер ништа не препушта случају,
јер више верује у себе и своје сараднике него у “судбину” и стихиј
но одвијање ствари);
3) порекло (породична култура и васпитање, услови живота,
културна традиција, национална и верска обележја, обичаји и на
вике, однос према старијима итд., имају велики утицај на форми
рање културног и психолошког профила, који има значајну улогу у
обликовању лидерства);
4) вештине и моћ утицаја на друге (лидер треба да буде у
стању да запослене држи на окупу, да обликује њихово понашање,
да их придобије и убеди у исправност циљева организације, да их
мобилише и активира и да их приволи да га следе) и
5) начин одлучивања (ефикасност укупног процеса лидер
ства зависи и од начина одлучивања, односно од тога да ли се ли
дер приклања брзини и ефективности, опредељујући се за систем
одлучивања “одозго надоле” или се приклања информисаности за
послених и ефикасности, фаворизујући модел одлучивања “одоздо
нагоре”).14)
Анализом наведених параметара можемо закључити да су
они неопходни услови и претпоставка политичког лидерства. По
литичког лидера мора одликовати: способност, порекло, моћ и ве
штина утицаја, ефикасност одлучивања и владање политичким ам
бијентом.

б. Особине чланства политичких
партија, односно подређених
Полазећи од чињенице да је политичко лидерство колекти
ван чин, а не активност појединаца, није тешко закључити да су
особине чланова партије, односно подређених или следбеника,
значајан фактор лидерства. У том смислу значајна је свака пози
тивна особина сваког члана. У свакодневној пракси, међутим, до
нарочитог изражаја долазе особине кључних људи у тиму, односно
у партији. Појединци који брже схватају визије, који су оданији
циљевима организације, који имају утицај на друге15) и који лиде
рима први притичу у помоћ, имају значајну улогу у обликовању
лидерства. Оцењује се да су за ефикасност лидерства и остварива
ње циљева политичког деловања значајне следеће особине чланова
политичке организације, односно подређених:
14) М. Петковић и М. Јовановић, Организацион о понашање, Мегатренд универзитет, Бео
град, 2001, стр. 34. и 35.
15) Г. Милошевић, Ж. Кулић, цит. дело, стр. 24.
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1) потреба за самосталношћу и независношћу;
2) спремност на преузимање одговорности за доношење
одлука и извршавање преузетих обавеза;
3) потреба за изграђивањем толерантних и сарадничких од
носа у организацији;
4) заинтересованост за рад у политичкој партији и свест о
његовој важности;
5) разумевање и прихватање циљева и задатака политичке
организације;
6) поседовање знања, искуства, вештина и способности;
7) потреба за сталним учењем и усавршавањем;
8) потреба за учешћем у процесу обликовања визија, утвр
ђивања стратегије, доношења одлука итд.
Подређени не треба да буду само слушаоци, извршиоци и па
сивни учесници процеса лидерства него мислиоци, креатори и ак
тивни учесници у обликовању визија, утврђивању стратегије, про
јектовању циљева, доношењу одлука, остваривању договорених
задатака и спровођењу пројектоване политике партије. Подређени,
и пре него што искажу спремност да постану следбеници, треба да
добију шансу да покажу шта знају и могу и шта желе и подржавају,
јер након тога све иде лакше и једноставније. Ако лидер има по
жељан систем вредности, неопходне вештине и способности, дар
да утиче на друге и спремност да чује и уважава мишљења других
и ако подређене, односно следбенике красе наведене особине, у
успешност и ефективност лидерства не треба сумњати.

в. Карактеристике средине
Захваљујући средини и њеним карактеристикама, човек се
стално трудио да удовољи њеним захтевима и одговори на њене
изазове. Тако је настала и потреба за изналажењем новијих и оп
тималнијих облика управљања понашањем људи у савременим ор
ганизацијама. Многи сматрају да је лидерство најбољи одговор на
те захтеве и изазове.
Политички простор се у много чему изменио у односу на
традиционално схватање политике. Промене су захватиле све поре
политичког амбијента: од положаја чланова партије и односа пре
ма раду до мотивације за рад и система напредовања у политичкој
организацији. Односи надређености и подређености уступају ме
сто односима сарадње и колективног лидерства. Мотивација не
зависи само од напредовања на лествици политичке партије, него
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и од многих других фактора. Члан политичке организације није
спреман на повећани рад уколико није задовољан својим статусом
и третманом у организацији. Члан политичке партије не извршава
задатке своје партије, само да би поступао по туђим налозима. Он
жели и да се за нешто пита, прихватајући одговорност за оно што
му се повери.
На услове политичког деловања утичу и спољни фактори:
процес економске глобализације, техничко-технолошки развој,
диверзификација тржишта рада, економске миграције, интелекту
ализација рада, поплава нових струка и занимања, пореска и мо
нетарна политика, политика цена и камата, кредитна и царинска
политика, нове идеје, нови вредносни ставови, нове политике итд.
Ко жели да буде успешан лидер, мора добро да познаје процес рада
у оквиру политичког простора, али и у оквиру своје политичке ор
ганизације у целини, захтеве и правила окружења, своје сараднике
и чланове партије, своје могућности и могућности својих следбе
ника.
Карактеристике средине се не смеју запостављати, јер се
оне, по правилу, не прилагођавају лидерима, него лидери њима.
У мери у којој су задате, морају се прихватати такве какве јесу, јер
другог избора нема. Успешни лидери су тога свесни, због чега не
губе време на непотребне ствари већ се одмах хватају у коштац с
правим обавезама и изазовима. Време је драгоцено и мора се раци
онално користити. Лидери своје понашање и деловање у партији
морају максимално подредити захтевима новог и долазећег време
на, не таворећи у месту и не бавећи се илузијама и заблудама.
Очигледно је да се лидерство обликује под утицајем личних
особина и квалитета, способности и искуства, вредносних ставо
ва и принципа лидера; искуства и знања, способности и вештина,
карактеристика и вредносних ставова друштва, чланова партије,
односно следбеника; карактеристика интерне и екстерне среди
не, природе послова и задатака, међуљудских односа, нивоа тех
ничко-технолошке опремљености организације и слично. Како је
политичко лидерство колективна, а не индивидуална активност,
за његово успешно обликовање значајне су не само личне карак
теристике лидера него и индивидуалне карактеристике чланова
партије. Из наведеног се може извући један општи закључак, да
су перформансе политичке организације резултат индивидуалних
особина (лидера и чланова партије), уложених напора и организа
ционе подршке.
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***
Политички простор је је саставни део друштвено-економ
ског деловања људи у сваком друштву. Услови живљења људи се
мењају и прилагођавају променама. Промене увек и основи воде
прогресу, али су оне и израз развоја и хтења људи. Као део људ
ске активности политички простор увек је изражавао и одсликавао
степен развијености друштва и однос друштва према појединим
вредносним ставовима. Вредносни ставови једног друштва захте
вају уређеност, али и креирање носиоца одговорности за те вред
носне ставове. Одговорност захтева и јасно одређење субјекта који
ће бити вођа, односно носилац лидерске улоге.
Као део простора у оквиру кога људи делују и остварују
различите потребе, политички простор такође захтева идентифи
кацију и одређење лидера, као носиоца политичке одговорности.
Политички лидер мора показати спремност на одговорност, али и
уздржаност у одлучивању. Он мора бити истински вођа и носилац
моћи, али и креатор идеја и развоја сопствене политичке организа
ције, као и политичког простора у оквиру којег дефинише циљеве
свога деловања. Политички лидер мора деловати у оквиру колек
тивног процеса, у коме учествују не само лидери, већ и сви члано
ви политичке организације којој он припада.
Политичко лидерство се обликује и креира не само под ути
цајем личних особина и способности појединца, већ и под утица
јем различитих интерних и екстерних фактора. Доминација једног
фактора у односу на остале чиниоце, уколико је продукт нереалног
сагледавања стварне моћи, може водити нарушавању политичке
позиције партије у оквиру политичког простора. Отуда, при доно
шењу политичких одлука, политичка моћ, лидерска моћ захтева
промишљеност у одлучивању на бази реалног сагледавања свих
релавантних чинилаца одлучивања.
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Zivko Kuliс, Goran Milosevic
SUBJECTS AND FACTORS
OF POLITICAL LEADERSHIP
Resume
In accordance with changes in society, leadership transformed
from static, outdated and stereotypical model to active, effective, fruit
ful and flexible management model. Instead of command, control, noise
and superior behaviour characteristic for the management system, emp
hasis is placed on behaviour, action and practical activities of a leader,
his/her skills and abilities and his/her talent and gift. The essence of
leadership comes down to process of shaping the behavior of people in
an organization.
Lead ership is inherent to all areas of human work and activities,
and hence the presence of leadership is typical not only in the field of
entrepreneurship, but also in political activity of people. People should
be won over, gathered around a specific idea, and motivated to focus
their knowledge and abilituies, their creative energy and potentials to
wards achieving political or other goals and tasks of the organization.
Political leadership should be understood as the process which
directs the activity of the members of the team (group or political party)
towards achieving the objectives and goals of political organizations.
Leadership implies two sides: the leader who creates a vision, and fol
lowers (subordinates) who support the vision and follow the ideas and
plans of the lead er.
The activities of a leader must be focused on the effectiveness,
that is, on finding real and acceptable political action. Nature of activi
ties of a leader also depends on his/her position in the political organi
zation. Although all holders of political leadership in a given political
organization are responsible for adapting to change and achiev ing the
goal of political action, that does not mean that their level of responsi
bility is equal.
Political leadership is integral part of political space, but also an
indispensable element of successful work of political organization. Le
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adership implies the ability to influence other people to co-operate and
to contribute to achieving the overall goals and objectives of political
organization through their work and actions. Hence, the basic features
of political leadership result from its nature and the relevant facts rela
ted to the term. Generally, in the literature prevails opinion that political
leadership can also be recognized as leadership in other areas of human
activities. Thus, the political leadership is identified by the following
features: the fact that not only lead er participates in it, but also all mem
bers of the organization; it relies on human resources rather than on
technical and technological superiority; it attempts to monitor changes
in the environment, to project changes in the organization and to ensure
the necessary adjustments.
Political leadership is a collective process which involves both
the leaders and members of political organizations (their followers).
Such observations lead to the conclusion that the subjects of political
leadership are leaders and their followers. Lead er is a person able to
shape the vision and project strategy of work and development of a
political organization, as well as to win over members of political par
ties to believe in the vision and strategy in order to become loyal fol
lowers, willing to invest additional efforts to achieve the set goals and
tasks. The process of leadership, as noted, besides leaders, also includes
members of political organization, regardless of what they do, their pro
fessional profile, how much experience they have and what their con
tribution to the work is.
Activities of political leadership do not depend solely on the
leader and his/her abilities, qualities and skills, but also on a number
of factors which may include: personal features of lead er; features of
members of political parties or subordinates; and characteristics of en
vironment.
From the aforementioned, one can draw a general conclusion that
the performance of political organization is result of individual features
(leader’s and party members’), the efforts and organizational support.
Key words: politics, leadership, political leadership, political power, subjects
of leadership, factors of leadership, organisational behaviour.
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Редакције 05. децембра 2013. године.
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Оригинални
научни рад

Владан Станковић

Институт за политичке студије, Београд

УЗРОЦИ УМАЊЕЊА 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Сажетак
Сведоци смо неефикасности система власти на свим ниво
има... Овај научни рад постараће се да препозна основне узроке
умањења ефикасности рада политичких, правних, економских и
социјалних институција у Републици, које учествују (или би бар
требало да учествују) у процесима одлучивања. Временски опсег
истраживања захвата тзв. период транзиције: од 2000. године на
овамо, а просторна протежност тиче се Републике Србије. Зна
чај истраживачког подухвата непосредно се тиче Пројекта у чијој
припреми учествује и овај часопис, а тиче се давања доприноса за
увећавање демократског капацитета институција и власти у Репу
блици Србији. Научна оправданост истраживачког захвата указу
је на могућности оптимизације демократских капацитета власти у
Републици, те на стварање (пред)услова за ефикаснији привредни
и друштвени развој. Методи од којих ће се у истраживању поћи
су: узрочни или каузални метод, метод посматрања, институцио
нални приступ, приступ рационалних очекивања, упоредни метод,
метод генерализације и метод конкретизације, индукције и дедук
ције... Основна хипотеза од које се у истраживању полази јесте да:
постоје друштвене, политичке и институционалне аномалије које
ометају правилно функционисање друштвених, политичких, еко
номских и правних институција у Републици Србији, па се умању
ју демократски капацитети функционисања власти. Отуда ће циљ
истраживања бити да препозна те узроке, те да сажето понуди сет
мера за њихово превладавање.
Кључне речи: институционални капацитет, демократија, политика, ефи
касност, развој
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Овај рад ће се позабавити узроцима нефункционисања си
стема власти на свим нивоима, узимајући у обзир умањење наци
оналних, институционалних и демократских капацитета власти у
Републици Србији. Основ ових узрока лежи у институционалним
недостацима које постају генератор: друштвене аномије, безакоња,
урушавања морала и постављања наопаког система вредности који
додатно генерише девастацију заједнице.

ПОЛАЗНИ ОСНОВИ 
ДЕФИНИСАЊА ИСТРАЖИВАЊА
Да би смо стекли увид у узроке умањења институционалних
капацитета у Републици Србији неопходно је да, накратко, дефи
нишемо кључне речи истраживачког захвата које се тичу: институ
ција, капацитета и ефикасности рада.
Нормативно, институција се дефинише као систем међу
собно повезаних норми, чија је главна функција задовољавање
људских потреба на друштвено дозвољен начин.1) У бихејвиорал
ном смислу институције се тумаче везама и правилима понашања у
међусобним људским саодношењима. Основна улога институција
тиче се доношења ефикасних, индивидуалних, одлука о алокацији
ресурса и капитала, те у ефикасном повезивању ових одлука у је
динствену целину како би био постигнут пун ефекат макропрегну
ћа. Институције могу настати: а) спонтано (из насушних потреба);
б) друштвеним инжењерингом (креираним потребама). Институ
цијама се: а) уводе правила рада (игре) на основу којих се одлу
чује о употреби ретких ресурса како би се постигли пројектовани
циљеви; б) делује се у оквиру правила игре како би се остварила
функција посла и постигао изпројектовани ефекат. Институције,
дакле: а) скраћују радни процес, б) оптимизују радна прегнућа; в)
увезују радне напоре у јединствену целину. Због тога је њихова
важност немерљива, а потреба за досезањем максималних инсти
туционалних капацитета, у поступку институционалне максимиза
ције, представља идеал коме се мора тежити.
1) Честе су мешовито нормативно-бихејвиоралне дефиниције појма институције. Тако
нпр, институција се дефинише и као: «Consistent and organized pattern of behavior or ac
tivities (established by law or custom) that is self-regulating in accordance with generally ac
cepted norms. For example, political institutions are involved with (and regulate) competition
for power; and economic institutions (such as markets) encourage and regulate production and
distribution of goods and services.»
(http://www.businessdictionary.com/definition/institution.html)
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Када је о капацитету реч, тада ваља истаћи да сама реч капа
цитет означава «способност примања и спремања»2) – способност
да се нешто преузме на себе. Неки аутори капацитет схватају као
прикупљање и организовање нужних ресурса “зарад формулиса
ња рационалних колективних избора и постављања стратегијских
смерова”.3) У једном задатом системском оквиру прави се разлика
између државних капацитета и демократије. Према ауторима ко
ји се баве државним и демократским капацитетом тек ће спој: а)
државног капацитета, израженог кроз потенцију државног разлога
у јавној сфери, и б) јавног простора за демократизацијом путем
друштвених мрежа, јавног мњења и грађанских подстицаја, моћи
(али нужно не мора) омогућити максимизацију институционалних
предпоставки.4)
Институционални капацитет би се могао схватити као сво
јеврсни оквир са унапред регулисаним правилима игре, у коме би
се остваривале на праву прописане функције, а у циљу ефикасне
употребе ресурса.5) Институционални капацитет би се, стога, мо
гао тумачити као: способност политичке власти да све активности
из јавне сфере преузме и смести у оквире на закону утврђених, и
властима поверених, институција.
Коначно, ефикасан рад је она врста активности која доводи
до максимизације радних прегнућа.6) У њему је однос између уло
женог и осмишљеног рада (радног input-a), и радног ефекта или
2) У Мериам-Вебстеровој екциклопедији Британике, наилазимо на следеће дефиниције
капацитета: “the potential or suitability for holding, storing, or accommodating” (Погодност
одржавања или (о)чувања); “the facility or power to produce, perform, or deploy” (Моћ да
се нешто произведе, распореди). (http://www.merriam-webster.com/dictionary/capacity, an
Encyclopædia Britannica Company)
3) Ђорђе Стојановић: “Проблем државног политичког и административног капацитета –
анатомија Србије као слабе државе”, Српска политичка мисао, 4/2011: 11-31, Институт
за политичке студије, Београд, 2011, стр. 13.
4) Ђорђе Стојановић, Живојин Ђурић, Љубиша Деспотовић: “Концептуални оквир за
анализу државног капацитета”, Српска политичка мисао, 2/2011: 11-40, Институт за
политичке студије, Београд, 2011, стр. 25: «Због важности државног капацитета у реа
лизацији ових задатака из угла управљања, држава не може достићи висок степен де
мократичности без, високог нивоа државног капацитета (симултано високи државни
капацитети могу учинити стабилнијим ауторитарне политичке режиме).»
5) Светска банка дефинише институционални капацитет кроз: Јасноћу у дефинисању пра
ва и одгворности, што обухвата: «Доследност, Легитимитет, Подстицаје за усклађива
ње, Једноставност управе, Ризик за негативне екстерналије, Погодну флексибилност
и Отпорност на корупцију.» (World Bank: «Institutional Capacities and Their Contribu
ting Characteristics for Institutional Diagnostics, Program Design and Results Management»,
World Bank Institute Capacity Development and Results Practice, Last updated February 9,
2011)
6) “Efikasan (lat. efficax od efficere: učiniti, postići) – djelotvoran, snažan.” (Encikopedija leksi
kografskog zavoda, tom II, Zagreb, 1956, str.469)
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резултата рада (радног output-a) највећи. Мерење ефикасности ра
да спроводи се одређеним стандардизованим квантификаторима,
и зависи од врсте посла, околности у којима се рад обавља, те од
субјективних фактора онога ко рад изводи.7) Тако један рад може
бити изведен на више или мање ефикасан начин.

УЗРОЦИ НЕЕФИКАСНОСТИ У ФУНКЦИОНИСАЊУ 
ИНСТИТУЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ
Међу узроке, који умањују институционални капацитет у
Републици Србији ваља издвојити:8) партиократију, непоштовање
правила јавних конкурса, корупцију, недовољну спецификацију у
подели и систематизацији радних места, неразумно трошење нов
ца за унапред испланиране потребе, приватизовање интереса сфе
ра од јавног значаја...9)

1. Партиократија
Партиократија је она врста политичког система у коме је сва
власт у рукама политичких странака, односно још уже, у рукама
посланичких клубова политичких странака, или још уже у рука
ма страначких вођа и њихових најближих сарадника.10) Ради се о
олигархијском поретку власти, где долази до својеврсне концен
7) Violeta Domanović: “Efektivnost sistema merenja performansi u uslovima savremenog po
slovnog okruženja”, Ekonomski horizonti, 1/2013: 31-44, Ekonomski fakultet u Kragujevcu,
Kragujevac, 2013, str. 31.
8) Реч је о тзв. дефектним или полуконсолидованим демократијама. (Zoran Stojiljković,
“Politička korupcija i slaba država”, Filozofija i društvo, 1/2013: 135-159, Institut za filozo
fiju i društvenu teoriju, Beograd, 2013, str. 143: “Defektne ili polukonsolidovane demokratije
su zapravo nestabilne i političkim krizama sklone demokratije koje odlikuje: (1) partokratija;
(2) slabe strukture (parlamentarne) reprezentacije; (3) nepotpuna decentralizacija vlasti; (4)
ograničeni, od stranih izvora zavisni potencijali civilnog društva; (5) uticaj moćnika – poseb
nih ekonomskih i političkih interesnih grupa na medije; (6) spori, nekonzistentni i na pritiske
neotp orni sudski procesi i (7) slabi kapaciteti za suzbijanje raširene korupcije”)
9) Транспарентност Србије изашла је са својом листом узрока умањења институционал
них капацитета у Републици. «Kao glavne problemе Srbije, predstavnici Transparentnosti
Srbija naveli su: kršenje antikorupcijskih zakona, narušavanje pravne sigurnosti usvajanjem
kontradiktornih i nejasnih odredbi, vaninstitucionalnu moć političkih stranaka koja utiče na
rad javnog sektora, neuređeno lobiranje, netransparentan proces donošenja odluka, nepotreb
ne procedure i nedovoljne kapacitete organa koji vrše nadzor nad primenom zakona.” (http://
www.euractiv.rs/eu-i-zapadni-balkan/3194-porast-korupcije-u-srbiji-.html)
10) Владан Станковић: “Партократија међу демократским институцијама Републике Срби
је”, Политичка ревија, 3/2009: 17-26, Институт за политичке студије, Београд, 2009, стр.
18: «Партократија је један од под-облика политичке владавине унутар парламентарног
система власти, у коме због технике изборног систeма, политичке културе, али и мента
литета једне нације, постоји необуздана владавина политичких странака, њених посла
ничких клубова и/или самих лидера политичких партија.”
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трације моћи, али и власти. Вође политичких странака демократ
ски легитимитет прибављају само и искључиво путем изборних
циклуса, а одговорност у раду тешко или готово никако не подлеже
демократском преиспитивању страначке већине.11)
Страначки систем, који је постао уставна категорија, и га
ранција демократичности читавог поретка власти, у партиократ
ском поретку, изокренут је у своју супротност. Уместо да странач
ки систем постане основ политичког тржишта идеја и надметања,
он се претворио у олигархијску концентрацију моћи, у коме је сва
власт предата у руке партијских лидера и њихових најближих са
радника.12) У таквом систему постоји партијска деоба плена и пар
тијска подобност као искључиво мерило промоције на одређену
функцију, чиме се посредно нарушава снага и институционалних
капацитета, јер се тежиште са институције и професионалне оспо
собљености премешта у раван страначког, волунтаристичког, одно
сно произвољног.13) Деинституционализација политичке владавине
овде се огледа у: недетерминисању политичких одлука знањима и
правилима струке (професије), измештању круцијалних политич
ких одлука од страначких програма (са којима се наступало у из
борној платформи) ка индивидуалним одлучивањима и обећањима
измештеним центрима моћи које дају страначки лидери и њихове
сарадничке групе, невезивању политичких акција са смерницама
највиших страначких тела (Малог већа или Главног одбора; и Ве
ликог већа или Скупштине странке), спиновању јавног мњења у
пројектованом правцу, и слично. Све ово, истовремено, доводи до
умањења како институционалних, тако и демократских капацитета
једног друштва.14)
11) У инетрвјуу који је познати италијански конституционалиста Ђузепе Маранини (Giu
seppe Maranini) дао за Коријере дела сера наилазимо на следећу оцену партиократије:
«Oggi abbiamo un tiranno senza volto, il sistema dei partiti, che non risponde a nessuno, e
contro il quale non c’ e’ tirannicidio che tenga.” (Chiaberge Riccardo, «Un tiranno chiamato par
titocrazia”, Corriere della sera, 15. ottobre 1992, http://archiviostorico.corriere.it/1992/ottobre/15/
tiranno_chiamato_partitocrazia_co_0_9210151009.shtml )
12) Драган Ж. Марковић: “Перспективе демократизације отуђене политичке власти”, Поли
тичка ревија, 1/2010: 131-146, Институт за политичке студије, Београд, 2010, стр. 134:
«Посланици у парламенту делују и гласају по директивама своје партије које изражава
ју вољу партијског вође, а уколико тако не поступају, замењују се дисциплинованијим
заступницима партијске линије.»
13) Нешто на ту тему у: Урош Шуваковић, “Партијска држава – могућност њеног настанка
и развоја на примеру савремене Србије”, Теме, 2/2009: 663-682, Ниш, 2009.
14) О значају демократске организованости у процесима рада унутар институција видети
у: Božo Milošević, Umeće rada, Prometej, Novi Sad, 2004, str. 251: “...zahtevi za demokra
tičnošću organizacije,.. imaju plodonosnu osnovu u središtu organizacijskog procesa. (...) da
se preurede organizacije kako bi postale manje hijerarhijske i birokratske, a više saradničke i
demokrаtske.”
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2. Непоштовање правила јавних конкурса
Када је о односу партиократије и државне управе/ локалне
самоуправе реч, тада ваља истаћи феномен партиократизације ка
дровске политике. Она се понајвише очитава у непоштовању тех
ничке примене стандардизованих правила приликом јавног огла
шавања за пријем у радни однос за одређено звање у пословним
јединицама државне управе или локалне самоуправе. Уз то често
не постоје, или се не примењују, правилници о систематизацији
радних места, па је неретка појава произвољност у погледу запо
шљавања нових, најчешће страначких, кадрова.15) Овакво арби
трерно поступање доводи до: гомилања администрације, изми
шљања нових радних места, повећаног издвајања средстава из
буџета за нове плате, веће пометње у погледу радних активности
унутар одређених институција система и слично. Посебан случај
су запошљавања са елементима непотизма, где “деца наслеђују
радна места својих родитеља који одлазе у пензију”, или где до
лази до чинидбе и противчинидбе у запошљавању по принципу do
ut des.16) Сви ови узроци деинституционализују систем власти и
умањују његове институционалне капацитете. Рационална потреба
за новим радним местом, тако, посустаје пред потребама које дик
тирају појединачни интереси из свакодневног, приватног живота.
Последица овога је да на радна места махом долазе нестручна, или
у најбољем случају, полуобучена лица.

3. Корупција
Појам корупција долази од lat. corruptio што значи: подми
тљивост, поткупљивост, поквареност.17) Оно што представља ge
nus proximum појма корупција јесте понашање, али то може бити
15) “Konkursi za direktorska mesta u javnim preduzećima – radna biografija ili partijska knjiži
ca” (http://www.prva.rs/sr/video/info/vesti/mediaSet/7436/+Konkursi+za+direktorska+me
sta+u+javnim+preduze%C4%87ima%3A+radna+biografija+ili+partijska+knji%C5%BEi
ca/20831.html)
16) На ово наилазимо у налазима Транспарентности Србије, када између осталог, у про
пусте у раду који умањују институционалне капацитете и ефикасност у раду наводе и
следеће узроке: «... необјављивање споразума и уговора које потписује, тајности седни
ца, необјављивању важних закључака, постављању на положаје без конкурса и неогла
шавању јавних расправа.»
(«Гоати – Влада занемарује јавност рада», Радио-телевизија Србије, понедељак
23. септембар 2013, http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/Политика/1400550/Гоа
ти%3A+Влада+занемарује+јавност+рада)
17) «U suštini ovog ponašanja leži pokvarenost, neiskrenost, podmićivanje, potplaćivanje.» (Pre
drag Aleksić: Ekonomski leksikon, Savremena administracija, Beograd, 1975, str. 615.)
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и радња службеног лица.18) Још понегде се среће дефиниција ко
рупције као злоупотреба јавне власти. Тако за неке ауторе “коруп
ција представља сваку злоупотребу положаја од стране државног
службеника или особе која врши одређену јавну функцију, а која
за циљ има личну или материјалну корист”.19) Други су склонији
мишљењу да корупција представља “понашање засновано на за
обилажењу редовних путева у решавању пре свега личних, а за
тим и друштвених проблема на уштрб и штету других поједина
ца и заједница.»20) Прецизнију, институционалну дефиницију нуде
они аутори који корупцију дефинишу као незаконито коришћење
друштвеног и државног положаја и моћи ради стицања сопствене
користи. Ови аутори у корупцији виде додатне напоре разградње
друштва и безвлашћа (друштвене аномије) која неминовно воде «у
деструкцију институционалног система, повећају корупцију и кри
минал у друштву, умањују правну сигурност, крше или изврдавају
законом предвиђене демократске процедуре, спречавају даљи еко
номски раст и свеопшти развој друштва.»21)
Све у свему, корупција је данас у Србији толико раширена
појава да је заузела једно од два до три водећа места на листи при
оритета владе Србије које под хитно треба решавати. Корупција је
и проблем који Србија мора да решава како би испунила захтеве
Европске уније у погледу добијања статуса кандидата за чланство
у Унију. Тако је борба против корупције постала не само део јав
не и културне тековине, већ и начин јачања институционалних ка
пацитета Републике. Радње које доводе до коруптивних деловања
дешавају се најчешће тешким нарушавањим правила игре која су,
заправо, основ институционализма, чиме се умањују институцио
нални капацитети једне земље.

4. Недовољна спецификација радних места
Посебан проблем умањења институционалног капацитета
лежи у недовољној спецификацији радних места и послова који
се поверавају лицима који раде у јавној управи и администраци
18) О вези понашања и положаја пише Вито Танци (Vito Tanzi). Према њему, на примеру
корупције види се индивидуалан интерес који угрожава друштво и ствара велику за
бринутост (Vito Tanzi: Policies, institutions and the dark side of economics, Edward Elgar
Publishing, 2000, p. 148).
19) Зоран Милосављевић: «Непримерено богаћење и корупција у Србији», Политичка ре
вија, 4/2001: 173-198, Институт за политичке студије, Београд, 2011, стр.175.
20) Predrag Aleksić: Ekonomski leksikon, Savremena administracija, Beograd, 1975, str. 615.
21) Илија Зиндовић, Владан Станковић: “Легализовани облици корупције у Србији – ано
мична стања друштвене ентропије”, Социолошки преглед, 1/2012: 17-34, Институт дру
штвених наука, Београд, 2012, стр. 31.
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ји. Својеврстан нефункционални приступ у обављању јавних де
латности проуз рокован је, пре свега, недовољном спецификацијом
у погледу стручности и оспособљености за поједине послове за
којима постоји потреба. Недовољно стручна и недовољно обуче
на лица, или лица која због уштеда у буџету раде више од једног
посла (најчешће за исту плату), представљају извор урушавања ин
ституционалног система, чиме се умањује и маневарски простор
за попуну институционалних капацитета на свим нивоима власти
у Републици.22) Ово својеврсно сваштарење у обављању послова
представља органски аномични налаз, који уз процесе рационали
зације радних места, захтева и поступке увођења нових радних ме
ста на којима ће бити примани они кадрови који су оспособљени, и
специјализовани за ту врсту спецификованих знања који се од њих
траже, чиме се оптимизује радна ефикасност.23) На тај начин биће
омогућено увођење реда у процес рада у јавним делатностима, и
постизање ефикасног рада (којим се постиже пуна оптимизација
радних активности).24)
Међутим, има и сасвим супротних случајева... Немали број
функционера истовремено је ангажован на неколико послова па
ралелно за које кумулативно прима чак неколико зарада из буџета.
Овакво опредељивање средстава буџетских корисника не би смело
да има подршку легислативе, и морало би да наиђе и на већу мо
ралну осуду не само шире већ, и уже, стручне јавности. Наведеним
начином учесници у јавним делатностима запоседају, и као при
падници професија и као политички посленици, неколико послова
22) Поводом ове теме огласио се и министар Расим Љајић: “Реформе у Србији су пропале
јер није било стручних људи како би се економске, политичке, друштвене и културне
реформе спровеле на прави начин. Способност примене практичних знања је више него
слаба и Србија плаћа цену одлива великог броја младих и образованих људи.” (Расим
Љајић: “Реформе пропале због нестручних кадрова”, Радио-телевизија Војводине, 20.
октобар 2011, http://www.rtv.rs/sr_ci/drustvo/ljajic:-reforme-propale-zbog-nestrucnih-ka
drova_279543.html)
Ово свакако указује на неопходност да се према стручним и способним кадровима мора
водити нарочита политика, како у статусном тако и у финансијском погледу. Знање сву
да кошта, па за ове људе не може важити ураниловка, јер су они мотор развоја, и према
њима се мора одности са дужном пажњом, баш као свуда у развијеном свету.
23) Jan-Hinrik Meyer-Sahling: “Varietes of legacies: a critical review of legacy explanations of
public administration reform in East Central Europe”, International Review of Administrati
ve Sciences, International Institute of Administrative Sciences, Brussels, 2009, p. 517: “The
passage of a civil service law is of course only a first step towards the professionalization and
depoliticization of public administration.”
24) Žoao Figeiredo: “Efikasnost i zakonitost u radu javne uprave”, Konferencija o reformi javne
uprave i evropskoj integraciji, Budva, 26-27. mart 2009, OECD-EU, str. 7: “... princip efika
snosti pojavio se naknadno, ali njegova važnost izniče iz društvenog pritiska za jačanje držav
ne intervencije i javnih službi i u cilju intenzifikovanja kvaliteta ovih usluga, i istovremenog
zahtjeva da se zadrže ili čak umanje fiskalni pritisci.”
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и то најчешће под изговором да се “без њиховог знања, стручности
и оспособљености не може”.25) Онемогућавањем лицима да исто
времено обављају више јавних делатности (за више кумулативних
зарада) пружила би се прилика незапосленима да уђу у радни про
цес, што би аутоматски повећало радну ефикасност, а послови би
били савесније и преданије одрађивани. Тиме би и резултати рада
били успешнији.

5. Неразумно трошење буџетских средстава
Посебан облик умањења институционалних капацитета вла
сти представља ненаменско трошење буџетских средстава.26) Опа
сност која произилази из ове активности вишеструко је штетна, јер
се на овај начин троше средства која би могла бити искоришћена
на начин који би био усмерен на даље јачање институционалног
оквира, или би иста могла бити прераспоређена у социјална да
вања, која су ионако слаба. Узроци неразумном трошењу буџет
ских средстава могу бити системски и индивидуални. Када је о си
стемским располагањима реч, тада ваља истаћи неколико разлога
због којих се неразумно (а понекад и ненаменски) троше буџетска
средства: прва међу њима је наметање одлука са врха (без адекват
них консултација и координација); друга је фрагметација буџета
(изванбуџетски фондови смањују алокацијску ефикасност); трећа
је недовољна контрола буџетских издвајања од стране скупштине;
четврта је недовољно стандардизовани и спецификовани еталони
рачуноводствених услуга и финансијских извештавања; и пето,
проблеми који настају услед лоших решења у законима о јавним
набавкама.27) По питању ове, последње, ставке која се тиче доно
шења закона о јавним набавкама, нешто је до сада урађено, па је
тако започело “велико спремање” у овој области. Докле ће се стићи
у овој сфери институционалног преуређења јавног простора остаје
да се види...
25) Да има покушаја да се у овом простору ствари мењају говори и извор из дневне новине
Блиц: “... ministar finansija Lazar Krstić mislio је kada je za Blic izjavio da državni funkcio
neri neće više moći da sede u više fotelja i primaju više punih plata iz budžeta. On je najavio
i da će za dva meseca biti završen registar u kojem će se naći svi koji primaju po nekoliko
plata.” (http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/412235/Najnapredniji-naprednjak-Ima-6-funk
cija-i-454356-dinara-mesecno)
26) Ова се појава сагледава и кроз разматрања у окружењу. Тако нпр у: Charles King, Natio
nalism, violence, and the end of Eastern Europe, Oxford University Press Inc, 2010.
27) Richard Allen, Daniel Tommasi: Upravljanje javnim nabavkama – priručnik za zemlje u tran
ziciji, OECD, 2004, str. 28.
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6. Приватизовање интереса сфера од јавног значаја
Приватизовање сфере јавних интереса започело је са умање
њем моћи читаве централно-планске структуре и централизованог
начина политичког осмишљавања у процесима дерегулације.28) У
каснијој фази «институционалних трансформација» дошло је до
слабљења институција, њихове девастације и депрофесионализа
ције. Последица тога је слабљење поуздања у институције, и еро
зија ауторитета институција.29) У следећој фази институционалне
ретардације, долази до рефеудализације односа увођењем у систем
јавне управе и локалне самоуправе параинституција од приватног
значаја (парабуџети, увођење лена, пребацивање унутрашње кон
троле на спољне чиниоце прескакањем субординација у систему
унутрашњег одлучивања). На тај начин параинституције више не
служе интересима од јавног значаја, већ онима који у њима раде.
Коначан, и завршан, чин институционалне деградације представља
увођење сфере приватног интереса у законодавну праксу (хамил
тонизам).30) На тај начин различите лоби-групе озакоњују своје
приватне интересе и претварају их у озакоњену норму понашања.

***
На основу горе изнетих налаза стања дају се извести следећи
закључци. Партиократски систем власти слаби институционалне
капацитете: удаљавањем донетих одлука из сфере политичко-де
мократског у уске кругове партијске олигархије, депрофесионали
зацијом важних одлука, страначким вођењем кадровске политике...
Непоштовање правила јавног конкурса доводи до произвољности
у кадровској политици и дугорочно утиче на смањивање ефикасно
сти и доводи до урушавања ауторитета институција у Републици
и органима локалне самоуправе. Корупција директно утиче на сла
бљење институционалних капацитета нарушавањем правила игре.
28) О увећању корупције са процесима либерализације и дерегулације, видети значајно
истраживање: Wayne Sandholtz & Rein Taagepera, “Corruption, Culture, and Commu
nism”, International Review of Sociology/Revue Internationale de Sociologie, Vol. 15, No.
1/2005, Taylor & Francis Group, 2005, pp. 109-131.
29) Милан Брдар, “Корупција и друштвена ерозија”, Социолошки преглед, 4/2005: 509-515,
Институт друштвених наука, Београд, 2005, стр. 513: «Стање друштва пре свега чине
институције и њихово важење и поштовање, а у оквиру ових политичке институције,
закони и правна регулатива, с једне стране, као и економски услови друштва, с друге.»
30) То је до крајњих последица изведена доктрина о сарадњи између јавних и приватних
области (“partnership between the public and private sectors”). (William Nester: The Jeffer
sonian vision 1801-1815 – The Art of American Power During the Early Republic, Potomac
Books Inc, Washington D.C, 2013, p.230)
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Недовољна спецификација радних места такође утиче на битно
смањење ефикасности рада институција, тако што једно лице оба
вља један или више послова за које није стручно, или ако јесте
стручно онда се често дешава да паралелно обавља више таквих
послова, па је ефективност таквог лица у нескладу са приходима
које прибавља. И неразумно трошење буџетски средстава, било да
је наменско или ненаменско, може нарушити институционалне ка
пацитете и ефикасан рад државних органа (и органа локалне само
управе) јер не лоцира однос уложених средстава и ефеката који се
од рада тих институција очекују. Коначно, приватизовање интере
са сфера од јавног значаја подкопавају јавни и надприватни карак
тер институција увођењем елемената приватног интереса у јавну
област, било да се ради о: дерегулацији, депрофесионализацији,
урушавању ауторитета институција, увођењу параинституција у
јавну сферу или легитимизацији приватног кроз законодавну прак
су.

ПРЕДЛОГ МЕРА
● демократизација партиократских одлука;
● пуно поштовање начела непристрасног одличивања у
вођењу кадровске политике (способност, стручност,
професионализам);
● борба против корупције на свим нивоима власти, и њено
значајно смањење;
● детаљна спецификација радних места и нова упошљава
ња ради попуне потреба за њима;
● трошење буџетских средстава у складу са стварним по
требама и реалним износима (фискална и инспекцијска
контрола, провера потреба из базе а не произвољне про
цене са врха, обједињена евиденција буџетских потреба,
унификација финансијских извештаја ради ефикасније
финансијске и књиговодствене обраде и сл);
● кадровско и структурно јачање институција, њиховог
ауторитета и заустављање ерозивних процеса деваста
ције и дерегулације.
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Vladan Stankoviс
CAUSES OF IMPAIRMENT OF INSTITUTIONAL
CAPACITY IN REPUBLIC OF SERBIA
Resume
Based on the above mentioned findings we can give the follo
wing conclusions. Partiocratic system of government weak institutional
capacity: removing decisions made in the sphere of political democracy
in the narrow circles of the party oligarchy, de-professionalisation of
important decisions, human party resources policy... Failure to comply
with the rules of public competition leads to arbitrariness in personnel
policy and long-term impact on the reduction of efficiency and leads to
the collapse of authority and institutions in the local government. Cor
ruption has a direct impact on weakening the institutional capacity to
distort the rules. The lack of specific ation jobs also affects significantly
reduce the efficiency of the institutions, in the matter where one person
performs one or more job operations for which there are not professi
onal, and if so, then it often happens that performance is parallel and
disharmonial over these matters, and the effectiveness of such a per
son is not proper for the revenue collected. And unreas onable spending
budget funds, whether purposeful or misuse may undermine institutio
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nal capacity and the effic ient operation of state bodies, bodies of local
self-government, because does not locates the ratio of invested funds
and effects of the work of these institutions expect. Finally, the priva
tization of the public sphere of interest undermining the public interest
and character over private institutions by introducing elements of pri
vate interests in the public field, whether it will be about: deregulation,
de-professionalization, the collapse of the authority of institutions, the
introduction of parallel-institutions in the public sphere and the private
legitimization of legislative practice.
Key words: institution al capacity, democracy, politics, efficiency, development
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тегии.Здесь автор также отмечает основные вызовы свзанные с их
реализацией, сгрупировав их в пять групп вопросов. Вообще, вы
деляются 4 типа национальных инновационных систем в странах.
ЕС: француская, финская, итальянская и британская. Вместе с тем,
автор подчеркивает и сильные и слабые стороны этих систем. В
следующей части статьи автор описывает Индекс Инновационно
йЭкономики (ИИЭ) и Индекс Инновационного Потенциала (ИИП),
используя для этого математические формулы. Кроме того, по его
мнению современная наднациональная инновационная система
Европейского союза в последние годы играет все большую роль в
формировании национальных инновационных экономик стран ЕС.
Последняя часть статьи посвящена реализации инновационной
стратегии через установление режима государственно-частного
партнерства, ибо создание партнерства государства и частного би
знеса может оказаться ключевым моментом для дальнейшего раз
вития экономик развивающ
 ихся стран.
Ключевые слова: Е
 вропейский союз, конкуретноспособности, национал
ной инновационной системы, Индекс Инновационной
Экономики (ИИЭ), Индекс Инновационного Потенци
ала (ИИП),

Опыт стран Европейского союза (ЕС) по созданию условий,
повышающих конкурентоспособность и эффективность национа
льных инновационных систем, уже широко применяется как на
уровне отдельных компаний, так и на уровне стран, регионов и
муниципальных образований. Использование этого опыта дает су
щественные положительные результаты в таких сферах деятельно
сти, как развитие науки, технологий и техники, научное обеспече
ние и повышение эффективности инновационной деятельности и
процессов модернизации, оценка качества и эффективности бюд
жетного финансирования институтов промышленного и социаль
ного развития, управление знаниями. Многие аспекты этого опыта
можно использовать в развивающихся странах, к которым относят
ся Россия и Сербия, при управлении инновационными процесса
ми, построении систем мониторинга промышленных территорий,
оценке эффективности стратегий инновационного развития терри
ториальных и муниципальных образований, построен
 ии систем
поддержки и принятия инвестиционных решений для реализации
процессов модернизации и ускорения социально-экономического
развития.
В статье рассматриваются опыт и некоторые инициативы
стран – членов Европейского союз а в создании условий, способ
ствующих генерации и распространению инноваций и обеспече
нию ускоренного социально-экономического развития на основе
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более высокой конкурентоспособности и эффективности экономи
ки, основанной на инновациях. Здесь же сделаны некоторые выво
ды применительно к нашимстранам относительно того, какие до
полнительные меры могут быть предприняты государственными и
корпоративными органами управления для интенсификации инно
вационных процессов, распространению инноваций и повышению
эффективности и конкурентоспособности экономики, основанной
на инновациях. Рассматривается также опыт европейских стран по
составлению инновационных рейтингов, стимулирующих процес
сы социально-экономического развития посредством активизации
инновационной деятельности.

1. БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УСПЕХА РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной работе мы будем придерживаться следующег о
взгляда на определение национальной инновационной системы.1)
Национальная инновационная система (НИС) – это совокупность
институтов, относящихся к государственному и частному секто
рам, которые индивидуально или во взаимодействии друг с другом
инициируют, импортируют и распространяют новые технологии.
Суще ствуют НИС в узком смысле – это организации и институты,
участвующ
 ие в исследованиях и разработках, такие, как управле
ния НИОКР, технологические институты и университеты, и НИС в
широком смысле – это все компоненты экономической структуры
и институциональной среды, оказывающие влияние на накопле
ние знаний, научные исследования и открытия – производственная
система, система маркетинга и финансовая система представляют
собой подсистемы, в рамках которой происходит накопление зна
ний.2)
Можно использовать и иное определение, которое по-суще
ству, мало отличается от приведенного выше, а именно, НИС – это
совокупность взаимосвязанных структур, занятых воспроизвод
ством и коммерциализацией накапливаемых знаний и функциони
рующих в условиях определенного экономического, правового и
1) Jan Fagerberg, David C. Movery, Richard R. Nelson. The Oxford Handbook of Innovation.
Oxford University Press, 2005, 1 – 26.
2) В работе использованы определения, материалы официальных документов Европей
ской экономической комиссии ООН по экономическому сотрудничеству и материалы
доклада этого комитета «Создание условий, способствующи
 х повышению конкуренто
способности и эффективности национальных инновационных систем», представленно
му в Комиссию ЕЭК ООН в 2007 году.
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социального контекста. Фундаментом НИС является совокупно
сть субъектов, участвующи
 х в генерации, передаче, использова
нии знаний и коммерциализации нововведений – мелкие, средние,
крупные компании и образуемые ими сети, университеты, госу
дарственные лаборатории и институты, технопарки, бизнес-инку
баторы, прочие исследовательские учреждения и научная система
в целом.
Отметим, во-первых, что в соответствии с наиболее распро
страненной в настоящее время точкой зрения, состояние деловой
среды крайне важно для инновационного поведения, поскольку
она обеспечивает стабильные макроэкономические рамки, сфоку
сированные стимулы и устраняет недостатки рыночных отноше
ний в сегментах экономики, в которых такие недостатки наиболее
существенны, например, в науке и образовании.
Во-вторых, практически общепринятым является мнение о
существовании трех поколений инновационной стратегии.3) Тра
диционная инновационная стратегия ориентировалась на систе
му научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(НИОКР) как на основной источник инноваций. Современное те
чение инновационной стратегии, представляющее собой второе
поколение инновационной стратегии, считает главными источ
никами инноваций научно-производственные системы и класте
ры. Зарождающ
 ая ся инновационная стратегия третьего поколения
предполагает наличие и развитие инновационного потенциала в
существующих и вновь образующ
 ихся системах и кластерах. Бла
годаря координации стратегических инициатив и интеграции, этот
потенциал можно реализовать путем межотраслевой оптимизации
компонентов инновационной стратегии в различных системах и
кластерах. Межотраслевая оптимизация может осуществляться
по горизонтали, по вертикали и во времени. В одном из исследо
ваний Организации по экономическому сотрудничеству и разви
тию (ОЭСР) утверждается, что «горизонтальная согласованность
обеспечивает взаимное усиление индивидуальных и отраслевых
стратегических инициатив и минимизирует несогласованности,
возникающи
 е в связи с возможной несовместимостью целей. Вер
тикальная согласованность обеспечивает соответствие конкрет
ных результатов инновационной стратегии исходным намерени
ям органов, принимающих решения. Согласованность во времени
направлена на то, чтобы текущая стратегиа продолжала быть эф
3) «Innovation Tomorrow. Innovation Policy and the Regulatory Framework: Making Innova
tion an Integral Part of the Broader Structural Agenda». EU 2002. (см. http://cordis.europa.
eu/innovationpolicy/studies/gen_study7.htm).
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фективной и в будущем, что достигается путем минимизации во
зможных несоответствий и выработки рекомендаций, касающи
 хся
внесения изменений в будуще м»4).
Основные вызовы, связанные с реализацией инновационной
стратегии, могут быть сгруппированы в пять групп вопросов:
● каким образом улучшить стимулы и структуры поддер
жки, так чтобы в результате увеличить добавленную
стоимость, создаваемую малыми и средними инноваци
онными предприят иями (МСП), ориентированными на
выполнение НИОК
 Р?
● каким образом обеспечить достаточно большой приток
в экономику высококвалифицированных специалистов,
одновременно улучшить использование и повысить мо
бильность имеющи
 хся людских ресурсов?
● каким образом обеспечить экономическую конкуренто
способность страны?
● каким образом увеличить объемы научных исследова
ний и их влияние на инновации как в частном, так и в
государственном секторах?
● каким образом создать условия для научных исследова
ний, разработки и внедрения инноваций, которые оста
вались бы привлекательными для инвестиций ведущи
х
технологических компаний и одновременно способство
вали увеличению доли новых ориентированных на ин
новации компаний?
Ответами на сформулированные вызовы могут быть пять
групп стратегических инициатив, направленных на их разреше
ние, которые можно реализовывать в рамках единой инновацион
ной стратегии:
● создание новых предприятий, инновационное развитие
и рост МСП, основанных на интенсивном использова
нии знаний;
● улучшение предложения, использования и повышение
мобильности людских ресурсов;
● установление режима партнерских отношений между
государством и частным сектором (государственночастное партнерство, ГЧП) как между потребителем и
производителем товаров и услуг, поскольку на государ
ство приходится относительно большая доля НИОК
 Р,
4) Governance of Innovation Systems. Volume 1: Synthesis Report, Paris: OECD, 2005, p. 23.
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инновации государственного сектора играют критиче
ски важную роль в обеспечении экономической конку
рентоспособности страны;
● увеличение объемов и влияния целевых исследований;
● создание центров передовой практики научных исследо
ваний и инноваций.
Несмотря на некоторые общие закономерности развития,
национальные инновационные системы и инновационные страте
гии отдельных стран в рамках ЕС в значительной степени разли
чаются. Выделяются 4 типа национальных инновационных систем
в странах ЕС: французская (континентальная), финская (северое
вропейская), итальянская (южноевропейская), британская (англо
саксонская).
SWOT-анализ инновационных систем европейских стран
показывает, что в инновационной системе любого государства ЕС
есть и сильные, и слабые стороны, свои возможности и свои угро
зы.
Наиболее сильные стороны инновационных систем некото
рых стран ЕС представлены в следующе й таблице.
Таблица 1.
Сильные стороны инновационных систем стран ЕС.

Франция

• наличие квалифицированных кадров
• высокий уровень координации между различ
ными участниками инновационной системы
• развитая система налоговых ль
гот для инновационных компаний·
• большие государственные расхо
ды на исследования и разработки
• сильные государственные институты,
регулирующие инновационную деятельность

Финляндия

• большие вложения государства в ис
следования и разработки
• наличие развитой институционально-правовой базы
• тесное взаимодействие университе
тов и промышленных лабораторий
• развитые кластерные стратегии
• успешный опыт реструктуризации экономики
страны в условиях кризисных явлений
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• развитые кластерные стратегии
• высокая доля инновационной продукции в тра
диционных секторах экономики (текстильные,
мебельные, кожевенно-обувные кластеры)·
• высокоразвитые фармацевтика, теле
коммуникации, средства автоматиза
ции производственных процессов
• высокие позиции по новым торговым маркам
и новым промышленным дизайнам

• функционирование университетов мирового уровня
• развитое венчурное финансирование
• высокая доля населения с высшим образованием
• развитые связи «университеты - промышленность»
Великобритания
• активная политика привлечения ква
лифицированных кадров
• благоприятные условия для
предпринимательства в целом

Вместе с тем в инновационных системах стран ЕС есть и
определенные недостатки, что можно видеть из следующе й табли
цы.
Таблица 2.
Слабые стороны инновационных систем стран ЕС.

Франция

• низкие частные расходы на ис
следования и разработки
• недостаточно активные связи «пред
приятия – университеты»
• недостаточно благоприятные условия
для предпринимательства в целом

Финляндия

• высокая зависимость инновационной си
стемы от внешней конъюнктуры
• чрезмерное влияние одной компа
нии (Nokia) на экономику страны
• недостаточно выгодные условия
для получения кредитов

Италия

• низкие расходы на исследования и разработки
как частного, так и государственного сектора
• слабые связи «университеты – промышленность»
• неразвитое венчурное финансирование
• медленные структурные реформы
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• недостаточность государственных и част
ных затрат на исследования и разработки
• низкая координация между всеми
звеньями инновационной системы

Вместе с тем можно заключить, что наиболее развитые стра
ны ЕС достигли больших успехов в формировании инновационной
экономики. Их инновационные стратегии продуманы и их нацио
нальные инновационные системы в целом функционируют весьма
успешно.

2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Для оценки инновационной деятельности служит множе
ство – более ста – различных индикаторов, публикуемых на перио
дической основе.5) Эти данные используются двояко: по отдельно
сти (в виде таблиц и графиков) и в агрегированной форме (путем
построения специальных составных индикаторов).
Наиболее интересным и достоверным с научной точки зре
ния, является «Европейское инновационное табло» (European In
novation Scoreboard),6) которое публикуется ежегодно, начиная с
2000 года.
Суще ствует два основных подхода к количественной оценке
инновационной деятельности и ее результатов: через индикаторы
и посредством моделирования (эконометрический подход).7) Ин
дикаторы по определению иллюстрируют лишь некоторые аспек
ты любого сложного, многогранного феномена. Поэтому при их
разработке и применении требуется ясная модель, с помощь ю ко
торой можно было бы описать как собственно систему научных
исследований, так и ее место и роль в экономике в целом. Такая
идеальная модель позволила бы точно определить смысл каждого
отдельного индикатора и их взаимосвязи.
Развитие науки и технологий, а также практическое вне
дрение их результатов – чрезвычайно сложный процесс, характе
ризующ
 ийся многочисленными и весьма интенсивными связями
между различными компонентами данной системы. То, что иног
5) см., например, Индикаторы инновационной деятельности: 2011 год. Статистический
сборник. М., 2011.
6) см. http://www.proinno-europe.eu/page/european-innovation-scoreboard-2009
7) Grupp H., Matial S. Managing New Product Development – а Microeconomic Toolbox. Cheltenham, UK and Northampton, US: Edward Elgar Publishing, 2001.
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да представляется результатом, под иным углом зрения является
лишь отправной точкой. Отдавая себе отчет в комплексном ха
рактере инновационных процессов, исследователи, тем не менее,
традиционно разделяют индикаторы, характеризующие исходные
воздействия, достигнутые результаты и полученный благодаря им
эффект. Однако в последние годы на смену такому разделению
пришла концепция, рассматривающ
 ая инновационную деятельно
сть как процесс, в котором определяющу ю роль играет обратная
связь с потребителями конечной продукции. Этот подход с пози
ций «национальных инновационных систем» заставляет анали
зировать научные и технологические аспекты совместно с орга
низационными, институциональными, экономическими и иными
факторами.8)
Инновационные индикаторы могут использоваться лишь по
стольку, поскольку они интегрированы в теоретические модели,
содержащие гипотезы относительно связи между инновационной
деятельностью и экономическим ростом. Такие модели основаны
на допущении, что, с одной стороны, инновации – это многогран
ный процесс, охватывающ
 ий разнообразные виды деят ельности
(фундаментальные и прикладные научные исследования, экспе
риментальные разработки, инженерные решения и их внедрение),
способные давать экономический эффект (например, повышение
производительности труда и экономический рост); а, с другой сто
роны, существуют надежные статистические индикаторы, позво
ляющие адекватно охарактеризовать различные стадии инноваци
онной деятельности.9)
Если попытаться подвести итог дискуссиям, продолжающ
имся несколько десятилетий, то можно сделать вывод, что количе
ственная характеристика научно-технической деятельности может
быть лишь многомерной. Никакого универсального, «всеобъем
 лю
щего» показателя, описывающе го состояние дел в сфере науки и
инноваций, пока не разработано.10)
В данной работе мы приведем в качестве примера Индекс
 й объ
Инновационной Экономики (ИИЭ) стран ЕС11), позволяющи
единить в единый композитный индекс некоторые показатели, ис
8) Lundvall B. A. (ed.). National Systems of Innovation. London: Pinter, 1992.
9) Geisler E. The Metrics of Science and Technology. Westport, CT: Quorum Books, 2000.
10) European Commission, Committee of the Regions. Mutual Learning Platform. Regional In
novation report. Blueprint for Regional Benchmarking. Brussels, October, 2006. http://www.
innovating-regions.org/download/MPL_Benchmarking_25_Sept.pdf.
11) см. http://www.proinno-europe.eu/page/european-innovation-scoreboard-2009.
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пользующ
 иеся при оценке инновационного развития каждой стра
ны, в том числе и в Европейском инновационном табло.
На основе ИИЭ по решению Лиссабонской сессии Совета
Европы в 2000 году был разработан Европейский рейтинг инно
вационной деятельности, который посвяще н в первую очередь ин
новациям в сфере высоких технологий и позволяет отслеживать
продвижение ЕС к поставленной в Лиссабоне цели – стать самой
конкурентоспособной и динамичной экономикой знаний в мире.
Указанный рейтинг включает национальные индикаторы инно
вационной деятельности и аналитику для всех стран ЕС, а также
Турции, Исландии, Норвегии, Швейцарии, США и Японии.
Для характеристики инновационной деятельности по ка
ждой стране – члену ЕС применяются 26 показателей. По всем
государствам они рассчитываются единообразно, следовательно,
рейтинг инновационной деятельности обеспечивает систематиче
ский анализ и сравнительную оценку результатов инновационной
деятельности в разных странах.
Вышеупомянутый рейтинг является частью более широкой
инициативы по подготовке карты тенденций инновационной дея
тельности (Innovation Trend Chart), которая позволяет получить до
статочно полное и подробное представление о различных аспектах
инновационной деятельности государств – членов ЕС.
Приведем несколько из 26 показателей, имеющи
 х, на наш
взгляд, принципиальное значение и для Российской Федерации и
Сербии:
1) доля людей с высшим образованием;
2) уровень образования молодежи;
3) величина государственных затрат на исследования и
разработки как доля от внутреннего валового продук
та (ВВП), которая включает в себя также и расходы на
образование;
4) затраты частного капитала на исследования и разработ
ки как доля от ВВП;
5) количество патентов на 1 млн. населения, зарегистриро
ванных в Европейском Патентном Бюро (EPO);
6) новые торговые марки (рассчитывается на 1 млн. насе
ления страны);
7) новые промышленные дизайны (рассчитывается на 1
млн. населения страны);
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6) новыеШаров,
торговые
марки (рассчитывается
1 млн.
населения страны);
7) новые промышленные дизайны (рассчитывается на 1 млн. населения
8) объем высокотехнологичного промышленного экспорта
страны);
как доля от общего объ
ема экспорта экспорта
страны; как доля от
8) объем высокотехнологичного
промышленного
9) экспорта
объем про
даж товаров и услуг, новых для рынка (рассчи
общего объема
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A ij  MIN j
1 26
ИИЭ i 

26 j  1 MAX j  MIN j
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Доля людей с высшим обра
зованием (на 100 человек
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Государственные затраты
на ИИР как доля от ВВП

Затраты частного капитала
на ИИР как доля от ВВП

Высоко-технологичный
промышленный экспорт как
доля от общего экспорта

ИИЭ
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Таблица 3. Значения Индекса Инновационной Экономики.

Финляндия
Швеция
Германия
Люксембург
Австрия
Дания
Бельгия
Франция

1
2
3
4
5
6
7
8

36,60
32,00
25,40
27,70
18,10
34,50
32,30
27,30

0,94
0,97
0,79
0,30
0,78
0,81
0,58
0,72

2,76
2,78
1,84
1,32
1,88
1,91
1,32
1,27

53,60
51,90
62,90
29,90
52,90
41,60
48,10
57,20

0,623
0,615
0,578
0,523
0,483
0,473
0,439
0,438

8

Полученные с использованием приведенного выше соотно
шения данные позволили построить Индекс Инновационной Эко
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номики (ИИЭ) стран Европейского союза. Фрагмент проведенных
расчетов приведен в таблице 3, в которой указаны лидеры ЕС по
ИИЭ (абсолютным лидером является Финляндия, за ней следуют
Швеция, Германия, Люксембург, Австрия). Вычисленные значения
ИИЭ показывают, что среди отстающи
 х стран ЕС находятся Поль
ша, Мальта, Румыния, Португалия, Болгария и Латвия.
Интересным и плодотворным с научной точки зрения пред
ставляется и методология исследования инновационной экономи
ки, которую вот уже третий год подряд представляет французская
школа INSEAD. В последнем издании, датированном 2009 – 2010
годами, авторы этого издания рассчитывают по большому коли
честву стран мира так называемый Глобальный инновационный
индекс. Пользуясь данными INSEAD, обобщая показатели по 27
странам ЕС, можно рассчитать композитный Индекс Инновацион
ного Потенциала (ИИП).
Индекс Инновационного Потенциала (ИИП) отличается от
Индекса Инновационной Экономики (ИИЭ) тем, что, во-первых,
для его расчета используется гораздо большее количество данных
(они, в свою очередь, сгруппированы в 7 основных параметров, со
ставляющ
 их итоговый композитный индекс). Во-вторых, главное
внимание среди всех параметров обраща ется на то, какие возмо
жности страна потенциально может извлечь из следующи
 х фак
торов:
● условия для инвесторов и кредиторов,
● условия для бизнеса, создаваемые государственными
учреждениями,
● совершенство законодательства,
● доступность частных кредитов,
● социальная стабильность,
● равенство в распределении (в том числе, индекс Джи
ни).
Всего для расчета ИИП используется 7 основных параме
тров (которые, в свою очередь, включают в себя многие субиндек
сы):
1) институциональные условия, политическая обстанов
ка, законодательство для бизнеса, создаваемые государ
ственными учреждениями;
2) человеческий потенциал (инвестиции в образование, ку
льтуру, качество образовательных учреждений);
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3) информационные и коммуникационные технологии,
развитость инфраструктуры;
4) уровень развития рынка (условия для инвесторов и кре
диторов, доступность кредитов);
5) уровень развития предпринимательства (вложения в ис
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При расчете ИИП некоторые параметры совпадают с параметрами, используемыми при построении ИИЭ (например, затраты на исследования и
разработки (как частные, так и государственные), патентная активность, высокотехнологичный экспорт, доля людей с высшим образованием). В целом
105
же данные исследований школы INSEAD дают больше информации о создании условий для инновационной активности, о потенциале для формирования именно инновационной экономики.
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Степень развития бизнеса
(инновационная среда, инно
вационная экосистема, от
крытость для иностранных
и местных конкурентов)

6,110
6,080
6,060
5,840

5,570
5,570
5,680
4,710

5,850
5,580
5,680
5,380

5

5,650

4,590

5,460

6
7
8

5,670
5,690
5,390

4,490
4,710
4,940

5,660
5,160
5,400

ИИЭ

Человеческий потенциал (инве
стиции в образование, качество
образовательных учреждений,
инновационный потенциал)

1
2
3
4

Научные достижения (со
здание знаний, применение
знаний, экспорт и занятость)

Институты (политическая об
становка, законодательство,
условия для бизнеса, созда
ваемые гос. учреждениям
 и)

Швеция
Дания
Финляндия
Нидерланды
Велико
британия
Германия
Ирландия
Бельгия

Номер в рейтинге

Страна

Таблица 4.
Значения Индекса Инновационного
Потенциала для стран – лидеров ЕС

4,200 0,871
4,080 0,834
4,110 0,810
4,400 0,751
3,960 0,718
3,690 0,658
3,660 0,630
3,560 0,622

По нашему мнению, современная наднациональная инно
вационная система Европейского союза в последние годы играет
все большую роль в формировании национальных инновационных
экономик стран ЕС. На настоящи
 й момент она включает Европей
ский Совет, Европейскую комиссию и ее Генеральный директорат
по научно-техническим исследованиям, а также сеть исследова
тельских организаций, международные институты, лаборатории.
Включает она также все предприятия и университеты стран ЕС,
получающ
 ие финансирование из бюджета ЕС. Кроме того, следует
отметить, что влияние институтов ЕС на формирование инноваци
онной экономики в государствах Евросоюза носит очень много
гранный характер. Во многом это влияние формально может осу
ществляться через другие стратегии социально-экономического
развития, не только через научно-техническую и инновационную,
например, через стратегию развития образования, стратегию раз
вития конкуренции, сельскохозяйственную стратегию развития и
др.
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Инновационная компонента может прослеживаться прак
тически в любой деятельности, в том числе проводимой и на
наднациональном уровне. Так, стратегия в области образования
предусматривает выделение 7 млрд. евро на программы переква
лификации работников на период 2007-2013 годы. Для инноваци
онного развития особое значение имеют программы «Leonardo da
Vinci», «Erasmus», «Grundtvig».
Большую роль в ЕС играют и региональные стратегии раз
вития. Так, в рамках так называемой «Стратегии сплочения» (Co
hesion Policy) в течение пяти лет 2007 – 2013 годов Евросоюз за
планировал использовать 86 млрд.евро на поддержку научных
исследований и инноваций.
Важнейшим инструментом реализации инновационной и на
учно-технической стратегий в рамках наднациональной инноваци
онной системы Европейского союза являются Рамочные програм
мы научных исследований и технологического развития. Текущая,
7-я Рамочная программа 2007 – 2013 годов представляет собой ва
жнейш
 ий шаг в области интенсификации усилий по инновацион
ному развитию стран Европейского союза.
Индексы Инновационной Экономики и Инновационного
Потенциала эффективно применяются в системе государствен
ного управления реализацией инновационной стратегии развития
Европейского союз а. Хорошей иллюстрацией разнообразия при
меняемых методов управления является классификация структур
управления реализацией инновационной стратегии в 25 странах
Европейского Союза. Согласно докладу ЕС, в странах Европей
ского Союза существует три основных типа управления иннова
циями:12)
● организация управления инновациями как трансотра
слевой компонентой государственной стратегии, коор
динация стратегических инициатив в рамках которого
ускоряет реализацию инициатив отдельных министерств
(примерами реализации такого подхода являются Ир
ландия, Финляндия, Швеция и Дания);
● в процессе реализации инновационной стратегии само
стоятельные роли играют государственные органы упра
вления, ведающие вопросами исследований и образова
ния, которые рассматривают инновации как ожидаем
 ый
продукт процесса научных исследований и развития
12) OECD, Governance of Innovation Systems, 2005, Vol. 1: Synthesis Report, Paris. Innovation
Policy in Europe 2008. Trendchart, EC DG Enterprise and Industry.
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технологий, и министерства экономики и отраслевые
министерства, которые рассматривают инновации как
средство стимулирования инвестиций и модернизации
малых и средних предприятий (примерами реализации
такого подхода являются Италия, Испания, страны юговосточной Европы, а также государства-члены ЕС, кото
рые в недавнем прошлом относились к социалистиче
скому лагерю);
● некоторые «особые случаи», которые не полностью под
падают под указанные выше категории (примерами та
кого подхода являются национальные инновационные
системы Великобритании, Франции и Греции, системы
с относительно сильными элементами федерализма в
Бельгии и Швейцарии, а также системы малых европей
ских стран Лихтенштейна и Люксембурга).
В связи с большой сложностью управления инновацион
ными процессами, иногда возникает вопрос о возможном суще 
ствовании единого оптимального варианта управления научны
ми исследованиями и инновациями. Так, одно из исследований,13)
посвяще нное этому вопросу, начинается со следующе й фразы:
«Было бы прекрасно, если бы можно было доказать, что страны
с определенным типом управления научными исследованиями и
инновациями систематически добиваются больших успехов в ис
следованиях, инновациях и в генерировании богатства, чем другие
страны». Однако проведенный анализ управления инновациями в
странах ЕС показал, что «единой оптимальной» схемы управления
научными исследованиями и инновациями не суще ствует. Одна
ко суще ствует некий набор практических решений, которые мо
гут быть в большей или меньшей мере адаптированы, обеспечи
вая общее удовлетворительное функционирование национальных
инновационных систем. В том же исследовании отмечается, что
механизмы управления инновационными процессами с течением
времени меняются в соответствии с изменяющи
 мися националь
ными потребностями. Для эффективного управления инновация
ми исключительно важно обеспечить высокое качество множества
взаим
 освязей между различными органами управления. Если вза
имосвязи плохо отрегулированы, неад
 екватны, устарели или их не
существует, то механизмы управления могут создавать узкие места
13) Erik Arnold, Patries Boekholt with Enrico Deiaco, Shonie McKibbin, John de la Mothe, Paul
Simmonds, James Stroya, Rapela Zaman. Research and Innovation Governance in Eight
Countries, A Meta-Analysis of Work Funded by EZ (Netherlands) and RCN (Norway), Technopolis, 2007, January, p. 55.
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и вызывать сбои в работе национальной инновационной системы.
Различные национальные системы управления инновациями име
ют индивидуальный стиль или культуру, которые в свою очередь
уходят корнями в историю и традиции административного упра
вления. Например, в некоторых из стран-членов ЕС существуют
сильные традиции неформальной координации, позволяющие в
значительной мере преодолеть пробелы и недостатки структуры
управления. В других странах имеют место строго выраженные
индивидуалистские традиции, в соответствии с которыми механи
змы координации должны быть четкими и официальными.14)
К числу основных выводов, полученных на основе оценки
реализации стратегических инициатив инновационных стратегий
в странах Европейского союз а, относятся следующие:
● накопление знаний по вопросам инновационной страте
гии происходит в основном в режиме прогнозирования
и стратегического управления инновационными процес
сами социально-экономического развития, и в меньшей
степени – путем оценки прошлой деятельности;
● в большинстве европейских стран суще ствуют органи
зационные механизмы, такие как специальные группы
по управлению инновационными процессами и проек
тами, правильное использование которых может повы
сить эффективность накопления знаний;
● существует необходимость проведения систематиче
ских оценок стратегических инициатив инновационной
стратегии для лучшего понимания взаимных связей ме
жду этими инициативами и оценки практических резу
льтатов от их реализации;
● в обязательном порядке органы управления инновацион
ным развитием национальной экономики должны быть
наделены функциями стратегического и аналитическо
го характера для увеличения эффективности управлен
ческой деятельности на разных иерархических уровнях
государственного управления инновационными процес
сами;
● фрагментированность структур управления часто ведет
к утрате стратегического видения процесса управления
14) Erik Arnold, Patries Boekholt with Enrico Deiaco, Shonie McKibbin, John de la Mothe, Paul
Simmonds, James Stroya, Rapela Zaman. Research and Innovation Governance in Eight
Countries, A Meta-Analysis of Work Funded by EZ (Netherlands) and RCN (Norway), Technopolis, 2007, January, p. 72.
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инновациями, поэтому государству следует уделять бо
льше внимания расширению и углублению взаимодей
ствия и взаимопонимания между министерствами по во
просам инновационного развития и модернизационных
процессов в экономике.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
ЧЕРЕЗ УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА
Отметим, прежде всего, что единого определения, а соответ
ственно и понимания, государственно-частного партнерства (ГЧП)
даже в тех странах, где оно зародилось и развивается достаточно
успешно, до сих пор не сложилось. В связи с этим можно говорить
лишь о тех или иных подходах к определению данного института
общественных отношений, не забывая о тех условиях объективной
действительности, в которых данное явление возникает в той или
иной стране.
Мы будем исходить из следующе го определения ГЧП в ин
новационной сфере: «Государственно-частное партнерство в ин
новационной сфере – это институциональный и организационный
альянс между государством и бизнесом в целях реализации обще
ственно значимых проектов и программ в широком спектре отра
слей промышленности и областей научных исследований».
В Российской Федерации, как и во всем мире, ГЧП в сфе
ре инноваций возникает по инициативе государства в силу его
доминирующей заинтересованности в развитии инновационной
экономики страны. Именно поэтому, на наш взгляд, корректно ис
пользование термина «государственно-частное партнерство», а не
«частно-государственное».
При этом, какими бы ни были определения и способы созда
ния ГЧП, с необходимостью появляются следующи
 е выводы:
● государственно-частное партнерство является сред
ством достижения цели, а не целью самой по себе;
● государственно-частное партнерство предполагает вза
имный обмен ресурсами и разделение ответственности,
а не однонаправленный поток. При этом под ресурса
ми понимаются не только материальные или денежные
средства – в это понятие входят также знания, навыки,
доверие аудитории и пр.;
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● партнеры в ГЧП должны быть готовы отказаться от
определенной доли контроля над ситуац
 ией – это несет
с собой как риски, так и выгоды;
● необходима достаточная степень взаимного уважения
и доверия между партнерами в ГЧП, чтобы они могли
работать вместе, а также суще ственная общность целей
(однако полное единство целей не обязательно).
Создание партнерства государства и частного бизнеса может
оказаться ключевым моментом для дальнейшего развития эконо
мик развивающ
 ихся стран. Создание благоприятных условий для
развития ГЧП в инновационной сфере требует принятия соответ
ствующи
 х нормативно-правовых актов и формирования, таким
образом, целой отрасли законодательства, регулирующе го как ин
новационную деятельность вообще, так и вопросы, касающи
 еся
непосредственно государственно-частного партнерства.
Следует отметить, что партнерство государства и частно
го бизнеса обеспечивает синергию от финансирования научных
исследований и позволяет успешно решать вопросы дальнейшей
коммерциализации их результатов. Однако не всегда партнерство
государства и частного бизнеса в инновационной сфере приводит
к успеху и синергии финансов и научных результатов.
В декабре 2004 на международной конференции в Москве,
проводившейся под эгидой ОЭСР, были выделены шесть призна
ков, которые характерны для успешного партнерства государства и
бизнеса в инновационной сфере, а именно:
● стороны партнерства должны быть представлены, как
государственным, так и частным сектором экономики;
● взаимоотношения сторон государственно-частного
партнерства должны быть зафиксированы в официаль
ных документах (договорах, программах и др.);
● взаимоотношения сторон государственно-частного
партнерства должны носить партнерский, то есть равно
правный характер;
● стороны государственно-частного партнерства должны
иметь общие цели и четко определенный государствен
ный интерес;
● стороны государственно-частного партнерства должны
объединить свои вклады для достижения общих целей;
● стороны государственно-частного партнерства долж
ны распределять между собой расходы и риски, а также
участвовать в использовании полученных результатов.
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В заключение отметим, что при создании и реализации го
сударственно-частного партнерства в инновационной сфере суще 
ствуют объективные и субъективные препятствия и риски.
Во-первых, как в Российской Федерации, так и в Сербии от
сутствие опыта в осуществлении эффективного взаимодействия
между государственным и частным бизнесом в инновационной
сфере является суще ственным препятствием его организации, тре
бует тщательного изучения опыта зарубежных стран, в частности,
опыта стран ЕС, по практической реализации тех или иных моде
лей ГЧП, а также выработки подходов к решению этой проблемы.
Во-вторых, самым главным сдерживающи
 м фактором явля
ется несовершенство национального законодательства. Анализ по
казывает, что в Российской Федерации действующи
 й Налоговый
кодекс является показательным примером фрагментарного, а не
системного решения вопросов, связанных с предоставлением ль
гот научно-производственным и инновационным организациям и
стимулированием потребителей наукоемкой продукции.
В-третьих, необходимо отметить полное отсутствие специа
льных налоговых льгот для российских организаций, вовлеченных
в инновационную деятельность и реализующих объекты интеллек
туальной собственности на внутреннем и внешнем рынках. Более
того, различные налоговые инициативы не находят своей поддер
жки от федеральных органов исполнительной власти (в частно
сти, от Министерства финансов РФ, для которого в соответствии
с бюджетным законодательством не суще ствует понятия «иннова
ционная деятельность»), или не используются промышленными
предприятиями (например, возможность поощр ения изобретате
лей путем дополнительных выплат за счет авторского вознагра
ждения) и научными организациями (невозможность коммерциа
лизации разработок, полученных за счет грантов, из-за отсутствия
инновационных инфраструктур).
В-четвертых, действующи
 й закон Российской Федерации о
государственных закупках не учитывает специфику государствен
но-частного партнерства в инновационной сфере и не содержит
механизмов реализации проектов ГЧП. В частности, срок от мо
мента вскрытия конвертов до объявления победителя – 20 дней не
может обеспечить проведение качественной экспертизы заявок. В
таких странах как США на проведение такой экспертизы отводит
ся 2 – 3 месяца. Более того, данный закон не позволяет выбрать
победителем простое товарище ство, которое не является юриди
ческим лицом. Форма простого товарищества является наиболее
приемлемой для участия бизнеса (объединения промышленных
предприятий и инвесторов) в проектах ГЧП.
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В-пятых, узкая сфера применения Федерального закона «О
концессионных соглашениях» – классический тип ГЧП в развитых
странах, однако указанный закон, принятый в РФ в июле 2005 го
да, необоснованно сузил свой предмет регулирования и охватыва
ет только инфраструктурные проекты. В настояще е время данные
вопросы не урегулированы. Передача прав на результаты НИОКР
исполнителям не решает указанных проблем.
В-шестых, отсутствует концепция поэтапного введения и
использования моделей ГЧП в инновационной сфере. Данная кон
цепция должна содержать направления развития ГЧП на основе
анализа действующ
 их моделей ГЧП и перспектив ввода новых
моделей ГЧП. Эта концепция должна соответствовать положени
ям Основных направлений государственной политики Российской
Федерации в области развития инновационной системы на период
до 2020 года.
В-седьмых, в наших странах отсутствуют нормативно-пра
вовые акты, предметом регулирования которых является обеспе
чение вовлечения в хозяйственный оборот объектов интеллектуа
льной собственности гражданского назначения, созданных за счет
средств федерального бюджета. Игнорирование данного вопроса
приводит к невозможности реализации проектов ГЧП законным
способом.
В-восьмых, ограничения, наложенные международными
обязательствами на Российскую Федерацию при вступлении во
Всемирную торговую организацию, в части разрешенных разме
ров субсидий и субвенций на научно-исследовательские работы,
выполняемые на предконкурентной стадии, являются крайне су
щественным препятствием внедрения моделей ГЧП в инноваци
онную деятельность предприятий. Государственная поддержка
разработок на конкурентной стадии рассматривается мировым со
обществом как нарушение запрета на поддержку предпринимате
льской деятельности.
Анализ, проведенный исследователями, программ и проек
тов ГЧП в США, Европейском Союзе, Японии, Республике Корея
показывает, что доля государственной поддержки не превышает
75% при финансировании фундаментальных исследований, 50%
при поддержке прикладных исследований, 25 % при поддержке
НИОКР, выполняем
 ых в интересах малых предприятий и 10% при
поддержке НИОКР, выполняемых крупными компаниями. Указан
ные цифры носят обобщенный характер. Авторы исследований не
нашли каких-либо фундаментальных проработок этого вопроса
в России, хотя были замечены неоднократные попытки обратить
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внимание на подробное изучение этого вопроса федеральными ор
ганами исполнительной власти. Проведенные авторами исследо
вания беседы с зарубежными специалистами в этой области дают
основания полагать, что, по их мнению, это – проблема России, и
иски о нарушении добросовестной конкуренции могут поступить
от зарубежных компаний в тех случаях, когда они посчитают реа
льной для себя угрозу вытеснения их с рынка.
Приведенные примеры являются наиболее принципиальны
ми препятствиям
 и на пути развития ГЧП. Заметим, что при рас
смотрении моделей ГЧП перечень законодательных препятствий
может быть значительно расширен.
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Виталиј Шаров, Слободан Сокић
ИСКУСТВО ЗЕМАЉА ЕВРОПСКЕ УНИ
ЈЕ У ПОГЛЕДУ ПОВЕЋАЊА КОНКУРЕНТ
НЕ СПОСОБНОСТИ И ЕФИКАСНОСТИ НА
ЦИОН
 АЛНИХ ИНОВАЦИОНИХ СИСТЕМА
Сажетак
У овом чланку се разматрају услови у земљама ЕУ који се
тичу ширења иновација и обезбеђивања социјално-економског
развоја на основу конкурентске способности и ефикасности еконо
мије. Први део рада се бави одређењем националног инвестицио
ног система и стратегије. Овде аутори, такође, примећују основне
изазове повезане са њиховом реализацијом, издвојивши те изазове
у пет група питања. Уопште, издваја се 4 типа националних ино
вационих система у зељама ЕУ: француски, фински, италијански
и британски. Заједно с тим, аутори подвлаче и јаке и слабе стране
тих система. У наредном делу рада аутори описују Индекс ино
вационе економије (ИИЕ) и Индекс иновационог потенцијала
(ИИП), користећи за то математичке формуле. Осим тога, по њихо
вом мишљењу савремени наднационални иновациони систем ЕУ
последњих година игра све већу улогу у формирању националних
иновационих економија земаља ЕУ. Последњи део чланка је посве
ћен реализацији иновационе стратегије кроз формирање режима
јавно-приватног партнерства, будући да је градња партнерства др
жаве и приватног сектора нешто што може да буде кључни моме
нат за даљи развој економија земаља у развоју.
Кључне речи: ЕУ, конкурентна способност, национални иновациони
системи, Индекс иновационе економије, Индекс иноваци
оног потенцијала

*

Овај рад је примљен 15. новембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 05. децембра 2013. године.
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СОЦИЈАЛНО-ПОЛИТИЧКИ ОСВРТ НА
МОДЕЛ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ*
Сажетак
Приватизација као социјално, економско и политичко пита
ње представља један од кључних корака унутар процеса друштве
них промена па му је стога потребно изнова посветити нарочиту
пажњу. Аутор у овом раду има за циљ да пружи социјални, еко
номски и политички осврт на процес приватизације у Србији, са
аспекта критике неолибералног модела друштвеног развоја. У том
смислу рад је подељен на два дела. У првом делу се разматра уту
цај приватизације на земље у транзицији, док се у другом делу у
испитују проблеми и последице приватизације у Србији. Имајући
у виду комплексност проблема којим се баве у овом раду аутор
је принуђен да се користе комбинацијом различитих метода међу
којима су најзначајнији свакако метод анализе садржаја и компара
тивни метод.
Кључне речи: транзиција, приватизација, неолиберализам, држава, ин
ституције, капацитет, Србија.

Проучавање транзиције и приватизације представља један
од актуелних проблема анализа који су се налазили у центру истра
живања великог броја теоретичара различитих научних области на
крају 20. почетком 21. века. Ово, међутим, није довело до потпуног
разумевања овог проблема и целовитог дефинисања појединих мо
дела. Увођење слободног тржишта као универзалног решења које
ће донети благодети и решити све проблеме, при чему се основе
процеса транзиције базирају на неолибералним принципима, од
*

Овај рад је настао као резултата рада на пројекту бр. 179009 који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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једном показују огромну слабост. Актуелни модел транзиције је у
Републици Србији довео до настанка великог броја проблема. Да
би се радикалне политичке и економске промене друштва у тран
зицији ублажиле потребно је пронаћи адекватан економски и ин
ституционални модел друштвеног развоја.1) Имајући у виду да је
Србија слаба и недовршена држава у којој је процес транзиције су
штински започео тек након 2000. године пронаћи адекватан модел
није нимало лако. „За разлику од већине других земаља источног
блока које су по распаду биполарног света кренуле сигурном ста
зом коренитих друштвених промена, Србија се током деведесетих
година обрела у стадијуму мутираног социјализма, ауторитаризма
увијеног у обланду демократије, да би тек почетком новог миле
нијума покренула далекосежније реформе.”2) У Србији је процес
транзиције постао блокиран и одложен, промене и прогрес који је
најављиван након 2000. године је замењен скептицизмом и мно
гобројним економским и институционалним проблемима. Процес
транзиције није донео никакво побољшање. Напротив, број сиро
машних и незапослених је све већи. Лоше спровођена приватиза
ција је довела до смањења економског развоја, раста незапослено
сти, ниских зарада, као и јачања социјалне несигурности и опште
политичке институционалне несигурности.

УТИЦАЈ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
НА ЗЕМЉЕ У ТРАНЗИЦИЈИ
Како би разумели утицај приватизације на земље у транзици
ји потребно је пре свега позабавити се самим процесом транзици
је. Процес транзиције заузима значајно место на пољу проучавања
великог броја друштвених наука. Ово међутим не значи и да је овај
процес у довољној мери теоријски одређен и емпиријски истра
жен. Оно што се на основу многобројне стручне литературе која
се бави овим проблемом може рећи је да се сви они слажу када се
ради о томе да он започиње падом Берлинског зида 1989. године
и крахом социјалистичког економског модела. Међутим, ту као да
се целокупни теоријски консензус завршава. Милош Кнежевић го
ворећи о овом проблему каже да појам транзиција нема устаљено
и јасно значење при чему чак и око типова, вредности и циљева
1) Стојадиновић Миша, „Савремена држава између теорије и праксе”, Српска политичка
мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2013.
2) Александар Новаковић, „Транзиција, реформе и перцепције о реформама – поређење
српске и транзиције земље ИЦЕ”, Српска политичка мисао, Институт за политичке
студије, Београд, бр. 1/2012, стр. 29-30.
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транзиције не постоји неопходни социјални консензус. Транзиција
се доживљава двојако и супротно: као социјално и политичко до
бро али и као погубно политичко зло по друштво, зло коме се ваља
одупрети.3)
Транзиција подразумева друштвену трансформацију коју
прате дубоке и корените промене читавог друштвеног система.
Она је веома често праћена падом друштвеног производа, пове
ћањем незапослености, инфлацијом, растом социјалних неједнако
сти и укупним падом државног капацитета. Такође, транзиција се
манифестује у свим друштвеним сферама: економској, политичкој,
културној... Потребно је извршити бројне структуралне реформе
које су неопходне за успешан излазак из транзиције, као и за ства
рање економске стабилности.4) Економски раст је немогућ уколико
не постоји економска, политичка и институционална стабилност.
Оно што овде, такође, треба напоменути је да је немогуће је
издвојити један универзални модел транзиције, већ да се пре свега
ради о великом броју транзиционих процеса који су у великој мери
обележени карактеристикама друштвеног система у коме се деша
вају. Сама транзиција пролази кроз одређене фазе5), при чему ћемо
овде истаћи анализу Вацлава Клауса, где се може видети значај
приватизације у процесу транзиције. Наиме, процес трансформа
ције земаља у транзицији према њему пролази кроз три основне
фазе при чему свака има своју спонтану и планску страну:
1. Прва фаза – Спонтана фаза почиње пропашћу старих
институција које нису више биле у стању да функциони
шу јер су постале неефикасне. Овакви услови се јављају
пред крај социјалистичког система када владајућа пар
тија престаје да влада, а понекада и да постоји, чиме се
стварају повољни политички услови јер се јавља наци
онално јединство. То јединство је, међутим, негативно
јер се ради о уједињавању само у односу према старом
систему. Тада је повољно кренути у брзе и болне мере
јер је народ спреман да учествује у њима. Централно
планирање нестаје у току ноћи, почиње да функциони
ше тржиште које је још увек неефикасно јер нису разви
јени механизми који би то омогућили. Планска страна се
3) Милош Кнежевић, Неизвесни прелазак, Институт за политичке студије, Београд, 2012,
стр. 59.
4) Миша Стојадиновић „Неизвесни прелазак”, Национални интерес, бр. 3, Институт за
политичке студије, Београд, 2012, стр. 415-418.
5) Детаљније о овоме: Стојадиновић Миша, „Земље у вртлогу транзиције”, Српска
политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2009.
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огледа у остваривању мера политичке либерализације,
уклањање старих субвенција, политике фискалне и мо
нетарне стабилности, независности централне банке,
балансирање буџета и либерализација цена и спољашње
размене. Уклањање субвенција доноси високе скокове
цена, али то је неопходно учинити одмах јер ће то касни
је постати немогуће. Ова фаза је, дакле, веома погодна за
остваривање мера по принципу шок терапије. Да би се
избегла галопирајућа инфлација потребно је спровести
рестриктивну фискалну и монетарну политику.
2. Друга фаза – У другој фази спонтана страна се огледа у
реакцији на фазу либерализације, дерегулације и опште
деинституционализације. Стање у том тренутку је веома
тешко праћено инфлацијом и великом стопом незапосле
ности грађана. Као резултат оваквог стања нестаје по
четна еуфорија грађана и губи се национално јединство
(и то углавном оно негативно). Институционални вакум
се злоупотребљава, расту неједнакости у богатству... У
том тренутку је преломна тачка када се прави одлука
између настављања започете стратегије трансформаци
је или се одустаје од ње и предузимају се неефикасне и
половичне мере које неће довести до жељених резулта
та. Планска страна ове друге фазе се огледа у привати
зацији која мора да се обавља брзо, али при чему треба
тежити да држава максимизује своје приходе од ње. При
том, они на власти морају да дају јасна правила игре без
превеликих и лажних обећања. Потребно је спроводити
разумну социјалну политику где ће помоћ добијати сви
они којима је она неопходна. Са друге стране награде
морају да се доведу у вези са учинком.
3. Трећа фаза – Трећа фаза се назива рана пост-трансфор
мациона фаза. У тој фази земља почиње да излази из
транзиције али је још увек недовољно развијена и ин
ституционално уређена. Наравно, и ова фаза носи своје
изазове због чега је потребно наставити са пажљивом
реформаторском политиком. 6)
Значај који се придаје приватизацији у земљама транзици
је се може видети и у концепту Вашингтонског консензуса7) чије
6) Вацлав Клаус, „Промене система. Осетљива мешавина плана и спонтаности”, Економска
политика, Борба, Београд, 1996.
7) Подсетимо се да термин Вашингтонски консензус означава десет макроекономских
реформи које је Џон Вилијамсон креирао зарад решавања проблема у земљама Латинске
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су главни основи стабилизација, либерализација и приватизација
на једној, и деинституционализација на другој страни. Оно што се
може истаћи је да „прва декада транзиције није испунила (можда
претерана) очекивања великог дела становништва у бившим зе
мљама социјализма, али је добила повољне оцене међународних
финансијских организација, окупљених око идеје Вашингтонског
консензуса. Концепт света као “глобалног села”, са слободним
протоком роба, услуга и капитала и скоро непремостивим бари
јерама у протоку радне снаге, добио је јасне контуре. Препоруке
Вашингтонског консензуса: стабилизација, либерализација и при
ватизација (као главни ослонац и основни облик структурних про
мена) постају јединствени и универзални образац привредног раз
воја земаља у транзицији (као и многих земаља у развоју, широм
света), мада тај образац, у већини случајева, није дао обећаване
резултате.”8) Подсетимо се да су десет заповести Вашингтонског
консензуса:
1. фискална дисциплина;
2. преусмеравање јавних трошкова ка пољима која пружају
подршку привредном расту, сиромашнима, болеснима,
образовању, инфраструктури;
3. пореска реформа која подразумева смањење граничних
пореских стопа и увећање пореске основице, што би
имало за циљ повећање пореских и јавних прихода;
4. финансијска либерализација која би подразумевала да
каматне стопе у потпуности буду подређене тржишним
механизмима;
5. курс мора бити јединствен и компететиван како би под
стакао извоз;
6. либерализација трговинских токова
Америке. Овај скуп реформи је касније прихваћен као програм намењен за све земље
у развоју. Основе претпоставке Вашингтонског консензуса су биле опште прихваћено
решење које је требало да доведе до економског раста и превазилажења стагнације. Због
кључне улоге слободног тржишта у оквиру овог скупа политика он се често означава
као неолибералан „чак као „неолиберални манифест“, иако је Џ. Вилијамсон истицао
да то није исправно, да је термин неолиберализам скован да опише доктрине које је
подржало Друштво Мон Пелерин (Mont Pelerin Society) основано после Другог светског
рата да би промовисало верзију десног крила либералног програма, и да постоје неке
неолибералне доктрине чија се схватања не подударају с политикама Вашингтонског
консензуса: Видети: Рајко Буквић, „Вашингтонски консензус и деиндустријализација
источне и југоисточне Европе”, Нова српска политичка мисао, 07. 01. 2011, доступно
на: http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/vasingtonski-konsenzus-i-deindustrijalizacijaistocne-i-jugoistocne-evrope.html
8) Данијел Цвјетићанин, „Утицај модела приватизације на друштво у транзицији”,
Социолошки преглед, бр. 1-2/ 2004, стр. 86.
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7. либерализација страних девизних улагања која би дове
ла до тога да сви страни држављани могу да улажу, ку
пују или граде без ограничења;
8. приватизација;
9. уклањање било каквих регулација тржишта, као и уласка
и изласка фирми на тржиште; и
10. заштита приватне својине.9)
Као главне циљеве приватизације Ентони Бенет истиче: по
литички циљ – подразумева смањивање величине јавног сектора,
обнављање и јачање приватног сектора (што је свакако циљ у свим
економијама у процесу транзиције), ширења власништва над ак
цијама (популарни капитализам), и стварање продуктивних компа
нија које су одговарајуће у већој мери онима за које производе; по
већање ефикасности – он подразумева повећање продуктивности
и микроекономске ефикасности, при чему би се под овим циљем
могло уврстити и развој тржишних институција које посредују из
међу штедиша и инвеститора; фискална стабилизација – подразу
мева максимизација зараде од продаје, смањивање одвода субвен
ција и смањивање помоћи из државног буџета, повећање прихода
од пореза високог профита и смањивање јавног дуга; мобилизација
ресурса – под њим се подразумева промоција страних инвестици
ја, ослобађање ограничености државних ресурса на инвестирање у
другим секторима као што су образовање и здравство. 10) Наравно
поред основног циља да учини доминантним „најефикаснији сво
јински облик, приватизација има додатни: да створи основе тржи
шта капитала, као најефикаснијег механизма распоређивања при
купљене акумулације и штедње. Приватна својина има и ту добру
особину да лако, посредством тржишта, мења титулара (власника),
што није случај са друштвеном својином.” 11)
Оно што се може навести као генерални закључак када се
ради о транзицији у српском друштву је да она није остварила по
стављене политичке и економске циљеве и жељене резултате. „То
се посебно односи на неуспеле приватизације мањкаве социјалне
програме, и енорман раст незапослености, сиву и црну економи
9) John Williamson, „The Washington Consensus as Policy Prescription for Development”, A
lecture in the series “Practitioners of Development” delivered at the World Bank on January
13, 2004, Institute for International Economics, стр. 3-11.
10) Anthony Bennett, „The Мeasurement of Privatization and Related Issues”, How does Privatization Work?, Routledge, London and New York, 1997, стр. 7-8.  
11) Данијел Цвјетићанин, „Утицај модела приватизације на друштво у транзицији”,
Социолошки преглед, бр. 1-2/ 2004, стр. 86.
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ју, мноштво афера у криминализованом политекономском миљеу и
веома раширеном, рекло би се системску корупцију.”12)

ПРОБЛЕМИ И ПОСЛЕДИЦЕ 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ
Једна од специфичности приватизације на југословенским
просторима је и у томе што је овде доминира друштвена својина.
„Потезом пера, држава је себе прогласила “титуларом” друштвене
својине и узела право да ту својину продаје, а новац користи за по
пуњавање буџетских дефицита.” 13)
Један до најчешћих разлога неуспеха приватизације који се
наводи јесте лоше конципиран Закон о приватизацији. Нови Закон
о приватизацији је усвојен 2001. године. Према том закону основ
на начела приватизације су: стварање услова за развој привреде
и социјалну стабилност, обезбеђење јавности, флексибилности и
формирање продајне цене према тржишним условима. У њему су
дефинисани модели путем којих се приватизација и данас спро
води, а то су: продаја капитала и пренос капитала без накнаде.14)
Продаја капитала спроводи се путем јавног тендера и јавне аукци
је, док се пренос капитала без надокнаде обавља после спроведене
продаје капитала и то преносом акција запосленима и преносом
акција грађанима. „Основне критике овог закона односе се, између
осталог, на проблем методологије процене вредности предузећа,
продају друштвеног богатства „у бесцење“, предугих трајања по
ступака реструктурирања и на одуговлачење са усвајањем Закона
о денационализацији. Често се у јавности замера да модел про
даје омогућује појединцима да легализују новчана средства, која
су стечена на основу сарадње са претходним властима или на не
легалан начин. Међутим, ту се поставља питање да ли, чак и ако
претпоставимо да је то тачно, за тако нешто постоји могућност и у
случају ваучерске и инсајдерске приватизације, где би се бесплат
но подељене акције врло брзо нашле на секундарном тржишту и
вероватно биле предмет анонимне куповине од стране управо та
12) Милош Кнежевић, Неизвесни прелазак, Институт за политичке студије, Београд, 2012,
стр. 11.
13) Данијел Цвјетићанин, „Утицај модела приватизације на друштво у транзицији”,
Социолошки преглед, бр. 1-2/ 2004, стр. 86.
14) Закон о приватизацији, Сл. гласник РС, бр. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007,
123/2007 - др. закон и 30/2010 др. закон, доступно на:
http://www.crhov.rs/pravnaregulativa/drugi_pravni_akti/ZAKON_o_privatizaciji.pdf
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Књигов.
вр. (K)

301
218
90 41%
Тендери (T)
37
Tендери – раскиди уговора
4,061 2,461 1,555 63%
Аукције (A)
599
Аукције – раскиди уговора
Тендери + Аукције (T+A) 4,362 2,679 1,645 61%
663
564 85%
Тржиште капитала (Tk)
Тржиште капитала –
264
172 65%
претходно раскинут
уговор (Tkr)

Број запо
слених

Проценат
успешности

Укупно прода
то/ раскинуто

Укупно по
нуђено

КУМУЛАТИВНИ
ИЗВЕШТАЈ 2002-2011.

Број јав
них позива

квих појединаца, као што је то био случај у неким другим земљама
у транзицији.”15)
Ђорђе Попов истиче да креатори овога Закона нису узели у
обзир последице које овако изабран модел приватизације са собом
носи иако су им оне имајући у виду искуства других земаља, али
и из у то време већ постојеће литературе, морале бити познате.
„У тренутку доношења Закона о приватизацији израчунато да је
потребно приватизовати око 7000 малих и око 200 великих пред
узећа.”16) То доводи до проблем огромне понуде предузећа које је
потребно приватизовати, са једне стране, и мале потражње, са дру
ге стране. Крајњи резултат овакве ситуације је да је цена по којој се
она продају веома ниска. У периоду од 2002. до 2011. године је ско
ро цела друштвена привреда у Републици Србији продата за само
2.6 милијарди долара.17) Како је изгледала приватизација у Србији
може се видети на основу истраживања које је обавио Социјалноекономски савет Републике Србије. У овом истраживању се сажето
презентирају ефекти приватизације у Србији у периоду од 2002.
године до 2011 године (видети следећу табелу).
Табела:
Резултати приватизације у Србији
у  периоду од 2002. до 2011. године

67,627
27,014
129,813
55,484
197,44
115,653

921,038
423,036
976,075
357,184
1,897,113
520,003

21,046

95,016

15) Зоран Ристић, Данијела Рајковић, Светлана Манчић, Драгољуб Рајић, Ефекти
приватизације, Социјално-економски савет Републике Србије, SOLIDAR Suisse/Swiss
Labour Assistance SLA – Kancelarija u Srbiji, 2011, стр. 14.
16) Ђорђе Попов, „Утицај транзиције на стање привреде Србије”, Зборник радова Правног
факултета у Новом Саду, 1/2013, стр. 28.
17) Зоран Ристић, Данијела Рајковић, Светлана Манчић, Драгољуб Рајић, Ефекти
приватизације, Социјално-економски савет Републике Србије, SOLIDAR Suisse/Swiss
Labour Assistance SLA – Kancelarija u Srbiji, 2011, стр. 6.
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1,067

902

85%

85,994

75,963

3,606 2,381

66%

334,139

2,588,095

Извор: Зоран Ристић, Данијела Рајковић, Светлана Манчић, Драгољуб
Рајић, Ефекти приватизације, Социјално-економски савет Републике
Србије, SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA – Kancelarija u
Srbiji, 2011, стр. 14.

Такође треба напоменути да Агенција за приватизацију није
испунила своју институционалну улогу коју је она у овом процесу
веома важном за земље у транзицији требало да има. „Занимљиво
је да Агенција за приватизацију у својој анализи процес приватиза
ције oцeњује као успешан, паралелно са сопственом констатацијом
да је у приватизованим предузећима дошло да значајног пада за
послености. (...) Контрадикторност самооцене приватизације дате
од стране Агенције за приватизацију увећава и податак Привредне
коморе Србије да је 26% уговора о приватизацији раскинуто. Пре
ма подацима из неких других извора раскинуто је чак трећина од
око 2.300 уговора.”18)
Оно што је, такође, разочаравајуће је да велики број грађана
сматра да је приватизација у великој мери повезана са корупцијом.
Наиме, истраживање које је спровео CESID 2010. године показује
да велики број грађана изједначава приватизацију са пљачком (ви
дети следећи графикон)
Графикон: Шта мислите о досадашњем току приватизације?

Извор: Зоран Стојиљковић, Држава и корупција, Чигоја, Београд, 2013,
стр. 252.
18) Ђорђе Попов, „Утицај транзиције на стање привреде Србије”, Зборник радова Правног
факултета у Новом Саду, 1/2013, стр. 28-31.
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Само 3% грађана сматра да је то нужни реформски потез ко
ји се добро спроводи, 44% сматра да је то чиста пљачка, 27% да је
она нужна али да се спроводи на погрешан начин, док 26% испи
таника није дало одговор. Након свега горе наведеног потребно је
оценити утицај какав је ефекат приватизације у Србији: претерано
дуго трајање приватизације је умањило позитивне развојно-еко
номске и увећало и отежало њене доминантно негативне ефекте по
запосленост и права и зараде запослених; поред готово три четвр
тине и формално неуспешних приватизација, неуспешне су развој
но свакако и све оне у којима насупрот обећањима, није дошло до
успостављања капацитета и нових инвестиција.19)

***
Оцена процеса транзиције и приватизације у Србији од стра
не Зорана Видојевића можда најбоље говори о генералном ста
њу у Србији: „Режим који је настао Након октобра 2000. године,
у суштини је владавина Вишепартијске олигархије, помешане са
нестабилном процедуралном демократијом, распрострањеном ко
рупцијом и расподелом власти, приватизоване унутар политичкоекономске елите, на неколико центара. Скупа с приватизацијом у
корист номенклатурне буржоазије и назатком већине области дру
штвеног живота, тај режим је у основи система примитивног капи
тализма, који није у стању да земљу извуче из све дубље, свеобу
хватне кризе.”20)
Избор најуспешнијег модела приватизације није нимало лак.
Он зависи од много чинилаца и једна стратегија се не може универ
зално примењивати у сваком друштву. Том приликом треба водити
рачуна да транзицијом треба постићи следеће позитивне трендове:
„неопходност убрзане рационализације и увећање ефикасности и
стабилности институција (кретање од партикуларног ка универ
залном моделу); отварање институција и њихова демократизација
(плурализам, јавно мњење); успостављање равнотеже између по
литичке мобилизације и партиципације у односу на институције
и њихово функционисање пуним капацитетима; национална ин
теграција и њена адаптација светским процесима; адаптибилност
институције (функционална, генерацијска, временска); сложеност
19) Зоран Стојиљковић, Држава и корупција, Чигоја, Београд, 2013, стр. 252.
20) Цитирано према: Вишња Станчић, Зоран Грубишић, „Повезаност политичких и еко
номских реформи у процесу транзиције – искуство транзиционих земаља са посебним
освртом на Србију”, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр.
3/2011.
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институција и њихова аутономност; и кохеренција институција и
прецизно дефинисање њихове улоге у институционалној мрежи
(повезаност са референтним субјектима, унутрашњи консензус,
персонални распоред итд.).” 21)
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Zivojin Djuric
SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS 
OF FAILED PRIVATIZATION IN SERBIA
Resume
Privatization is one of the key steps within the process of tran
sition. This is one of the main reasons why it is necessary analyzing
this problem separately. There are numerous studies of transition and
privatization. Scholars of different fields analyzed this problem trying
to reach to its essence. This paper analyzes social and economic aspects
of privatization and it is divided in two parts. The first part discusses
about the influence of privatization in transition countries, while the
second part examines the problems and consequences of privatization
in Serbia. Considering the fact that process of privatization faces nu
merous challenges the subject of our research is very important for its
understanding.
The most scholars believe that one of the main reasons for the
failure of privatization in Serbia is The Law on Privatization. A new
law on privatization was adopted in 2001 and its basic principles are
creating the conditions for economic development and social stability,
public security, flexibility and forming of selling price according to
market conditions. This law also defines model of the actual privati
zation in Republic of Serbia. This model is sales of capital and capital
transfer without compensation. The most worrying thing is that citizens
in Serbia believe that privatization is largely associated with corruption.
The process of selection of the most successful model of privatization is
not easy and it depends of many factors. We also underline the fact that
one universal strategy of privatization cannot be applied in all society.
Key words: transition, privatization, neoliberalism, state, institutions, capa
city, Serbia.
*
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Данило Шуковић
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СВОЈИНСКИ ОДНОСИ 
И ДЕМОКРАТСКИ КАПАЦИТЕТИ 
ПОЛИТИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА*
Сажетак
Основни циљ рада је да коришћењем теоријски провереног
научног метода аргументовано покаже да су карактер и демократ
ски капацитет политичких институција одувек били у директној
зависности од карактера својинских односа. Закључује се: да је
промена својинских односа увек представљала прекретницу у
развоју друштва, а посебно политичких институција; да савреме
на демократизација својинских односа кроз развијање радничког
акционарства и задругарства има за циљ да путем побољшања
својинског статуса произвођача повећа њихову мотивацију која
је основни чинилац економске ефикасности у свим историјским
условима; да се демократизација друштва и политичких институ
ција у Србији не може замислити без суштинске промене својин
ских односа која подразумева да најшири слојеви становништва
управљају друштвеном репродукцијом.
Кључне речи: својински односи; политичке институције; демократски
капацитети

Могућност управљања је суштинска одредница стварног
располагања сваким власништвом. Управљање сопственим радом
*

Овај рад је настао као резултат рада на пројекту бр. 179009 који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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стеченом својином је изворно управљање које подразумева да вла
сник управља сопственим власништвом. Насупрот томе, управља
ње туђим радом стеченом својином је отуђено управљање којим се
обезвлашћује изворни власник.
Првобитна племенска својина је била изворна, заједничким
радом стечена својина свих чланова заједнице који су управљали
заједничком имовином и самим собом. Али таквом заједницом ви
ше је управљала природа јер је више зависила од производа приро
де него од сопствене производње.
Развој производње је омогућио да произвођачи управљају
својим производима али и да производи управљају произвођачима.
Ради сопственог опстанка, произвођач се морао посветити произ
воду који је постао његова претпоставка и чијој се владавини мо
рао повиновати. Владaвина отуђеног производа над произвођачем
условила је владавину над обезвлашћеним невласницима. Тежња
за влашћу над произвођачем проистиче из тежње за влашћу над
производом да би се надвладала власт производа над самим вла
сником.
Да би се обезбедила власт над производом морала је бити
обезбеђена власт над произвођачем отуђивањем племенске само
управе, па су органи гентилног уређења „...од оруђа народне воље
постали самостални органи господарења и угњетавања према соп
ственом народу...“,1) тако да је „...еманципацијом приватне својине
од заједнице држава постала посебна егзистенција поред и изван
грађанског друштва“.2)
Подржављење племенског власништва подразумевало је
претварање племенске самоуправе у државну управу. Отуђивање
племенске самоуправе одвијало се путем отуђивања својине чија
је индивидуализација вршена кроз монополизацију власти држав
них суверена на једној, и приватних власника на другој страни. С
индивидуализацијом својине вршна је и одговарајућа индивидуа
лизација управљања.
Док у првобитној заједници индивидуалног управљања го
тово није било, у робовласништву су индивидуални управљачи би
ли углавном слободни грађани који су имали чиме управљати. У
феудализму је сваки старешина породице управљао својим поро
дичним домаћинством, док у капитализму сваки пунолетни грађа
нин самостално управља својом радном снагом.
1) Ф Енгелс, Порекло породице, приватне својине и државе, Изабрана дела, том II, Култу
ра, 1950, стр. 130.
2) К. Маркс, Ф. Енгелс, Немачка идеологија, Изабрана дела, том 6, исто, стр. 68.
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Све већа индивидуализација својине захтевала је и све већу
централизацију одлучивања. Док су субјекти индивидуалног упра
вљања представљали мањину друштва, нека велика субординација
централној државној управи није ни била неопходна. Кад је инди
видуално управљање проширено на произвођачке масе, управља
ње државним пословима је морало бити централизовано.
Развијањем робне производње отпочело је економско пове
зивање индивидуалног власништва. На тој основи је започето и по
везивање индивидуалног управљања, које је уместо аутократске,
наговестило демократску владавину.
Прелазак с аутократије на демократију представља у сушти
ни разотуђење управљања. Приватно својинска индивидуализаци
ја управљања значила је осамостаљивање и припремање људских
јединки за заједничко управљање друштвеном имовином.
Развој индустријске технологије захтевао је непосредно ин
тегрисање управљања репродукционим токовима, тако да су „...од
луке у модерним пословним предузећима и потхватима производ
рада група а не појединаца... Створена је ситуација у којој подузет
ник више не постоји као индивидуална особа ни у једном зрелом
индустријском предузећу....“ већ је „...управа фирме преузела од
подузетника моћ управљања подуз ећем...“, а „...управа је колектив
на и непотпуно дефинисана јединка...“, у коју је „...укључен само
мален дио оних који судјелују у одлучивању“.3) Уместо власника
капитала, основни субјект управљања постају носиоци знања, јер
се „...одлуке темеље на различитим специјализираним научним и
техничким знањима, на акумулираним информацијама, на нагоми
ланом искуству и на умјетничком или интуитивном смислу, одно
сно надарености многих особа...“4)
Подруштвљавање управљања индустријском производњом
захвата и непроизводне сфере, па и саму државу јер „...модерна
технологија повлачи за собом све веће јачање и проширење функ
ција модерне државе...“,5) које више не могу представљати моно
пол повлашћених појединаца већ морају захватати целу друштвену
заједницу. С подруштвљавањем својине индустријска технологија
доноси и подруштвљавање управљања, којим се аутократска држа
ва трансформише у демократску државу. С преношењем непосред
3) John Kenneth Galbraith, Нова индустријска држава, Стварност, Загреб, 1970, стр. 74. и
80.
4) Исто, стр. 92.
5) Рудолф Хилфердинг, Финансијски капитал, Култура, 1958, стр. 152.
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ног управљања предузећем на све запослене и непосредно упра
вљање државом мора се преносити на све држављане.
Сви држављани могу управљати својом државом само уко
лико располажу државном имовином. Истински народна држава
може бити једино самоуправна организација самог народа, која не
настаје насупрот постојећој држави већ демократском трансфор
мацијом саме државне организације.
Прихватањем демократизације својинских односа, Србија
би, ради укључивања у светске економске токове, морала прихва
тити одговарајућу организацију производње, засновану на произ
водним програмима којима се мора прилагођавати и организација
предузећа, уместо да се програми прилагођавају окошталој орга
низацији предузећа. А што је подела рада развијенија, на реали
зацији истог програма радиће све већи број предузећа која се еко
номски морају непосредно повезивати.
Непосредно повезивање репродукционих токова подразу
мева и непосредно управљање истим, које по својој природи де
мократско и незамисливо без слободне иницијативе непосредних
актера друштвене репродукције. А на таквој економској основи, и
политичка власт се мора демократизовати.
Насупрот савременим процесима друштвеног и техноло
шког развоја, својинска трансформација се у Србији „великим де
лом изродила у беспримерну пљачку друштвене својине која пред
ставља велику економску вредност стварану у току пола века“.6)
Преко управљачког монопола владајуће елите, друштвени капитал
се претаче на рачуне приватних предузећа нове богаташке класе,
над чијим „пословањем“ не постоји никаква јавна односно држав
на контрола“.7) Успостављен је „систем економских монопола ко
ји, углавном, функцион
 ишу на шпекулативној основи, у интересу
уских политичких, трговачких и финансијских кругова под стро
гом контролом самог врха владајуће државне и страначке елите“.8)
Произвођачке класе су, при том, и даље у позицији експло
атисаних не осећајући разлику између државног и приватног ка
питала. „Следећи традицију енглеског либерализма, право при
ватне својине је уздигнуто на пиједестал врхунске вредности,
редукујући плуралитет својинских односа, ...пребацујући заштиту
на права приватних поседника својине, који добијају пуномоћје да
арбитрарно регулишу права из радних односа. Овај проблем се нај
еклатантније појавио у земљама у транзицији, а чини се да је у Ср
6) Слободан Вучетић, Приватизована држава, Стубови културе, Београд, 1996, стр. 17.
7) Исто, стр. 18.
8) Исто, стр. 19.
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бији најакутнији, што се испољава у следећем: а) у апсолутизацији
приватизације у процесу својинске трансформације, са отвореним
државним игнорисањем акционарске својине радника и порица
њем улоге јавног добра / стратешки важних државних предузећа
и установа, и б) у драстичном ограничавању вековима стицаних
права радника, који се и даље третирају као најамни радници, који
лако могу бити замењени захваљујући великом броју незапосле
них“.9)
Креатори својинске трансформације нису имали за циљ про
сперитет целе друштвене заједнице, већ лично богаћење. „Поента
је у начину на који је протумачен концепт својинске трансформа
ције, где је а) плурални облик својинске трансформације редукован
на претварање свих других облика у приватно власништво; б) сход
но томе уништавање државне својине над стратешким индустриј
ским привредним објектима и пољопривредним газдинствима и
стварање приватних монопола; ц) злоупотреба процеса приватиза
ције у циљу остварења приватних / партијских интереса ( ширење
корупције на врху пирамиде власти, легализација прања новца и
илегално стеченог богатства, јефтина распродаја државне имови
не у политичке сврхе...)“.10) Дошло је до „широке криминализације
привредног живота, за шта кључну одговорност сносе многи при
падници политичке елите и државне извршно-управне структуре
који су у спрези са разним „вештим људима“, новим „бизнисме
нима“, личним и страначким пријатељима... На тај начин је наста
ла изузетно богата „нова елита“ и социјална беда огромне већине
становништва“.11)
До стварне демократизације својинских односа у Србији још
увек није дошло јер је предност у приватизацији давана „лицима
која су били чланови владајућих политичких странака, или су иза
њих стајали владини функционери, те се може говорити о „партиј
ској својини“, или „сталешкој својини““.12) Један облик аутократ
ског управљања друштвеном репродукцијом, прикривен формал
ним самоуправљањем, замењен је другим обликом аутократског
управљања прикривеним вишепартијским парламентаризмом.
„Иза паравана симулованог парламентаризма, фактички домини
9) Проф. др. Загорка Голубовић, Како калимо демократију – шта нисмо научили, Алба
трос Плус, Беог рад, 2011, стр. 193-194.
10) Исто, стр. 197.
11) Слободан Вучетић, Приватизована држава, исто, стр. 82-83.
12) Проф. др. Загорка Голубовић, Како калимо демократију – шта нисмо научили, исто,
стр. 210-211.
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ра врх једнопартијске власти, односно његов неформални центар
моћи, чију вољу скупштина претвара у „вољу народа“, у законе“.13)
Иако се све партије у Србији, укључујући и оне најаутократ
скије, изјашњавају за демократију, у средиште њихових програм
ских опредељења стављени су приватна и државна својина, док су
облици заједничког власништва потиснути на маргине или сасвим
занемарени. Ниједна странка не даје већи значај акционарству и
задругарству запослених, који се у програмским документима ве
ћине странака и не спомињу.14) Све указује „да је у Србији после
2000. примењена политика приватизације по угледу на Реган / Та
черовски модел,... што се потврдило и у другим земљама у транзи
цији, у којима је уместо добро припремљених неопходних услова
и способних кадрова за постепени процес приватизације, аутомат
ски прихваћен пројекат убрзане и потпуне (неселективне) прива
тизације...“.15)
Социјалне последице „се односе, пре свега на питање ко су
добитници, а ко главни губитници поменуте политичке привати
зације. Несумњиво су главни добитници „тајкуни“, али и њихови
помагачи из структура власти као и друге политичке елите... који
су у процесу приватизације видели шансу за увећање свога богат
ства и задовољавање властитих, на рачун државних (јавних) инте
реса. Резултат је: богати неконтролисано све више увећавају своје
богатство, а ниво егзистенције сиромашних слојева све више пада;
другим речима, јаз између „добитника“ и „губитника“ све је већи;
а губитници су, у првом реду радници и мали акционари и све већа
армија незапослених“.16)
Протагонисти свакодневне политичке кампање за приватиза
цију и апсолутизацију моноплистичких облика приватног и држав
ног власништва су оне снаге које то власништво већ поседују или
настоје да га се што пре домогну. Из тежње за монополизацијом
власништва проистиче тежња за монополизацијом власти, и обрат
но. А велико приватно богатство насупрот масовног сиромаштва је
неизоставни услов и освајања и задржавања освојене власти над
обезвлашћеним масама.
13) Слободан Вучетић, Приватизована држава, исто, стр. 59.
14) Види: Дијана Вукомановић, „Концепти приватизације у програмима политичких парти
ја у првој деценији транзиције у Србији“, Српска политичка мисао, бр. 3/2009.
15) Проф. др. Загорка Голубовић, Како калимо демократију – шта нисмо научили, исто,
стр. 210-211.
16) Исто, стр. 211-212.
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Монополистички облик приватног власништва добио је
своју идеолошку рационализацију у платформи малих и средњих
предузећа као наводно најперспективнијих носилаца економског
развоја. Монополистички оријентисаним државно-партијским
структурама не одговара непосредно повезивање привредних су
бјеката у велике корпорације и шире привредне асоцијације које не
могу држати под својом доминацијом, због чега су ситносопстве
ничко власништво и привредна аутархија у средишту њихове еко
номске политике. Уместо трансформације на бази демократизације
својинских односа, повратак на класичне монополистичке облике
власништва води распадању великих система и подстицању сепа
ратистичких тенденција у свим сферама друштвеног живота.
Ствара се својинска структура „на криминогеној основи,
с једне стране путем пљaчке, а с друге стране, путем ...привати
зације, којом се цела предузећа купују будзашто... Опљачкана су
будзашто откупљена друштвена предузећа“.17) Сузбијан је и сваки
облик економске интеграције који није у интересу и под надзором
владајуће државне и страначке елите.18) Због крупних деформација
у политичкој, економској и социјалној структури друштва, Србији
прети опасност „од дуготрајног таворења у статусу сиромашног и
криминилозавоног друштва, све већег социјалног раслојавања на
врло уску богаташку класу и огромну већину грађана на рубу голе
егзистенције, све јачих политичких и социјалних тензија“.19)
Распродаја друштвених ресурса „доводи: а) до све веће зави
сности земље од спољних фактора и до стварања погодних усло
ва за њену колонизацију; б) условљава све већу диференцијаци
ју између приватних власника друштвених ресурса и радне снаге,
враћајући поново на дневни ред проблем односа и капитала, и ц)
омогућује да „власничка класа“ постане све утицајнији политички
чинилац, који враћа србијанско друштво у пре-модерни капитали
зам XIX века (а може се рећи у феудализам, упркос давно извр
шеним аграрним реформама), захваљујући све већем повезивању
економске и политичке моћи. Када се говори о дефициту страте
гије друштвеног развоја, треба поставити питање: да ли политика
постоктобарских влада у домену приватизације води ка демокра
тизацији друштвеног система, или многим својим ефектима води
17) Слободан Вучетић, Демократија без доказа, БИГЗ, Београд, 1994, стр. 266-267.
18) Види: Драган Марковић, Демократија и партократија, Институт за политичке студије,
Београд, 2009.
19) Слободан Вучетић, Приватизована држава, исто, стр. 23-24.
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ка рестаурацији партократије, или ка имитацији грубог капитали
зма“.20)
Тежњама „нове елите“ за реприватизацијом, односно за
очувањем сопствене власти, изузетно погодује тешка економска
ситуација, која више одговара аутократским него демократским те
жњама, и одсуство организованог демократског покрета са алтер
нативом – демократским тежњама. Да су се појавиле организоване
демократске снаге, својинска трансформација би имала за циљ бо
гаћење целог народа, а не само појединаца и сигурно би кренула у
оном смеру којим је социјализација приватног власништва у разви
јеним државама већ одавно кренула. Савремена демократизација
својинских односа кроз развијање радничког акционарства, део
ничарства и задругарства има за циљ да путем побољшања својин
ског статуса произвођача повећа њихову мотивацију која је основ
ни чинилац економске ефикасности у свим историјским условима.
Развијање изворног задругарства може бити један од главних
покретача препорода Србије. Задружна својина која је истовреме
но и индивидуално и заједничко власништво задругара предста
вља највиши степен демократизације својинских односа. Задругар
је „...са осталим задругарима сувласник земље, зграда, машина,
лађа и свега што једна задруга има, али члан задруге увек остаје
приватни сопственик, истински појединац у великој удеоничарској
имовини...“ и „...може у свако доба тражити повраћај своје имови
не“.21)
Права задруга је слободна и самостална заједница удруже
них привредника, који на заједничким пословима деле и заједнич
ки ризик. Стога њихов индивидуални удео у задружној имовини
није независна и непроменљива, него зависна и променљива вели
чина, која се повећава кад се, зависно од успешности рада и посло
вања задруге, њена имовина повећава, или смањује кад се смањује
укупна имовина.
Без обзира како су их стекли, задругари својим уделима тре
ба да располажу индивидуално, а укупном имовином задруге зајед
нички јер је заједнички користе. А пошто се заједнички користи,
имовина задруге је физички недељива иако је у својинском смислу
идеално дељива. Њена недељивост није ни најмање угрожена тиме
ако задружни удели мењају своје власнике уколико се пренос вла
сништва врши унутар саме задруге, тј. са задругара на задругаре.
20) Проф. др. Загорка Голубовић, Како калимо демократију – шта нисмо научили, исто,
стр. 213.
21) Др Џемс Питер Ворбас, Задружна демократија, Задружна штампарија, 1935, стр. 141.
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Јединство индивидуалног и колективног својинског субјек
тивитета је основна кохезиона снага задруге, која задругаре без
икакве спољашње присиле држи на окупу. При таквом заједни
штву сваки задругар је лично заинтересован да увећавањем свог
удела увећава заједничку имовину, и да увећавањем укупне имови
не задруге увећава и индивидуални удео у њој.
На томе се заснива двоструки интерес задругара: да што ви
ше улаже у задругу, и да заједничким радом и пословањем што
више увећава свој удео у задружној имовини. А увећавање се врши
по два основа: по основу самог удела, и по основу индивидуалног
доприноса заједничком раду и пословању, из чега проистиче спре
га интереса да се увећањем задружне имовине унапређују рад и
пословање задруге, а унапређивањем заједничког рада и послова
ња увећава задружна имовина.
Неизоставни услов да задруга постане конкурентан облик
економске концентрације слободних средстава, као битног чинио
ца економског развоја, је да уложена средства и живи рад предста
вљају основ присвајања новостворене вредности. Главна предност
задругарства у односу на класично предузетништво јесте у томе
што задругар у присвајању новостворене вредности учествује по
оба основа чиме је, за разлику од акционара и деоничара, двостру
ко мотивисан: и као непосредни произвођач и као власник уложе
них средстава.
Самим удруживањем рад и средства, иако не престају бити
индивидуално, постају колективно власништво задругара о коме
они заједнички брину и којим заједнички располажу. Пошто је
судбина сваког улога везана за судбину и пословање целе задруге,
сваки задругар је максимално мотивисан да се ангажује у раду и
пословању задруге и да заједно са осталим задругарима брине о
развоју задруге као сопственом газдинству. На тај начин би општи
ниво економске мотивације могао знатно надмашити економску
мотивацију акционарства.
Задружна начела у суштини искључују присвајање туђег
пошто нико не може било какву корист да извлачи на туђ рачун.
То подразумева да се расподела сваке заједничке користи, па и но
востворене вредности врши према доприносу њеном стварању.
Допринос живим радом мери се друштвено потребним, односно
просечним радним временом, које се спонтано утврђује тржишном
разменом, а организовано технолошко-економским нормативима и
стандардима.
Помоћу друштвено потребног радног времена израженог
нормативима и стандардима, допринос живим и опредмећеним
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радом може се свести на заједнички именитељ, којим се одређу
је укупан индивидуални допринос учесника у заједничком раду и
пословању задруге. Тиме се задружна расподела потпуно објекти
визира искључивањем свих субјективних чинилаца, па и радних
способности уколико оне нису изражене кроз радни учинак.
Расподела према укупном доприносу, и живим и опредмеће
ним радом, неопходна је нарочито из следећих разлога. Прво, рас
поделом само по једном основу нарушило би се задружно начело
једнакости јер би из учешћа у задружној користи били искључени
они чији се допринос не вреднује а на њихов рачун би незаслуже
но добијали они чији је допринос превреднован. Друго, вреднова
њем укупног доприноса увећава се радна и пословна мотивација,
као основни чинилац продуктивности и укупне економије рада. И
треће, подстиче се лични интерес и за већа улагања и за што веће
пословне резултате задруге.
Да би се обезбедила радна и пословна мотивација задругара
и запослених, расподела и присвајање економских резултата треба
да се врше према стварном доприносу њиховом остваривању, без
обзира у каквом облику се даје. Основни узрок ниске продуктив
ности и пословне неефикасности задруга у земљама тзв. реалсоци
јализма била је слаба радна и пословна мотивација задругара због
одређивања зарада и других добитака према времену проведеном
на послу, независно од радних и пословних резултата.
Својински односи који почивају на задружним начелима су
по својој природи демократски јер заједничко располагање подра
зумева и заједничко управљање задружним имовином. Задругари
су стварни управљачи само уколико су стварни власници, што је
лапидарно изражено и кроз слоган да „...задруга управља колек
тивно приватном имовином својих задругара...“,22) која је истовре
мено и њихова колективна имовина.
Док се управљање приватним предузећем заснива само на
приватном власништву, одакле проистиче њему својствена ауто
кратичност, основу задружног управљања чини органско једин
ство власништва и рада као основног извора власништва. Пошто
у задругу улажу и рад и средства или бар једно од тога, сви задру
гари су и власници и управљачи, а уколико је и живи рад основ
присвајања, радници задругари су истовремено и сувласници за
дружне имовине.
Стварно располагање подразумева и стварно управљање за
другара задружном имовином, због чега је задружна демократија
22) Исто, стр. 142.
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у суштини непосредна власт задругара, која искључује било какво
и било чије посредовање. Само као стварни својински субјект за
дружног власништва задругар може бити и стварни управљач за
дружном имовином, који неће дозволити да се она од њега отуђује.
Задруга, према томе, није нека од задругара отуђена институција,
већ је облик њиховог сопственог самоорганизовања. Зато је задру
жна демократија аутентични облик управљања задругом коме је
туђ сваки аутократизам. Заснована на стварном својинском субјек
тивитету, задружна демократија може постати најснажнији гене
ратор не само економског развоја, већ и процеса демократизације
друштва у целини.
Ако задругарство по економским потенцијама треба да се
приближава акционарству, и акционарство по својој социјалној и
друштвено-економској основи треба да се демократизацијом сво
јинских односа приближава задругарству, као што је још Чарлс
Фурие предсказао да „...нема потпуног јемства за крупно власни
штво све дотле док народ не постане ситан власник с купонима
радничких дионица“.23) Данас су у многим, посебно развијеним
земљама, не само професионални управљачи већ и радници, као
поседници деоница и акција, сувласници великог, и све већег дела
крупног капитала.
Акционарство радника као непосредних произвођача, зна
чи поновно сједињавање свих основних компоненти својинског
располагања: употребе, управљања и плодоуживања, односно ин
тегралног коришћења својине. То сједињавање је у суштини де
приватизација, а не реприватизација својине за коју се залажу ауто
кратске владајуће структуре. Реприватизација државне својине у
суштини не представља стварну демократизацију својинских од
носа, јер и државна као и приватна својина представља присво
јен туђи рад. Емпиријска истраживања указују да је рад „и даље
тегоба и мука ... и у највећем делу популације само средство да се
преживи. То је далеко... неколико светлосних година, од новог, мо
дерног појма „радника“, као равноправног и креативног учесника
у процесу друштвеног развоја и друштвеног учешћа у расподели
стеченог богатства, што се односи, не само на поимање радникаакционара, већ и радника као главног актера „произвођења“ свих
облика друштвеног живота и једнакоправног носиоца прокламова
них људских и грађанских права“.24)
23) C. Fourier, Цивилизација и нови социјетарни свијет, Школска књига, Загреб, 1980, стр.
161.
24) Проф. др. Загорка Голубовић, Како калимо демократију – шша нисмо научили, исто,
стр. 196.
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Радничко акционарство је својина која се стиче сопственим
радом и заједничка својина удружених радника. Акционарством
радника индивидуално власништво се не укида него се, напротив,
потврђује, јер као што пише Чарлс Фурие „...сиромах у Хармонији,
ако посједује само делић дионице, једну двадесетину, власник је,
као судионик, читавог кантона...“, јер „...он може рећи: наше зе
мље, наша палача, наши дворци, наше шуме, наше творнице, наше
радионице; све је његово власништво“.25)
Демократизација својинских односа и политичких институ
ција неизоставни је услов интеграције Србије у светску заједницу.
У сукобу с аутократским тенденцијама, и у националним и у међу
народним размерама, заправо се и одвија интеграција националних
заједница у светску заједницу. У борби за ту интеграцију, прогре
сивне снаге Србије би се морале повезивати са прогресивним сна
гама у свету, јер се отпори на које она наилази, само удруженим
снагама могу сламати.
Темељита демократизација међународне заједнице морала
би кренути од темеља – демократизације транснационалних корпо
рација, која је застала на предузетничком акционарству и раднич
кој партиципацији. Заменом капиталистичких акција задружним
уделима и партиципације задружном демократијом, располагање
и управљање корпорацијом би се са повлашћених акционара и
професионалних менаџера проширило на све запослене, који би
у расподели и располагању новоствореном вредношћу суделовали
према укупном доприносу њеном стварању.
Задружно управљање би се са корпорација проширило и на
међукорпорацијске, те укупне друштвене односе, како унутар на
ционалних заједница тако и унутар целе међународне заједнице.
„Као последица сталног рашћења задружних организационих ме
тода и њиховог продирања у постојећи друштвени систем, државу
би заменила задружна демократија“, која се „не би бавила упра
вљањем народом, већ управљањем стварима“.26)
Са предњачењем у технологизацији производње неизостав
но иде и предњачење у демократизацији производних односа, ко
је се огледа у ширењу управљања са професионалних управљача
на све запослене. Доминантној конкурентности јапанских корпо
рација допринело је с увођењем нових технологија и увођење са
моуправљања, без којег се нове високе технологије не би могле
25) C. Fourier, Цивилизација и нови социјетарни свијет, исто, стр. 166.
26) Др Џемс П. Ворбас, Задружна демократија, исто, стр. 176. и 182.
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ефикасно примењивати.27) „Идеје самоуправљања, партиципације,
радничке контроле и радничких права су основа демократије и то
би требало да буде унето у пројекат демократске транзиције у Ср
бији“ чиме би се трасирао пут за улазак у Европску унију „где је
са-управљање или грађанска партиципација заузела важно место у
концепту конституисања и развоја демократског поретка“.28)
Савремена технологизација истовремено и унапређује капи
талистичку репродукцију и поткопава њене темеље. То изазива и
противречно реаг овање капиталистичке класе која је принуђена и
да подстиче и да сузбија демократизацију својинских односа која
јој поткопава владајуће позиције. „Из ћорсокака се неће изаћи нити
ће се отворити перспектива „новог друштва“ све док мануелни и
интелектуални радници не буду имали никаквог удела: ни у одлу
чивању, ни у расподели вишка вредности“.29)
Економско и друштвено пропадање Србије може заустави
ти једино истинска демократизација својинских односа. Кад нај
шири слојеви становништва управљају целокупном друштвеном
репродукцијом, онда они фактички имају и политичку власт.30) С
преношењем непосредног управљања предузећем на све запосле
не, и непосредно управљање државом мора се преносити на све
држављане јер једно без другог није могуће. Зато демократизација
својинских односа и јесте неизоставни услов демократизације дру
штва и политичких институција и најпоузданији пут ка истински
демократској заједници.
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Dragan Z. Markovic; Danilo Sukovic
PROPERTY RELATIONS AND DEMOCRATIC 
CAPACITIES OF POLITICAL INSTITUTIONS
Resume
True democratisation of the property relations in Serbia hasn’t
yet occurred because one form of the autocratic management of the
social reproduction, concealed by the formal self-management, was re
placed by the another form of the autocratic management, concealed by
the multi-party parliamentarism.
Although all parties in Serbia plead for democracy, both private
and state property are being put in the middle of their programme orien
tations. None of the parties gives great significance to the shareholding
and cooperative management of the employees. In the programme do
cuments most of the parties they are hardly mentioned.
The protagonists of the everyday political campaign for privati
sation and absolutization of the monopolistic forms of private and state
property are those forces that already own such ownership or tend to get
their hands on it as soon as possible. The aim of the monopoly of ow
nership comes from the aim of the monopoly of power and vice versa.
Great private wealth in contrary to the mass poverty is indispensable
condition of both gaining and keeping of the conquer ed power over the
disempowered masses.
The aims of the “new elite” for re-privatisation, i.e., for the ke
eping of their power is in correlation with the difficult economic situa
tion, which is closer to the autocratic than to the democratic aims, and
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the absence of the organised democratic movement with the alternative
– democratic aims. If there have been organised democratic forces, the
property transformation would have had as its goal the enrichment of
the entire nation, and not only individuals, and it would surely had gone
into the direction of the socialisation of the private ownership, which
took place in the developed countries a long time ago.
The democratisation of the property relations and political insti
tutions is indispensable condition of the integration of Serbia into the
world community. The integration of the national communities into the
world community is actually taking place in confrontation against the
autocratic tendencies in both national and international extent. In the
struggle for such integration, the progressive forces of Serbia need to
be connected with the progressive forces in the world, because the resi
stance it comes across can only be broken with the joint forces.
Key words: property relations, political institutions, democratic capacities
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СТРУКТУРНА ДИНАМИКА
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1991-1993. ГОДИНЕ
Сажетак
Чланак анализира промене у страначкој и социјалној струк
тури првог вишестраначког сазива Народне скупштине. Он је
методолошки оквир у којем ће се спровести лонгитудинално ис
траживање структурне динамике српског парламента од почетка
редемократизације до данас. Анализа страначког система и соци
јалне структуре посматра се у контексту промена политичке елите
у Србији у распону од преко две деценије. Први сазив Народне
скупштине у периоду 1991-1993. године наговестио је тектонске
промене у партијском систему и структури политичких елита. Уки
дањем монопартизма веома брзо се фрагментисала вишестраначка
сцена Србије. На првим вишестраначким изборима учествовало је
44 политичке странке од 53 колико је било основано. Кроз Народну
скупштину у том периоду прошло је укупно 17 странака. Већин
ски изборни систем обезбедио је останак на власти реформисаним
старим комунистичким елитама. Нове политичке елите, политички
и програмски утемељене на антикомунизму и либералном моделу
демократије и економије биле су изразито подпредстављене у На
родној скупштини. Социодемографске каракатеристике посланика
у првом сазиву показују радикалан раскид са дотадашњом делегат
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ском праксом. Из скупштинских клупа нестали су индустријски
и административни радници, сељаци и припадници комунистич
ке номенклатуре који су доминирали у делегатским скупштинама,
али и млади и жене који су такође у великом броју били репре
зентовани у делегатским парламентима. Национални састав прве
легислатуре наговештава процес етничке хомогенизације : 80% по
сланика по националном опредељењу изјашњавали су се као Срби
што не одговара структури становништва у којој су Срби чинили
нешто више од 65% становништва. Бојкот избора од стране Алба
наца на Косову и Метохији основни је узрок слабијој заступљено
сти ове националне мањине. Мађари и Муслимани имали су број
посланика који је био у складу са њиховим уделом у укупном ста
новништву. Међу посланицима су доминирали појединци у сред
њој животној доби од 41 до 50 година. Посланик је имао просечно
око 45 година. Млади су били изразито подпредстављени, чинили
су свега 2% у укупном броју посланика. Исто важи и за посланике
у старијој добној скупини од 51 до 60 година којих је било 4,4%.
Образовни ниво посланика био је знатно изнад структуре станов
ништва: чак 82% посланика имали су факултетско образовање, а
њих 16% и највише академске титуле. Број жена је био поражава
јући. Са 23% колико их је било у делегатским скупштинама, њи
хов број је пао на свега 2%. Четири жене седиле су у посланичком
клубу социјалиста. То је наговестило потребу институционалних
интервенција у изборни систем како би се обезбедила њихова боља
заступљеност.
Кључне речи: Страначки систем, социјална структура, политичка елита,
националност, пол, доб и степен образовања посланика

Унутрашња организација, партијски састав и социодемо
графске карактеристике, три су аспекта на која су усмерена истра
живања структурне динамике представничких тела. Студије које
истражују организациону структуру парламента су најбројне и
претежно засноване на правном и политиколошком приступу. Пар
ламентарни страначки систем углавном је предмет истраживања
политичке социологије и политикологије и научна литература која
се бави овим аспектом, по обиму незнатно заостаје за претходном.
Научно интересовање за социјалну структуру парламента је знатно
слабије па је и број радова који се баве овим аспектом парламента
најмањи, и тек у последње време добија на важности.
Друштвене науке у Србији не мењају ову општу слику истра
живања структурне динамике парламента. Број студија посвећен
организацији нашег централног представничког тела је скроман
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и углавном из угла парламентарног права. Иста оцена важи и за
истраживања страначког састава Народне скупштине, ситуирана
првенствено у политиколошко поље. Социјална структура нашег
парламента остала је готово неистражена. Интересовање истра
живача за социодемографске карактеристике народних посланика
углавном је спорадично, парцијално и у контексту динамике пар
ламентарног страначког система. Простор овог текста нећемо тро
шити на узроке таквог стања. Искористићемо га за објашњавање
разлога зашто су такве студије значајне и потребне.
Овај рад је прилог и подршка пледоајеу за лонгитудинални
истраживачки пројекат о парламентарним елитама од реконсти
туисања демократије у Србији. У том контексту анализираћемо
првенствено динамику социјалне структуре али и структуре стра
начког система у свих девет легислатура Народне скупштине. Ана
лизу започињемо првим сазивом Народне скупштине, по много
чему специфичном. На самом почетку изнећемо неколико методо
лошких напомена важних за правилно тумачење података. Прво,
сви подаци о социодемографским карактеристикама легислатуре
која се анализира добијени су од званичних стручних служби На
родне скупштине. Друго, у сваком сазиву кроз скупштинске клупе
прошло је више посланика од званично уставом утврђеног броја
народних посланика (250) зато што је многим посланицима мандат
скраћен из различитих разлога и тај број варира од сазива до сази
ва, па ћемо зато пратити социјални састав посланика на почетку
мандата, онај који је сео у скупштинске клупе на конститутивној
седници. Треће, анализа социјалне структуре концентрисаће се са
мо на националу опредељеност, доб, ниво образовања и пол, јер
за то постоје релевантни потпуни и упоредиви подаци. Четврто,
структура страначког система анализираће број странака, ванпар
ламентарно позиционирање странака и праксу страначких пребега.

1. ПАРЛАМЕНТ И ПОЛИТИЧКЕ ЕЛИТЕ
Парламенти су институционални синоними за народно пред
ставништво и учешће у политици. Зависно од политичког система,
они су различито организовани, са различитом структуром, начи
ном рада и овлашћењима у вршењу представничке, законодавне,
изборне, саветодавне и контролне функције. Управо прва и најоп
штија парламентарна функција, функција репрезентације важна је
за анализу њихове социјалне структуре посебно у друштвима која
су кренула у процес редемократизације, а случај који анализира
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мо спада у ту категорију. Репрезентативна улога парламента је под
знаком питања из бар два разлога. Први се огледа у чињеници да
социјална структура парламената значајно одудара од социјалне
структуре друштава која репрезентују, а други у посредујућој уло
зи политичких странака за које није са сигурношћу лако утврдити
интересе којих слојева у друштву артикулишу и заступају (Ilišin,
2001:43).
Раскид са комунистичким системом генерално је праћен ла
ицизираним, популистичким и егалитарним представама о влада
вини народа за коју је круцијални моменат конституисање демо
кратских изборних процедура. Међутим, ретки су истраживачи
који су концепт политичке репрезентације третирали као модел
«статистичко представничке демократије» у којем су сви људи јед
нако способни за бављење јавним пословима те да је за демократи
ју потребан само институционални и процедурални дизајн који ће
обезбедити сразмерну заступљеност свих друштвених слојева како
би парламент био «репрезентативни узорак народних размишља
ња» (Burnheim, 1989:9). Ставови да је «сваки човек једнако вредан
као и други» давно су оповргнути у расправама које су потенцира
ле да демократија преко институција мора укорењивати уверење да
« премда свако има право на некакав утицај, бољи и мудрији људи
то право имају више од других» шта више да је посебно важно «да
бирачи за своје представнике бирају људе мудрије од себе и при
стану да се њима влада у складу са том вишом мудрошћу» (Mill,
1989: 101, 127).
Дакле, савремени концепт представничке демократије почи
ва на владавини мањине коју већина бира и контролише. «Елите
су способне и одговорне мањине... одговорне за остваривање нај
важнијих друштвених циљева и одржавање друштвеног поретка»
(Keller, 1963:4). У томе се огледа и амбивалентна позиција парла
ментарних елита у демократији: оне су несразмерно мале у односу
на тело, бирачки популус, које им даје легитимитет, и у односу на
моћ која им конституционално припада. Генерално, оне су произ
вод процеса номинације у странкама који се тестира и потврђује
или оповргава у процесу гласања. Развијеност страначког систе
ма, нормативни услови кандидовања, политичка традиција, тип из
борног система, фактори су који директно детерминишу улазак у
парламентарну елиту. Они не ретко могу бити тако обликовани да
тај процес буде мање или више прикривена самопромоција и само
репродукција страначких елита. Законски услови који омогућују
странкама да доминирају, често и да имају монопол у фази номина
ције кандидата за представнике; флуидни критеријуми номинације
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утврђени страначким документима, често нетранспарентни и стра
начким члановима; крајње ексклузивна позиција и централизована
селекција, огољено показују како тај механизам функционише под
контролом страначког лидера и најужег страначког руководства.
Упоредни емпиријски подаци такође оспоравају мишљења
и представе о парламентима као репрезентативним сликама “дру
штва у малом”. Довољно је навести да у њима изразито доминирају
мушкарци средње доби да би се схватило да је парламент пре сли
ка у искривљеном огледалу које репрезентовање појединих слојева
друштва „увећава“ а друге „умањује“, па да се став о “идеалној”
репрезентацији оповргне (Silk, 1987; Norton, 1990.) Томе треба до
дати такође емпиријски верификован став да инсистирање на со
цијалној репрезентативности парламента, може појачати његову
институционалну импотентност оптерећујући га великим бројем
појединаца-представника недовољно способним за вршење парла
ментарних послова (Hague, Harop, Breslin 1998:190). Демократија
није нашла решење за ова два проблема. Парламент као слику на
ције у малом могу обезбедити само системи квота, а они отварају
низ проблема у одабиру изборног система и поштовању темељног
демократског начела један човек, један глас. Искуства делегатског
система у социјалистичкој Југославији о томе најречитије сведоче:
скупштине на свим нивоима тада су имале статистички беспрекор
но сагласну социјалну структуру са социјално-демографским ка
рактеристикама друштва, али тај идеал је више користио као пара
ван за мањак демократског легитимитета, него што је представљао
фактор који је утицао на рад и одлучивање делегатских скупштина.
Истраживачи су давно детектовали улогу парламента као
институције регрутације, промоције и тренирања политичке ели
те. Тако дебатни парламенти по правилу имају улогу платформе
за прелазак у егзекутиву, док су у системима са радним каракте
ристикама парламената функције у извршној власти изгледније за
појединце из државне управе него за посланике. Отворен за медије
и под сталном паском јавности парламент је идеална арена за ис
казивање индивидуалних карактеристика и амбиција за политич
ком промоцијом и зато парламентарне полемике све више личе на
“континуиране изборне дебате” (Hague, Harop, Breslin 1998:191).
У свету је расправа о политичким елитама далеко интензив
нија него у нашој политикологији. У теоријским приступима доми
нирају теорије циркулације и теорије репродукције са променљи
вим потврдама и оспоравањима емпиријске природе у зависности
од истраживања до истраживања (Botomor, 2008). Истраживачи се
слажу да су транзиционе политичке елите регрутоване из комуни
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стичке номенклатуре, професионалних управљача, опонената раз
не провинијенције и појединаца из различитих професија који су
у јавности стекли углед и моћ. На том резултату конципирају се
упоредне анализе политичке културе и капацитети старе и нове по
литичке елите за покретање или спречавање процеса демократиза
ције, модернизације и међународне интеграције. Фрагментираност
истраживања, институционална разноликост, неуједначеност про
цеса консолидације релативизују истраживачке налазе и отежавају
израду теоријских модела типологизације који би издржали емпи
ријску проверу. Управо зато су потребна лонгитудинална истражи
вања парламентарних елита.
Простор нам не дозвољава да се детаљније бавимо теоријама
елита, терминолошким споровима и расправама. За сврху овог ра
да довољно је да констатујемо да су парламентарне елите сегмент
политичких елита, онај који поседује моћ доношења општеобаве
зујућих одлука за целу политичку заједницу и да ту позицију сти
чу на основу изборног успеха кроз изборну утакмицу у којима су
главни селектори политичке странке. У демократијама странке су
те које имају полуге за обликовање социјалне структуре парламен
та. Процесима кандидовања оне могу де/фаворизовати поједине
социјалне скупине у складу са својим идеолошким оријентација
ма и програмским начелима. Под императивом освајања што већег
броја гласова у изборној утакмици, та могућност се веома често
потискује или деформише, а странке покушавају да се допадну
што ширем кругу гласача. Дода ли се томе ригорозна страначка
контрола представника лако се може уочити да репрезентација по
јединих слојева не значи и представљање њихових интереса, још
чешће вођење политике и доношење одлука у складу са њиховим
ставовима и очекивањима.
Степен образовања, занимање, пол, доб, националност, вер
ска припадност; да ли долазе из руралних или урбаних делова, раз
вијених или неразвијених; каквог су имовинског стања; из којих
социјалних слојева потичу; имају ли искуства у раду политичких
институција; како су позиционирани у страначкој номенклату
ри, неспорно су социдемографске карактеристике које обликују
структурну динамику парламента. Први ниво на којем се то очи
тује јесте номинација у оквиру страначких структура: која социо
демографска обележја су пожељна за номинацију кандидата. Дру
ги ниво такође се тиче странака, њихове идеолошке и програмске
утемељености: да ли социјална структура кандидата и посланика
одговара програмској оријентацији, односно социјалној структури
слојева чије интересе претендују да представљају и чију подршку
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у изборној утакмици очекују. Трећи ниво се тиче парламента: да ли
социодемографски састав показује да у представничком телу се
де најобразованији, најискуснији и најобдаренији за јавне послове,
једноставније да ли се ради о елити по карактеристикама које по
седују или по позицији у политичком животу. Четврти ниво тиче се
њиховог постпарламентарног позиционирања: да ли теже реел ек
цији, враћају су у професију, прелазе у јавну управу и егзекутиву
или каријеру настављају у другим сферама. Све су то индикатори
којима можемо пратити регрутацију, селекцију и напредовање на
родних посланика као сегмента политичких елита.

2. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И
ПОЛИТИЧКИ КОНТЕКСТ
Контекстуални фактори нужни су за разумевање структурне
динамике. Груписали смо их у две скупине: политичке и инсти
туционалне. Први су разуђенији, разноврснији и променљивији.
Други су сконцентрисани на разматрање услова и резултата про
мене институционалног дизајна, оквира и процедура политичких
процеса.
Политички контекст генерално је детерминисан неуспелим
процесима реформе прво кохезивног фактора, владајуће комуни
стичке странке, а затим и политичког система. Систем социјали
стичког самоуправљања у привреди и етнички конципирани феде
рализам произвели су аутаркију и кризу у економији. Промене у
окружењу - слом социјалистичких режима и почетак процеса тран
зиције ка демократији; измена геополитичке структуре и нестанак
биполарне равнотеже; трансформација Европске заједнице у унију
са тенденцијом централизације; убрзане промене на глобалном тр
жишту, најмаркантнији су процеси који су обликовали политички
контекст. Владајуће комунистичке елите нису разумеле далекосе
жност процеса условљених наведеним контекстуалним прилика
ма. Још је важније што систем није био оспособљен да препозна
импулсе, покрене реформе и формулише алтернативе и одржива
и ефикасна решења. Одговор комунистичких елита на промене је
био парцијалан и дисонантан, а систем, уставно и политички на
викнут на консензус, нашао се у зачараном кругу. Вишедеценијска
аутаркија реанимирала је национализме и створиле тле за сецеси
онизам федералних јединица. Политичка плурализација отпочела
је управо на ове две парадигме као програмске окоснице новона
стајућих странака. У Србији је тај контекст додатно појачан због
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полуфедерализоване структуре и позиција аутономних покрајина.
Како реформисати федералну заједницу и како уредити норматив
ни оквир за промене, осе су око којих се формирао први страначки
расцеп у политичком пољу.
Владајуће комунистичке елите после неуспелих покушаја
да спрече распад партије на федералном нивоу, убрзано су изве
ле трансформацију Савеза комуниста Србије у Социјалистичку
партију Србије. Спајањем са организацијом Социјалистичког са
веза радног народа спречено је евентуално формирање ривалске
странке из крила етатистичке структуре и истовремено сачувана
организација, имовина, финансијска средства и кадрови. Идеоло
шко и програмско профилисање извршено је померањем ка центру
политичког спектра уз задржавање идеолошког сидра оличеног у
друштвеној својини не као доминантног него равноправног сво
јинског облика, мешовитој привреди и дефинисању савезне др
жаве као функционалне федерације а Србије као унитарне држа
ве. Та трансформација комуниста у социјалисте сачувала је језгро
чланства и потенцијалних гласача, али и придобила знатан број
нових чланова и следбеника, првенствено због харизме њеног ли
дера Слободана Милошевића. Социјалисти су спремни чекали
вишестраначке изборе. Формирање опозиционих странака било је
успорено актима власти која је оклевала да одлучније спроведе ре
форме и створи услове за слободу јавне речи, право на окупљање,
слободу медија и политичког удруживања. Новоосноване стран
ке програмски су се листом профилисале као антикомунистичке,
покривајући десни спектар политичке сцене од конзервативаца до
националиста. Окупљене око група интелектуалаца из универзи
тетских и уметничких кругова, без мреже одбора, чланства, обу
чених активиста, материјалних претпоставки за политичку акцију,
међусобно супротстављене, фрагментирајући ионако разуђену по
литичку сцену и опозиционо бирачко тело, оне су живеле у увере
њу да је потребно само да се десе избори да би се трансформисани
комунисти скинули са власти.
Управо зато нису имали снагу да приволе владајуће елите да
учествују у формулисању новог устава и изборног закона. Транзи
ција је отпочела доношењем устава и изборног закона које је усво
јила делегатска, једностраначка скупштина. Искључивање опози
ције из формулисања темељних норми на којима се конституише
политичка заједница и припремању конститутивних избора била
је генетска грешка у политици. На тој подлози формиран је расцеп
који са мањим и већим интензитетом траје и данас.
Институционални контекст оптерећен је претходним про
цесима. Првенствено је критикован дизајн организације власти
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и то у оба аспекта. Истицано је да у хоризонталној организацији
власти председник републике, непосредним избором и овлашће
њима, угрожава принцип поделе власти и да ће уставно пројекто
вани парламентарни систем функционисати као полупредседнич
ки систем. Задржавањем функције председника странке која има
парламентарну већину председник републике контролише владу
и парламент без одговорности. Опозиција је тврдила да ће такав
институционални оквир развити ауторитарне, а не демократске
тенденције. Други аспект критике усмерен је на изборни систем.
Наиме све опозиционе странке захтевале су пропорционални из
борни систем, а реформисани комунисти пледирали су за већински
изборни модел. Опозиционе странке су тврдиле да је пропорцио
нални моде праведнији и функционалнији у етнички и политички
подељеном друштву, те да ће већински принцип сузити простор за
демократију и редуковати је на двостраначки систем. Социјалисти
су тврдили да је већински изборни систем логично решење после
вишедеценијског делегатског система зато што грађани знају кога
бирају.
Политички и институционални фактори обликовали су кон
текстуално поље и представљали осу политичких расцепа који су
детерминисали понашање и опредељивање бирача, с једне стране,
и понашање старих и нових елита са друге стране. И једни и други
су се нашли у новим улогама и свесни чињенице да први више
страначки избори имају карактер конститутивног фактора који ће
у дужем периоду обликовати позиционирање на политичкој сцени.
Старе елите су пледирале да су оне носиоци реформи које обез
беђују стабилност и избегавање ризика од наглих промена које је
наметала транзиција ка демократији и тржишној економији, те да
ће трансформисана позиција произвести наставак владавине. Нове
елите, веровале су да је сам почетак реформи довољан за детрони
зацију комунистичких структура и да ће се чином избора позицио
нирати у власти. Видећемо како су и једни и други своју политичку
агенду приказали бирачима кроз структуру изабраних.

3. СТРАНАЧКА И СОЦИЈАЛНА ДИНАМИКА
ПРВЕ ВИШСТРАНАЧКЕ СКУПШТИНЕ
Готово петдеценијска историја социјалистичког поретка
формирала је специфичну социјалну структуру. Доминација др
жавног и друштвеног власништва „претворила је наше друштво у
друштво намештеника“ (Пеган, 1991: 232). Актима експропријаци
је и национализације није само уништена класа предузетника, него
разорен и грађански слој и пролетаризован слој сељака. Масовни
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слој службеника и радника, а том слоју су припадали и интелек
туалци, представљао је најбројнију армију у бирачкој популацији.
Самосталне професије - занатлије, уметници, адвокати, књижев
ници.., биле су у мањини, на маргини, под сталним идеолошким
неповерењем „па и демонстрирања моћи авангарде, пресије и ре
пресалија“ – нису представљале значајан део бирачког тела (Pegan,
1991:233).
Из оваквог социјалног миљеа требало је номиновати кан
дидате. Додатни проблем странкама представљао је двокружни
модел већинског изборног система са изразитом персонализаци
јом избора која се није могла ублажити ни доминацијом лидера и
страначког вођства у кампањама. Како у номенклатури наћи по
уздане кандидате са одликама које ће осигурати подршку бирача
и довољно веште да се у изборној арени представе као најбољи и
наметну већини. Ове дилеме странке су разрешиле готово на иден
тичан начин. Нису посегле за кандидовањем радника и службеника
него интелектуалаца: „стручњацима економског, правничког, тех
ничког профила, па ...лекарима, уметницима, људима са највишим
звањима на универзитетима“. Стручност и ниво образовања доми
нантан је критеријум којим су се руководили изборни штабови у
номинацији кандидата. На 250 посланичких места претендовало
је 1700 кандидата, просечно скоро 7 кандидата за један мандат. Од
тог броја 1273 (75%) кандидата имало је факултетску диплому, а
8,5% у том корпусу имало је академске титуле магистара и доктора
наука и академске каријере на факултетима и институтима. У овој
категорији доминирали су лекари око 18%, инжињери 16%, прав
ници 13%, наставници 12%, економисти 10% итд. Владајући СПС
је за посланике номиновао 86,8% кандидата са највишим степеном
образовања, ДС чак 89,2%, СПО 85,6%, а групе грађана, које су
предложиле четвртину укупног броја кандидата (439,) 73,5%. (Pe
gan, 1991:236-7).
На кандидатским листама доминирали су кандидати у доб
ним скупинама од 41 до 50 и 51 до 60 година (852) чинећи 55% кан
дидованих. Са 411 кандидата у добној скупини од 31 до 40 година,
они су чинили 75% кандидованих. Младих до 30 година и старијих
од 60 година било изразито мање : првих 7,6%, а других 6,1% и ти
ме је потврђена тенденција подпредстављености ових добних ску
пина из различитих разлога. Првих због незаинтересованости за
политику, а других због различитих здравствених проблема. Међу
кандидованим било је свега 5% жена (84) и тај број је наговешта
вао слабу заступљеност жена у првој вишестраначкој скупштини.
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3.1. Страначки систем у првом сазиву Народне скупштине
Плурализација у Србији са веома либералним условима по
литичког организовања условила је врло брзо експанзију странач
ког система. У регистар политичких странака на дан расписивања
избора 9. децембра 1990. године било је уписано 56 политичких
странака. Чак 53 су учествовале на изборима: 44 су самостално
истакле кандидате у некој од 250 изборних јединица, а девет дру
гих странака је имало коалиционе кандидате. Изразито велики број
кандидата (у чак 165 изборних јединица на посланичко место је
претендовало од пет до 15 кандидата); одсуство коалиционих на
ступа и већински изборни модел упућивао је на велику дисперзију
гласова, незнање за деловање у таквом изборном моделу и нереал
не процене страначких изборних штабова (Јовановић, 1997: 137140).
Табела 1. Странке по броју посланика у
Народној скупштини 1991-1993. године
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Назив странке

Број Пo
по сла
сла ника
ника
%

Социјалистичка партија Србија
194
Српски покрет обнове
18
Демократска заједница Војвођанских Мађара
8
Групе грађана
8
Демократска странка
7
Странка демократске акције
3
Савез реформских снага Југославије-Војводине
2
Странка савеза сељака Србије
2
Демократска реформска странка Муслимана
1
Демократски савез Хрвата Војводине
1
Народна странка
1
Народна сељачка странка
1
Партија за демократско деловање
1
Српска демократска странка
1
Странка југословена
1
Удружење за југословенску демократску иницијативу 1
Укупно
250

77.60
7.20
3.20
3.20
2.80
1.20
0.80
0.80
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
100

Извор: Народна скупштина Републике Србије према изјавама посланика.
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Већински систем потврдио је своју основну одлику - фабри
ковање већине. Са 46,08% гласова у првом кругу СПС је освојила
77,6% посланичких места. После другог круга избора социјалисти
су контролисали готово 4/5 места у Народној скупштини. Они су
били изразито надпредстављени. Разлика у релативном броју гла
сова и мандата за СПС била је +31,52%, а за главног опозиционог
ривала СПО – 8,18%, што најбоље сведочи о подпредстављености
опозиције.
Парламентарни статус обезбедило је чак 15 странака. Сва
ка трећа странка која је учествовала на изборима и свака четврта
уписана у регистар, имале су посланике у Народној скупштини.
Није се обистинило страховање опозиције и очекивање власти о
двостраначком систему. Подељеност у друштву пренела се у цен
трално представничко тело. Међутим ни комотна парламентарна
већина није обезбедила стабилност владе и хомогеност владајуће
странке. До краја мандата СПС је напустило десетак посланика,
основало посебну странку и најавили снажну динамику парламен
тарног страначког система у наредним сазивима.
До краја мандата прве легислатуре, 22. децембра 1992. го
дине када су расписани превремени избори, промењена су свега
три посланика, али је и то било довољно да нова странка стекне
парламентарни статус. Допунски избори за народног посланика у
Изборној јединици 10, Раковица I, одржани су 16. и 30. јуна 1991.
године, због смрти народног посланика Миодрага Булатовића по
сланика СПС. За народног посланика изабран је др Војислав Ше
шељ, кога је предложила Српска радикална странка (Сл. Гласник
РС 24/92). Допунски избори за народне посланике у изборним је
диницама: број 237 – Гњилане и Витина и број 240 – Липљан и
Приштина, одржани су 31. маја и 14. јуна 1992. године, због смрти
народних посланика Живка Столића и Душана Булајића. За народ
ног посланика у Изборној јединици 237 изабран је Веско Пирић,
кога је предложила Социјалистичка партија Србије, а за народног
посланика у Изборној јединици 240 изабран је Бранислав Петро
вић, кога је предложила група грађана. (Сл. Гласник РС 40/92).

3.2. Националност, степен образовања, доб и пол посланика
У првом вишестраначком сазиву Народне скупштине скоро
80% посланика изјаснили су се као Срби. Тек сваки пети посла
ник припадао је некој другој националној скупини. Састав прве
легислатуре посматран по националној припадности упадљиво
одудара од демографских пописа и процена о етничкој структури
становништва Србије 1991. године. Према демографским класи
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1

1

1

1

1

1
1
1
6
3 12 5 1
1 199 1
2.4 1.2 4.8 2 0.4 0.4 79.6 0.4

13

8

Укупно

Неопредељени

1

162
18
7

Црногорци

1

Хрвати

2

Срби

3

Словаци

5

Румуни

СПС
СПО
ГГ
ДЗВМ
ДС
СДА
СРСЈВ
СССС
ДРСМ
ДСХВ
НС
НСС
ПДД
СДС
СЈ
УЈДИ
Total
%

Mуслимани

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mађари

Странка

Југословени

Бр.

Албанци

фикацијма Србија је била у категорији држава са вишом хетероге
ношћу. Према попису становништва у години расписивања избора
Срби су чинили 65,8% становништва Србије, а више од трећине
становника припадало је некој од бројних националних заједни
ца. Основни разлог подпредстављености националних мањина је
бојкот избора од стране Албанаца на Косову и Метохији. Према
проценама демографа они су чинили око 17,12% становника Ре
публике (Петровић, 1992:10). Да су учествовали на изборима за 33
народна посланика колико је било изборних јединица на Косме
ту, Албанци би имали најмање 25 мандата, чинили би десетину
посланика и тиме значајно изменили национални састав Народне
скупштине.
Табела 2. Посланици у Народној скупштини 1991-1993.
године по странкама и националној припадности

194
18
8
8
7
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
14 8 250
5.6 3.2 100

Џеримандеринг као разлог мањег броја посланика из реда
националних мањина нема емпиријску потврду. То се најбоље ви
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ди из представљености Мађара и Муслимана, две најбројније на
ционалне скупине. Као Мађар изјаснило се скоро 5% народних
посланика, а према попису ова национална мањина учествовала
је са 3,5% у укупном становништву Србије. Слично је и са Му
слиманима: 2% народних посланика изјаснило се да припада овој
националној мањини, а Муслимани су према попису у укупном
становништву били заступљени са 2,52%. И Албанци који живе у
општинама на југу Србије имали су око 2% народних посланика, а
према попису, на територији ван Косова и Метохије они су чинили
око 1% становништва. Црногорци који су према попису учествова
ли са 1,41% у укупном становништву Србије били су надпредста
вљени: више од 5,6% посланика изјаснило се као припадник овог
народа. Националну структуру централног представничког тела у
првом сазиву обогатили су представници Хрвата, Словака, Румуна
и Југословена. Осим Хрвата који су у укупном становништву Ср
бије били заступљени са 1,08%, сви остали учествовали су у укуп
ном становништву испод тог броја. Али зато из реда Рома који су
чинили 1,42% становништва Србије није било народних послани
ка. Овај сазив интересантан је и по броју посланика, око 3%, који
су искористили своје право да се не изјасне о националној припад
ности и сви су били изабрани са кандидационих листа СПС.
Посматрано по странкама упадљиво је да је само СПС у
свом посланичком клубу сачувала етничку хетерогеност: имала је
посланике (32) који су били припадници пет других националних
заједница поред доминантног народа. СПО, ДС имали су српски
хомоген посланички састав. Релативно мали број посланика који
су се изјашњавали као Југословени, иако је у саставу становни
штва ова скупина чинила 3,31%, говори о појачаним процесима
хомогенизације на националној основи што ће бити израженије у
наредним легислатурама.
Већ је доминација кандидата са факултетском дипломом и
академским звањима наговештавала да ће и посланички састав На
родне скупштине по образовној структури драстично одударати
од образовне структуре становништва. Та претпоставка се показа
ла тачном. Чак 82,60% посланичког састава имало је факултетско
образовање, а у том скупу је 16% имало и магистратуру или док
торат. Свега три посланика формално образовање су завршили у
основној школи, 4,40% посланика имало је средње образовање а
приближно сваки десети посланик имао је завршену вишу стручну
спрему. Диверзификованост по степену образовања и страначкој
припадности није интересантна за анализу зато што су све странке
осим СПС освојиле мало мандата.
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Табела 3. Посланици у Народној скупштини 19911993. године по странкама и степену образовања
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Странка

ОШ ССС ВШС ВСС

МР

ДР

Не
Укуп
по
но
знато

СПС
9
23
133
8
20
1
194
СПО
1
2
12
2
1
18
ГГ
1
1
4
2
8
ДЗВМ
1
4
3
8
ДС
5
1
1
7
СДА
3
3
СРСЈВ
1
1
2
СССС
2
2
ДРСМ
1
1
ДСХВ
1
1
НС
1
1
НСС
1
1
ПДД
1
1
СДС
1
1
СЈ
1
1
УЈДИ
1
1
Укупно
3
11
26
169
11
29
1
250
%
1.20 4.40 10.40 67.60 4.40 11.60 0.40 100.00
Извор: Народна скупштина Република Србије

Релативно посматрано Савез сељачких странака има најло
шију образовну структуру посланика. Оба посланика ове стран
ке имала су завршену основну школу. Све остале странке које су
освојиле по један мандат имале су посланике са факултетском ди
пломом, а оне са нешто више посланика и са академским титулама.
Једина диверзификованост посланика по степену образовања уоч
љива је код посланика СПС и ДЗВМ.
Социјална структура по критеријуму степена образовања
драстично је одступала од последњег сазива делегатске скупшти
не. У последњем делегатском сазиву српског парламента седело је
упола мање представника са високом стручном спремом (42,6%) у
односу на прву вишестраначку, непосредно бирану Народну скуп
штину. Петину делегата (22%) чинили су квалификовани радници,
а делегати са средњом и вишом стручном спремом имали су 35%
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1
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0
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194
18
8
8
7
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
250
100

29
30
38
36
25
37
35
37
42
58
33
45
55
37
44
51

68
63
58
61
62
44
50
52
42
58
33
45
55
37
44
51

Просек

58
3
3
4
2

Најстарији

75
10
3
2
2
1
1

Најмлађи

61-70

44
3
2
1
1
2
1
1

Укупно

51-60

3
1

Непо-знато

41-50

СПС
СПО
ГГ
ДЗВМ
ДС
СДА
СРСЈВ
СССС
ДРСМ
ДСХВ
НС
НСС
ПДД
СДС
СЈJ
УЈДИ
Укупно
%

31-40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Странка
До 30

Бр.

71 и више

места. Промене у представљању социјалне структуре у делегат
ским и првој вишестраначкој скупштини још је изразитији ако се
посланици анализирају по занимању. Међу делегатима последњег
сазива доминирали су припадници номенклатуре - руководиоци и
функционери (33,5%), радници у индустрији и услугама (21,5%),
административни радници (9,4%) и сељаци (8,8%) ( Статистички
годишњак СР Србије, 1988:34-5). Насупрот томе, међу народним
посланицима првог сазива Народне скупштине седело је свега пет
(од 64 кандидована) радника и три (од 92 кандидована) сељака (Pe
gan, 1991:243).
Табела 4. Посланици у Народној скупштини 19911993. године по странкама и животној доби

45.38
44.00
46.38
50.38
47.86
40.33
42.50
44.50
42.00
58.00
33.00
45.00
55.00
37.00
44.00
51.00
45.38

Извор: Народна скупштина Република Србије

Први сазив Народне скупштине посматран по животној доби
посланика показује карактеристике које су истраживачи социјалне
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структуре давно констатовали: у парламентима доминирају поје
динци у средњем животном добу, а млади и стари су изразито под
представљени. Млађих од 30 година било је свега 2%. У односу на
последњу делегатску скупштину то је изразито мало: до 20 година
старости у делегатској скупштини седело је чак 17,7% делегата.
Интересантно је да је свега 4,4% посланика било у добној кохорти
од 61 до 70 година што потврђује чињеницу о подпредстављености
грађана из ове добне скупине. У посланичком сазиву доминирају
појединци од 41 до 60 година старост. Они су чинили 67% укупног
посланичког сазива. Најстарији посланик имао је 68, а најмлађи 29
година и обојица су долазили из редова СПС. Посланици у првом
сазиву имали су просечно нешто више од 45 година. Просечно нај
старији су били у посланичком клубу ДЗВМ, ДС, док су послани
ци СПО и СПС просечно имали мање година.
Полна структура је такође доживела драстичну промену. Са
23% колико су жене чиниле у саставу делегатских скупштина, њи
хов број је у првом сазиву драстично смањен на свега четири. Све
су биле у посланичком клубу СПС. Прелазак на вишестраначку
сцену и укидање делегатских критеријума кандидовања, показало
се да делегатска пракса није променила свест о друштвеном анга
жману као привилегији мушкараца. Поразан податак о заступље
ности жена у представничком телу после првих демократских из
бора био је сигнал за еманципаторске идеје, које ће се како ћемо
видети у анализи осталих сазива, споро реализовати.

4. ЗАКЉУЧАК
Први сазив Народне скупштине конституисао је нестабил
ну структурну динамику и страначком систему и у социјалној
структури представника. Он је наговестио политичке и економске
промене које ће се одиграти у систему и позиционирао нови слој
политичких елита. Парламентарни страначки систем показао је
да већински систем може ублажити, али не и укинути фрагмента
цију у политичкој арени. Надпредстављеност СПС у парламенту
није била сметња да се у националном парламенту позиционира
низ других странака које ће обележити политичка дешавања у на
редним деценијама. Већ први демократски избори наговестили су
појаву страначких пребега и ванизборног парламентарног позици
онирања: СПС је имала десетак дисидената у посланичким редо
вима који су формирали странку без посебног политичког успеха.
Уједно опозиција је добила горку лекцију и схватила неопходност
обједињеног изборног наступа, али не и политичког укрупњавања.
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Промене у социјалној структури Народне скупштине у од
носу на делегатске сазиве ималe су снагу тектонских померања у
регрутацији политичке елите. Вишестраначки избори донели су
доминацију посланика који су се изјашњавали као Срби, високо
образовани, у средњој животној доби, мушкарци. Из скупштин
ских клупа нестали су индустријски радници, жене и млади који
су доминирали делегатским сазивима. Ове промене су наговестиле
промене у политичкој елити. Старе, комунистичке елите, успеле су
да се трансформишу, покрену промене, сачувају већи део симпати
зера и освоје нове. То је допринело делимичној регенерацији и за
државању хомогене власти у вишестраначком окружењу, али није
било довољно за очување стабилности власти. Нове елите оличене
у опозиционим страначким лидерима и посланицима, инсистира
њем на потпуном дисконтинуитету са комунистичком прошлошћу
и залагањем за концепт либералне представничке демократије по
степено су се консолидовале и шириле утицај у бирачком телу.
Ти процеси подстаћи ће динамику страначке и социјалне
структуре у наредним сазивима коју ћемо пратити упоредо по са
зивима по анализираним и неким новим обележјима.
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Milan Jovanovic
DYNAMICS OF STRUCTURE OF NATIONAL
ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF SERBIA 1991-1993
Resume
The paper analyzes the changes in the party structure and the
social structure of the first multiparty National Assembly. This paper
represents a methodological framework in which a longitudinal study
of structural dynamics of the Serbian parliament will be conducted,
starting from the beginning of redemocratization to the present. The
analysis of the party system and social structure is viewed in the context
of changes in the political elite in Serbia over more than two decades.
The first National Assembly in the period 1991-1993 signaled tecto
nic changes in the party system and the structure of the political elites.
Abolition of one party system helped the quick fragmentation into the
multi-party scene in Serbia. Out of 53 political parties which were fo
unded, 44 participated in the first multi-party elections. At the time, a
total of 17 parties have passed through the National Assembly. Majority
electoral system made it possible for the reformed communist elite to
stay in power. The new political elites, whose programmes were based
on anti-communism and the liberal model of democracy and economy
were extremely underrepresented in the National Assembly. Sociode
mographic characteristics of MPs (members of parliam
 ent) in the first
term show a radical departure from the former delegate practice. People
who worked in industry and administration, farmers and members of
the communist nomenclature, who used to dominate the delegate parli
aments, now disappeared from the parliamentary seats. Also, the num
bers of younger and female representatives were now decimated. The
ethnic composition of the first legislature hints the process of ethnic
homogenisation: when asked about their nationality, 80% of the dele
gates declared themselves as Serbs, which did not match the structure
of the population in which the Serbs comprised little more than 65 %
of the population. The boycott of the elections of the Albanians in Ko
sovo and Metohija was the main cause of a lesser representation of this
ethnic minority. Hungarians and Muslims had the number of members
that matched their share in the total population. The parliam
 ent was
dominated by middle aged MPs (41-50 years old) and the average age
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of the MPs was 45. The younger population was extremely underrepre
sented; they constituted only 2 % of the total number of deputies. The
same is true for the members of the older age group (51-60 years old)
who were represented by only 4.4% of MPs. The educational level of
MPs was signific antly above the population structure: 82% of members
had college education, while 16 % held the highest academic degrees.
The number of women was devastating. From 23% in the delegate par
liament, their number fell to only 2%. Four women were in Socialist
caucus. All this indicated the need for institutional intervention in the
electoral system to ensure better representation of certain demographic
groups.
Keywords: party system, social structure, political elite, nationality, gender,
age and level of education of parliament members.
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СИНТЕТИЧКЕ НАЦИЈЕ КАО МОДЕЛ
ЗАКАСНЕЛЕ ИДЕНТИТЕТСКЕ
КОНСОЛИДАЦИЈЕ НАЦИЈА НА
ПРОСТОРУ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Сажетак
Модел стварања синтетичких нација на државно - правном
простору бивше Југославије, доживеће своју интензификацију у
првим данима слома СФРЈ, признавањем државне независности
бившим југословенским републикама. Посебно ћемо настојати
да у раду конципирамо експликативни модел синтетичких нација,
који код нас није довољно теоријски уобличен. Такође ћемо на
стојати да на примеру настанка хрватског националног идентите
та објаснимо како дијахронијску тако и синхронијску димензију и
факторе његовог стварања.
Кључне речи: синтетичке нације, конфесионална доминација, Ватикан,
геополитика, инжењеринг идентитета, Југославија.

Феноменологија настанка синтетичких нација богата је при
мерима идентитетског инжењеринга, у којима се дизајнирање но
вих и редизајн постојећих етничких и конфесионалних идентитета
стављао у функцију директног остваривања интереса геополитич
ких опонената српског народа и државе. У тим процесима, модел
стварања синтетичких нација биће коришћен као сигуран и тра
јан начин да се из српског националног, језичког, и територијал
ног корпуса издвоје велики делови и од њих створи поуздан појас
нација-држава које све јаче и малигније стежу обруч око витал
них интереса српске нације, крунећи и слабећи њене капацитете
за властиту одбрану и опстанак. Ти процеси су актуелни и данас
иако њихова најдаља историјска и геополитичка инспирација сеже
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неколико векова у назад. Ипак, разбијање Социјалистичке Федера
тивне Републике Југославије био је почетак последње фазе у кон
ституисању синтетичких нација на овом простору. „Садашњост
прошлости, свеприсутност историје у јавној као и у нејавној све
сти представља централни моменат трансформације друштвене
кризе социјалистичке Југославије из 80-тих година у етнички ле
гитимисан насилни распад друштва у 90-тим годинама.” (Б. Вебер,
2005,113.)
Крвави грађански рат који је у себи нужно носио и рели
гијско-конфесионалну димензију означиће сурови епилог једног
геополитичког пројекта који у себи садржи идеју стварања син
тетичких нација, чија ће идентитетска основа бити српски језик
прекомпонован и преименован у неке друге лингвистичке називе
(хрватски, бошњачки, црногорски), а везивно ткиво нових нација
у великој мери чиниће верско-конфесионална компонента, органи
зована и замаскирана у новим државно - територијалним творе
винама насталим на развалинама бивше Југословенске државе.
Српски народ и Србија овим процесима већ два века у назад при
сиљени су на сталну геополитичку регресију и узмицање. Њени
најмалигнији резултати су демографска депопулација, детеритори
зација, десуверенизација, и растакање националног идентитета, уз
повремене периоде потпуног губитка националне државе. Стално
присутна верска и језичка конверзија додатно разара и смањује срп
ски национални корпус, па се он данас налази на ивици потпуног
слома. Вишедеценијска репаганизација националног идентитета
Срба, најинтензивнија у време идеолошког монопола бољшевич
ког режима Јосипа Броза, имала је такође изразито деструктивне
последице. Укупно узевши они кристално јасно показују на потпу
ну националну и државну запуштеност Срба, оптужујући српске
псеудо-елите за отворено саучесништво у процесима девастације
властитог народа и државе.

МОДЕЛИ НАСТАНКА МОДЕРНИХ
НАЦИОНАЛНИХ ИДЕНТИТЕТА
Савремена политичка социологија познаје најмање два мо
дела стварања модерних националних држава, од којих су орга
ницистички и политички(грађански) представљали неку врсту са
да већ класичних модела деветнаестовековног настанка модерних
националних држава па као последица тога и њима одговарајућих
националних идентитета. „На примеру француског и немачког мо
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дела, то ће се моћи објаснити на врло пластичан начин. Француска
идеја националитета која је настала у процесу радикалног раста
кања тзв. старог режима, фокусирала се на институционални и те
риторијални оквир државе, са снажним нагласком на политичком
јединству грађанства у нарастању, које свој национални оквир
поставља у контекст заједничког политичког представништва, за
кона и истих политичких установа. (...) Немачки концепт, парти
куларистички по свом карактеру (супротан грађанском принципу
универзализације) и органицистички по суштини, подразумевао
је расну, културну, језичку и народносну заједницу, као један вид
етнокултурног јединства, заокружен територијалним и државним
оквиром.” (Љ. Деспотовић, 2003, 41.) Први француски модел био
је инклузиван по свом карактеру, заснован на концепту универ
залног грађанства, и држављанства, док је други немачки, по свом
карактеру био ексклузиван, и искључујући, базиран на органском
јединству заједничког расног порекла, језика, традиције и његове
територијалне одређености. „Пођимо од добро познате супротно
сти између грађанског и етничког појма нација, при чему прво под
разумева укључивање а друго искључивање. Држављани, или Sta
atsbuerger (нем. држављанин) у смислу citoyen (фран. грађанин),
требало би да се сопственом вољом конституишу као политичко
удружење слободних и равноправних особа. Ова својевољна наци
ја држављана генерише демократску легитимацију, док наслеђена
нација оних који су у њој рођени обезбеђује друштвену интеграци
ју претполитичке врсте”. (Ј. Хабермас, 2002, 149.)
Концепт - модел синтетичких нација нешто је специфични
ји и временски се ситуира пре свега у двадесети век, и то углавном
на просторима средњеевропских а нарочито балканских народа и
држава. За разлику од наведена два модела који су као своју прет
ходницу имали и снажан процес протонационалне самоиденти
фикације и моделирања, код модела синтетичких нација, главни
национални конституенси били су смештени у религијско -конфе
сионалну и лингвистичку сферу, као и стране, спољнополитичке
факторе - катализаторе. Формирање нових синтетичких национал
них идентитета комбинација је аутономних тежњи национално још
увек недовољно издиференцираних ентницитета са ових простора,
и политичких пројеката великих геополитичких фактора који су
у своје експанзионистичке планове укључивали и стварање нових
националних држава играјући на карту регионалних разлика, кон
фесионалне нетрпељивости и онога што је С. Фројд у психоло
шком смислу означавао као „нарцизам малих разлика”.
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За разлику од суверених нација које су се стварале на при
родан начин током дужег временског периода и на етничким те
риторијалним целинама на којима су вековима обитавале, као и
на основама јасног језичког континуитета,етничког идентитета,
заједничке културе, националне свести, и националне државе као
израза њене пуне суверености, синтетичке нације су стваране под
пресудном улогом псеудонационалних елита окупљањем етније,
делова различитих народа, или различитих верских идентитета
истог народа,на једном простору, стварајући и градећи синте
тичку свест о припадању једној политичкој заједници, и њеној но
воформираној државној јединици. „Битна разлика између суверене
и синтетичке нације је у томе што се ова последња може измисли
ти и у кратком политичком поступку увести у живот, а суверена
нација је стварана несвесним социјалним процесима који су тра
јали више векова.” (М. Екмечић,2002,52.) Таквих процеса је било
на просторима Средње Европе, а нарочито на простору Балкана.
Средње-европски контекст временом је еволуирао од своје прво
битне пангерманске идеје на два подједнако занимљива концепта,
један који је и даље задржао немачку Мitteleuropsku оптику и дру
ги концепт Средње Европе народа који се налазе источније а чији
је геополитички код доминантно Мађарски обојен. Савремени то
кови европске регионализације такође су на трагу стварања синте
тичких нација, форсирајући формирање малих државица, на бази
регионалних идентитета, особито у земљама захваћеним тран
зицијом. „Несразмерно радикалније него што Вашингтон мисли,
немачки програм циља на тотално укидање граница између европ
ских држава које се комадају у сецесионистичким ратовима, усит
њују и које треба покорити у стању слабости.” (В. Ф. Голдендах,
Х-Р Минов,2003,10.) „Несумњиво ова два интеграцијска плана чи
не прву етапу средњоевропске замисли у модерној историји, која је
насупрот тренутном геополитичком пољу сила изграђивања наци
је...” (И. Паска, 2000,62) Овакав тренд у пољу реалполитике прети
да створи ефекат тзв. геоп
 олитике хаоса, који је пре свега усмерен
на територијалну деструкцију модерних националних држава, који
би уколико се отме контроли центрима моћи антлантистичког За
пада могао да произведе истински хаос у међународним односима
и реалну ратну кризу. „Кад би свака обухватајућа етничка или кул
турна заједница имала право на државност, тако да се политичке
и културне границе подударе, морали бисмо да се суочимо са ка
ко емпиријски тако и функционалним проблемима. Постоји прво
чињеница да већини успостављених политичких заједница мањка
етничка и културна хомогеност коју претпоставља принцип наци
оналности. Када би смо на те земље ипак применили тај принцип
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хетероген састав њиховог становништва суочио би нас са неизбе
жном последицом стварања нових и нових мањина кад год у било
ком правцу померимо границе”. (Ј. Хабермас, 2002, 154.)
Трансцендирање граница постојећих држава, и регионал
но повезивање нема за циљ само економско укрупњавање и бољу
циркулацију роба, људи и капитала, већ је праћено снажним про
цесима детериторијализације и десуверенизације постојећих на
цион
 алних држава, чинећи границе порозним и промењивим, док
једног дана не буду замењене новим које треба да одсликају неке
нове геополитичке творевине. На пример: „Пројекат ДКМТ (Ду
нав-Криш-Мориш-Тиса, напомена Љ. Д.) везује се у неким аспек
тима за слабљење националних суверенитета...укратко, истражују
се трансверзалне наднационалне везе.” (А. Труд. 2007.16.) Тако би
АП Војводина на пример, требала да постепено прерасте у нову
- стару предтриан
 онско политичко-државну структуру уз снажне
процесе изградње војвођанске идентитетске подлоге. „У дана
шњим пројектима стварање уједињене Европе регија, а не Евро
пе суверених нација, оствариће се на најбољи начин идеологија
синтетизовања вештачких нација.” (М. Екмечић. 2002, 53.) То је
у ствари наставак старог пројекта стварања синтетичких нација у
новом контексту. Истраживање бугарске историчарке Т. Т. Тодоре
ве, о пресудној улози Аустро-Угарске монархије у стварању албан
ске нације на Балкану с краја деветнаестог и почетка двадесетог
века, још један су од нових али и суштинских аргумената - доказа
који најдиректније потврђују веродостојност концепта стварања
синтетичких нација. (Т. Т. Тодорова; 2008)
Експеримент са стварањем синтетичких нација на простору
бивше СФРЈ, прети да постане универзалан модел будућег терито
ријалног прекомпоновања Европе и света.У том контексту сагле
дан теоријски модел синтетичких нација у себи сажима неколико
важних момената - димензија:
а) темпорална димензија - треба да укаже на двоструки
временски карактер формирања синтетичких нација, је
дан који тај процес ситуира у двадесети век (закаснела
фаза формирања нација) а други на краткотрајан времен
ски интервал у коме су те нације створене. С обзиром на
чињеницу да се радило о недовољно издиференцираним
етничким конгломератима, који хиљаду и више година
у назад нису имали никакав облик властите државности
(Хрвати, Бошњаци, Македонци, Словенци...) осим ако се
не ради о вазалном односу у оквирима вишевековне оку
пације тих територија, често сумњиво означавани кон
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цептом политичког народа. Реч је о убрзаном (акцелира
ном) процесу стварања нових националних идентитета,
чија је најтемељнија фаза била у Титовој Југославији,
а завршни чин њиховог конституисања као независних
националних држава десио се у трагичним и крвавим
процесима разбијања бивше СФРЈ.
б) спољно-политичка димензија - указује на снажан уплив
спољнополитичког фактора у формирању синтетичких
нација, које не само да планирају него и максимално
убрзавају овај процес. Без одлучујућег утицаја и подр
шке који је дошао са стране великих сила и њихове ди
ректне интервенције на страни сецесионистичких репу
блика, оне још задуго неби биле у стању да заокруже
своје државно правно, и национално конституисање.
Пресудна подршка дошла је са стране САД, Немачке и
Велике Британије, а у регионалном смислу деловале су
Турска, Аустрија, Италија, Мађарска и др.
в) просторно-географска димензија - указује на чињеницу
да су се процеси стварања синтетичких нација одигра
вали на простору Балкана и Средње Европе. Прецизније
територијално одређено они су пре свега били доминан
тани на простору бивше СФРЈ, док је шири простор Бал
кана и Средње Европе био први концентрични круг који
је како у дијахронијском тако и у синхронијском делу
ових процеса остваривао значајне регионалне утицаје.
г) геополитичка димензија - даје укупну контекстуалну
структуру процеса формирања синтетичких нација, ука
зујући на шири цивилизацијско-културолошки сукоб ко
ји се налазио у затамњеној позадини ових процеса .Он
је имао и своју више деценијску предигру, али је своје
најмалигније утицаје остварио у периоду постблоков
ске политике - унилатерализма и агресивног запоседања
упражњеног простора, насталог повлачењем Совјетског
Савеза са простора Балкана и Средње Европе. Новона
стала натовска доминација пожурила је да слично мо
делу нацистичког распарчавања Краљевине Југославије,
што брже и што боље наплати своју превласт. У форми
закључака Бадентерове комисије, легализована је тери
торијална пљачка српског националног корпуса који је
готово пет деценија пре тога извршила Брозова бољше
вичка самовоља.
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д) религијско-конфесионална димензија - указује на доми
нантно религиозно-конфесионалну компоненту иденти
тетске структуре синтетичких нација као један од нај
важнијих сегмената њеног формирања.Она се може пре
свега ситуирати у наглашену прозелитистичку политику
Ватикана на страни Хрвата, као и делатност исламског
фактора у подупирању и снажењу бошњачке сепарације.
Та врста подршке била је неозаобилазан фактор укупних
напора осталих ментора новонасталих националних др
жава, да заокруже своје идентитетске апетите, базиране
пре свега на демографском и територијалном слому срп
ске нације. Присутна је вековна тенденција да се бал
кански народи асимилују са својим религијама-конфе
сијама, и да успоставе потпуно идентитетско поклапање
између верског и националног садржаја. Многи од њих
то су у својој новијој историји успели у великој мери и
да остваре.
ђ) етатолошка димензија - наглашава државно - нацио
нални карактер нових идентитета синтетичких нација, а
посебно изражену улогу новоформираних држава у про
пагирању и консолидацији нових национално- идентите
тски садржаја. Реч је заправо о снажном идентитетском
инжењерингу који држава врши преко медија, образова
ња,културе,спорта, војске, полиције, државних симбола,
политичке социјализације и сл. Без снажне и агресивне
делатности новоформираних држава, процеси узбрзане
консолидације нови синтетичких идентитета неби могли
остварити такав учинак и снажну националну хомогени
зацију, која се често граничила са патолошким формама
шовинистичке хистерије и обавезне антисрпске пропа
ганде. Држава је преко свих расположивих средстава
водила целу активност на овом пољу и без њених ин
ституционалних капацитета, овај процес би текао знат
но спорије, и са блажим интензитетом. Миленијумски
изостанак властите националне државе имао се сада на
докнадити грозничавим и пренаглашеним учинком но
ве државе. На делу је у ствари својеврсна етнократија
снажно подржана институционалним капацитетима др
жаве.
е) идентитетско-консолидациона димензија - показује
потребу интензивне идентитетске консолидације и по
литичког редизајна новоформираног синтетичког иден
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титета. Он се превасходно гради на протонационалној
традицији, и бројним примерима историјских фалси
фиката, који су нужни не били се дубински укоренило
трајање етније и максимално развукао натегнути исто
ријски континуитет. Све то би требало да обезбеди си
мулацију и попуну недостајуће државно-националне
историје, а за тај “свети” посао ангажовани су сви рас
положиви интелектуални и научни капацитети. Реч је у
ствари о озбиљном накнадном раду на стварању нацио
налног памћења. То памћење постаје званична верзија
редизајниране националне историје, која се има учити
у школама и универзитетима, и који постаје обавезују
ћи стандард у јавној комуникацији, како унутар те зајед
нице тако и према споља.За његову убрзану дифузију и
усвајање посебно су били задужени медији и интелекту
ална елита.
ж) језичко-лингвистичка димензија - указује на потребу пре
именовања језика, његову нову стандардизацију и лек
сичко „обогаћење”. У питању је класична крађа српског
језика, јер европска лингвинстичка традиција не позна
је други језик на овим подручјима осим српског, о чему
сведоче бројне језичке студије са краја осамнаестог и по
четка деветнаестог века. Српски језик се буквално краде
и отима преко илирског покрета, преименује у хрватски
уз једну међу-фазу у којој се назива хрватско-српски, и
на крају се врши његова нова и насилна стандардизаци
ја прилагођена потребама новог идентитета. Посебно је
занимљив процес његовог лексичког „обогаћења” новим
кованицама или старим туђицама регионалног и окупа
ционог порекла, које се преузимају као властито језичко
наслеђе. Слични процеси биће поновљени и у примери
ма бошњачког и црногорског редизајна српског језика,
само што је та фаза трајала много краће од хрватског
примера.
и) цивилно-грађанска димензија - истиче улогу употребе
цивилног друштва римокатоличке провенијенције и дру
гих облика цивилног организовања и деловања у циљу
религијско-конфесионалне и националне хомогениза
ције. Финансиране како са стране страних налогодаваца
тако и једним делом од самих новоформираних држава,
тзв. цивилни сектор такође преузима важну функцију
националне консолидације. Он веома успешно симулира
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грађански активизам, који је наравно у потпуном сагла
сју са националним циљевима и задацима.
ј) регионално-етничка димензија - наглашава важност ре
гионалних идентитетских особености и етничко-конфе
сионалних специфичности као базе за формирање нових
синтетичких нација. Мале регионалне специфичности
се пренаглашавају, посебно маркирају и служе као на
водни доказ етничко- националне посебности и осо
бености новоформираних синтетичких идентитета. У
питању је најмање двовековна политика сепарације и
разарања српског националног корпуса да би се на мар
гинама његових регионалних специфичности, градио
капитал будућих националних подела. Последњи у низу
таквих сценарија је и покушај изграђивања црногорске
нације, и све агресивнији инжењеринг тзв. војвођанског
идентитета.
Понуђени експликативни модел синтетитичких нација, је
наш први теоријски покушај да се овај значајан идентитетски и
геополитички феномен сагледа у својој сложености и значају. Не
постоји претензија аутора да је то довршен модел који није могуће
мењати и дорађивати. Утолико више, што по скромном сазнању у
нашој друштвеној науци до сада није било озбиљнијих покушаја
да се овај феноменолошки склоп теоријски уобличи и учини мето
долошки плаузибилним.

СИНТЕТИЧКЕ НАЦИЈЕ, ВАТИКАН И ХРВАТСКА
Концепт синтетичких нација у једној од својих првих вер
зија, настао је као колатерални пројекат једног другог плана наци
оналног преуређења балканско-словенских простора, када се 1844.
године у Француској појавио спис „Наде Италије”, италијанског
историчара и римокатоличког геополитичара Чезара Балбоа ко
ји је у себи садржавао план великог уједињења Италије. Тада је у
склопу плана као територијална надокнада за уступљене територи
је новој Италији (Ломбардија и Венеција), Аустроугарска требала
да добије територијално проширење на Балкану. У том плану садр
жано је више геополитичких аспеката, а за наш рад је најважнији
онај који предвиђа стварање малих словенских државица под гер
манском и римокатоличком доминацијом, које би требале исто
времено да буду одвојене од могућег верског и политичког утицаја
Русије.Аутори плана сматрали су да су словенски народи на нижем
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цивилизацијском ступњу, и да је стога оправдано ставити их под
цивилизацијски, конфесионални али и државно политички надзор,
спречавајући истовремено нежељени руско-православни продор
на Балкан.Слични аргументи ће се потезати сваки пут у историји
када је потребно ствари преломити на страну српских противника.
У томе ће као по правилу Римокатоличка црква бити њихов нај
већи и поуздан савезник. Тако је било и приликом разбијања Кра
љевине Југославије, али и при драматичним догађајима средином
1943 године када се ломила савезничка подршка на ратишту Југо
славије, особито она која је требала да прикрије стравичне злочине
НДХ и хрватској страни помогне да без већих потешкоћа пређе на
страну победника.
Наведени пројекат снажно је подржан од стране Римокато
личке цркве и њеног политичког вођства у Ватикану. „Ватикан ни
данас није одустао од свог циља да створи јединствен католич
ки поредак у свету.” (С. Аврамов 1998, 119.) Он ће се на стрпљив
начин надограђивати све до наших дана али је најтеже последи
це имао у другом светском рату и деведесетих година приликом
грађанског рата у Југославији. Садржај овог пројекта чинило је и
чини, више облика политичко конфесионалног деловања. Од под
стицања лингвистичке отимачине и преваре, перфидног деловања
у оквиру концепта тзв. католичког цивилног друштва, прозелити
зма, унијаћења, па и отворене подршке злочиначким акцијама хр
ватских усташа у другом светском рату и Туђмановом режиму
почетком деведесетих. Особито је занимљива она делатност Ри
мокатоличке цркве која је била заоденута формом цивилног дру
штва. Под називом Католичка акција, организован је континуиран
рад у сегментима стварања новог синтетичког идентитета.Умрежа
вају се готово сви социјални слојеви друштва у мрежу католичких
организација и покрета, а све у циљу националне и верске хомоге
низације као припреме за коначан обрачун. Ова делатност Римске
цркве особито је била изражена у окриљу оних земаља које нису
доживљаване као католичке. Таквом се сматрала и Краљевина Ју
гославија. Црквена организација - католичка акција је у оквиру
сваког римокатоличког народа представљала значајнији политички
фактор него било која политичка странка у њему.
Политика стварања синтетичких нација практиковала се и у
Босни и Херцеговини. Разнородан, верски и етнички издељен, без
јасне и чврсте идентитетске основе, овај простор био је као ство
рен за експерименте in vivo и стварање синтетичких националних
идентитета.Политика хабзбуршке империјалне свести недвосми
слено је наметала је потребу припајања ових простора цареви
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ни. То је најлакше било остварити стварањем нових синтетичких
идентитета, не презајући притом од коришћења свих расположи
вих средстава: историјски фалсификати, насилна социјализација,
површна едукација, наметнута конфесија, анексија територија, за
бране, хапшења и сл. „У овим општим напорима да окупиране зе
мље нађу своје место у хабзбуршкој Средњој Европи налази се и
политика стварања синтетичких нација.Национални покрети су од
1882 до 1902. били забрањени и цело друштво стављено у школу
да научи босански етнички идентитет.” (М. Екмечић, 2002,152.)
У другом светском рату ове су се политике кондензовале у
најцрњим сценаријима који су за последицу имали стравичне рат
не злочине, и покоље становништва. Сукоби нових још недовољно
укорењених синтетичких идентитета биће такође основа злочи
на почињених и деведесетих година у бившој СФРЈ. За последњи
један век, муслиманско становништво у Босни и Херцеговини ме
њало је називе свог идентитета више од девет пута. „Одличан по
знавалац српског језика и писац књиге Историја српског народа,
Бењамин Калај је напустио своје раније ставове о српском каракте
ру БиХ и развио тезу о постојању посебног бошњачког народа као
носиоца континуитета босанске државности.” (М. Суботић, 2012,
80.)
Истрајан у намери да прошири и учврсти свој конфесионал
ни али и геополитички утицај Ватикан је учинио све да се на про
стору раскомадане Краљевине Југославије формира Независна др
жава Хрватска, као фашистичка творевина, која је требала да
заокружи и учврсти како у државно- правном и политичком тако
и у религијско - конфесионалном смислу доминацију римокатоли
цизма на просторима Западног Балкана. „Главни разлог за побуну
(мисли се на Србе у Босни и Херцеговини, прим. Љ. Д.) 1941 је
сте покушај католичке цркве да на реци Дрини учврсти границу
своје цивилизације (...) Та хрватска политичко- религиозна борба
поприма истински дивље аспекте, по томе што се усташе упушта
ју у освете и репресалије које се могу упоредити само са најоп
скурнијим временима средњег века. Нису силе осовине створиле
хрватску државу 1941. него католичка црква преко њих.” (исто,
377-378.) „Када је 1941. проглашено стварање Независне Државе
Хрватске, на њу је било утрошено више историјске енергије сред
њеевропског католичанства, него напора хрватског народа који је
могао понудити за тако велики задатак само ограничене улоге. Та
је држава стварана по стратешким начелима католичке идеологије
у раздобљу између окупације 1878. и избијања рата 1914. Четири
битна фактора су ангажована у изградњи те државе - католичка цр
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ква, немачки нацизам, италијански фашизам и хрватски католички
покрет. Овај последњи је био једна врста европског фашизма, који
је стрчао у општој типологији фашизма по томе што је почивао
више на учењу католичке идеологије, него фашистичких теорија.”
(М. Екмечић,2002, 383.) Немачка а особито италијанска војна пре
писка и документација препуна је констатација које потврђују го
ре наведене оцене и ставове.У тим војним документима јасно се
препознаје суштина у којој је наглашена намера о стварању једне
нове синтетичке нације и њој примерене државно-конфесионал
не целине, која је имала за циљ верско и национално истребљење
српског становништва. „У целој италијанској преписци провејава
убеђење да је створена једна католичка хрватска држава, која од
почетка жели да стабилизује своје постојање путем доследне по
литике истребљења православне хришћанске заједнице и Јевреја.”
(исто,391.).
Без политичког и организационог деловања тзв. чисте като
личке акције није могуће објаснити тако жестоко и дубоко укоре
њивање фашизма у хрватском народу. Немачки научник Алексан
дар Јакир је на примеру анализе рада ове организације у Сплитској
дијацези, на врло транспарентан начин показао њено деловање.
Преко деведесет пет посто становништва које је покривала ова
бискупија било је умрежено у разне форме тзв. католичког цивил
ног организовања и деловања. Јака верска, национална и политич
ка пропаганда заоденута је у невину форму цивилног организова
ња. На стотине верских удружења и организација покривало је
све слојеве становништва активно га усмеравајући ка одабраним
циљевима деловања. „Ако би се узело у обзир само друштвено ак
тивно одрасло становништво, онда се мора закључити да је ту био
увршћен безмало цели народ. Старешинство Католичке акције чи
ни виша и нижа јерархија.Иако она има у Риму један средишњи
одбор са генералним секретаром, старешина је сам римски папа.”
(исто, 393) Верско-конфесионални фанатизам заоденут у нацио
нално рухо пустио је дубоко корење, и фанатизовао тзв. обични
свет до те мере да се он већ на први миг својих духовних пасти
ра упустио у крвави пир предухитривши у својим изливима зло
чиначке мржње и војне формације тек формиране НДХ. „Геноцид
1941. не врше људи у униформама, него комшије у својим верским
удружењима. Они ће тек касније прелазити у добровољачке уста
шке јединице.” (исто, 394).
Усташка идеологија подастрта снажном подршком ри
мокатоличког клера у Хрватској попримила је размере опште
прихваћене политике како од стране хрватског народа тако и
од стране нижег свештенства. Масовност, и ревност у њеном
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спровођењу није довођена у питање ни чињеницом да је за реали
зацију њених циљева требало починити злочине геноцида и етно
цида над читавим народима (Срби, Јевреји и Роми). „Независну
државу Хрватску прихватила је апсолутна већина хрватског народа
и римокатоличко свештенство предвођено надбискупима и биску
пима. Надбискуп загребачки Алојзије Степинац поручио је свом
подређеном свештенству да се спремно одазове „узвишеном раду
око чувања и унапређења Независне државе Хрватске”. Његове ин
струкције најбоље је објаснио свештеник Мато Могуш из Удбине
ријечима како је свештенство до тих дана радило за римокатоли
чанство молитвеником и крстом а од тада пушком и револвером.
Завјет надбискупов је извршавало више од 1000. римокатоличких
свештеника на разне начине, од обичних кољача до команданата
концентрационих логора. Тако је Римокатоличка црква директно
одговорна за оно што се дешавало у хрватској држави. Оптужба
добија на значају када се зна да ниједан римокатолички свештеник
за све време рата није јавно протестовао против злочина над Срби
ма и Јеврејима.” (В. Ћ. Мишина, 2002.167.)
Судбина Срба деведесетих година понавља се. Прво је Туђ
манов режим извршио потпуну деконституционализацију њихо
вог уставног положаја. Да би након српске побуне против таквог
стања али и страха да му се не понове ранија страдања, српски
народ доживео потпуни егзодус и био протеран са својих веков
них огњишта. „Српска страна је рутински указивала да се прогла
шавање новог Устава републике Хрватске у децембру 1990, међу
Србима створио страх да би се сада могле поновити патње којима
су били подвргнути током усташког режима 1941-1945. Они су се
противили формулацији Устава по којој се хрватски Срби лиша
вају статуса конституционалног народа и своде на статус мањине,
и изразили бригу због екстремне националистичке политике нове
владајуће партије - Хрватске Демократске Заједнице (ХДЗ).” (Љ.
Деспотовић, Д Гавриловић, 2007,20.) „Срби су чинили 12% попу
лације Хрватске пре две хрватске офанзиве 1995; данас их је само
4,5%, (...) а неки су чак под притиском морали да изаберу хрват
ску националност.” (А. Труд, 2007, 106.) „Чињенично стање, сви
су изгледи, не одговара Европи, јер је она, заједно са Сједињеним
Државама, учествовала у геноциду над Србима на разне начине. И
то прво помажући Хрвате (не директно као Сједињене Државе) да
протерају, само у лето 1995, близу 250 хиљада Срба из Хрватске.
То ће етничко чишћење Хрватске за Ричарда Холбрука, види ци
низма, „могло схватити блажим обликом етничког чишћења””. (С.
Вуковић, 2007.153.)
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Иако је САД једно време одолевала притисцима Ватикана да
се иде са опцијом разбијања СФРЈ, тај притисак је напокон уз по
средничку помоћ Трилатералне комисије уродио плодом. Почет
ком деведесетих смо се нашли пред завршним чином реализације
Ватиканске геополитичке игре. У основи тог плана лежала је идеја
разбијања Југославије, и издвајање из ње римокатоличких делова,
уз стварање нових државица, и признања унутрашњих Брозових
граница као међународних, а као основа за то послужио је концетмодел синтетичких нација. „Духовна” припрема ових акција извр
шена је још осамдесетих година у папским енцикликама „Laborem
Exercens” и „Centisimus Anus”, у којима је у првој поновљена оцена
да је највећи противник католичанству, социјализам, а у другој која
је такође била намењена источноевропским земљама, истицана по
треба државне дерегулације, убрзане приватизације и сви осталих
зала дивље и неконтролисане транзиције. „Ватикан је захтевао и
нешто више од тога, захтевао је издвајање из Југославије католич
ких делова, односно разарање земље, у којој је деценијама видео
главну препреку својим прозелитским циљевима. Са фанатичном
одлучношћу наставио је офанзиву у том правцу, а Трилатерала и
САД су све више тонуле у ватиканске воде, пребијајући своју ра
чуницу у Латинској Америци на рачун Југославије (...) Друга фор
мула полази од тезе да вековна подела на римску и византијску
Европу није превазиђена. То значи, наглашавају известиоци, да би
се Европа партнерства са Трилатералом завршавала на источним
границама Пољске. Пољска би евентуално могла бити примљена
за члана; то исто важи за Мађарску, Чехословачку и евентуално
за Словенију и Хрватску, али само ако се издвоје из Југославије.”
(С. Аврамов, 1998,111-113) Каснији политички догађаји потврдиће
ове намере и планове, уз незнатне измене у политици и динамици
пријема нових чланица у Европску Унију. Једно је сасвим сигурно,
СФР Југославија више не постоји баш као и Краљевина Југослави
ја. И једна и друга земља биле су осуђене на уморство, јер су поред
осталих унутрашњих проблема и противречности биле препрека
за реализацију геополитичких планова Ватикана у намери да до
краја освоји и конфесионално припоји простор Западног Балкана
и Средње Европе. У том науму Ватикан није жалио ни времена ни
енергије, користећи сва расположива средства укључујући и раза
рање држава, стварање нових синтетичких националних иденти
тета, насилно покрштавање, ратне злочине, геноцид и етноцид,
за остварење својих конфесионалних циљева. Та велика црква-др
жава, милитантна и безосећајна када је у питању остварење соп
ствених интереса, чинила је у последња два века оно што је чинила
и читав миленијум пре тога. Модел стварања синтетичких нација
био је само једно од многобројних средстава да се на историјској
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позорници Средње Европе и Балкана убрзају процеси верско-кон
фесионалне доминације Ватикана, али и других геополитичких си
ла које су удружене или самостално континуирано истрајавале на
реализацију својих спољнополитичких приоритета.
Јасно је наравно, да је за реализацију ових геополитичких
циљева снага самог Ватикана била недовољна, али је такође јасно
да су се на терену реалполитике увек проналазили савезници у лику
држава и нација које су биле једнако заинтересоване за остварење
наведених циљева. Концепт стварања синтетичких нација, експли
циран у овом раду на примеру хрватске нације и Ватикана, на пот
пуно јасан начин указује и на све друге процесе који су текли па
ралелно са њим, као што је и данас на жалост актуелан на примеру
убрзане идентитетске сепарације како у Црној Гори тако и на про
стору северне српске покрајине Војводине.Тешко нам је отети се
утиску да и они могу да склизну у једну нову трагедију. Наш страх
лежи у чињеници да ни једна национална заједница (Срби, Хрва
ти, Бошњаци, Албанци, Македонци ...) на овим просторима није
до краја задовољна тренутним националним положајем, а особито
постојећим територијалним решењима. У том погледу расту тери
торијални апетити и разрада могућих геополитичких сценарија за
њихово задовољење.
Привиди који се стварају наводним интеграционим процеси
ма и приближавању ЕУ само још више замагљују сурову чињеницу
да простор бивше Југославије укључујући и његово шире регио
нално окружење просто кључа од гомиле нерешених националних
питања. Стицај лоших међународних околности могао би поново
(било намерно или случајно) да гурне цео регион у једну нову рат
ну авантуру чије би трагичне последице могле по много чему у
својој деструкцији да превазиђу сво ово што смо до сада гледали
и преживели. Само необавештени могу наивно да верују да ће нас
нека тобожња Западна рационалност спасити од новог крвопро
лића. Високи коауторски доприноси Запада  нашим досадашњим
ратним девастацијама не може се доводити у питање. Ма коли
ко се манипулисало селективном хашком правдом и срамним са
служењем локалних политичких елита, њихова одговорност оста
ће неупитна.Чак ни данас када је већем делу објективне академске
и међународне политичке јавности потпуно јасно да су претходни
покушаји стварања синтетичких нација и њихових држава у вели
кој мери пропали јер се радило о тзв. неуспешним државама, које
без обилате војне и економске помоћи Запада не би могле да обез
беде елементарни опстанак а камоли да пруже неопходни минимум
демократске и економске сигурности својим грађанима, случајеви
БИХ, Македоније, Црне Горе и Косова су довољно јасани и поуч
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ни примери. Чак ни данас дакле, атлантистички Запад не одустаје
од ове погубне и неуспешне политике.О томе на врло експлицитан
начин сведочи и Ф. Фукујама, „Овде би империјалистичко иску
ство из 1990их из Сомалије, Хaитија, Камбоџе, Босне, Косова и
Источног Тимора могло да буде врло поучно. Ни Сједињене Држа
ве ни међународна заједница нису много узнапредовале у ствара
њу самосталних држава у било којој од земаља које су покушале да
поново изграде.” (Ф. Фукујама, 2007,116.) Створили су само нове
зоне геополитичке нестабилности, које озбиљно прете да угрозе
и онако крхке међудржавне и међунационалне односе у региону.
Једино чињеница њиховог непосредног менторског присуства као
и политика притисака да се убрзају тзв. процеси помирења ствара
привид да је стање добро и да се иде ка трајнијим решењима међу
националних конфликата.
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Ljubisa M. Despotovic
SYNTHETIC NATIONS LIKE 
A MODEL OF A LATE NATIONS’ IDENTITY 
CONSOLIDATION  IN FORMER 
YUGOSLAVIA
Resume
A model of synthetic nation creation in the state-law ground of
former Yugoslavia will experience its intensification in the very first
days of breakdown of SFRY with recognition of former Yugoslav repu
blics’ state independency.We will especially endeavour in our work to
conceiv e explanatory model of synthetic nations which isn’t theoreti
cally shaped enough.We will also endeav our to explane the example of
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Chroatian national identity formation, both diachronic and synchronic
dimension and factors of its creation.
Key Words: synthetic nation, confessional domination, Vatican, Geopolytics,
identity engineering, Yugoslavia
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ИСЛАМСКА ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА:
ТЕОЕКОНОМИЈА У ПОКУШАЈУ*
Сажетак
Есеј истражује покушај исламистичких аутора да заснују
економију под именом исламска као алтернативу глобалној тржи
шној економији и европској либералној економској теорији. Пред
мет истраживања су начела, појмови и оперативна решења приме
њена у економској пракси исламских пословних кругова и у пракси
држава које се позивају на Коран и Шеријат као извора економског
система и политике. Део студије се односи на анализу исламистич
ких приговора секуларној и хуманистичкој етици људских права у
Европи и оспоравање заснованости тих приговора. Есеј приказује
разнородност дефиниција исламске економије коју су изнели исла
мистички теоретичари и указује да су оне прилог доказивању да
„исламска економија“ не постоји.
Кључне речи: теоекономија1), исламска економија, циљ исламске еконо
мије, теоетичке замерке либералној економској теорији,
халал и харам послови, дефиниција исламске економије.

*

Овај рад је део пројектног задатка Факултета политичких наука Универзитета у Бео
граду, под називом Политички идентитет Србије у локалном и глобалном контексту,
који финансира Министарство просвете и науке владе Републике Србије, евиденциони
број 179076. У верзији на енглеском језику он је објављен под називом Islamic Political
Theory: An Attempt at Theo-Economics, The Review of International Affairs, Belgrade, Vol.
LXIV, No. 1149, January-March 2013.
1) Израз теоекономија сам са овим есејом исковао ја и уносим га од овог рада у економ
ски речник са следећим значењем: То су економска идеологија, економски систем и еко
номска политика заштићени религијском етиком и религијским системом. Једноставно
речено, то је економија коју заговара вера.
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РАЗЛОГ ИСТРАЖИВАЊА
Савремени успон „исламске економије“ у муслиманским
земљама и окупљање муслимана на духу неокоранске идеологије
заузело је део привредне и политичке структуре не само у тим зе
мљама, већ и ван њих. Занимање за разумевање политичке еконо
мије ислама је растуће и у Србији, што је схватљиво с обзиром на
положај муслиманског становништва у земљи, као и на чињеницу
да исламска популација у блиском политичком подручју нашем - у
Босни и Херцеговини, у Бугарској, на Косову и Метохији, у Алба
нији и Македонији, отвара питања која се прожимају са блискима у
Србији. Исламско питање у европским земљама, посебно у Фран
цуској, Немачкој, Уједињеном краљевству, Италији, Швајцарској,
у скандинавском подручју, у Русији, и другим земљама, ствара мо
деле свог решавања која за Србију могу бити, ако не у целости, он
да свакако део стандарда у политици људских права, политичком
и економском уређењу, у културном развоју и интернационалним
односима. Србија одржава политичке и дипломатске везе у разли
читим формама са не мање од 57 држава у којима је ислам било
тежишна религија, било да је део носеће религијске структуре у
њима. Србија има посебне историјске и савремене односе са Тур
ском који су независно од текућих политичких и економских од
носа, еволуирали и у посебне културне облике и прожимања, који
чине и дубоки социјални и психолошки колорит. Успон ислама у
Турској има већ видљиве импликације на исламско питање не само
у Србији, већ и у југословенском простору. Из овога проистиче да
и локална и глобална позиција Србије захтевају активан приступ
исламској парадигми. Њен део се односи на теоријску и оператив
ну садржину синтагме исламска економија.

РАНИ КОРАЦИ
Иако је уобличавање исламских економских ставова поче
ло у првој половини XX века, тек су од 1960-тих година наов амо
убрзано развијана начела „исламске економије“. Њих су форми
рали теолози блиски исламском фундаментализму. На оператив
ном спровођењу тих начела инсистирају поједине владајуће елите
у муслиманским државама и исламисти у ванисламским спољним
срединама. Иако таква системска начела у историји ислама никада
нису постојала до XX века, њих се данас придржава растући број
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муслимана, особито у начину производње, банкарству, финансија
ма и трговини. Та начела су испрва, од 1925. године, настајала под
духовним патронатом Муслиманске браће као део политичког от
пора грађанској и комунистичкој идеологији евроам
 еричке сфере,
распрострте на свим континентима, да би убрзо постала чинилац
наводно истинитог муслиманског економског идентитета и „фун
даменталног“ муслимана. Међутим, далеко преовлађујући облик
економског живота у исламским земљама се не одвија у складу са
тим правилима, већ у складу са принципима европске економије
праћене њеним установама и законима који их штите, као и витал
ним локалним тржишним институцијама. Као куриозитет, може се
указати да је исламска економија и забрањена, управо у исламској
земљи, у Оману.
Ако се пође од мишљења утицајног саудијског економисте
Мухамеда Омара Чапре да је „ пред исламском економијом још дуг
пут да постане засебна економска дисциплина“2), онда је разумљи
во то што се о њој далеко више говори као о пројектном задатку ре
лигиозних и политичких кругова, а далеко мање као о новој пракси
у економском систему и политици. Чапра је ово казао још 2001.
године, иако је 23 године пре, у 1989. години, примио две награде
у Саудијској Арабији (од међународне Исламске банке за развој,
као и „ Награду Краљ Фејсал“) управо за напоре да конструише
нову науку и ново економско-финансијско пословање. До данас се
у сунитском верском окружењу наставља потрага за конституиса
њем исламске економије. При томе, пажљиво се анализирају и до
стигнућа шиитских поставки у Ирану, од Хомеинијевог преокре
та после 1979. године, мада она, због државног протекционизма,
обилних субвенција владе и централног планирања, не одговарају
преовлађујућим идејама код сунита.

ГЛАВНИ ЦИЉ
Водећа замисао код идеолога исламске економије је да пове
ћају предузетничку самосталност појединачног инвеститора преко
граница аутономије постојећих предузетника у европској економи
ји, а да смање корективну интервенцију и планирање европске др
жаве, било да је или капиталистичка или социјалистичка. Њихов
циљ је ово: Више етичног појединца, а мање етичке државе од по
2) Dr. Muhammad Umar Chapra: “What is Islamic Economy”, Islamic Development Bank, Isla
mic Research and Training Institute, str. 48, Jaddah, 2001. Ово је Чаприна процена: „Islamic
economics thus has a long way to go before it may be able to become a distinct economic
discipline“.
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стојеће праксе у савременој глобалној капиталистичкој економији,
при чему ће муслимански појединац бити више прожет инвестици
оном и дистрибутивном правдом од европљанина. Отуда би он био
од већег степена априорног друштвеног понашања од европљани
на, због чега би исламска држава била и мања од европске.
Исламски теолози образлажу да муслиманска економска
индивидуа мора бити мањег опсега дејства од европске. То ни
је, истичу они, никакав економски недостатак и он не оповргава
исламску тежњу ка слободнијем инвеститору од европског, јер се
муслиманска индивидуа из групе етичких особина наводног евро
пљанина, лишава његових негативних карактеристика које оптере
ћују економију – као што су грамзивост, себичност, искључивост,
саможивост, преварност, свирепост, раскалашност, склоност ка
експлоатацији људи, немар према природи. Али је зато преоста
ли, позитивни део муслиманске економске етичке структуре, гото
во урођен у муслиманском економисти и тиме је више друштвено
синхронизован. Муслиман је мање етичке и оперативне слободе од
европљанина, али је зато његова слобода очишћена од европских
зала потпуно самостална у односу на европску етичку структуру.
Отуда се исламски економисти носе идеалом да замисле мању раз
лику између микро и макро економије од оне у европској привреди
и њеном државном интервенционизму, јер се надају да могу ство
рити мањи јаз између личног и друштвеног понашања предузетни
ка и радне снаге.
Кратко речено, муслимански предузетник је и мањег инве
стиционог опсега од европљанина и мање је техничке пословне
слободе од европљанина, али је унутар свог пословног опсега у
већој сагласности са етиком колективног интереса од њега. Он је у
мањем сукобу са друштвом од европљанина, из чега ће проистица
ти и мања интервентна муслиманска држава од европске. Али, она
зато, цео простор изван појединачне слободе муслиманског инве
ститора мора или да води сама преко владе, или да забрани да ти
послови уопште постоји – то су сви харам3) послови.
Истакнути циљ се не постиже оповргавањем достигнућа
европске економије коју исламисти, исто као и европљани, схва
тају као „ класичну“, односно, „ конвенционалну“4), већ њеним
3) Код Арапа се реч харам пише на два начина и различито се изговара, и стога има бар
два значења: Једно да значи или грешно, порочно и забрањено да се учини, или друго,
да означава свето место, неподложно насиљу и скрнављењу своје чистоте. Реч је, иначе,
семитског порекла, и лингвисти напомињу да су је Арапи изгледа преуз ели од Јевреја.
4) Dr. Asad Zaman: Islamic Economics: Problems and Prospects, DG, IITE, International Isla
mic University of Islamabad, без ознаке године издања, стр. 1.
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оплемењивањем за износ муслиманске привредне етике, из чега
ће проистећи дорађени хомо оецономицус као исламицус5). Главни
извори ове теоет ике се налазе у Корану из VII века, правној пракси
Мухамеда и муслимана приказаној у Шеријату из X века, Мухаме
довом понашању и судовању описаних у муслиманским „ јеван
ђељима“ познатим као хадисима из VIII и IX века, и у историјски
прихваћеној економској пракси на свим исламским локалитетима
путем међусобног саветовања и сагласности заједница и пошто
вањем њихових засебних обичаја – кроз шуру, иџму и урф, све до
данас. Муслимански економски идеолози прихватају и праксу не
муслиманских заједница кад год утврде да је она у складу са њи
ховим схватањем етике. Они следе наводно Мухамедово упутство
које гласи: „Тражи знање макар оно било и у Кини, јер је потрага за
знањем дужност муслимана“ 6).
Исламски теоретичари негују уверење да у муслиманској ве
ри и историјској привредној пракси муслимана, леже бољи вред
носни судови за економско понашање појединца од европских хри
шћанских, хуманистичких и секуларних, и да ће се муслиман, са
гроссо модо прожимањем тим судовима, понашати “друштвеније“
од европљанина. Тиме ће се смањити напетост између индивиду
алних и општих циљева развоја друштва, биће мање спорова и со
цијалних сукоба, а држава ће постати коректор мањег значаја него
у Европи. Муслиман ће далеко мање инсистирати на свом индиви
дуалитету од европског грађанина и помоћу исламских надмоћних
етичких судова руководиће се добробити друштва а не својим лич
ним добром као приоритетом. Он ће се тако понашати и по цену
смањивања свог личног профита и добробити како не би угрозио
интегритет друштва. Он ће пристати на ово не због правне принуде
државе, иако ће она својим законима дефинисати појам друштве
ности, већ због божије награде у рају, под претњом пакла.
Привлачност посмртне награде, и страх од посмртне казне
су основни јемци примене исламске економске етике, а не њена
самостална убедљивост и конкурентска одрживост, иако је она,
мисле исламски теоретичари, свакако и ту боља од европске се
куларне и хуманистичке етике (и од хришћанске), и свакако је у
сагласности са божијим упутствима. И већ самим тим, она је но
силац трајног историјског и неоспорног економског легитимитета.
Иза исламске економије стоји сам бог, при чему једино остаје да
његове заповести данас правоваљано схватимо и приближимо их
5) Заман каже да муслимански економисти нису пружили доказ да човека у економији по
креће ишта више од сопственог интереса. Исто, стр. 3.
6) Chapra, исто, стр. 35, фуз-нота 36.
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суштини коранских одредби, онако како су у далекој правоверној,
„рашидунској“, и накнадној прошлости, то чинили Мухамед, ома
јадски, абасидски, могулски, фатимидски, османски и други кали
фати, и тиме пронели славу ислама по свим захваћеним покрајина
ма и континентима. Тада је, мисле исламски теоретичари, постојао
већи идентитет теологије и друштва него данас.
Првопозвани да тумаче Коран, Шеријат7) и смисао ислам
ских “јеванђеља“ су исламски правници, муфтије(у разним зва
њима), што им осигурава трајан ауторитативни статус у држави
и друштвеној заједници. С обзиром да са божијим назорима нема
расправе, и да је свако опозивање значаја исламске религије злочин
против бога и трајних истина, онда је секуларна и немуслиманска
демократија искључена, чиме се осигурава теократска и једноре
лигијска диктатура. Исламска држава је неспојива са грађанском,
мултинационалном и мултирелигијском идејом равноправности,
односно, европским демократским системом конкуренције идеја.

Прва теоетичка замерка
Главни приговор исламиста европској економији је онтоло
шке природе и упућен је етички голој индивидуи. Европљанин је
наводно човек лишен морала јер се одвојио од религије и објавио
секуларну државу, која следи хуманистичку и грађанску етику без
ослањања на бога. Нема етике без бога, човек је по својој природи
етички нудиста, и вредносне судове му је од Адама до Мухамеда
дао Алах, без којих би човек био на степену нижих бића. Ипак,
европски човек није изгубио сваку везу са етичким системом, бу
дући да индивидуалне конфликте у економији и изван ње, ублажа
ва огромном државом „благостања“, чиме одсуство божанске етике
на нивоу појединца коригује етиком хуманизма на нивоу друштва.
Али, и то милосрђе, правда, солидарност, добротворство, помага
ње, брига за друге и заједницу је изнуђено и другоразредно стање
духа европљанина и више је изазвано себичним политичким рачу
ном да се избегне слом и сукоб у друштву, него етичким системом
којим се унапред непосредно руководи појединац.
7) Шеријат је велика колекција правних правила које установљава Коран и друге религи
озне књиге које муслимани прихватају, затим правила и пресуда које је изрицао Муха
мед, његови велики следбеници и исламски правници – муфтије. Писан је у X веку. По
садржају, он је спој правних правила, казни и пресуда, при чему пресуде служе и као
угледни пример за доношење нових пресуда у сличним ситуац
 ијама претходнима, што
се одвија аналогијом. Сличан је енглеском начелу суђења заснованом на Common Lаw.
Сунитски Шеријат је коначан, и у достигнутом је облику из X века, док је код шиита
већи, јер га они непрекидно увећавају новим правилима и примерима из судске праксе,
што могу наставити све док се из окултација не врати у садашњост нестали дванаести
имам и објави крај овога света.
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Како је то могуће – да европљанин, као појединац, уопште
није ни етичан, али да му је секуларна држава ипак етично корек
тивна, ерго ипсо ипак божанска, многи исламски теоретичари, за
сада, не образлажу. Они налазе да се европљанин са тетурањем
враћа небеској етици тек у макроекономији, јер у микроек ономији
запада у кризу и збрку због bellum onnium contra omnes, где паци
фикаторски реагује тек преко владе и тада решава питања степена
протекционизма, еколошка питања, буџетско финансирање деба
лансираних и фаворизованих економских грана, развојна питања
покрајина, монетарна питања, заједничко школовање, народно
здравље, а потом финансирање одбране и друга општа економска
питања.
Исламски економисти мисле да је европска макроекономија
производ остатка божанске етике у људима, свевишње етике коју
они још нису стигли да искорене хуманизмом, и да због тога она
успева да бар делимично коригује искривљеног ренесансног гра
ђанина. Европљани се спасавају остатком бога у држави. А није
немогуће и да мисле да хуманизам, сам, иако је накарадан у односу
на божји етички систем дат у наредбама у Старом завету и Корану,
доприноси ублажавању предузетничких сукоба и криза у земљи,
јер је ипак какав-такав етички систем, мада мање делотворности
од исламског. Међутим, они ово изричито не наводе.
Исламисти не говоре да је европска микроекономија (поје
динац као улагач и најамник, предузеће, локална самоуправа) део
политичко-економског система и да су правила предузетничког и
трговачког понашања, стандарди, подручја улагања, радно време
и празници, систем локалних такси и опорезивања, правила син
дикалног и коморског удруживања, типови и организација фирми,
добри пословни обичаји, радно-правни спорови, радна равноправ
ност жене, привредно право и трговачки судови – проистекли из
праксе и економске етике тоталне друштвене заједнице која обу
хвата и локални развој, али и светско-историјски „логос“ и њему
засебни етички допринос Европе. Чак је део тог логоса Европа
преузела управо и из ислама, рецимо: Либералну привреду и тр
говину, књиговодство, рачуноводство са трговачком аритметиком,
индијско-арапске бројеве, цесију, идентитет приватне својине и
слободе, право народа на побуну, универзитет, и друга достигнућа.
Исламистима је страно да мисле да нема фундаменталне
етичке разлике између микро и макро економије, јер они ова два
аналитичка дела економије посматрају као две потпуно материјал
но раздвојене економије, а не као целину. Због тога што су европ
ски економисти у XX веку ради лакшег вођења економске поли
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тике методски разврстали подручја привреде на два општа дела
– макро и микро део, муслимански теоретичари су закључили да
су они засновани и на два раздвојена етичка система. Са њиховог
становишта оба су лоша, јер су секуларна и хуманистичка, али је
микро етички систем толико накарадан због прешироке дозволе
индивидуи да наводно буде безочно инвестиционо себична – да
користећи се неморалом улаже само у оно што је од њеног инте
реса, да тај систем тражи спаса у драматичној антикризној макрополитици државе као нади да се може спасти индивидуализована
привреда заснована на издаји бога. Наравно, има исламских аутора
који су свесни да су европске друштвене науке засноване на етици
али да при томе те науке само „скривају етичка и социјална стре
мљења ка секуларним погледима који се сукобљавају са исламским
погледима“.8)
Исламисти мисле да европска антикризна политика државе
не проистиче из самог бића робне економије независно од типа
религије у земљи, не проистиче из инхерентне неспособности љу
ди да тржиштем складно расподеле све друштвене ресурсе, већ из
отпадништва од божијих налога како се ваља понашати у комерци
јалном животу. Зато је повратак Алаху излаз из кризе.

Друга теоетичка замерка
Наредни приговор исламиста проистиче из критике секу
ларног етичког стања европљанина и односи се на циљеве њего
вог економског понашања које је подвргнуто себичним профитер
ством и праву на аморално широку слободу улагања. Исламисти
приговарају европском предузетнику и запосленом становништву
да су „позитивистичке“ природе, односно, да у економији немају
изграђен нормативни систем и да их то доводи до асоцијалног од
носа једних према другима који се испољава у саможивости и идо
латрији индивидуализма.
Они схватају европску либералну теорију као аетичну, и то
не зато што је не познају, већ зато што им одговара да истичу само
оне евроамеричке интерпретаторе који и сами заборављају да је
либерална теорија идеологија ин спе и говоре да је либерална ин
дивидуа инкарнација човековог вечног природног стања, а не ис
8) Dr. Asad Zaman: Lectures on Islamic Economics, 15 lectures, Lecture 2 – Origins of Western
Social Sciences, February-March, 2011, III Faculty, https://sites.google.com/site/asadzaman/.
Заман изричито тврди да су исламски аутори прихватили европску обману да су дру
штвене науке откриле законе људског понашања, и да су “позитивне”, да су одраз при
родног стања, али да таквих закона, у ствари, нема. Постоје само божји закони.
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ход једног дугачког и болног историјског логоса. Човеково природ
ног стање је теоријски модел а не и његов непрекидни и истоврсни
живот кроз миленијуме, и исламисти то знају – јер је либерализам
и њиховог корена. Мухамед је био снажни заговорник слободне
тржишне привреде и антипротекционизма, а либерална економи
ја арапско-персијских калифата, Могула и Турске, је европљанима
добро позната. Ipso facto, Мухамед оповргава корисност нетржи
шних облика привреда које су постојале или постоје истовремено
са античким капитализмом његовог времена. Он је, у односу на
Исусов натурални задружни концепт живота код Јевреја, кога су
ционисти и вулгарни израелски социјалисти преко кибуца незави
сно од њега покушали да развију у XX веку, и у односу на Исусово
одбацивање приватне својине - далеко испред њега. Мухамед је чи
сти заговорник „светости“ приватне својине и тржишне економије,
он је апологета тржишта без монопола и протекционистичке поли
тике. Он је рани Адам Смит, но не само као први идеолог модер
ног либерализма, већ је и први државник који је подигао заставу
слободне трговине - тринаест векова пре француских физиократа
и енглеских либерала, односно, Енглеске у XIX веку.
Али, исламисти, због жеље да оповргну секуларни и хума
нистички модел европског предузетника и европску државу благо
стања, приписују појединцу да је безобзирни и саможиви улагач,
док је држава сувише велика и скупа будући да због конфликтног
сударања појединаца троши више буџетског новца на интервен
ције од нужности. Европска економија је за њих подоптимална и
са становишта микроекономије и макроекономије. Критикујући
кризе, банке, начин решавања европских економских конфликата,
трговачка удружења и монополе, глобалну расподелу привредних
моћи, демократију и идеолошке слободе, и друге чиниоц
 е савреме
не полит-економије, они све слабости глобалне економије сваљују
на идеолошку испразност евроамеричке сфере која је неминова с
обзиром на одвојеност политике и правде од бога.
То што исламисти oдбацују европски модел хуманитета и се
куларности, за њих је само увертира да унесу у политичку арену
нову идеологију, наводно божју, која самим тим и није ствар избо
ра, већ наредбе, и да преко ширења ислама изведу прекомпозицију
светске привреде и расподеле политичке и економске моћи. Међу
тим, исламисти, за сада, не могу да се сложе и формулишу шта би
то била исламска економија и како би требало да исламски „гра
ђанин“, пронађени божји појединац, буде више инвестиционо со
цијалан од Норвежана, Данаца, Енглеза, Јапанаца, Американаца и
других, што ће смањити савремену снагу и типове криза, и вратити
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муслимане у окриље праведне и социјалне божје државе. Проблем
исламиста је то што не могу да формулишу ни ефикасну теориј
ску критику секуларизма, либерализма и демократског политичког
система, као што не могу да конструишу ни оперативни модел но
ве алтернативе глобалном тржишном друштву. То не значи да им
је свака критика безуспешна и лишена друштвеног смисла. Они
не прихватају ниједну бившу ни текућу европску теоријско-поли
тичку критику комерцијалног друштва и светске расподеле моћи
(социјализам, фашизам, перонистички корпоративизам, нацизам,
комунизам, феминизам, неолиберализам, социјалдемократију и др
- свакако и са много прихватљивих разлога за то), и говорећи о
исламској парадигми, они се надају да ће она блеснути са новим
одговорима.
Неки међу њима одбацују покушаје да се конструише и
арапски, односно, исламски социјализам, како се то покушавало
од 50-70 година XX века (Магреб, Пакистан до Зије ул Хака), јер
је он био везан за совјетску и кинеску социјалистичку сферу моћи.
Атеизам комуниста је ту исламистима параван да захтевају ново
структуирање система моћи. Ајатолах Талегани у Ирану каже: „
Исламска економија се не заснива ни на неограниченом слободном
индивидуалном власништву које резултује у разузданом капитали
зму, нити на јавном власништву које води у потпуно поништавање
индивидуалне слободе“ 9). А опет, неким исламским мислиоцима
се баш допада идеја социјализма, додуше, не и са атеизмом у себи,
што је на промарксистичкој максими о комунизму јасно истакао
председник Исламске Републике Ирана Абул Хасан Бани Садр у
својој књизи „ Исламска економија“ када је казао: „Производити
у складу са индивидуалним могућностима, а трошити у складу са
врлинама“ 10).

НАЧЕЛА
Савремени исламисти, посебно деобанди и вехабисти, инси
стирају на два начела у финансијском пословању која се разликују
од конвенционалних. Једно се односи на забрану исплате камате
на штедњу, кредите и неке вредносне хартије – оно се зове риба,
док се друго односи на забрањене производње и услуге (харам),
повећавање правде при расподели губитака и смањење ризика од
брзоплетих инвестиција у финансијском пословању – и зове се гха
рар. Ниједно поменуто правило није исцрпно пореклом исламско,
9) Saeed Mortazavi, Political Economy of Islam, Humboldt State University, 2003, стр.79.
10) Mortazavi, исто, стр. 81.
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већ им је корен у јудаизму, Старом и Новом завету, грчко-римској
пракси, као и у класичној грчкој филозофији аристотелијанске и
платонске оријентације, у хиндуизму и будизму. Ислам је та начела
преузео и данас их кроз речи фундаменталиста реинтерпретира у
складу са новим облицима економског понашања. Он то посебно
чини од 1940. године, када је Пакистанац, Маулана Абул Ала Мау
дуди, отац модерног екстремног исламизма, почео да конструише
правила исламске економије.
Начело забране наплате камате у финансијској историји му
слимана никада није стриктно и без контраверзи схватано, неза
висно од, чини се, јасног става Корана (сура Ал Бакара, 2: 275, 2:
276, 2: 278, сура Али Имран, 3: 130, и друге), јер је оповргавано и
фатвама реис ул улема. Тако је у Турској у XVI веку, за време Су
лејмана Величанственог, његов врховни муфтија, шеик ул ислам,
Ебусуд Ефенди, донео фатву којом је оправдао завођење камате,
готово истовремено када је на Западу, у Шпанији, доминиканац
Франциско де Виторија на универзитету у Саламанки учинио то
исто, док је у савременом добу то учинио египатски велики имам
џамије Ал Азхар у Каиру, Шеик Мухамед Сајед Тантави. Он је
1989. године оправдао неке облике камати (на државне обвезнице,
на сукук). Због двосмислености арапске речи риба, која означава и
зеленаштво и камату, заступници каматаносног капитала говоре да
је Мухамед био само против зеленашења, које је код преисламских
Арабљана било веома раширено.
Можда није лако разумети због чега би Мухамед, као успе
шан трговац и заговорник веома праведног трговачког права, мо
гао у начелу бити противник профита на кредитни капитал и да
писци Корана после његове смрти нису схватали да је он једино
био против зеленаштва. Но, то је тешко доказивати. Њега наизглед
више појашњава кредитна историја исламске хемисфере у којој
је укамаћивање дугова била редован поступак у поверилачко-ду
жничким односима, али то не би смело без поговора да се схвати
као право тумачење пословних кругова његових ставова. Можда
је укамаћивање пре било тврдокорни поступак који се одржавао
инхеренцијом саме хиљадугодишње природе кредита, независно
од исламске мрзовоље према камати. Због тога се у исламу укама
ћивање капитала сврстава у четврти смртни грех, од седам њих,
одмах иза неверице у бога, одавања чаробњаштву и неоправданом
убиству. То свакако посредно говори о распрострањености укама
ћивања упркос коранским забранама, али не доказује да је Муха
мед био погрешно схваћен. Како и рана хришћанска теоек ономија
забрањује камату све до далеко у Средњи век, када тек од енглеског
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краља Хенрија VIII у XVI веку бива правно дозвољена, то говори
да је економско разумевање Талмуда, Торе, Михне, Новог завета и
других списа и код хришћана и муслимана било подједнако. Није
се разликовала нормална цена капитала, „нормална камата“, од зе
ленашке, нити се камата начелно дозвољавала.
Па ипак, хришћанство је дозвољавало позајмљивање новца
на камату нехришћанима. Уосталом, као и јудаизам пре њега. Ра
но хришћанство је дозвољавало и узимање кредита на камату од
неверника, посебно Јевреја, као што су и Јевреји узимали камато
носне кредите од нејевреја. Савремени кредитни однос се проби
јао кроз интеррелигијску кооперацију. Европљани су под утицајем
италијанских Јевреја, који су живели у Ломбардији и били залага
оничари, забрану укамићавања заобилазили и поступком познатим
као contractum trinius све док нису прешли на директно укамаћи
вање. Овај поступак, contractum trinius, се сводио на то да се ду
жник обавеже да ће профит од кредита узети тек пошто претходно
исплати цео профит повериоцу који је зарадио до одређене вели
чине, и да дужник повериоцу мора унапред и бесповратно платити
обештећење за случај своје пропасти, иако се она не мора догоди
ти. Јемчење повраћаја кредита се одвијало и помоћу заложених не
кретнина – ово су посебно развили Темплари. Црква је одобравала
contractum trinius и у вези са њим подржавала и насилну наплату
кредита некретнинама, јер је овакво пословање било слично оном
традиционалном предхришћанском банкарству на Блиском истоку
против којег Исус није устао. Црква није имала ништа против за
лагаоница, иако оне имплицитно послују на начелу камате будући
да клијенту дају новац на зајам који је испод вредности његовог
предмета који је дао у јемство, а када клијент хоће да га откупи,
мора дати више новца него што је добио на зајам11).
Ово данас на сличан начин понављају муслиманске банке.
Оне неће штедишама исплатити камату на њихове улоге и неће на
платити камату својим кредитним дужницима, али ће то ипак ура
дити на заобилазан начин, помоћу поступака који се зову мурабаха
и мудараба. Штедиша ће добити награду за верност банци - што
је исто што и пасивна камата, док ће кредитни дужници платити
банци профит што је она уместо њих купила робу коју они желе да
купе - што је исто што и активна камата. При овим пословима бан
ке наплаћују камате које су често далеко веће од конвенционалних
11) У Европи је каматоносни капитал у потпуности оправдан у радовима холандског калви
нисте Клода Сомеза (Claude Saumaise, латинизовано Claudius Salmasius, 1588-1653), по
чев од текста De usuris liber из 1630. који је разрађиван све до 1645. Али, рехабилитаци
ја камате је започета раније, посебно од шпанског доминиканца Франциска де Виторије
на универзитету у Саламанки, у XVI веку. На томе су упоредо радили и португалски
доминиканци на универзитету у Коимбри.
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и иду на зеленашке висине. Исламски банкар каже: „ Цена да одеш
у рај је око 50 одсто“.12) Осим тога, банке траже да поверилац јем
чи враћање кредита непокретном имовином, а може и државним
обвезницама које се зову сукук и које доносе фиксирану камату –
јер су оне, упркос Корану, проглашене за халал, дозвољен посао.13)
Ове државне обвезнице су 100% покривене некаквом некретнином
у јавном власништву, чиме држава јемчи да ће купцима ових па
пира вратити новац у случају пропасти свог инвестиционог циља.
Теоекономска начела ислама се своде на халал и харам, на
дозвољено и забрањено. Постоји између ова два начела и макрух,
што означава нешто што је правно дозвољено мада је етички непо
жељно (код неких пушење, неумерено ритуално трошење воде), и
овај принцип се заснива на етичкој дедукцији верских списа, а не
и на њиховим изравним наредбама. Та начела нису готово ника
ква новост за велике предисламске религије, јер се расуто налазе у
њима – посебно у јудаизму, браманизму, будизму, зороастранизму,
хришћанству и другим. Она су, када је у питању исхрана, хигије
на и располагање водом, упадљиво везане за климатски појас свог
порекла и медицинска достигнућа Старог века, али проистичу и из
непожељних учинака дотадашње економске праксе.
Исламски фундаменталисти оживотворују старе економске
забране тако што заговарају њихову дословну примену не само у
традиционалном облику, већ смисао религијских забрана проши
рују и на нове облике производње и финансија, као и на комерци
јалне облике културе и забаве. То је само део њиховог настојања да
изграде исламски систем и у политичком уређењу, општој култури
и образовању, породичном праву, социјалној политици, систему
казни и у другим подручјима живота. Они су ехо новог социјалног
инжењеринга после неуспеха европских фашиста, нациста и кому
ниста да створе нова друштва, али и неслагања са многим култур
ним вредностима европског либералног света. Но, у економији, где
се улажу изузетни напори да се формира алтернативна тржишна
економија на теоначелима, исламски фундаменталисти, у ствари,
нису раширили велики маневарски простор. За сада, они у области
потрошње углавном понављају старозаветна библијска ограниче
ња у исхрани људи, а у производно-финансијској сфери усредсре
ђују се на забрањивању извесних производњи и услуга везаних за
12) Richard Morais: „ Don’t Call it Interest“, Forbes, 07.23.07, навео Alexader R. Alexiev: „The
Wages of Extremism“, The Hudson Institute, 2011, стр. 101.
13) У марту 2008.године је Шеик Мухамед Таки Османи (Shiekh Muhammad Taqi Usmani),
у својству члана Рачуноводствене и ревизорске организације за исламске финансијске
установе у Бахреин
 у (the Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Insti
tution – AAOIFI), казао да је 85% исламских државних обвезница у ствари неисламско.
Према: news. bbc.co.uk od 11.decembra, 2009.
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непожељне месарске производе, коцкарске и ласцивне услуге, и
забрану јемчења неких унапред фиксираних доходака – јер их сма
трају неправедним, мада не и економски неучинковитим.
Практично, њихова интервенција се своди на избегавање ка
мате и на утврђивање поделе одговорности поверилаца и дужника
код комерцијалних банкарских кредита. Камата на државне креди
те је изостављена од забрана, као и све ренте на некретнине. Оне
су дозвољене, оне су халал. То је сувише мало да би се створила
читава нова тржишна економија. А потрошачка ограничења, на ко
јима уплићу законе државе – као код алкохола, код забране исхране
крвавим животињским месом (не и рибе), код забране потрошње
свињетине, зечетине и др, они више покушавају да у име бога об
нове верску дисциплину и контролу становништва ради власти,
него што у савременој глобалној потрошачкој пракси могу прона
ћи оправдања за придржавање старих забрана из Старог века. Ни
настојање да исламисти установе видно другачије од европљана
економско поимање речи правда, умереност, избегавање загађе
ности природе и дародавство, још није стигло до мањих социјал
них разлика у становништву од европских, нити се приближило
европским резултатима у екологији и бризи за немоћне и деприви
леговане. Гини индекс диструбуционе правде европљана је далеко
повољнији него у земљама исламске провенијенције независно од
богатства њихових владајућих елита, било да су то наследни шеи
кати, краљевства, војне диктатуре или изборне владе.
Но, то, бар за сада, још не обесхрабрује исламисте да одба
цују праксу евроамеричке хемисфере у којој се установа државе
више не користи за наметање законске верске дисциплине, што је
у складу са пребацивањем религије у приватно право индивидуе,
док је „конкуренција“ религија у Европи законом загарантована
(мада постоје и државне религије – Норвешка, Енглеска) све док
се она не злоупотреби ради оспоравања статуса либералне и секу
ларне државе. Нема сумње да ће исламисти наставити са потрагом
за одговором да ли су могуће системски другачије финансије и еко
номија од европских независно од неповољних налаза попут Ма
џидовљеве која каже14): „ Исход показује да исламске банке имају
веће трошкове и смањене резултате у поређењу са конвенционал
ним банкама“.

14) Mariani Abdul Majid, The Efficiency of Islamic and Conventional Banks, Aston University,
стр 2, 2008. Она каже: „The results show that Islamic banks have higher costs and reduced
outputs relative to conventional banks“.
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ДЕФИНИЦИЈЕ
Исламисти су још увек далеко од међусобне сагласности око
тога шта је исламска економија. Готово да сваки аутор има своју
одредбу о том предмету, што одражава огромне тешкоће да се отрг
ну од савремене тржишне економије и установа цивилне државе,
али и указује на стартну разнородност њиховог разумевања опера
тивног превођења економске идеологије Корана у модеран економ
ски систем и политику. Сам Мухамед Чапра је изнео ове разлике
наводећи засебна схватања муслиманских аутора15):
● Исламска економија је знање и примена шеријатских за
брана и правила која спречавају неправде у стицању и
расподели материјалних добара да би се осигурало задо
вољство људских бића и омогућило им да се придржа
вају обавеза пред Алахом и друштвом – С. М. Хасануз
Заман.
● Исламска економија је друштвена наука која истражује
економске проблеме људи тако што је прожета ислам
ским вредностима – М. А. Маман.
● Исламска економија је систематски напор да се разуме
економски проблем и човеково понашање у вези са њим
из исламске перспективе – Кхуршид Ахмад.
● Исламска економија је одговор муслиманских мисли
лаца на економске изазове свог времена. У том погледу
њима помажу Коран и суне, као и разум и искуство – М.
Неџудалах Сидики.
● Исламска економија тежи истраживању о људској до
бробити постигнутој на организовању земаљских ресур
са на основу сарадње и са-учешћа – М. Акрам Кан.
● Исламска економија је представник муслиманског пона
шања у типичном муслиманском друштву – Сајед Наваб
Хајдер Накви.
Овим дефиницијама придодајемо и ону, коју је лансирао Ма
судул Алам Кудури у 1974. години, када је тврдио да је он, уједно, и
први који је установио политичку економију ислама као науку16): „
Исламска политичка економија је студија о међусобним односима
15) Chapra, исто, стр. 33, фуз-нота 32.
16) Dr. Masudul Alam Chouduri, Islamic Political Economy, Introducing Islamic Political Eco
nomy, http://faculty.uccb.ns.ca/mchoudury/pe.htm, навео Драган Веселинов, Мухамед на
Исусовом крсту политичка економија ислама, Чигоја штампа, Београд, 2009, стр.19.
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политичког уређења (шура) и еколошког уређења у чији подсистем
спада тржиште“.
Дефиниција исламске економије има још, али њихово на
брајање не би разјаснило шта се под њом подразумева, већ би са
мо појачало уверење да је она производ идеолошке нејасноће из
XX века коју је започео већ поменути Маулама Абул Ала Маудуди
(1903-79), и која се до данас не рашчишћава. Она је далеко више
била позив на отпор европском колонијализму и многим европ
ским културним и политичким вредностима. За сада, она има више
политичку него било коју другу вредност, и служи као парола за
окупљање муслиманског становништва ради редистрибуције свет
ских односа моћи, мада служи и као начин за одбрану појединих
тврдих кланова на власти који на спољњем непријатељу, противни
цима Алаха, граде оправдање за унутрашњу доминацију. Занос око
изградње исламске економије, разуме се, посебно негују муфтије и
теолози старе идеје о божјој држави на земљи, јер то јача њихову
„касту“ правоверних тумача бога пред верницима. Али, историја
Европе их често онеспокојава, јер је она у мукама установила да не
вреди неговати политичку привилегију на трајни идеолошки моно
пол ужи од либералног концепта грађанске, а не деистичке, и било
које друге државе у индустријском друштву. Исламске државе су
још увек на путу ка модерној економији и савременим тржишним
установама – укључујући и образовање синдиката, професионал
них удружења, привредних комора, удружења потрошача, и других
установа друштвене економске комуникације и социјалне равно
правности, и чекају их још већи изазови од постојећих при поку
шају да их прожму исламистичком интерпретацијом вере.
За сада, не постоји исламска тржишна економија. Неки му
слимански економисти говоре да ни у савременом финансијском
систему за који се тврди да је у складу са Шеријатом није дошло ни
до каквих адаптирања. Асад Заман каже: „ Када се говори о томе
да исламске финансијске установе представљају преобликовани
исламски закон у складу са захтевима савремености, оне пре пред
стављају промашај него успех исламске економије“.17) Оно што би
могло да опстане као „исламско“, осим неколико захтева у вези
кредитних односа и трговачке сигурности, јесу само специфични
буџетски захтеви у редистрибуцији дела националног дохотка по
потрошачким циљевима који су у складу са локалним културним
формулама и обрасцима у традиционалном понашању. Макрое
17) Dr. Asad Zaman: Islamic Economics: Problems and Prospects, DG, IITE, International Uni
versity of Islamabad, str. 1. Његов став је овај: „To the extent that islamic financial institu
tions represent the reshaping of Islamic Laws in accordance with the demands of modernity,
these represent the failure rather than succsess of Islamic Economics“.
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кономска правда може бити у исламским земљама од прилике до
прилике различита од европских модела буџетске потрошње, но то
не ствара исламску економију, већ је део „ националног“ колорита
територије у питању. Али у систему алокације земље, рада и капи
тала, и у позицији предузетника, нема издвојене исламске еконо
мије у односу на глобално, светско тржиште. Исламистичка етика,
за сада, није загосподарила економијом.

***
Парадигма о исламској економији која је настала у првој
половини XX века представљала је део четвороструког напора
исламистичких теолога да обликују своје друштвене заједнице у
складу са својим тумачењем ислама. Ти напори су се усредсреди
ли на ово: Прво, на ослобађање муслиманске сфере од европског
колонијализма; Друго, да буду прилог новом социјалном инже
њерингу изван европске сфере који је искушаван у добу настанка
исламизма после Првог светског рата - социјализам, фашизам, на
цизам - покушајем стварања новог, панисламског калифата. Еле
менат тог инжењеринга је покушај одвајања муслиманског света
од европске секуларне и грађанске етике цивилног друштва са кри
тиком либералног и социјал-демократског уређења; Треће, да кон
струисањем независне политичке економије од европске обнове и
појачају примат религијске идеологије о друштву и тиме спрече
равноправну конкуренцију идеологија и вера у либералном демо
кратском окружењу. Циљ исламистичких теолога је да оправдају
једноверску диктатуру и теократски систем; Четврто, као дериват
који неминовно проистиче из претходних покушаја, да осигурају
трајну идеолошку и политичку супрематију муфтијске „класе“ над
муслиманским становништвом.
Поменути циљеви су заједнички и сунитским и шиитским
исламистима.
Исламистички покушај да из ислама издвоје нову економску
идеологију и на њој заснују нове економске установе и воде еко
номску политику, аутор је именовао теоекономијом.
Исламски економисти упозоравају да до сада у муслиман
ским државама, као и изван њих, није створена нова тржишна
економија у односу на савремену европску економију. Појединач
не исламистичке интервенције су се понајвише збиле око неких
поступака у кредитно-банкарском и финансијском систему. То
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се, пре свега, односи на избегавање обрачунавања профита банке
под именом „камата“, иако се она на заобилазан начин урачунава
као цена капитала. Остале интервенције су у емитовању држав
ним обвезницама, осигурању, и у стварању списка дозвољених и
забрањених производњи и врста трговине. Буџетска потрошња у
муслиманским земљама је део структуре социјал-демократске др
жаве независно од индивидуалних разлика међу њима. Укупан
опсег интервенција које се позивају на исламску оригиналност је
занемарљив, иако су поједини поступци историјски оригинални,
али и поред тога, он је снажно критикован од самих исламских
аутора. Но, у домену смањивања економских разлика у потрошњи
становништва, исламистима и даље стоје на располагању бројне
традиционалне форме прерасподеле друштвене имовине за које
неки истраживачи тврде18): „ Ислам нуди богати опсег средстава и
неконвенционалних поступака који, ако се искористе у свом духу,
могу водити до смањеног сиромаштва и неједнакости у муслиман
ским земљама оболелих од масовне немаштине“.
Исламски аутори до сада нису засновали опште прихваћену
дефиницију исламске економије. Дефиниција исламске економије
има још, али њихово набрајање не разјашњава шта се под њом под
разумева, већ само појачава уверење да је она производ идеолошке
нејасноће из XX века коју је започео Маулама Абул Ала Маудуди
(1903-79), и која се до данас не рашчишћава. Она је далеко више
била позив на отпор европском колонијализму и многим европ
ским културним и политичким вредностима. За сада, она има више
политичку него било коју другу вредност, и служи као парола за
окупљање муслиманског становништва ради редистрибуције свет
ских односа моћи, мада служи и као начин за одбрану појединих
тврдих кланова на власти који на спољњем непријатељу, противни
цима Алаха, граде оправдање за унутрашњу доминацију. Занос око
изградње исламске економије, разуме се, посебно негују муфтије и
теолози старе идеје о божјој држави на земљи, јер то јача њихову
„касту“ правоверних тумача бога пред верницима. Али, историја
Европе их често онеспокојава, јер је она у мукама установила да не
вреди неговати политичку привилегију на трајни идеолошки моно
пол ужи од либералног концепта грађанске, а не деистичке, и било
које друге државе у индустријском друштву. Исламске државе су
18) Mahmoud Mohieldin, Zamir Iqbal, Ahmed Roston, Xiaochen Fu, The Rrole of Islamic Fi
nance in Enhancing Financial Inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) Co
untries, The World Bank, Islamic Economics and Finance Group, December 2011, Abstract.
Они кажу: “Islam offers a rich set of instruments and unconventional approaches, which, if
implemented in true spirit, can lead to reduced poverty and inequality in Muslim countries
plagued by massive poverty”.
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још увек на путу ка модерној економији и савременим тржишним
установама – укључујући и образовање синдиката, професионал
них удружења, привредних комора, удружења потрошача, и других
установа друштвене економске комуникације и социјалне равно
правности, и чекају их још већи изазови од постојећих при поку
шају да их прожму исламистичком интерпретацијом вере.

ЛИТЕРАТУРА
Kahf Dr. Monzer, The Economic Role of State in Islam, Dakka, Bangladesh, 1991.
Lapidus Ira M., A History of Islamic Societies, Cambridge University Press, 2002.
Mahmoud Mohieldin, Zamir Iqbal, Ahmed Rostom, Xiaochen Fu, The Role of
Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in Organization of Islamic
Cooperation (OIC) Countries, World Bank, islamic Economics and Finance
Working Group, Dec. 2011.
Mariani Abdul Majid, Efficiency of Conventional and Islamic Banks, Aston Uni
versity, 2008.
Dr. Masudul Alam Choudury, Islamic Political Economy, Introducing Islamic Po
litical Economy, http://faculty.uccb.ns.ca/mchoudury/pe.htm.
Morais Richard, Don’ t Call it Interest, Forbes, 07.23.07, навео Alexader R. Ale
xiev, The Wages of Extremists, The Hudson Institute, 2011.
Mortazavi Saeed, Ph.D., Political Economy of Islam, Humboldt State University,
2003.
Sambur Bilal, „The Great Transformation of Political Islam in Turkey: The Case of
Justice and Development Party and Erdogan“, European Journal of Economic
and Political Studies, 2009.
Umar Chapra Dr. Muhammad, What is Islamic Economy, Islamic Development
Bank, Islamic Research and Training Institute, Jaddah, 2001.
Zaman Dr.Asad, Islamic Economics: Problems and Prospects, DG, IITE, Interna
tional University of Islamabad, без објављене године издања.
Драган Веселинов, Мухамед на Исусовом крсту – политичка економија исла
ма, Чигоја штампа, Београд, 2009.

Dragan Veselinov
ISLAMIC ECONOMY - THEOCONOMY IN АTTEMPT
Resume
This essay deals with the theoretical attempt of islamic authors to
base economy named Islamic Economy. This one should be established
as an alternative to global market economy and European liberal econo
mic theory, as well as secular state and humanistic ethics. The subject of
research of this paper is related to religious principles, scientific notions
and economic policies applied by Islamic states and business compani
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es. The essay ends by quoting islamic authors expressing their different
wievs of the essence of the Islamic economy and their assertations of
non-existence of the Islamic economy yet.
Key words: theoeconomics; islamic economy; goal of islamic economy; theo
ethical remarks to liberal economic theory; halal and haram busi
ness; definitions of the islamic economics.
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СТАВОВИ ИСЛАМСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
У СРБИЈИ ПРЕМА ИЗРАЕЛУ*
Сажетак
У Србији постоје три исламске заједнице (ИЗ): „Исламска
заједница Србије”, „Исламска заједница у Србији” и „Исламска за
једница Косова”. Све оне имају политичке ставове према Израел у
и Палестини уопште. Исламска заједница Србије се налази на те
риторији Србије и потребно је да има добру сарадњу са државом.
Зато јој је циљ да не даје изјаве које би се разликовале од званичне
политике Србије. Званична политика Србије је да Израел има сво
је право на постојање у оквиру безбедних граница. ИЗ у Србији
према Израелу има исти однос као ИЗ Босне и Херцеговине. Каква
је та позиција види се из чињенице да БиХ има статус посматра
ча у ОИС (Организацији исламске сарадње). И коначно Исламска
заједница Косова која је вахабизирана и као таква има исти однос
према Израел у какав имају сви вахабити.
Кључне речи: исламске заједнице, Израел, ставови, вахабити, Србија

У републици Србији у овом моменту постоје три, једна од
друге независне исламске заједница: Исламска заједница Србије
(ИЗС)1); Исламска заједница у Србији (ИЗ у С)2) и Исламска зајед
ница Косова и Метохије (ИЗ КИМ)3). Ове три исламске заједни
це се позивају на јединствену догму4). Све три негују ханефитску
*

Овај рад је настао као резултата рада на пројекту бр. 179008 који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
1) http://www.rijaset.rs/news.php (Доступно 21.6.20113.)
2) http://islamskazajednica.org (Доступно 21.6.20113.)
3) http://bislame.net (Доступно 21.6.20113.)
4) Нухић Мехмедалија, „Концепција исламског погледа на рјешавање конфликата у новој
архитектури балканског региона”, Национални интерес, 1/2010.
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школу сунитског ислама као своје учење. Са те тачке гледишта у
принципу имају идентичне ставове по свим питањима која су ве
зана за саму исламску догму. Али се у односу према политичком
животу Србије виде јасне разлике код сваке од ове три заједнице.
Тако је ИЗС српска заједница, не у етничком него у смислу да је
формирана у републици Србији, да свој центар има у Србији и да
своју судбину везује за српску државу. За разлику од тога ИЗу С
је заједница која је везана за ИЗ БИХ. Према уставу ИЗ БИХ члан
1”Исламска заједница у Босни и Херцеговини је једна и јединстве
на заједница муслимана у Босни и Херцеговини, Бошњака изван
домовине и других муслимана који је прихватају као своју. Меши
хат Исламске заједнице Санџака, Мешихат Исламске заједнице у
Хрватској и Мешихат Исламске заједнице у Словенији, саставни
су дио Исламске заједнице у Босни и Херцеговини.”5). Ова чиње
ница је потврђена највишим правним актом ИЗу С, Уставом. Тамо
у члану 72 стоји „Предсједник Мешихата предлаже реису-л-уле
ми издавање мураселе муфтијама”6). Према томе ИЗ у С има свој
духовни и административни центар у независној држави БИХ. Са
друге стране ИЗ КИМ делује на територији Србије која се противправно отцепила и прогласила независност те територије под име
ном Косово. Са те тачке гледишта видљиво је да ове три исламске
верске заједнице заједнице делују у друкчијим политичким окол
ностима. Са те тачке гледишта у овом тексту ћемо покушати да
покажемо како се три постојеће исламске заједнице понашају пре
ма Израелу. Дакле поћи ћемо од тога да се све три позивају на на
чињеницу да су у део укупне исламске заједнице- уме. Затим ће
мо представити какав је генерални став светске исламске уме и на
крају анализирати да ли се у понашању ове три заједнице према
Израелу виде разлике у односу на општи исламски став. Како се
види предметно се ова анализа случаја сврстава у проучавање од
носа религије и политике, којим се бави политикологија религије.7)
Што се тиче општег исламског става он произилази из ислам
ске концепције међународних односа. Та концепција подразумева
да сви муслимани чине једну заједницу8). Затим да се ислам изра
жава кроз исламско право које је персонално, дакле мора се при
мењивати на сваког муслимана ма где живео. Самим тим примена
5) Устав Исламске зеједнице БИХ, Сарајево, 1997.
6) http://mesihat.org/index.php?option=com_ezine&task=read&page=2&category=13&artic
le=24
7) Мирољуб Јевтић, „Political Science and Religion”, Политикологија религије, 1/2007.
8) Јевтић Мирољуб, „Арабизација нерапских муслимана и антроплошка промена Арапа”,
Политичка ревија, 1/2013.
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исламског права на сваком делу планете, а муслимана има свуда ,
значи укидање сваког другог правног поретка у име јединственог
исламског поретка , који треба да обухвати цео свет. Или изузима
ње муслимана од правног поретка неисламске државе у којој живи.
А то је логично немогуће. Са те тачке гледишта Израел нема право
на постојање, као ни једна друга држава у којој се не примењује
исламско право9).
Ова општа чињеница је нашла своју конкретну примену и по
литици Организације исламске сарадње (ОИС). Ова организација
окупља све муслиманске земље. У њеној резолуцији, број 5/3-P(IS)
са трећег самита одржаног у Меки у Саудијској Арабији, посвеће
ној џихаду стоји „...последично томе одлучују једногласно(земље
чланице. прим М. Ј) да је свети џихад задатак наложен свим мусли
манима и муслиманкама у складу са шеријатом и исламском тра
дицијом. Сви муслимани било да живе у исламским земљама или
изван њих су позвани да изврше тај задатак, свако према својим
способностима, да испуне обавезе које им диктира чињеница да
су сви муслимани браћа и обавезу да реализују право према про
писима свемогућег Бога. Муслиманске земље проглашавајући свој
свети џихад чији је циљ спашавање Ал Кудса (Јерусалима), победа
палестинског народа и ослобођење окупираних арапских терито
рија, желе да кажу читавом свету да исламска концепција светог
џихада не сме да буде ни лоше објашњења нити лоше схваћена и
да су сви практични кораци које он захтева предузети у складу са
исламским прописима и на основу непрекидних договора међу му
слиманским државама”10).
На основу ове изјаве види се да је, резолуцијом најзначајније
међународне институције исламског света, свим муслиманима и
муслиманкама ма где да живе наређено да узму учешће у џихаду
чији је циљ ослобађање Јерусалима, али и повлачење Израела са
свих окупираних арапских територија, тако их муслимани виде. А
то је према исламској концепцији читава територија Израела.
Са протоком времена и интензивирањем преговора између
Израела и Арапа уопште, а затим Израелаца и Палестинаца, до
шло је до извесног ублажавања овог става. Па се по неким актима
може закључити да део муслимана формално одустаје од тоталног
уништења Израела, али се што се Јерусалима тиче, посебно дела у
коме су света места, ништа није променилo. Значи верски задатак
свих муслимана према мишљењу ОИС јесте протеривање Израел а
9) Мирољуб Јевтић, „Џихад у савременим међународним односима”, Теме, 4/2007.
10) http://www.oic-oci.org/english/conf/is/3/3rd-is-sum%28political%29.htm#05
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из Јерусалима који би по замисли ОИС требало да буде главни град
будуће палестинске државе. Према члану 21 Повеље ОИС” Седи
ште организације ће бити у граду Џеди до ослобођења Ал Кудса
(Јерусалима) који ће постати стално седиште организације”11)
Оно што је веома важно јесте да ОИС није халифат, дакле
није оно што је била јединствена исламска држава. Она је само
сурогат претпостављене исламске јединствене државе. Дакле ње
на резолуција по питању Јерусалима нема карактер фетве (верскоправно мишљење које издаје верско правни ауторитет која се мора
извршити). Али са обзиром на чињеницу да су у земљама ОИС
све исламске институције: света места, најзначајнији универзите
ти, онда је јасно да све те институције стоје иза резолуције о Је
русалиму и сви муслимани то тако схватају. Друга је ствар шта о
томе хоће да отворено кажу. За нас је веома важно да је Албанија
пуноправни члан ОИС12), самим тим прихвата њене резолуције па
и ову о Јерусалиму. Са друге стране Босна и Херцеговина има ста
тус посматрача и није у пуноправном чланству само зато што то не
дозвољавају Република Српска и хрватски део Федерације Босне и
Херцеговине13).
Када смо тако представили ситуацију сада ћемо погледати
како oве ИЗ третирају проблем Палестине кроз своје конкретне ак
те и изјаве.
Kао полазна основа за схватање какав је став ИЗС према пи
тању Јерусалима треба цитирати Устав ИЗС где стоји у члану 4
„Исламска заједница Србије неодвојиви је део исламскога умме
та”14). Самим тиме види се да у општем смислу ИЗС прихвата све
ставове светске исламске заједнице као своје. А питање Јерусали
ма је једно од најважнијих питања исламске уме. Међутим оно што
је важно јесте чињеница да је ИЗС веома рањива организација. Она
је слабија од ИЗу С јер је изолована од ИЗ БИХ. А како је ИЗ БИХ
главни представник муслимана са простора бивше Југославије, то
све исламске земље слушају шта ИЗ БИХ мисли о било коме, ко
покушава да представља муслимане са ових прoстора. Због утица
ја ИЗ БИХ на Турску ИЗС је изолована на нашим просторима. О
томе отворено говори реис ул улема(поглавар) ИЗС Адем Зилкић.
Он каже да је блискост између Турске и његове заједнице престала,
због утицаја бившег поглавара ИЗ БИХ Мустафе Церића, исто тако
11) http://www.oic-oci.org/page_detail.asp?p_id=53
12) http://www.oic-oci.org/member_states.asp
13) http://www.oic-oci.org/page_detail.asp?p_id=179
14) http://www.rijaset.rs/articles.php?article_id=1
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додаје да су самим тим односи његове заједнице и ИЗ БИХ ника
кви15). Тако постаје јасно да је ИЗС слабија од ИЗу С. Ако је тако
изолована од босанских муслимана, који су њихова матица, јасно
колико им је легитимитет слабији. Због свега тога та заједница мо
ра да се ослања на државне власти у Србији и да следи политику
државе Србије. А политика државе Србије према Израел у је прија
тељска. Због свега тога ИЗС је оптерећена својим проблемима и не
може много да се бави питањима исламске уме. Нити то сме, ако
се политика исламске уме разликује од званичне политике државе
Србије. Зато је тешко у њеним официјелним ставовима тражити
какав је став према тако осетљивом питању какво је питање Јеру
салима и Израела. Али општи исламски став је јасан. Поменутом
резолуцијом ОИС Израелу је објављен џихад. И ИЗС не може бити
против њега. Јер би у супротном била на опасном путу да буде оп
тужена за напуштање ислама. За шта је већ оптуживана због ситуа
ције у земљи. Бивши поглавар ИЗ БИХ Мустафа Церић је поводом
тога издао фетву којом је позвао муслимане да одбију послушност
Адему Зилкићу16).
Зато се ставови ИЗС морају тражити индиректно. Какво је
мишљење о Израел у посредно се може видети поводом догађаја
везаног за брод „Мави Мармара” који је из Турске кренуо у Газу да
додели помоћ тамошњем становништву у мају 2010. године. Добро
је познато да је дошло до инцидента у коме је било жртава. Пово
дом тога Старешинство ИЗС је издало саопштење из кога се може
видети како оно гледа на Израел. У саопштењу стоји „Реису-л-уле
ма Исламске заједнице Србије Адем еф. Зилкић издао је препоруку
поводом трагичне погибије турских држављана у међународном
хуманитарном конвоју на путу за Газу, да се у свим џамијама у
Србији након данашње обавезне петковне молитве – џума намаза,
обави специјална молитва за умрле – џеназа намаз у одсуству, те да
се на такав начин ода последња почаст овим невиним жртвама.17)
Чини нам се, да ако се узму у обзир све чињенице везане за тај
случај, чињенице које су светској јавности добро познате, да није
тешко закључити какав је став ИЗС према Израелу.
Друга ИЗ из Србије чији нас став према Израел у занима је
сте ИЗу С. Полазни став ИЗу С према Јерусалиму може се видети
из хронологије о Палестини који ова заједница штампа. Тамо стоји
15) Данас, Београд 14.5.2013. стр. 5.
16) http://www.dnevni-list.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=31839:ce
ri-protiv-zilkia-fetva-za-nove-vjerske-i-politike-sukobe-podjele-i-prevlast&catid=1:dogaa
ji&Itemid=2(доступно 15.5.2013.)
17) http://www.rijaset.rs/news.php?rowstart=22 (доступно 15.6.2013)
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„638. – Велики халифа Омер ослобађа Јерусалем. „а када крсташи
долазе то се представља овако” 1099. – Уз помоћ крсташких ратова
кршћани окупирају Јерусалем.” На питање: „На чијој земљи је ус
постављен Израел?” следи одговор „Кад је 1948. године основан
Израел 78% његове површине је било на палестинској земљи. Па
лестинци су отјерани с те земље. Иако су били легални власници
својих домова, никад им се више није дозволио повратак”18).
Из тога се јасно види какав је полазни став ИЗ у С према
Израел у. Он се зато лако огледа у публикацијама које муслимани
који су у интелектуалној или формалној вези са овом заједницом,
објављују о збивањима у Палестини. Тако је нпр. у листу „Глас
ислама” из Новог Пазара чији је један од чланова редакције био
Решад ефендија Плојовић објављивано више вести из Палестине
које се отприлике своде на следећу констатацију:”... недуго после
избијања устанка против израелске окупације у Западној обали и
појас Газе...”19). Зашто смо овде споменули Решада Плојовића. Па
зато што је он увек био један од најистакнутијих теолога ИЗ у С. А
данас је потпредседник мешихата (старешинства ИЗ у С)20). Исто
времено један од главних људи у ИЗ БИХ је и Мевлуд Дудић, који
је је такође један од поглавара ИЗу С. Он је потпредседник Сабора
ИЗ БИХ, дакле скупштине заједнице21). Самим тим се види веза из
међу ових двеју заједница. То истовремено показује да је став ИЗу
С према Израелу идентичан ставовима ИЗ БИХ.
Тако се види да ИЗу С не може третирати друкчије подруч
је Палестине, самим тим и Израел, него као окупирану земљу, на
чије ослобођење муслимани имају право. Овакав став је заснован
на исламској теологији. Сваки други став није могуће очекивати
од стране ИЗу Србији јер би то представљало кршење резолуције
о Светом џихаду који смо горе цитирали. А она се како видимо за
снива на исламској догми.
Посебно је видљив став ИЗ у С према Израелу на основу
мишљења о признању палестинске државе у границама из 1967.
године. Признање Палестине у границама из 1967. године значи
опредељивање да се Источни Јерусалим, где се налазе света места
јудаиз ма и ислама треба да одузме од Израела. Службене публика
18) http://www.islamskazajednica.org/index.php?option=com_ezine&task=read&page=2&cate
gory=7&article=2062
19) Глас ислама , април 2001, бр.53, Нови Пазар, стр. 25.
20) http://www.islamskazajednica.org/index.php?option=com_ezine&Itemid=780
9.5.2013.)
21) исто
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ције ИЗ у С помно прате сваки акт признања и о томе обавештава
ју своје читатељство и ширу јавност. Карактеристичан став према
томе питању изнет је поводом признања Палестине у границама
из 1967. од стране Бразила. Бразил је у децембру 2010. признао
Палестину у поменутим границама. Извештавајући о томе ИЗ у С
вели: „Међународна заједница подупире оснивање независне па
лестинске државе на територији Газе, Западне обале и Источног
Јерузалема.”22).
Однос према Израелу може се видети и из извештаја којим се
описује стање у Палестини. Тако је нпр. службени сајт ИЗ у С ова
ко описао догађања у Палестини у децембру 2008. године:”Извр
шни комитет ПЛО-а позива на распоређивање међународних снага
у појасу Газе ради заштите цивила од израелских злочина - рекао
је Тајиб Абделрахим, високи сарадник палестинског предсједника
Махмуда Абаса. Абделрахим је додао да предсједник Абас улаже
интензивне напоре у оквиру међународне заједнице ‘на заштити
народа и заустављању масакра’”23).
Поменуте информације се труде да буду неутралне. Неутрал
не у смислу да се не дају коментари. Али је очигледно да су обе
наведене вести у прилог Палестинаца. Што је сасвим логично, јер
муслиманима из Србије није у интересу да код западних земаља
и Израела буде осећања која би за њих била негативна. Парадок
сално али истинито највећу помоћ за остваривање својих циљева
муслимани у Србији имају од хришћанских земаља. Помоћ коју
добијају од муслимана ипак је другоразредна у односу на помоћ од
САД и ЕУ. Дакле у најдубљем је интересу српских муслимана да
се у борби за своје циљеве представаљају као жртве. А како је сим
бол страдања Јевреја свима препознатљив логично је да се и они
покушавају домогнути истог статуса. Значи у томе смислу било би
смислено да се не опредељују јавно поводом спорова у Палестини
и против Израела. Али исламска свест и солидарност је код њих
толико јака да утиче да механизми контроле, који успоравају да
се отворено сврставају на страну Палестинца а против Израела,
понекад попусте. Као резултат тога настају скупови какав је био
организован у месту Плав на северу Црне Горе. Спомињање Црне
Горе, која је посебна држава у односу на Србију не треба да збуни.
Јер се ради и граничном подручју Црне Горе и Србије где граница
дели етнички исте муслимане. Муслимане који су постали ислами
зацијом, за време османске власти. Они су скоро сви некада били
22) Сајт ИЗуС 6. децембар 2010.
23) http://www.islamskazajednica.org/index.php?option=com_ezine&task=read&page=2&cate
gory=27&article=2015 (доступно 18.5.2013.)
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православни Срби који су прихватили ислам.24). Дакле та држав
на граница дели истородне муслимане. У организацијском смислу
муслимани тога подручја Црне Горе формално припадају ИЗ Црне
Горе. Али исто тако делују у оквиру ИЗ у С и та се ситуација то
лерише, мада не одговара државним властима Црне Горе који то
покушавају да спрече. Али то им не полази за руком у потпуности.
Дакле ИЗ Санџака, централног дела ИЗ у С, је у Плаву организова
ла скуп подршке муслиманима Палестине и Газе. О расположењу
које је владало на скупу најбоље сведочи извештај који је написао
имам Султанија џамије у Плаву, а који је објавио службени сајт
ИЗ у С. У извештају стоји: „Удружење Илмије Исламске Заједнице
Санџака уз сарадњу са Одбором ИЗ Плава, су у понедјељак вече,
19. 01. 2009. г., у сали Дома Културе у Плаву одржали скуп под
називом „Подршка, помоћ и дова за муслимане Газе”. И поред ве
лике хладноће одазив џематлија и осталог народа је био добар. У
програму су учествовали: Сеад еф. Јасавић, који је скуп отпочео
учењем Кур’ана, и који је касније водио програм вечери. Након
уводног ашерета и рецитала отпочела је видео-пројекција о хисто
ријату Палестине и Израела, коју су водили Сеад еф. Исламовић и
Семир Реброња, који су дирнули присутну масу људи пуштањем
одређених слајдова и потресних слика које су нам за мало при
ближиле стање и ситуацију коју преживљавају наша браћа у Гази
и Палестини. Занимљиви су били и детаљи које је Сеад еф. изнио
везано за ал-Кудс џамију, треће свето мјесто Ислама и муслимана.
Након видео-пројекције, ученице „Гази Иса-бег” медресе из Новог
Пазара су изводиле одређене позоришне комаде са палестинскоисламском тематиком приказујући нам како се једна муслиманка
из Палестине носи са свим недаћама које је сналазе док на Алла
ховом путу губи своје најближе. Након позоришног комада, Неџад
еф. Хасановић, директор новопазарске медресе, је одржао пригод
но предавање, подсјећајући присутне на то да се Палестина и ум
мет помажу директно али и индиректно – упућујући своју дјецу
на прави пут и школујући их по исламским школама и медресама.
На крају, након дерса, хафиз Абдуррахман еф. Кујевић је проучио
дову, молећи Аллаха џ.ш., да олакша нашој браћи диљем свијета
а поготово у Палестини. У организацији Одбора Исламских Зајед
ница Плава и Гусиња је прикупљена симболична помоћ у висини
до 3000 евра који су преко Мешихата Подгорице и Новог Пазара
упућене нашој браћи у Гази. Молимо Узвишеног Аллаха џ.ш., да
неизмјерном наградом награди све оне који су на било који начин
помогли нашој браћи и уммету Мухаммеда с.а.w.с., у Гази и на би
24) Јевтић Мирољуб, „Исламско схватање државе и права у делу Иве Андрића”,Страни
правни живот, 2/2012.
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ло ком другом мјесту. Амин.”25). Извештавајући о сукобима у Гази
сајт ИЗуС о томе пише овако:” Израел гађа терористе, погађа циви
ле. Ипак, напредовање израелске војске у Гази погађа углавном ци
вилно становништво. Хиљаде људи је напустило своје куће, међу
њима су бројне жене и дјеца која нису стигли ни да обуку ципеле
прије него што су побјегли главом без обзира. У нападима авија
ције је погођена и болница Ал Куд. Избио је пожар. Представник
палестинске ватрогасне јединице наводи како је око 100 пацијената
и медицинара било у ситуацији опасној по живот. На удару граната
се нашло и сједиште УН-ове организације за помоћ избјеглицама.
Један сарадник УН-а каже како је након експлозије избила ватра
која се проширила на складишта хране. Она су једно за другим је
стајала у пламену. У пожару су изгорјеле све УН-ове залихе хране
и медицинског материјала.”26). Или рецимо врло је карактеристи
чан следећи извештај” Од почетка израелског напада на Појас Газе
убијено је више од 300 дјеце, више од 1.500 их је рањено. Дјеца
и обитељи су изложене немилосрдном насиљу’, наводи УНХЦР.
Израел крши одредбе конвенције о правима дјеце”27). Чини нам се
да је овим подацима показано какав је став ИзуС према Израелу.
За крај анализе остаје да покажемо какав је став ИЗ Косова
према јеврејској држави. Ово је веома важна чињеница зато што се
све до скоро о Албанцима са Косова није говорило као о муслима
нима28). Напротив стално се говорило о томе како су Албанци вер
ски потпуно индиферентни и да им је нација важнија од вере. При
томе се стало потенцирао податак да су Албанци верски подељени
на римокатолике, православне и муслимане. Та чињеница је када
се ради о Косову скоро потпуно нетачна. Из врло једноставног раз
лога што на Косову муслимани међу Албанцима чине скоро 99%.
Ову чињеницу је изрекао бивши албански римо-католички бискуп
Марк Сопи, који је најбоље знао колика је његова паства29).
Овај анализа је посебно важна због тога што Албанци када
говоре о себи увек говоре о целини свога етничког корпуса, не во
дећи рачуна о границама у којима тај корпус живи. Данас Албанци
живе у Албанији, на Косову које је насилно отцепљено од Србије, у
25) http://www.islamskazajednica.org/index.php?option=com_ezine&task=read&page=2&cate
gory=27&article=2066 (Доступно 18.5.2013)
26) http://www.islamskazajednica.org/index.php?option=com_ezine&task=read&page=2&cate
gory=27&article=2056 (Доступно 18.5.2013)
27) Исто
28) Новаковић Драган, „Исламска заједница у оставривању албанских националних инте
реса”, Политикологија религије, 1/2007.
29) Guerre etniche:una fatalita?Un esempio il Kosovo,Caritas, 2001, Вићенца, Италија; Мило
шевић Зоран, „Римокатоличка црква и ислам”, Национални интерес, 3/2012.
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Македонији, Црној Гори и Грчкој. Али и у неким деловима Србије
на граници са Македонијом, који су под контролом Београда. Гово
рећи о себи Албанци стално истичу да имају јединствен интерес и
политику. Али када се ради о односима према Јеврејима и Израел у
Албанци наступају потпуно друкчије. Та чињеница није, колико
је нама познато, знана ни у Израелу нити у Србији или било којој
другој земљи која има интереса да добро познаје албанску полити
ку. Ево о чему се ради. Када се спомене јеврејско питање Албанци
истичу како за време другог светског рата у Албанији није ликви
диран ни један Јеврејин. При томе мисле на Албанији у садашњим
државним границама. Аутор ових редова није истраживао положај
Јевреја у Албанији, у садашњим границама , за време Другог свет
ског рата и не може да каже да ли је тај податак тачан или није. Али
зато знамо да је за време тога рата била створена Велика Албани
ја, под итaлијанским протекторатом. После окупације Југославије
у априлу 1941. године, највећи део Косова је припојен италијан
ској Великој Албанији. Тако да се Косово и Албанија у том пе
риоду морају третирати као једна административна целина. Исто
се десило после капитулације Италије у септембру 1943. године.
Италијанска Велика Албанија је опет била под јединственом ад
министрацијом. Овог пута немачком. Дакле у томе периоду се ал
бански, простор Косова и Албаније мора сматрати као јединствен.
Исто тако се мора узимати и положај Јевреја. Не може се рећи да
су Јевреји били заштићени у Албанији ако то нису били на Косову.
А какав је био положај Јевреја на Косову види се из податка да су
поред обичних, веома бројних, немачких колаборациониста Алба
наца Немци формирали и и СС дивизије у чијем су саставу били
бројни етнички Албанци. Свима је знана чињеница да су есесовци
имали као најважнији задатак истребљење Јевреја. Самим тим тај
задатак су имали и есесовци Албанци. Тако је формирана чувена
13 СС Ханџар дивизија. Она је била под командом Немаца и наци
стичке творевине „Независне државе Хрватске”. У њеном саставу
био је велики број Албанаца.30) Најелитнији батаљон ове дивизије
састављен од Албанаца послужио је као језгро за стварање нове
албанске нацистичке дивизије. То је била чувена 21 СС дивизија
Скендер-бег31). Та јединица је извела хапшење и депортацију је
врејске заједнице у сада главном граду Косова, Приштини. Укупно
281–ог Јеврејина ови Албанци су ухапсили. И како неутрални из
вори кажу, упутили их у сигурну смрт32). Тиме су Албанци из СС
30) Lepre, George, Himmler’s Bosnian Division: The Waffen-SS Handschar Division 1943–1945,
(Atlgen, PA: Schiffer Military History, 1997) ISBN 0-7643-0134-9, page. 165.
31) исто
32) Исто, видети такође о Вавић М, „ Косовски Јевреј за време окупације 1941-1945”, Обе
лежја, Приштина, бр. 5/1983
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дивизије Скендер бег учествовали у уништавању скоро читаве је
врејске заједнице у Приштини.33)
Према томе неистина је да Албанци нису учествовали у хо
локаусту у којем је ликвидирано више милиона људи. Тачно је
управо супротно да су Албанци масовном сарадњом са нацистима
допринели да се један део Европе очисти од Јевреја. Тај део Европе
жели да буде независна држава. Ако би се то остварило, могло би
се рећи да је део предака албанске нације ту политичку творевину
обележио истребљењем Јевреја34)
Када се све ове чињенице ставе у контекст садашњих збива
ња на Косову ствари постају још занимљивије. Савремене албан
ске власти процењују да се број радикалних исламиста, спремних
на веома радикалне потезе може проценити на око 50.00035). Ако је
просечна СС дивизија имала око 20.000 људи, онда нам постаје ја
сно колико је то снага. Ова прича делује потпуно реално поготову
што албанским властима, које свој легитимитет граде на причи да
су Албанци секуларизован народ, она никако не оговара.36)
Посебно је важан податак да ове информације даје Арбана
Џара, албанска новинарка из Приштине и то на основу података
које добија од представника албанских власти и невладиног сек
тора такође албанског. Дакле није у питању антиалбанска пропа
ганда. Један од извора ових информације је Албанац Фуад Рамићи.
Он је био један од активиста који је броду Мави Мармара дошао у
сукоб са израелски снагама безбедности37).
Рамићи је оснивач политичке партије „Уједињени исламски
покрет”. То је политичка партија за коју аналитичари тврде да нема
претходника на Балкану. Аналитичари истичу да је један од ци
љева те партије формирање светског исламског халифата38). Циљ
таквог политичког покрета је по дефиницији уништење Израела.
Албански муслимани са Косова су повезани са најрадикал
нијим исламским центрима у свету. Тако „Муслимански форум Ко
33) Гаћиновић Радослав, Бајагић Младен, „Политичке последице албанског насиља на Бал
кану”, СПМ, 3/2012; Јевтовић Зоран, „Исламизација и албанизација старе Србије”, По
литикологија религије, 2/2007.
34) Словић Срђан, „Историјска генеза и природа савремених етничких сукоба на Косову и
Метохији”, Национални интерес, 2/2011.
35) http://derstandard.at/1358304927258/Radikaler-Islam-als-tickende-Bombe-im-Kosovo#fo
rumstart (Доступно 18.5.2013)
36) Упореди са Тодоровић Драган, Савремени тероризам – „Ал Каида у исламском Магре
бу'', Национални интерес, 2/2011.
37) исто
38) http://www.wee klystand ard.com/blogs/kos ov o-rad ic al-islam ists-new-pol it ic al-off ens i
ve_701196.html (Доступно 18.5.2013)
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сова је повезан преко фундаменталистичке европске муслиманске
мреже, коју води у исламским медијима веома славан Тарик Ра
мадан, са катарским проповедником мржње Јусуфом Кардавијем.
Рамићи је умешан у анти-израелски морски напад на Газу 2010.
године, и турски медији су пренели вест о оснивању Рамићијеве
нове исламистичке партије, спомињући опет његово учешће у до
гађајима у Гази”39).
За нас је важно да сагледамо како у таквој ситуацији реа
гују представници службеног ислама - Исламске заједнице Косо
ва40). Оно што је посебно важно јесте чињеница да истраживачи
косовског ислама тврде да је садашњи поглавар ове заједнице На
им Тернава провахабитски оријентисан41). О значају вахабизма за
политику на Косову веома је важно погледати шта о томе каже из
разито проалбански аутор, који супротно поменутој информацији
каже да је Наим Тернава антивахабистки оријентисан. Дакле тај
аутор говорећи о будућности вахабизма на Косову вели „У овом
тренутку нема претње од њих, било идеолошки било као физич
ке снаге. Имајући у виду да вахабити немају оружане снаге, они
не представљају директну претњу за безбедност Косова. Али као
идеологија они могу то постати са временом које долази, али не са
да”42). Значи и овај аутор који каже да вахабизам сада није претња
не искључује могућност да се то у будућности може десити. Он је
то писао 2009. колико је то што је он говорио било нетачно најбоље
се види из супротних податка које даје Арбана Џара, само четири
године касније 2013.
Посебно је важан текст који је написао аутор Албанац са Ко
сова Рефки Морина. У тексту један од његових саговорника ова
ко описује присуство вахабизма у тој покрајини „Опасност од те
секте лежи у чињеници да се она нада да ће једног дана створити
светски халифат. Милошевић је говорио да свуда где је једна срп
ска кућа, тамо такође треба да буде српска држава, а они (вахаби
ти М. Ј) мисле да свуда где има и једног јединог муслимана тамо
треба створити халифат. Оног дана када Косово постане независно
они ће уништити ислам на Косову,...”43). Халифат за који се албан
39) исто
40) http://www.bislame.net (Доступно 18.5.2013.)
41) http://www.weeklystandard.com/blogs/kosovo-continues-fight-against-wahhabi-infiltra
tion_634049.html (Доступно 18.5.2013)
42) Shipoly, Erdoan A. „Is Wahhabisme a Security Challenge for Kosova or not”, European Jour
nal of Econmical and Political Studies-2(2)2009. ejeps.fatih.edu.tr/docs/articles/20.pdf (До
ступно18.5.2013)
43) Morina Refki, „Kosovo: Breach at the Islamic Community“, Altermedia.info,6.7.2005. http://
fr.altermedia.info/general/kosovo-les-fractures-de-la-communaute-islamique_7437.html
(Доступно 18.5.2013.)
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ски вахабити боре, а угледни албански аутор Рефки Морина нам то
преноси, јасно подразумева нестанак државе Израел. А ако је горе
изнета оцена о провахабитском опредељењу садашњег поглавара
ИЗ Косова Неима Тернаве тачна, онда то значи да се службена ИЗ
Косова залаже за вахабизам. А вахабизам је много оштрије против
Израела него ОИС.
Као посебно карактеристичан доказ снаге вахабизма на Косо
ву јесте текст Зекерије Идризија. Текст се појавио у веома угледном
дневном листу из Приштине, који се зове Коха Диторе. Редакција
аутора представља као исламског коментатора. Што нас обавезује
да обратимо пажњу на то што он, као Албанац и стручни познава
лац ислама, каже о вахабизму у једном од најутицајнијих дневних
листова на Косову. Идризи каже: „Оклевао сам дотакнем феномен
нашег алабанског вахабизма и вахабита (ако они могу бити назва
ни Албанцима) који су у прошлих 20 година пустили корење у на
ше илирско-дарданске-албанске земље. Оклевао сам због простог
разлога јер сам мислио да Вашингтон, да Бушова администрација,
обрађују тај проблем. Али феномен вахабизма је добио широке и
аларманте размере у свим албанским земљама и у албанској дија
спори на Западу. Они су видљиви свуда са својим ексцентричним
дугим брадама, азијским облачењем, кратким панталонама, жена
ма покривеним црнином (што подсећа на словенске православне
монахиње) и са екстремно вулгарним речником”44) Идризи је ово
рекaо пре седам година. Ако нас данас 2013. албански политича
ри са Косова обавештају да је број радикалних муслимана 50.000
, дакле две и по СС дивизије, онда је јасно колико су Идризијева
упозорења била тачна. Идризи затим упозорава: „Звона за узбуну
звоне. Туце џамија у илирским земљама је узурпирано од стране
вахабита. Боже како је то ужасно! Монументална скопска џамија
Јаја паша, је пала у њихове руке. Прелепа нова џамија у насељу
Дизон почела је да заудара на вахабизам, од дана када је отворена.
Има још много џамија које су истом стању”.
И као посебно важну чињеницу Идризи додаје: „На несрећу,
као резултат те ситуације, значајан број теолога и имама је постао
жртва вахаби пропаганде. Они примају велике плате из вахабит
ских центара у исламском свету да би ширили њихову идеологију
у албанском свету”45).

44) Idrizi Zekeria, „Danger! ‘Wahhabis’ on the march in the Albanian lands”, Koha Dito
re,15.11.2005. http://www.islamicpluralism.org/896/danger-wahhabis-on-the-march-in-thealbanian-lands (Доступно 18.5.2013.)
45) исто; Упореди са Gregory Copley R, „Meeting the Burden of Statehood:Is Kosovo Ready”,
Политикологија религије, 1/2007.
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То је још једна потврда претходно изнете информације о
провахабитском определењу поглавара ИЗ Косова Наима Тернаве.
Посебно значајну улогу у ширењу вахабизма на Косову
игра садашњи амбасадор Косова у Саудијској Арабији Реџеп Бо
ја. „Основу школу је завршио у свом родном месту, док је средњу
школу, факултет и последипломске студије завршио на Исламском
универзитету у Медини, у краљевини Саудијској Арабији. После
доктората вратио се на Косово”46).
Добри познаваоци његове биографије тврде да је толико био
арабизован, да је скоро заборавио матерњи албански језик. Дакле
он је дошао као доктор вахабитске теологије. „У 1990 избран је за
председника Исламске заједнице и још је три пута узастопце би
ран на ту функцију(више од 13 година) Водио је ту институцију у
најтежим временима кроз које је Косово прошло од 1990 до 2003.
У 1992, др Боја је изабран за декана Факултета за исламске студије
и наставио је да обавља ту функцију више година.”47).
Дакле истовремено је био поглавар ИЗ и декан највише про
светне институције која школује исламске свештенике. Нормално
сво време је формални програм школе заснован на ханефитском
мезхебу (једна од верско-правних школа сунитског ислама), али је
Боја суптилно форсирао вахабизам. Резултат тога видимо данас.
И сада када су створени такви темељи формирана је и поли
тичка партија „Уједињени исламски покрет”, коју предводи акти
виста са брода Мави Мармара Фуад Рамићи48).
За сам крај текста мислимо да можемо да кажемо да смо по
казали какав је став три исламске заједнице из Србије према Изра
елу. ИЗС је везана за власт и као таква има веома мале могућно
сти да било шта чини изван званичне државне политике. ИЗуС са
друге стране отворено показује да су муслимани из Газе где влада
Хамас њихова браћа. А ИЗ Косова је импрегнирана вахабитском
идеологијом и њен став према Израелу се најбоље огледа у ста
вовима читавог вахабиског покрета49). Све то је неодвојиво везано
са српским националним идентитетом и упорним настојањем да
КИМ задржи у оквирима Србије50)
46) http://www.ambasada-ks.net/ae/?page=2,20
47) исто
48) Петровић Зоран Пироћанац, „Kosovo et Metochie - une introduction a la tragedie des terres
a haute risque”, Национални интерес, 2/2011.
49) Потежица Оливер, «Вахабити придошлице на Балкану”, Политикологија религије,
1/2007.
50) Базић Јован, „Улога косовског мита у обликовању српског националног идентитета”,
Српска политичка мисао, 4/2012.
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Miroljub Jevtic
ATTITUDES OF ISLAMIC COMMUNITIES
IN SERBIA TOWARD ISRAEL
Resume
Nowadays, there are three Islamic communities(IC) on Serbia’s
territory: „Islamic community of Serbia”; „Islamic Community in Ser
bia „and” Islamic community of Kosovo”. All of them have political
attitudes towards important political questions. From the aspect of Isla
mic religion and world most important political issue is the question of
Palestine, or Jerusalem. Therefore, this is important ques tion for Ser
bia’s Muslims too. If we have in mind that the attitude towards Pale
stine is dogmatic one, it is clear that the general attitude towards this
question must be based on Islamic dogma. And Islamic dogma is clear
- Islam must spread on entire world. However, we can see that spre
ading of Islam is connected to spreading of Islamic state. Therefore,
Islamic state cannot accept the existence of Israel as permanent fact. It
means that every Islamic community is against the existence of Israel.
The problem is that this fact cannot be always stated in public. Therefo
re, Islamic communities in Serbia try to level their statements towards
the Israel’s future. We will start with „Islamic community of Serbia”.
This community is bounded with territory of Serbia and it needs to ha
ve good cooperation with state. That’s why it aims to have statements
which would not be different from official Serbia’s politics. Official po
litics of Serbia is that Israel should have its right to existence is safe bo
undaries. When we have this fact in mind, it is clear that we should analyze public statements from IC of Serbia officers, in order to find how
the general Islamic view towards Israel is expressed. On the other hand,
we have” IC in Serbia”. The center of this community is in Bosnia and
Herzegovina, in Sarajevo, and due to that, this community can express
its attitude towards Palestinian question more freely. Its attitudes are in
general the attitudes of IC in Bosnia and Herzegovina too, but as „ Isla
mic community in Serbia” is based in Serbia it can be used as a single
subject of research. In this work the author will point out the attitudes
of this community towards Israel with regards on differences between
these two communities, „Islamic community of Serbia”and „Islamic
Community in Serbia „ which are operating in Central Serbia. Third
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Islamic community in Serbia is IC of Kosovo. It operates on a part of
Serbia’s territory which declared independence from Serbia and tend to
be fully recognized state. Therefore, IC of Kosovo follows the authori
ties in Pristina. Prishtina authority’s main ally is USA. Also, USA is the
most important ally of Israel. Due to that, IC of Kosovo tends to hide its
attitude towards Israel. This community believes that Israel should be
eliminated, but on the other hand successfully keep away from saying
it openly. This is more important if we know the fact that wahhabism is
in constant progress in Kosovo.
Key words: Islamic communities, attitudes, Serbia, Israel, Wahhabism, polito
logy of religion
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МИЛОВАН МИЛОВАНОВИЋ - ЧОВЕК
КОЈИ ЈЕ СТВОРИО БАЛКАНСКИ САВЕЗ
Сажетак
У раду се анализирају напори првака Радикалне странке Ми
лована Миловановића да успостави Балкански савез у коме би Ср
бија и Бугарска чиниле главну осовину.
Главни разлог за стварање Балканског савеза била је потреба
уједињења српских и бугарских војних капацитета ради ослобо
ђења српског и других балканских народа и територија од турске
владавине.
Иако врстан дипломата, Милован Миловановић нимало ла
ко није стигао до свог циља јер су му на том путу стајале многе
препреке, почев од бугарских, али и српских сумњи у исправност
и сврсисходност његових намера, па све до супротних интереса
великих сила, пре свега Аустро-Угарске, Турске, а задуго и Русије.
Био је због тога чак и осуђиван на смрт од српских ултра-нацио
налистичких кругова, а подршку за своје планове није налазио ни
у својој странци. Тек поставши премијер српске владе у јуну 1911.
Миловановић је најзад био у стању да реализује своје циљеве уз
помоћ Русије. Повезивањем са Бугарском створен је савез који ће
бити моћан механизам сламања Турске у ратном сукобу 1912. го
дине, те се стога може рећи да је Миловановићев дугогодишњи
политички ангажман на том плану био један од кључних фактора
успеха Србије у Првом балканском рату.
Кључне речи: Милован Миловановић, Балкански савез, Бугарска, Руси
ја, Аустро-Угарска, Никола Пашић, Драгутин Димитрије
вић Апис

Данас потпуно заборављени велики српски државник, ра
дикалски првак и вансеријски дипломата Милован Миловановић
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рођен је у Београду 1863. године у угледној грађанској породици.
Учинио је много тога корисног по свој народ и државу, али само
већ то што је практично реализовао скоро немогући подухват ства
рања Балканског савеза који је Србији донео значајна територи
јална проширења у Балканским ратовима и слободу великом броју
припадника српског и других народа, заслужује да његово дело бу
де изучавано, а име трајно упамћено.
Студирао је права у Паризу где је и докторирао 1888. на Сор
бони, са бриљантном докторском тезом из области међународних
односа и међународног права („Гарантни уговори у 19. веку“), која
је награђена златном медаљом.
Те исте године се вратио у Србију где је са 25 година по
стао професор државног права и енциклопедије на Великој школи,
а именован је и за секретара Уставног одбора. Пословично вредан,
дао је велики допринос у прављењу Устава и пратећих закона то
ком те, 1888. године.
Као човек који се током студија у Паризу, захваљујући свом
пореклу и очевим а касније и личним везама, не само кретао у
највишим круговима, него у њима и сјајно снашао и политички
потврдио, Милован Миловановић је покушао и да по повратку у
Београд, у српском политичком животу наметне свој „француски“
политички стил.
Али, Србија још није била спремна ни за тај стил, па ни за
њега. Међутим, Милован Миловановић је био спреман за Србију.
Упустио се у политички живот наоружан талентом и идејама, во
ђен намером да успе, ако не на „француски“, онда на „балкански“
начин. Пришао је Радикалској странци и муњевито доспео у њене
врхове. Његово умеће компромиса преточено је у нови, све доми
нантнији стил ове изразито популистичке и до јуче револуционар
не партије.
Маштовитост, рафинираност и инсистирање на темељ
ном спровођењу било тајних било јавних политичких договора и
планова у живот, као карактеристике политичког стила Милова
на Миловановића, нису му омогућавали да у Србији тога времена
добије велики политички простор нити да има велики број сарад
ника истоврсних погледа и квалитета. Зато је он сву своју каријеру
одиграо на важној, али камерној политичкој сцени и у зачуђујуће
уском кругу људи, ма како неки од њих били значајни.
Остаће тајна како је и зашто био неуништив у политици.
Склони смо да битан разлог за то видимо не само у стицају окол
222

Драган Симеуновић

Милован Миловановић - човек који је створио...

ности, него и у његовој особеној природи и неспорном политичком
таленту.
Уопште узев, његови методи политичког делања су дале
ко више били за дипломатски него за унутрашњеполитички ми
ље те је Милован Миловановић учинио прави потез када је најпре
прешао у Министарство спољних послова, 1891. године, а потом,
1894. године и дефинитивно окренуо леђа унутрашњој политици и
сав се посветио спољној политици.
Иако „неуништив“, ни Милован Миловановић није био не
рањив. Отпуштан је из државне службе више пута, рецимо 1892.
по доласку либерала на власт и због одбране А. Станојевића у та
козваној Чебинчевој афери, али се увек брзо враћао у њу и увек на
више место. Био је посланик током 1893. године, министар правде
од 1896 до 1897. године. Водио је неустрашиво али веома цивили
зовано жестоку кампању против краљевог ауторитаризма и због
тога 1899. године, после Ивањданског атентата, од Преког суда био
осуђен у одсуству на две године затвора. После краљеве женид
бе 1900. године помилован је и рехабилитован, постао посланик
у Букурешту, а потом и министар народне привреде у кабинетима
Алексе Јовановића и Михаила Вујића од 1901. до 1902. године. По
четком маја 1903. постаје посланик у Риму, а 1908. министар спољ
них послова. На том положају остаје до смрти, чак и када је 1911.
формирао свој кабинет.
Своје теоријске погледе на спољну политику изложио је у
радовима који су од 1894. до 1898. објављивани у престижном ча
сопису „Дело“ на чијим страницама је објављивала елита млађе
српске интелигенције, махом из редова Радикалне странке.
Нарочито велики утицај на креирање мишљења не само јав
ног мњења већ и државног врха о задацима спољне политике Ср
бије имала је његова расправа „Наша спољна политика“.
Он изненађује тадашњу јавност, па и саме радикале као гор
љиве родољубе тиме што на прво место ставља задатак „очувања
државне независности“, а тек на друго „извршење српске нацио
налне мисли ослобођења и уједињења целог Српства“1). Свака сум
ња у Миловановићеву дефанзивност у погледу остваривања веков
ног националног циља - ослобођења и уједињења српског народа
- је неоснована. Овај редослед је био не само научно заснован, него
и политички логичан у време све већих притисака на Србију.
Он већ у том тексту, а и касније и пером и делом, показује да
је „срећно или несрећно решење тога питања за Србију исто што
1)

Према: Д. Ђорђевић, Милован Миловановић, Београд, 1962, стр. 36.
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и питање опстанка“.2) Но, оно јесте и „спољна нужност“ зато што
Српство које живи и ван граница Србије чека на тај чин, а он зави
си од иностраног фактора и умећа опхођења Србије са њим више
него од њене силе, јер на две царевине где живе Срби нико не може
лако ударити, а сама Србија никако.
Трећа царевина, Русија, имала је, по Миловану Милованови
ћу, срећом по Србију само интерес што веће политичке доминације
на Балкану, док су и Аустро-Угарска и Турска тежиле и територи
јалном посредовању реализације својих интереса.
Оценивши спољнополитичке планове и интересе све три,
ускоро умируће царевине, у појединим њиховим деловима као ре
алне а у појединим као нереалне, Милован Миловановић је трагао
не само за подударношћу интереса Србије са неком од њих већ и за
реалном могућношћу остваривања тих интереса.
Најкомпатибилнији спољно-политички интерес неке велике
силе интересима Србије је без сумње био интерес Русије да се на
Балкану формира више антиаустроугарски и антитурски оријенти
саних држава које би биле довољно сложне да уз подршку Русије
постепено али сасвим потру утицај Аустро-Угарске и Турске на
стратешка збивања у Југоисточној Европи.
При решавању проблема како практично постићи тај склад
и најзад остварити свој циљ, долази до изражаја Миловановићев
политички virtu. Уместо дотадашњег скоро једновековног упорног
настојања да Русија спољно-политички подржи Србију као нацио
нално посебну и међународно независну државну творевину, он је
целу ствар окренуо са главе на ноге тезом да Србија напросто тре
ба да угради „себе, своје напредовање, своју националну мисију у
програм руске политике“3) , тако да кад год Русија спроводи свој
програм, уствари увек спроводи и српски.
Да би се то постигло, Србија мора „да се учини неопходном
за Русију, да утврди како се интереси њезини и циљеви поклапају
у свему с руским циљевима у Источном питању“ 4).
Овакав приступ начину материјализације спољно политич
ких циљева Србије, који су Миловановићеви противници назвали
„стратегијом кукавичијег јајета“, нити је био непоштен према Ру
сији, јер је у крајњем водио остваривању и руских циљева, нити
је био нереалан, већ је напросто представљао један врло различит

2)

Исто, стр. 37.

3)

Исто, стр. 37.

4)

Исто
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прилаз у односу на дотадашње приступање не само главном спољ
нополитичком задатку Србије, већ и Источном питању у целини.
У прилог Миловановићевих поступака и намера ишло је ви
ше значајних догађаја, у првом реду склапање руско-француског
савеза.
Увек руковођен Макијавелијевим учењем коме се јавно и
искрено дивио, Миловановић је Русију видео као „мост на кружном
путу“. Преко Русије треба постићи повољан и сигуран споразyм са
њеним балканским миљеником Бугарском (уместо да се губи вре
ме у покушајима да се Бугарска опањка и потисне из рyског срца),
а потом преко истог, руског моста треба стићи до француског пове
рења. Француска подршка је уствари била Миловановићев главни
„споредни“ циљ, а њу ће Србија лакше задобити кад покаже Фран
цуској да има подршку Русије и стабилан однос са другим балкан
ским државама. У овом случају Миловановићева комбинаторика
се исказала не само као реалистична него и као пророчанска и пло
доносна на дужи рок, бар до краја Првог светског рата.
Но, на путу тим плановима стајале су и Турска и АустроУгарска.
Супротно борбеном ставу већине српских политичара, па и
сопственом младалачком, Милован Миловановић ће временом све
више бити за одлагање сукоба с њима, опет према једном преина
ченом принципу - „што касније то боље“.
Процењујући сасвим реално да Србији треба времена да сво
је планове ојачања сарадње са Русијом и Француском спроведе у
дело, Милован Миловановић је тражио начин да добије у времену,
осећајући да је Аустро-Угарској прст на окидачу и да је све нестр
пљивија да га повуче и тиме започне „Drаng nach Osten“. Следбе
ник теорије интереса као главног чиниоца политике, Миловановић
је сматрао да Аустро-Угарска неће одустати од напада на Србију,
не из разлога што „мрзи Србију“, како су говорили они који су за
оштравали и онако заоштрену релацију са црно-жутом империјом,
већ зато што је на то нагоне њени интереси. Интереси се, додуше,
могу и мењати, али не увек већ само кад бивају потиснути већим,
а такве Милован Миловановић није видео на балканском политич
ком хоризонту. Но, он је знао и нешто друго - да у политици нима
ло лако није тачно проценити шта је то свој интерес, и да је још
теже проценити тренутак када га треба реализовати.
Зато је његова стратегија односа Србије према Аустро-Угар
ској била стратегија одлагања рата путем уљуљкивања АустроУгарске - давањем ситних уступака и сервилношћу који су код
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ње требали да изазову илузију о српском прихватању доминације
Аустро-Угарске над Србијом или бар уверење да се ствари крећу
у том правцу. Знајући да за Србију ради време у добу које каракте
рише све већи замах ослободилачких активности на Балкану, које
су биле и јасни знак слабљења империјалне моћи не само Турске
већ и Аустро-Угарске, Милован Миловановић је по узору на Ми
лоша Обреновића куповао то време, чак ни не скривајући ни своје
намере ни своје методе: „Србија мора углавном онако радити како
је Милош радио према Турцима: не само чувати своју коректност у
редовним односима него и задовољавати сујету и успављивати не
поверљивост аустријску манифестовањем поштовања и попустљи
вошћу у ситним услугама, где нису битни интереси, него пролазни
политички и економски у питању“5).
Схвативши да Аустро-Угарска не само што жели већ и да
може да буде модератор свих сукоба на Балкану, Милован Милова
новић је размишљао и о сарадњи са Бечом. На ту идеју га је упу
ћивала чињеница врло поремећених односа Србије са Бугарском,
а нарочито низ претходних, и својих и туђих неуспелих покушаја
склапања савеза са њом.
Милован Миловановић није спадао у политичаре који из би
ло које, па и најгоре ситуације не би извлачили неку корист по др
жаву. Свестан да Србија може бити лако поражена уколико се удру
же Аустро-Угарска и Бугарска, Милован Миловановић је чак био
спреман и на то да се Србија под притиском Аустро-Угарске одрек
не независности али уз цену изласка такве зависне државе Србије
на море добијањем Солуна. Његов рачун је био можда скандалозан
са становишта старе гарде српских патриота, али да је спроведен,
Аустро-Угарска би свакако имала интереса да једну своју сателит
ску државу каква би постала Србија, прошири и на Југ, јер би тиме
ширила и своју интересну зону.
Што се Бугарске тиче био је спреман да с њом уђе у Скопље,
„па шта ко узме“ сходно ратној срећи на рачун Турске.
Све у свему, Милована Миловановића ништа није могло из
ненадити, а он је својим плановима и акцијама изненађивао многе.
Као први српски ђак нове, политичком емпиризму све ближе
европске школе, увек је разрађивао све варијанте на сасвим реал
ним претпоставкама.
Није код њега било ни љубави ни мржње које су наводиле
многе српске државнике или да прецене „љубав Русије“, или да
5)

226

Према: Д. Ђорђевић, нав. дело, стр. 38.

Драган Симеуновић

Милован Миловановић - човек који је створио...

пребрзо одустају од савеза са „мрским Бугарима“ или „србофоб
ним Германима“.
Он је хладно резонујући обликовао идеју водиљу своје „ин
тересне политике“: „Државе се као и људи удружују искрено само
на два основа: прво по основу препознатог заједничког интереса и
друго хегемомизацијом услед опасности од заједничког непријате
ља, дакле, опет по основу интереса“. То што та удруживања нису
вечита није бринуло Милована Миловановића. Прво, говорио је,
нема вечних љубави сем у романима, а друго, важно је да политич
ки савез траје док се не реализује интерес. Након тога, он и онако
постаје бесмислен и постаје некад лепа, а некад и оптерећујућа
традиција и ништа више. Такви савези су онда декоративни, а са
мим тим што ако бар једна страна нема интереса они и нису прави
савез, као такви могу бити и опасни као вид самозаваравања.
Има ли неко интереса да нам буде пријатељ? - било је главно
Миловановићево питање, - „јер ако нема, онда нам он и није и не
може бити политички пријатељ“.
Разуме се да су српским дипломатама старог кова и уопште
„политичким романтичарима“ оволики прагматизам и изразита
Миловановићева утилитарност били трн у оку.
Но, он је знао да нигде као у политици ништа боље не успева
од успеха.
Пењући се „ка врху спољнополитичке пирамиде“ државе Ср
бије Милован Миловановић је сваку активност која није доносила
бар какав-такав резултат проглашавао не само арчењем времена
већ и политичком штетом: „Србија не може водити свет, Србија не
може наређивати ником, али Србија може и мора имати опипљиве
користи од своје политике иначе нема разлога да постоји као само
стална држава.“
Грађани могу своје посебне интересе задовољавати у ма ко
јој довољно цивилизованој земљи. Оно што се не може задовољи
ти без имања државе јесте посебан интерес нације. Будући да је
највећи део Српства (како је волео Милован Миловановић да на
зива српски народ) још увек неслободан, и то нпр. у Старој Србији
до граница физичке угрожености, задатак Србије као државе не
може бити друго до да ослобођењем свога народа оправда своје
постојање.
То је српски државни интерес, и Србија га има следити и
оствaривати како може, не бирајући средства. Луксуз избора сред
става имају, као и сваки други луксуз, само богати и велики, а Ср
бија то зацело није била.
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Ко из позиције слабијег хоће само морално да се бори би
ће роб, закључује Милован Миловановић. Доследно историцизму,
који је тада, иако оспораван у Србији био врло доминантан правац
научног мишљења у Европи, заснован између осталог и на давању
подобног историјског примера као главне или помоћне аргумента
ције у доказивању исправности хипотеза, он наводи такве примере
у корист потврде својих теза, али интерпретирајући их на особит
начин.Обрти у јавном мишљењу који су изазивани његовим тек
стовима и говорима нагонили су чак и укупну званичну политику
Србије на један нови правац. Зато је нужно позабавити се бар не
кима од њих. Рецимо, једно такво његово размишљање би се могло
укратко сажети у став: да ли је морално поступити попут малих,
попут Давида или Одисеја, те џину скривеном праћком избити око
и то једино?
Миловановићев одговор гласи - уколико је морање из ин
тереса личне заштите или разлога колективне сигурности онда је
сваки поступак такве врсте моралан. Тако се коначно и морал спаја
са интересом у целини, а све остало је интерес субјективног карак
тера. То што су нам Давид или Одисеј симпатични не значи ништа,
уосталом нису ли за све Голијатове и Киклопове рођаке и пријате
ље, уопште за све оне који су са њима имали истоврсни интерес,
заправо Голијат и Киклоп били жртве.
Релативизам моралности делања у политици Миловановићу
је, као што се да видети из његове политичке биографије, било не
само нешто што је са становишта теорије „природна ствар“, већ
и њему самом врло блиско. Поставивши се тако у служби народа
и државе донео им је, руку на срце, много користи, но да је ко
јим несрећним случајем био против њих, за веровати је да би им
нанео исто толико зла. То је, уосталом, било оно што је будило
и код његовим партијских сабораца непрекидне сумње у њега и
његов патриотизам. Међутим, његови списи и поступци потврђу
ју сасвим супротно - да је био велики и искрени српски родољуб,
мада неискрен на многим другим политичким плановима.Рецимо,
био је неискрен у свом југословенству коме је прилазио искључиво
са становишта тренутне употребне вредности „по српско добро“.
И кад је био против сукоба између Срба у Хрвата, он је то чи
нио зато што од тога Срби немају користи, а кад је био за њихову
слогу онда је то било због користи а не због „братских осећања“.
Његово дело „Срби и Хрвати“ написано 1895. године одише реал
политичким мишљењем . Да би се Срби и Хрвати ујединили мора
се прво распасти Аустро-Угарска, констатује Милован Миловано
вић, али одмах и пита - може ли то постићи Србија? И зашто баш
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Србија? Зашто Хрвати не подигну устанак? Ако то није реално,
а није, зашто би било реално да мала Србија зарати са великом
Аустро-Угарском и ради чега? Који је ту стварно њен интерес? Ка
кав је уопште могући добитак и за Србе и за Хрвате, од тог „на
зови уједињења“, хладно рачуна Милован Миловановић. Лишен
политичких емоција, пита и то - како се може потпуно ујединити
оно што није исто, а ако нешто није потпуно сједињено онда је ла
баво, те се намеће питање докле то уопште може трајати. Из тога
следи опет рачуница - исплати ли се онда правити по цену рата са
Аустро-Угарском нешто што нема трајну вредност?
Ова и друга Миловановићева размишљања која су у други
ма више гасила вољу за уједињењем него што су је подстицала, са
правом су од присталица југословенства доживљена као као де
структивна по ту идеју, па чак и опасна.
Ипак, Милован Миловановић није био против Хрвата као
народа. Сматрао је да Срби и Хрвати треба да интензивно теже
духовно-културном зближењу јер је оно реално могуће, никога од
великих не повређује, не кошта ништа и не може да роди сукоб из
међу та два народа већ само да их приближи. Као трезвен и иску
сан политичар Миловановић је знао да све док је нешто заједничко
што је духовне природе, ту мање-више нема правих проблема, а
“рата никад„, и да сваки велики проблем увек настаје тек у услови
ма материјалног заједништва.
Милован Миловановић не само да није био „југословен“, већ
није био ни словенофил, па ни русофил мада му све то приписују
неки историчари. Напротив, према идеји словенства био је и тада
и касније интимно крајње хладан, увек једино стварно заинтересо
ван за ослобођење и уједињење Срба у једну српску државу.
Његов однос према Русији био је више него рационалан, чак
повремено и макијавелистички.
Додуше, он ће одмах по запослењу у Министарству спољних
послова Србије, па уопште и трајно видети Русију као једног од
увек могућих бранилаца Србије, али без икаквих емоција, увек по
лазећи од чињенице да Русија има интерес да на Балкану подржава
Бугарску стално, а Србију само повремено.
Уопште, Милован Миловановић је у центар своје политичке
доктрине увек стављао категорију интереса, сматрајући га главним
покретачем политичке акције и појединца и државе, док је емоцију
у политици сматрао сувишном, па и штетном, те се је и сам пона
шао у складу са таквим својим политичким начелима.
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За њега пут до руског срца води преко савеза с Бугарском и
он се при том не жели да такмичи са Бугарском око првог места код
Руса што су, иначе махом безуспешно покушавали бројни српски
политичари и пре и после њега, и што им је он, а нарочито Јовану
Ристићу, и замерао. Схвативши да Руси објективно имају највећи
интерес да подржавају Бугарску и да се то не може променити пу
ком вољом Србије, питао је мирно усијане српске русофиле: „Зар
је лоше бити на другом месту код Руса, нарочито ако вас притом
не подржава ниједна друга велика сила?“6) Истини за вољу, Срби
ја је била на трећем месту те имагинарне листе, јер је Црна Гора
традиционално уживала највеће симпатије Русије на Балкану, али
Милован Миловановић је знао да она нема за Русију геостратешки
значај какав је имала Бугарска, па и Србија, те о Црној Гори зато
вероватно никад није ни говорио у том контексту.
Иако велики критичар Јована Ристића, и то не само из поли
тичко-идејних већ и личних разлога, Милован Миловановић је у
погледу односа Србије према великом силама користио бар један
„ристићевски“ принцип: „користи реалну снагу великих уместо
нереалних обећања малих“. Но, он је отишао и на теоријском и на
практичном плану корак даље од Ристића када је закључивао да и
обећања малих могу бити реална уколико мали обезбеде да иза њи
хових обећања стану и њихови моћни пријатељи.
Како Милован Миловановић није никада до краја био си
гуран у Русију, увек је тежио за обезбеђењем дупле подршке, од
носно још нечије гаранције поред руске. Трагао је за још једном
великом силом која би могла да има7) довољно снажан интерес да
подржи Србију у њеним плановима. Да је његов избор био раци
оналан када се одлучио за Француску као ту другу силу, најбоље
показује анализа тадашњих интереса великих сила на Балкану.
Уз рачунање на несумњив руски интерес, Србија је могла
рачунати још једино на Француску. Француска је била једина од
европских сила у том времену која је могла имати какав-такав ин
терес да подржи Србију. Та чињеница, а не то што је Милован Ми
ловановић био „емотивни француски ђак“, било је оно одлучујуће
у Миловановићевом избору Француске као паралелног гарантора
подршке Србији.
Да му је избор и тада, као и обично, био рационалан а не
емотиван види се и из тога што је Милован Миловановић схва
тао да Србија у том часу нема шта да тражи на плану подршке од
6) Види: Д. Ђорђевић, нав. дело, стр. 5.
7) Исто, стр. 6.
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Германа, иако је од младости, сем Макијавелијевим, највише био
понет идејама Фридриха Великог.
Зацело, он је после Милоша Обреновића први и задуго једи
ни државник у нас који је односу са великим силама прилазио8) не
само потпуно интересно, већ и манипулативно. Потпуно супротно
ставу једног Ристића који је држао (по Миловану Миловановићу и
сувише) до достојанства српске државе и чекао да нас Руси затре
бају, тачније - да се интереси Русије и Србије поклопе, Милован
Миловановић се, будући да је без сумње припадао оном типу поли
тичара који нису крили да је у свету политике резултат увек најва
жнији, а знајући да држање до достојанства често смањује изгледе
на успех, није либио да Русији представља интерес Србије потпу
но обрнуто у односу на Ристића и друге, сходно принципу - што
год ми можемо да учинимо у интересу велике Русије - учинићемо.
Следствено томе „ми ....руских интереса ради, улазимо у савез са
Бугарском, и рат такође из тог разлога спремни смо водити“.
Миловану Миловановићу је при том било свеједно колико
има истине у томе. Како уочава и Димитрије Ђорђевић, „знао је да
велики воле ласкања и интересовао га је само ефекат“9).
И поред тога што Миловану Миловановићу етос није био
мерило за кратос, његов став и напор на том плану се, гледано са
становишта резултата, показао као врло користан по српски народ
и Србију као државу.
Није ли то уосталом и смисао државничког делања које се
дефинише као постизање општег добра по своју политичку зајед
ницу, и зашто би се уопште морала код малих народа и држава
толико развијати некаква љубав према великим кад историја по
казује да велике силе углавном не гаје осећања претеране љубави
према малим, сматрао је Милован Миловановић. Усађивање нека
квог вечног позитивног, али и негативног осећања у народу према
било којој великој сили, сматрао је врло погрешним и последич
но- генерацијски гледано, непотребно обавезујућим и отуда крајње
нерационалним.
Доследно овим базичним принципима Милован Миловано
вић је и поставио секундарни принцип одношења према политича
рима, нарочито државницима, да се њих може рачунати само уко
лико они налазе свој сопствени интерес у тој релацији. Због тога
се често замерао и својој странци која је доследно патријархалном
8) Исто, стр. 7.
9) Исто, стр. 8.
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поим
 ању политичког ангажмана захтевала личне жртве од својих
припадника, а посебно од вођа.
Иако је наизглед често страдао, Милован Миловановић је
уствари увек бирао, иако не увек у непогрешиво, мању штету а
већу личну корист (руковођен геслом о вагању summum bonum summum malum). Д. Ђорђевић у својој студији о Миловану Мило
вановићу наводи више таквих примера, поменимо само онај кад је
Миловановић одбио да учествује у подизању оптужнице против
либералних министара после преврата од 1. априла, што му, по ње
говом мишљењу, није требало нимало сметати да се кандидује за
посланика Радикалске странке10). Странка му је узвратила захте
вом да повуче своју кандидатуру на изборима. Резултат тога је био
да је Милован Миловановић поново завршио тек као начелник у
МИП-у, али је бар са становишта личне сигурности био у праву
када је био уздржан од учешћа у суђењу министрима у условима
потпуне политичке нестабилности и свакодневно могућих поли
тичких преокрета.
Насупрот Николи Пашићу и Кости Таушановићу припадао
је тзв. „дворском крилу“ Радикалске странке што је проузрокова
ло њихов трајни, далеко више концепцијски него лични ривалитет.
Иако за Србију необичних, исувише отворених реалполитичких и
у Европи модерних, метода деловања, Милован Миловановић је
био велики патриота. Може се засигурно рећи да је стављао своје
личне интересе изнад партијских, али никада и изнад државних.
Тако је 1885. са гнушањем унео у своје приватне записе Пашићево
нуђење Македоније Бугарској оценивши их као антидржавни чин.
Милован Миловановић је одобравао сваку политичку прагматич
ност сем оних на рачун државе.
Непогрешиво је препознавао интерес народа и државе и ви
соко их вредновао, док је партијски интерес гледао тек као поље са
кога наступа. Иако је највише означаван као човек компромиса, и
то баш од припадника своје странке, у првом реду од Николе Па
шића, Милован Миловановић ипак није био компромисер на пла
ну остваривања стратешких државних и националних циљева, већ
пре велики мајстор комбинаторике. То што се све комбинације Ми
лована Миловановића нису оствариле не значи да нису биле добро
промишљене, а још мање да нису биле суптилне.
Попут врсног шахисте Миловановић је увек разматрао низ
варијанти, подваријанти и потеза за сваку од њих, но политика ни
је исто што и шах већ из простог разлога што у шаху све зависи
10) Види: Д. Ђорђевић, нав. дело, стр. 31.
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од самог шахисте, док у политици као колективном делању много
тога на плану реализације политичке замисли зависи од најближих
сарадника. Тако је нпр.и Милован Миловановић, приближивши се
сасвим интенционално двору, разрадио и предложио краљевом и
свом личном пријатељу, иначе француском професору Албер Ма
леу, маестралан, вишедимензионалан и вишепоследичан план који
је Мале прецизно забележио у свом дневнику11). При анализи тог
плана треба имати у виду да су и краљ и Мале желели да иско
ристе све већи унутрашњи сукоб у Радикалској странци, да би по
француском рецепту створили једну нову Радикалну , у суштини
„дворску странку“.
Миловановић је предложио да се краљ отараси Пашића тако
што ће управо њега предложити за председника владе. При том је
полазио од тога да је Пашићева харизма, не само међу чланством
већ и у народу створила уверење да је у стању да много ствари у
земљи брзо и ефикасно промени набоље само кад би имао власт.
Знајући да је то, нарочито на економском плану скоро немогуће, и
следећи Макијавелијеву мисао да је људе „лако убедити али да их
је тешко одржати у убеђењу“, Миловановић је сматрао да ће се мит
о Пашићу срушити сам од себе чим народ увиди да од очекиваних
промена нема ништа, за што би се постарао не само краљ већ и
краљу блиско крило радикала. Тако компромитованог Пашића Ми
ловановић би лако сменио и дошао на чело странке која би онда
могла постати „дворска“ у целини.
Очито, Миловановић је хтео да једним ударцем убије више
мува.
Прво, својим предлогом краљу да Пашић образyје владу би
повратио уздрман углед код радикала и задобио више поверења
код самог Пашића. Друго, његов главни конкурент за место лидера,
славни и омиљени Пашић би најзад био демитологизован сигур
ним неуспехом, и у очима радикала би постао обичан човек малих
могућности у односу на претпостављене.
Треће, Миловановићево крило у странци би неминовно ја
чало у оној мери у којој би слабила вера у Пашића, јер би са њом
слабио и утицај његовог партијског крила.
Четврто, Милован Миловановић би код краља, иако радикал,
задобио пуно поверење.

11) Види опширније: Д. Ђорђевић, нав. дело, стр. 33.
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План Милована Миловановића није реализован из простог
разлога што краљ није нашао храбрости12) да се упусти, по њему, у
велики ризик довођења Пашића на власт.
Сталне политичке кризе у Србији при крају 19. века које су
најављивале конаачан силазак династије Обреновић са историјске
сцене, навеле су Милована Миловановића на теоријска проми
шљања о њиховим узроцима.
Сматрао је да монархија Обреновић, нема довољно аутори
тета код народа из више разлога. Пре свега, парламентарно уређе
ње је било још увек сувише и нова и страна појава коју политички
необразован српски народ није знао најбоље да користи.
Чак ни политичке странке нису биле довољно „образоване“.
Напросто „нису умеле“ да освоје власт па су „мучиле“ и себе, и на
род и монарха. Ни монарх лично са тимом који га је окруживао ни
је био у стању да нађе трајније решење за стабилизацију политич
ких прилика, па је стварао владе које су трајале од данас до сутра.
Следећи те своје процене Милован Миловановић се почео
одмицати од двора и то је чинио до те мере да је и по други пут
изгубио државну службу 1894. године. Зли београдски језици су
тврдили да се је Миловановић намерно и без икаквог другог ви
дљивог повода уплео у тада чувену антидинастичку „Чебинчеву
аферу“ прихвативши са браниоца оптуженог антимонархисте Ста
нојевића, не би ли што пре и што више запао у немилост код краља
и тиме поправио нарушен углед у странци и народу због блискости
са краљем. Док је у јавности на тај начин скупљао поен
 е, као човек
који је уживао у суптилним политичким играма Миловановић је у
потаји и даље неговао везе са двором. Димитрије Ђорђевић у сво
јој студији о Миловану Миловановићу наводи речи из покајничког
писма које је управо тих дана Миловановић упутио краљевском
ађутанту Ћирићу молећи за пријем код краља и изражавајући на
више места династији Обреновић најдубљу лојалност.
Када је 25. јуна 1911. године као првак Радикалне странке и
професор Велике школе Милован Миловановић образовао владу
био је стар 48 година и иза себе имао не само више од четврт века
врло разноврсног политичког и државничког искуства, већ и пот
пуно изграђене политичке назоре.
Већ од ране младости увек се руководио више својим не
го туђим интересом (урачунав у туђе и интересе своје странке), и
сходно томе је и деловао више према својим него ичијим другим
назорима. Иако је Милован Миловановић био благ човек по приро
12) Види: Д. Ђорђевић, нав. дело, стр. 34.
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ди, било је врло мало ствари о којима није имао сопствено, понекад
чак наизглед ексцентрично мишљење, што га је и поред склоности
ка компромису и наизглед лаком подношењу неуспеха, ипак уводи
ло у бројне конфронтације.
Изyзетно надарен за политичку комбинаторику, доласком на
чело владе најзад је могао, да по први пут не зависећи од других
покуша да реализује своје планове које су чак и његови партијски
саборци одбацивали као компликоване.
У погледу главних циљева спољне политике Србије Мило
ван Миловановић је увек био више него јасан. Још 1894. године у
својој књизи „Наша спољна политика“ он тврди да држава Србија
има само два главна спољнополитичка циља: први је очување те
риторијалне независности и територијалне целокупности Србије,
а други је ослобођење и уједињење целокупног српства у једну др
жавну заједницу. Стога би било погрешно код једног таквог поли
тичара који је све планирао много унапред анализирати његове по
гледе на Балкански савез (што се односи и на његова ангажовања)
тек од 1911. године, када је, узимајући кормило државе Србије у
руке, увелико приступио реализацији тог посла.
Милован Миловановић је заправо веома рано, још као 22годишњи студент права, дакле 1885.године, први пут изразио свој
став о потреби успостављања војно-политичког савеза између Ср
бије и Бугарске. Прекинувши због ратних околности те године сту
дије у Паризу на шест месеци, не само што није одобравао рат
између Србије и Бугарске, већ је сматрао за велику политичку гре
шку Србије што се још тада није у савезу са Бугарском устремила
ка југу Балканског полуострва. Њихов узајамни сукоб само слаби
одбрамбену моћ Србије и срамоти је, сматра млади гневни Ми
ловановић, па ће ту, 1885. годину, и назвати „најцрњом годином у
историји обновљене српске државе“.
У оне значајне ране Миловановићеве мисли које бисмо мо
гли назвати концептуалним заметком, или, језиком савремене по
литичке теорије речено, рефлексивним предсказањем пројекта о
Српско-бугарском савезу, свакако спада и завршна реченица њего
вог доктората који је одбрањен на Сорбони 1888. године: „Народи
који хоће да се истински бране, наћи ће у коначном часу сукоба
браниоце своје ствари“.13) Пажљивија анализа његових ставова о
Балканском савезу ће потврдити да ће Миловановић савез Србије
са Бугарском увек третирати и објашњавати као одбрамбени савез.
Зато не чуди што је у страху од апетита Аустро-Угарске Милова
13) M. Milovanovic, Les

traités de garantie au XIXe siècle , Paris, 1888.
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новић 1898. године у студији „Срби и Бугари“ видео у српско-бу
гарском споразуму једино заштитно средство остварења циљева
Србије на југу и југоистоку Балкана и што је у корист те тезе навео
убедљиву аргументацију.
Када је 1908. године извршена анексија Босне и Херцегови
не, док су други српски политичари само нарицали,14) Миловано
вић је, будући да је за анексију сазнао скоро два месеца пре њене
реализације од рyског министра спољних послова Извољског15),
након слања протестне ноте одмах почео улагати велики напор да
Србија добије Санџак, започевши тиме реализацију далекосежног
и у детаљима тајног плана о стварању Балканског савеза.
Наиме, док је преговарао са Аустро-Угарском о Санџаку,
Миловановић је увелико мислио на Бугарску, знајући да би доби
јање Санџака не само ојачало позицију Србије као господара овог
стратешки кључног дела Балкана у трци са Бугарском за јужне
територије, већ и подстакло Бугарску на размишљања о потреби
склапања савеза са ојачалим суседом.
Зато је и журио да задобије, ако не Санџак, онда бар извесна
будућа права на њега у форми гаранције Аустро-Угарске, и то у
сваком случају пре него што Србија склопи било какав савез са Бу
гарском. Осим тога, желео је да зна колико су искрене изјаве Беча
да је ширење Аустро-Угарске на Балкан анексијом Босне и Херце
говине окончано.
Страх од агресије Аустро-Угарске Миловановић је имао то
ком целе своје политичке каријере, а можда га је најбоље, и то вео
ма рано, објаснио економским интересима Аустро-Угарске у својој
расправи „Наши трговински уговори“, објављеној 1895. године.
Трговински уговор који је Србија закључила са Аустро-Угарском
1881., а обновила 1892. године, поставио је, према Миловановићу,
Србију у „васалне економске односе према Аустро-Угарској“16) из
којих се она неће моћи извући другачије до ратом који је тада већ и
као идеја асоцирао на праву катастрофу по Србију.
Када је наишао на потпуно неразyмевање Аустро-Угарске
према свом захтеву у вези Санџака, Милован Миловановић се,
схвативши да се је таквим ставом Аустро-Угарска готово отворе
14) Ј. Милићевић; Јавност Београда према анексији Босне и Херцеговине, Југословенски
народи, стр. 549-573.
15) Оно што Миловановић није сазнао од Извољског јесте да је управо он био тај који је у
лето 1908. године трапаво понудио Бечу да Русија призна анексију Босне и Херцеговине
за давање предности Русији кроз Дарданелски пролаз.
16) М. Ђ. Миловановић, Наши трговински уговори, Београд, 1895, стр. 55.
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но декларисала за циљеве који су се могли постићи једино ратом
(стварање Велике Албаније, продор ка Солуну и уклањање Србије
са простора Старе Србије), у свом маниру директно и преко ноћи
потпуно окренуо Бугарској, и у тој мери се отворено и непрекидно
бавио стварањем Српско-бугарског савеза да је бугарски посланик
из Београда, Андреј Тошев забележио, да је „од 1909. бугарскосрпски споразум постао Миловановићева фикс-идеја“17).
Миловановићеве замисли и акције на стварању савеза са Бу
гарском се од тада па до момента његовог склапања, могу подели
ти у две фазе. Прва је од 1909. године до септембра 1911., а друга
од септембра 1911. године па до чина закључења савеза.
Каснији догађаји ће потврдити Миловановићеву бригу због
коинцидирања анексије Босне и Херцеговине и прогласа бугарске
независности. У његовим очима је то био почетак стварања осо
вине Беч - Софија која би итекако могла функционисати на српску
штету. То се по Миловановићу морало заyставити милом или си
лом.
Милом - стварањем савеза са Бугарском, силом - војним упа
дом Србије у Санџак.
Проблеми су искрсавали на усклађивању та два тако разли
чита пута који су требали да доведу до истог циља - територијал
ног проширења Србије на простор Старе Србије и избегавања рата
са Аустро-Угарском.
У септембру 1909. године Миловановић је чак предложио
српској влади да Србија војно запоседне Санџак. Генералштаб је
разрадио тајни план о ангажовању четири дивизије. Аутори раз
уђеног плана о тој војној операцији били су генерали Путник и
Живковић. Ослонац није требао да буде само на војску, већ и на
добровољачку организацију „Народна одбрана“ која је формирана
још у октобру 1908.године и бројала преко 10.000 припадника18).
Намера српске владе је била да Европу стави пред свршен
чин. Рачунало се са стицањем бугарског разумевања и војним не
интервенисањем Аустро-Угарске будући да је она тек анектирала
Босну и Херцеговину, односно да би без учешћа Бугарске, евенту
ални рат Аустро-Угарске са Србијом могао искомпликовати односе
Аустро-Угарске са другим великим силама. Оно што је сумњича
вог Миловановића кочило да реализyје ту војну акцију је била чуд
на реакција Бугарске која је Србију почела да наговара на упад у
Санџак.
17) Цит. према: Д. Ђорђевић, Милован Миловановић, Београд, 1962, стр. 139.
18) Народна одбрана, издање Средишног одбора Н.О., Београд, 1911.
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Да ли је Миловановић у том часу имао право на сумњу? Чи
њенице говоре да је то право имао све време свог труда да се са Бу
гарском склопи савез. Иако је признао независност Бугарске скоро
у истом часу кад и Русија, тачније одмах после ње, и то чак и не
обавестивши своју владу, његова срдачна писма бугарском монар
ху Фердинанду и председнику бугарске владе Малинову су прима
на хладно и са очигледном резервом.
Предлог за стварање Савеза који је лично саставио Милован
Миловановић и потом упутио Малинову 1909. године полазио је
од претпостављеног заједничког интереса, односно од уверења да
је „солидарност српско-бугарска прва и најнеопходнија погодба,
која се ничим не може надокнадити, за самосталност Балканског
полуострва и решење балканског проблема на основи: Балкан бал
канским народима“19).
Из дипломатске грађе се да видети да су се ствари почеле
мењати, али споро. Милован Миловановић је у својим предлозима
од почетка нудио да Србија подели Македонију са Бугарском, но
Бугарска је хтела не само целу Македонију, већ је показала интерес
и за Албанију. Из истог разлога није хтела ни да чује за аутономију
Македоније коју је Милован Миловановић такође предлагао. Исто
тако, ни предлози српске стране о тесном зближењу Србије и Бу
гарске на економском плану стварањем српско-бугарске економске
заједнице, односно царинске уније, нису наилазили на довољан од
јек код Бугара.
Утврдивши да је исцрпео све могућности директног контак
та, а никако не налазећи прави пут до Бугарске, Милован Милова
новић се ипак убрзо поново запутио ка њој, али, овога пута преко
руског моста.
Представивши српску политику као део руске, и поред све
своје умешности, Миловановић ни код Русије није одмах наишао
на пуно поверење. Ствари се у корист Србије битно поправљају
тек када је ујесен 1909. за руског посланика у Београду постављен
веома амбициозни и утицајни Никола Хартвиг. И иначе антиау
стријски настројен, Хартвиг је под Миловановићевим упливом
постао не само ангажовани заговорник идеје о Бугарско-српском
савезу, већ је по оцени више истраживача тога периода бар у тој
ствари био на српској страни.
И поред тога, Милован Миловановић је ипак сматрао да на
клоност Русије неће бити довољна да приволи Бугарску на савез.
Зато је паралелно радио и на зближавању Србије са Француском
19) Према: Д. Ђорђевић, нав. дело, стр. 141.
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и Италијом. Може се сматрати да је у тим околностима Ризов, бу
гарски посланик у Риму, био великодушан када је Миловановићу
предложио аутономију Македоније. Милован Миловановић је ту
понуду одбио предлогом о подели Македоније, убеђујући Ризова
да се тиме ствара вечна јабука раздора између Бугарске и Србије.
Осим тога, Миловановић је сматрао да македонска нација не по
стоји.
У нашој историографији се не воде баш спорови, али постоје
различита мишљења о значају и садржају разговора између бугар
ског монарха Фердинанда и Краља Петра, у јесен 1909. у Београду,
а нарочито приликом Фердинандове научне екскурзије на Копао
ник.
Што се тиче Милована Миловановића он је сматрао да је
Фердинанд хтео да остави утисак стране спремне на пријатељске
односе, укључујући и склапање споразума, али без давања икаквих
гаранција у томе часу.
Стога је логично што се Милован Миловановић одмах на
кон одласка Фердинанда одлучио на приближавање Турској ради
отклањања њених сумњи, и то ће бити један од главних садржаја
његове дипломатске активности 1910. године.
Смисао приближавања Турској није био тек у отклањању
сумњи Цариграда у Београд, већ у томе, да уколико не успе за
мисао приближавања Србије Антанти путем једног, по интересе
Антанте врло корисног, савеза Србије, Бугарске, Грчке и Црне Го
ре; Србија изненада уђе у коло Централних сила, на мала врата, уз
помоћ Румуније и Турске. Но, то је Миловану Миловановићу ипак
била само резервна варијанта. Са правом је видео у поменутом са
везу балканских држава највећу корист по интересе српског наро
да и државе. Треба му веровати да је био искрен када је написао:
„Моја политика је у ствари: везивати солидарност Србије и Бугар
ске и с њом закључити позитиван споразум за решење балканског
питања; у исто време успављивати неповерење Турске и одржава
ти пријатељство с њом, с обзиром и на политичке и на економске
актуелне интересе“20). У ствари, Миловану Миловановићу није од
говарао ни пребрзи слом Турске, бар не док се не створе услови у
којима ће Србија приликом тог слома добити своје територије.
Србија до појаве Милована Миловановића није имала ди
пломату таквог кова. Наизглед противуречне комбинације су имале
за циљ подизање поверења у Србију у иностраним центрима моћи.
Петроград је Миловановић убедио да Србија понајвише следи ру
20) Цит. према: Д. Ђорђевић, нав. дело, стр. 148.
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ске интересе, са Аустро-Угарском је обновио нарушене везе21), Ср
бији је подигао рејтинг лојалности према Цариграду, Румунију је
уверио не само у постојаност старог пријатељства са Србијом, већ
и у важност спречавања Бугарске да се шири по Балкану, у Софији
су, како рекосмо, веровали да он живи за споразум са Бугарском; и
то све у исто време, и захваљујући увелико томе што су њему лич
но страни политички партнери веома веровали.
То је, уосталом, био не само тренутни Миловановићев циљ,
већ један од постулата његовог политичког деловања.
Добро примећује Димитрије Ђорђевић да када је Милован
Миловановић замерио Милану Обреновићу што се је приближио
Аустро-Угарској, он је у ствари замерио монархy што је пришао
само њој 22).
Нема сумње да је овакво Миловановићево дипломатско по
ступање било условљено не само његовим карактером, него и са
знањем да је у то време на Балкану, више него икада, све било мо
гуће да се деси.
Спремајући се на све, Миловановић је ипак исправно ода
брао као најпробитачнију комбинацију савез са Бугарском. Осим
тога, слутио је да је довољно бити упоран па да Бугарска увиди и
сама да је то најбоље по њу. Сви бугарски покушаји да склопи са
вез са неколицином балканских држава, а да притом заобиђе Срби
ју, били су по стрпљивом Миловановићу само степеница ка бугар
ском освешћењу да ниједан такав балкански савез није ефикасан
у борби против Турске, из простог разлога, што Цариград зазире
једино од савеза у који су укључене и Србија и Бугарска.
У циљу „бугарског освешћења“, тачније гурања Бугарске у
загрљај са Србијом, Миловановић није презао ни од сасвим мо
рално проблематичних метода попут пласирања нетачне вести у
француским новинама „Матен“ 1910. године, да је склопљен са
вез Турске и Румуније, што је не само забринуло Бугарску, већ и
проyзроковао краткотрајни дипломатски хаос у односима европ
ских сила и Турске.
Оне су се, додуше брзо увериле да је вест неистинита, али,
сумње су, ипак, нарочито у Бугарској, посејане. Циљ је био постиг
нут. Бугарској је предочена могућност блокаде њених експанзив
них поступака услед несагласности њених са рyмунским интере
21) Милован Миловановић је у својству министра спољних послова крајем 1909. и почет
ком 1910. године више пута посетио Беч отварајући пут споразуму између Аустро-Угар
ске и Србије у области трговинских односа.
22) Види: Димитрије Ђорђевић, нав. дело, стр. 147.
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сима, јер, оно што Милован Миловановић нимало није крио биле
су одличне везе Београда и Букурешта. То је само доприносило
сазревању уверења у Софији да је Београд, бар у односу на неке
друге, ипак могуће користан иако не и нарочито пожељан партнер.
Макијавелиста у бољем смислу те речи која своју пејоратив
ност вуче од неправедне осуде Макијавелија као „учитеља зла“,
Милован Миловановић се није држао принципа да циљ оправда
ва средства, већ принципа да циљ одређује средства у политици.
Будући да је практиковање тог принципа услед овако постављене
разлике између аксеолошког и праксеолошког приступа веома бит
но са етичког становишта, зачуђује да Милован Миловановић, и
поред свих заслуга за српски народ и државу управо због употре
бе тог метода још увек код многих слови као морално неподобна,
иако без сумње значајна политичка личност. Но, неразумевање је
злонамерним и неуким увек, ако не дозвољено, оно ипак својстве
но и ту се не може много учинити. Важно је да они који су yмни и
добронамерни боље разумеју укупну Миловановићеву активност
као својеврсну борбу за слободу Србије.
Управо Миловановићево неуобичајено интензивна дипло
матска активност, његови стални, за то време можда и пречести
контакти са свим могућим савезницима и непријатељима су све
и заваравали. У магли коју је стварао вртлог његовог политичког
динамизма било је тешко прозрети шта му је одиста главни циљ, а
шта тек политичка парада.
Значајан успех у отрежњењу Бугарске, која је била опијена
наклоношћу и Русије и Аустро-Угарске, Миловановић је постигао
1910. године утаначењем посете Краља Петра Првог руском цару.
Био је то потез који је доносио више врста користи. Прво, сусрет
са руским царем означио је не само прекид бојкота српске дина
стије на европским дворовима, већ и снажење укупног друштвеног
угледа Србије, па је Милован Миловановић те исте године најзад
организовао низ контаката измеђy српског и европских монарха.
Друго и важније, дуго припремани сусрет у Петрограду Милован
Миловановић је максимално искористио за задобијање руске на
клоности. Он је потпуно отворио карте Србије у погледу српскоруских односа и указао да је понашање Бугарске уствари препрека
реализацији руских, а тиме онда и српских интереса на Балкану.
Може се рећи да је тај, наоко лако остварени Миловановићев
успех заправо био постигнут тешко, упорним и стрпљивим радом,
следствено принципу да је добра припрема пола добијене битке.
Реакција руске стране је била више него повољна. Мило
вановић је припремио две варијанте захтева за проширењем Ср
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бије и наоружао се географско-етнографским картама које му је
припремио Јован Цвијић са својим картографима. Хроничари су
забележили цареву и царичину срдачност према укупној српској
делегацији, а нарочито према Миловану Миловановићу. Његова
окретност, благоглагољивост и уопште умеће пријатне комуника
ције, дошли су више него икад у правом тренутку до изражаја.
Руски министар спољних послова Александар Извољски је,
и поред настојања да заштити интересе Бугарске, ипак прихватио
српске предлоге уз сугестију да „Бугаре не треба притискати већ
гурати“ ка споразyму. А онда је лично и руски Цар у својој по
здравној беседи рекао да „Русија зна да није кривица Србије што
се српско-бугарски споразyм није остварио“, те да „данас Русија
нема више посебних наклоности према Бугарској које би ишле на
штету Србији“, да би на крају изрекао оно што је Миловановић по
ставио себи за циљ и сањао годинама - руски балкански програм
садржи независност балканских држава.
Миловановић је са правом ликовао. Русија је прихватила ње
гову тезу да су српски интереси само део руских интереса на Бал
кану. У остварењу планова Србије препознала је свој пуни интерес.
Бугарска је с правом постајала све забринутија. Тој забринутости
Бугарске само је допринела варијанта повратка српске делегације
из Русије преко Турске, тачније преко Солуна и Скопља. Бугари
су с зебњом ту руту доживели као демонстрацију не само српских
претенезија на Македонију, већ и као демонстрацију ојачане међу
народне позиције Србије.
На реду је била Аустро-Угарска, (која је, у ствари, све вре
ме и била на реду). Ма колико да је водио помирљиву политику са
Бечом и чак успео да Аустријанци мисле да је „аустрофил“, Ми
лован Миловановић је, не у Турској, већ у Аустро-Угарској видео
главног непријатеља. Бугарска је била тек онај важан језичак на
ваги који се морао придобити да би се избегла прерана агресија
Аустро-Угарске.
Миловановићеву стратегију „успављивања“ Аустро-Угарске
ометали су догађаји на које се напросто, бар због српског јавног
мњења, морало реаг овати.
Наиме, Аустро-Угарска је још у време пред анексију покре
нула у Загребу „велеиздајнички“ процес оптуживши 53 Србина за
припрему преврата и то у сарадњи са Србијом. Миловановић је мо
рао и да спашава оптужене и да не наруши мукотрпно склопљене
везе подношљивости Беча и Београда. У том циљу је организовао
медијску кампању у иностраним медијима у којима је доказивана
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невиност оптужених, антисрпска оријентација суда, и уопште по
литичка позадина „велеиздајничког“ процеса. Сам је дао интервју
београдском дописнику загребачког листа „Обзор“ у коме је реско
изјавио „да српска влада није ничим учествовала у тобожњим ве
леиздајничким махинацијама, како јој се подмеће“23).
Умешаност Црне Горе, тачније обавештајна спрега Цетиња и
Беча, давала је целој ствари једну нежељену димензију, којој Ми
лован Миловановић није желео да придаје пажњу да не би због
тога угрозио своје планове укључивања Црне Горе у Балкански
савез. Зато се и оградио од Масарикових оптужби на рачун црно
горских власти, иако је знао да велики Масариков углед у Европи
итекако може помоћи ослобађању оптужених Срба у „велеиздај
ничком процесу“. Томаш Масарик се толико залагао за њихово
ослобађање да је, иако је био посланик у Аустријском парламенту
демонстративно дошао тим поводом у Загреб, а затим у Београду
био гост Милована Миловановића. Његова осуда „велеиздајничког
процеса“ је била тако непријатна по Беч и Загреб да је лист „Србо
бран“ који је тим поводом правио интервју са Масариком, морао
бити забрањен24).
Милован Миловановић је често практиковао vis major прин
цип, па и у случају међународног скандала који је створио беч
ки историчар и публициста др Хајнрих Фридјунг фабриковањем
лажних доказа да су власти из Београда субверзивно угрожавале
Аустро-Угарску помажући тзв. хрватско-српску коалицију саста
вљену од угледника попут Медаковића, Супила и Прибићевића.
Иако је у српској скупштини раскринкавао Фридјунгове оптужбе
као лажне, и слањем српских сведока у Беч знатно допринео да
Фридјунг призна неутемељеност својих оптужби, Милован Мило
вановић је сходно нареченом принципу начинио и неке мале, али,
ипак, и за аустријску и за српску јавност изненађујуће уступке. Пр
во, осрамоћеног аустријског посланика у Београду, Форгача, коме
је због фалсификата докумената у „афери Фридјунг“ следило ако
не протеривање из Београда, оно бар премештај, Милован Мило
вановић је задржао на истом положају својим личним јавним зала
гањем. Друго, аустријског официра Рајковића, који је био ухваћен
на тлу Србије у шпијунажи, није извео на суд, већ само протерао.
Иако су такви поступци огорчили српску јавност, у првом ре
ду ултра-националисте, Милован Миловановић је знао да од свега
тога Србија има више користи него штете.
23) Обзор, 3. март 1909. године
24) Србобран, 22. април 1909. године
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Када је потом 31. марта 1909. године српска влада понижена
тиме што је била приморана да да изјаву којом прихвата анексију
Босне и Херцеговине, искусни дипломата Миловановић је одржао
тако умирујући говор у Скупштини да нико није рекао ни једну реч
после њега. Свима је све било јасно. Рат је био само одложен за
боља времена по Србију.
Посебну пажњу на плану анализе његових активности пре
ма Аустро-Угарској заслужују његове релације како са прекодрин
ским, тако и са локално-србијанским завереницима, односно ул
тра-националистима.
Прво треба разликовати чињенице од Миловановићевих из
јава. Чињенице потврђују да је одржавао контакте са Хрватскосрпском коалицијом и да је са српским покретом у Босни и Хер
цеговини имао чак врло развијен однос. Разлог што је Милован
Миловановић као министар иностраних дела то јавно порицао ми
слимо да није потребно објашњавати. Његов рад се на овом плану
додуше не може поредити са степеном ангажовања и резултатима
Николе Пашића, али, он ту и ради и мање и другачије од Пашића.
Југословенски и српски покрети били су реалност о којима је
Миловановић морао водити рачуна већ из простог разлога што су
то били фактори који су се итекако тицали спољне политике Срби
је. Његова већа блискост са организацијом из Босне и Херцеговине
него са оном из простора данашње Хрватске могла би се најлак
ше протумачити тиме што су први били више просрпски, а други
више пројугословенски оријентисани. Познато је да је Милован
Миловановић гледао на југословенство као на нешто што се тек
да употребити зарад остваривања српских циљева, а што се укла
пало у његову несклоност славенофилству уопште, и на чему ће
му једино Хартвиг замерити. По томе Миловановић помало личи
на оне хрватске и словеначке политичаре који су имали пуна уста
југословенства а при том у њему тражили искључиво национални
интерес. Но, за разлику од њих, Милован Миловановић бар није
толико заговарао југословенство иако је још 1907. године наслу
тио стварање југословенске државе: „Врење у Јужним Словенима
довешће ускоро до крупних промена, само ако притисак споља
шњи, антијугословенски, не буде то спречио. Последице ће бити у
смислу организовања југословенске заједнице (подвукао Д.С.)“25).
Отуда је сасвим разумљиво што је све активности југословенског и
српског покрета ван Србије гледао с позиција њихове употребљи
вости, у функцији циљева спољне политике Србије. Осим тога, ње
гов став према хрватству је био негативан иако у његовој брошури
25) Архив Србије, Хартије Милована Миловановића, ков. VI, стр. 57-58.
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„Срби и Хрвати“, објављеној 1895. године, доминира захтев за по
мирењем и превазилажењем спора од којег штету имају и српска и
хрватска страна. За хрватску страну његови ставови су ипак били
неприхватљиви из више разлога. Пре свега, Миловановић је као
и сви српски националисти видео не само Босну и Херцеговину,
већ и све друге Србима насељене крајеве искључиво као српски
простор. Друго, он је доминантан хрватски приступ решавању на
ционалног питања, а нарочито однос према Србима у Хрватској,
сматрао потпуно накарадним26).
Како би могао час подизати, час спуштати температуру у Бо
сни и Херцеговини, вођама српског покрета је саветовао да створе
два крила: тврдо, непомирљиво, и друго, спремно на компромисе.
Исто тако, кад 1910. године тражи од Босанаца и Херцеговаца да
дочекају аустријског Цара Фрању Јосифа, то је зацело због спољ
нополитичког ефекта, односно да Аустро-Угарска не би могла да
пребаци Србији да ствара антиаустријско расположење. Српскохрватској коалицији је 1910. године, на пример саветовао да не бу
де толико одбојна према могућности споразyма са Хедерваријем
јер је то превелико бреме за плећа коалиције. На тај начин је не
само исказивао бригу и интересовање за судбину Српско-хрватске
коалиције, већ јој је и рафинирано слао поруку да на већу помоћ
Србије не може, бар не у том тренутку, рачунати.
Што се пак тиче Миловановићевог односа са домаћим на
ционалистима, пре свега са завереницима из војних кругова, они
све до 1911. године нису били нимало добри. Миловановићев стил
компромисерства није нимало импоновао не само пучистима који
су стекли велику моћ политичког утицања, него ни свим беском
промисним и нестрпљивим српским националистима. Они не само
да нису крили свој презир према Миловану Миловановићу, већ су
му и јавно претили.
И док је несрећни српски министар тихо и упорно на свој на
чин радио далеко плодотворније на реализацији националних ин
тереса од многих бучних и преких националиста, од припадника
„Црне руке“ стизале су му претње смрћу.
Остало је забележено да му је 1909. године у фијакер уско
чио Воја Танкосић и запретио четницима. Вероватни повод је био
то што је Миловановић 1908. године због доласка младотурака на
власт, а услед чега се стање за Србе у Турској поправило, наредио
распуштање четничке, односно комитске организације27).
26) Види: М.Ђ.Миловановић, Срби и Хрвати, Београд, 1895, стр.11.
27) Дипломатски архив МИП, ППО, Београд, 14. јуна 1908, лично строго поверљиво, бр.
3817
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Разлог због кога се Милован Миловановић није допадао „цр
норукашима“ не треба тражити у његовом политичком опредеље
њу. Он је био искрени српски националиста, при том још и прилич
но конзервативан. Исто тако, ни његов политички стил компромиса
није никакво оправдање за понашање завереника према Миловану
Миловановићу. Од једног министра спољних послова се није мо
гла очекивати револуционарност.
Прави разлог за такво понашање пучиста је лежао у томе
што су после преврата 1903. године они играли важну, иако не
формалну улогу у српској политици, постављајући се често изнад
већине државника, и чак повремено непријатно и према самом кра
љу. Сматрали су своје заслуге толиким да су се оне морале изра
зити у њиховом уважавању од стране сваког политичара. Милова
новић је, пак, волео слободу и у мишљењу и у делању. Он је тешко
подносио и партијска, а камоли нечија неформална наређења, те је
и са Пашићем и другим партијским саборцима најчешће и долазио
у сукоб управо због тога што је све радио онако како је он хтео.
У очито предратном времену када се грозничаво трагало за
решењима, професор универзитета и француски доктор правних
наука специјализован за међународне односе, при том високог ни
воа самосвести о својим способностима, једном речи политичар
великог формата какав је био Милован Миловановић, није могао,
а ни хтео много држати до мишљења средњег официрског кора као
до некаквог најстручнијег или најважнијег мишљења, ма колико
они велики патриоти и часници били. Зато их је он најрадије избе
гавао.
Тек 1911. године путеви Милована Миловановића и органи
зације „Уједињење или смрт“ су се судбински укрстили. Не Мило
вановићеви ангажмани на плану помоћи Србима ван Србије, већ
нешто друго код Миловановића је најзад импресионирало Аписа
и његово окружење.
На састанку утаначеном 1911. године Апис је захтевао од
Милована Миловановића да му објасни циљеве и достигнућа свог
рада на плану споразумевања са Бугарском.
Био је довољан тај један састанак да речити, умни и самоуве
рени Миловановић задобије и поверење у уважавање српских ул
транационалиста. Уосталом, нису ли њихови циљеви били у крај
њем исти? Дакако да избор путева ка циљу није био неважан, чак
шта више, он је био и камен зазора између пучиста и Милованови
ћа, али, Апис је на том састанку муњевито схватио да је Миловано
вићев план о Балканском савезу ипак најбољи пут.
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Изненадно одушевљење Аписа Миловановићем се засни
вало на томе што је Апис у том сусрету назрео велику корист за
Српство коју је својим радом, споро и усамљено попут Сизифа, ко
трљао ка врху не само сопственог успеха Милован Миловановић.
Од тог тренутка Миловановић је добио оно што му је на унутра
шњеполитичком плану веома недостајало: подршку војних круго
ва без које се тада у Србији није могло ишта значајније учинити, а
није било тајна то да је Милован Миловановић тежио преузимању
кормила странке, или бар заустављању Николе Пашића који га је
стално кочио на сваком, а нарочито на унутарпартијском плану28).
С друге стране, Апису је за његове активности ван граница
Србије итекако требала помоћ моћног Министарства спољних по
слова, а поготову на плану добијања поверљивих информација и
дела значајних финансијских средстава којима је то Министарство
располагало.
Обострани интерес је пронађен у обостраном коришћењу.
Све до Миловановићеве смрти „Уједињење или смрт“ је извршава
ло у Македонији Миловановићеве задатке у тој мери да је „постало
извршни орган министарства иностраних дела“29). С друге стране
и Миловановић је „усвајао и спроводио предлоге које је добијао од
официра“30).
Остваривале су се Миловановићеве речи упућене Апису при
њиховом првом сусрету: „Ставите ми, млади пријатељу, ту вашу
„Црну руку“ на расположење па ћете видети шта ћу ускоро учини
ти за Српство“31) . Нема доказа да је Апис то и учинио, али је очито
изразио своју сагласност са Миловановићевим плановима и отада
помагао све његове акције у вези српско-бугарског разграничења
на тлу Македоније.
Нема сумње да је скора Миловановићева смрт утицала на
много што шта на политичкој сцени Србије, између осталог и на
судбину „Црне руке“ и Аписа лично.
Примивши се места мандатара владе у јуну 1911. Милован
Миловановић је настојао да састави владу тако да у њој има што
већи утицај. Изражена су мишљења да је нерадо прихватио за ми
нистра Стојана Протића32), будући да је његово присуство у влади
доживљавао као контролу од стране своје странке.
28) Види: Е. Sh. Helmreich, The Diplomacy of the Balkan Wars 1912- 1913, Cambridge, 1938.
29) Димитрије Ђорђевић, нав. дело, стр. 158.
30) Красний архив, Дипломатическая подготовка балканской войни 1912, Москва, 1926.
31) Цит. према: Димитрије Ђорђевић, нав. дело, стр. 157.
32) Према: Димитрије Ђорђевић, нав. дело, стр. 162.
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Те 1911. године цела Европа је очекивала рат на Балкану.
Миловановић је устанак Арбанаса протумачио као весника буре.
Тај устанак је због помоћи Црне Горе Албанцима изазвао сумње
не само у Србији, већ и у Русији у постојање тајних веза између
Беча и Цетиња. Миловановић је чак захтевао од црногорског краља
Николе да потчини своју националну политику њему лично, што
је црногорски монарх одбио, а што је код Миловановића само про
будило додатне сумње, иако се пре радило о неспоразуму и повре
ђеној сумњи црногорског владара. У сваком случају, то је Милова
новића још више усмерило на његов „животни задатак“ - стварање
савеза балканских земаља у којем би видно место припало Србији
и Бугарској.
Зато је, још пре него што је и постао председник владе, по
нудио Бугарској преко Гошева компромис у погледу Македоније.
Свакако да му је у томе помогло да се одлучи његово, Цвијићу и
Новаковићу блиско гледиште да становници Македоније још нема
ју формирану националну свест и да ће се стога, пошто не знају ко
су, лако асимилирати у било којој државној заједници и то у сваком
свом делу којим их нека држава обухвати.
Одустао је од моравско-вардарске удолине и захтевао да Ср
бија добије део Македоније који јој служи као залеђе при изласку
на Јадран преко северне Албаније. Разлог за такво његово, као и
слично будуће држање је био очигледан. Миловановић је интран
сигентно сматрао да је Србија у врло неповољној позицији све док
не склопи савез са Бугарском и да зато нема другог излаза сем ком
промисних предлога какав је и том приликом учинио.
Но, са бугарске стране нису сви мислили исто као Милова
новић. Шта више, председник бугарске владе је и скористио чиње
ницу да Милован Миловановић није са тим предлогом упознао и
руску страну и обавестио је Петроград о радњама Србије иза леђа
Русији. Шансе за савез су се смањиле.
А онда, оно што годинама није полазило усамљеном Мило
вану Миловановићу за руком, омогућила је у великој мери објава
рата од стране Италије Турској половином септембра 1911. годи
не, пошто је то намах испунило Балкан ратоборном атмосфером.
Бугарска влада је под притиском захтева своје yзавреле јавности
одлучила да уђе у рат са Турском. Схвативши да јој је за то савез са
Србијом хитно потребан, бугарска влада шаље Димитрија Ризова
у Србију на преговоре.
Са српске стране у тим преговорима, одржаним 21. 9. 1911.
године, су учествовали, поред Милована Миловановића још и Ни
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кола Пашић и Љуба Стојановић. И поред тога што су Бугари први
пут одустали од недељивости Македоније, Пашић тврдоглаво није
одступао од поделе по правцу Брегалница - Охрид. Милован Ми
ловановић је био далеко попустљивији, а Стојановић је предложио
као средње решење поделу Македоније по линији Кратово - Стру
га, што је Ризов одбио. Састанак се завршио сагласношћу обе стра
не да одлуку о томе коме припада област између Родопа и Шаре
доноси руски цар.
Тачно недељу дана касније председник бугарске владе Иван
Гешов33) је инкогнито допутовао у Београд да би се састао наса
мо са Милованом Миловановићем. Састанак је започет у мраку
београдске железничке станице, тачније одржан је због страха од
аустро-угарских шпијуна у једном вагону док је воз ишао према
Лапову.
Обојица су се изјаснила за хитно склапање савеза, а Мило
ван Миловановић је изнео свој концепт уговора који је садржао:
став о заједничкој борби против Турске, узајамне гаранције о др
жавној независности и српске циљеве - ослобођење Старе Србије
и Македоније. Зоне до Шаре су прокламоване као неспорно срп
ске, а даље разграничење између Србије и Бугарске препуштено је
руском цару.
Но, иако је сарадња са Бугарском најзад почела да се оства
рује, Милован Миловановић је у погледу реализације савеза наи
шао на препреку у виду Пашића који је цео Миловановићев план
прогласио сувише дефанзивним.
Док је Милован Миловановић сматрао да свако друго ре
шење значи борбу Србије на три фронта (прво, против Турске у
Старој Србији, друго, против Аустро-Угарске у Санџаку и треће,
против Бугарске у Македонији), све у свему борбу коју Србија не
може да добије те је стога боље да добије оно што може; Никола
Пашић је такође био за савез са Бугарима али је у њима видео пре
супарнике него савезнике и сматрао да се Бугарској за неизвесну
подршку даје превише.
И Милован Миловановић и Никола Пашић су променили
ставове услед промене у ставовима бугарске стране. Кад је, наим
 е,
Бугарска поново почела да инсистира на разграничењу, Милован
Миловановић је то, у жељи да се реализује савез, прихватио, а Ни
кола Пашић је, пак, сада био тај који је захтевао руску арбитражу
33) Иван Гошев, који је постао председник владе у Бугарској у марту 1911. године, себе
је сматрао великим заговорником Балканског савеза. Види: J. E. Gueshоff, L’Alliance
balkanique, Paris, 1915.
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иако није превише веровао у њу нити је желео, али је још мање
желео да се не реализује савез са Бугарском.
Током октобра бугарска страна је одбила две верзије српског
предлога о подели Македоније. Настојећи да избегне захтевног Па
шића, Бугарска користи Миловановићев пут у Париз у новембру
1911. године где га је Ризов успео наговорити на компромисно ре
шење које је било далеко повољније по Бугарску од претходних.
То решење је подразумевало давање Бугарској Кратова и
Криве Паланке чему се жестоко супротставио Пашић. Сматрао је
да ако се Србија и Бугарска не могу да споразумеју, онда одлу
ку треба да донесе руски цар. На крају, Пашић је одбацио и идеју
савеза са Бугарском и уместо тога изнео климав предлог да се са
вез направи са Арбанасима, чиме би се они не само одвојили од
Аустро-Угарске, него и дали употребити у борби против Турске и
Бугарске.
Милован Миловановић није био уверен у успешност сарад
ње са арбанашким племенима. Бугарска војска је у то време била
најјаче и најбоље опремљена војска на Балкану . Одбацио је Паши
ћев предлог, а подршку своме предлогу нашао је код руског посла
ника у Београду Хартвига. Одмах након тога, 15. децембра 1911.
године, Миловановић даје налог Спалајковићу да попусти Бугар
ској у погледу њених захтева око Кратова и Криве Паланке. Но, бу
гарска страна се поново не задовољава више ни оним што је сама
предложила Миловану Миловановићу. Бугарски министар војске
Фичев захтева од почетка јануара и Стругу. Милован Миловановић
то најпре одбија, као и Пашић. Но, када Романовски, руски војни
изасланик у Бугарској, износи неке своје предлоге о разграничењу
који су ишли на руку Бугарској, Милован Миловановић схвата да
руска подршка није сигурна и одлучује се да да и Стругу зарад то
лико жељеног савеза.
Савез Србије и Бугарске је коначно потписан 29. 2. 1912.
године, односно 13. 3. 1912. године, а накнадно су му приступи
ле Грчка и Црна Гора. Тако је напокон створен Балкански савез
који ће уистину бити моћан механизам сламања Турске у ратном
сукобу. Србија је могла да води рат не мислећи о нападу АустроУгарске са леђа и без страха од аустро-угарско - бугарског савеза.
Бугарска се са своје стране тим савезом обезбедила од румунских
апетита. Уз то, поред јасно обелодањеног текста уговора, постојао
је и тајни анекс који је предвиђао „модалитете за рат са Турском и
поделе Македоније.“34)
34) Према: Д. Ђорђевић, нав. дело, стр. 172.
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Може се рећи да је Миловановићевим трогодишњим, неспор
но огромним дипломатским трудом Србија утемељила и започела
дуго чекане ратне победе. Тешко да би се без стварања Балканског
савеза оне могле уопште постићи. Они који су Миловану Милова
новићу замерали попуштања у вези Македоније заборављали су не
само да је дипломатија поље компромиса, већ и то да је главни циљ
Савеза био обезбеђење од Аустро-Угарске, и да без тог обезбеђења
Србија највероватније не би добила ништа, а можда би чак изгуби
ла и једва стечену самосталност.
Милован Миловановић је одржао свој последњи, кажу као и
увек бриљантан говор у Скупштини Србије 14. јуна 1912. године, а
умро је четири дана касније у 49-ој години живота. За лечење није
имао времена.
Пред смрт је записао: „Успех је све. Он оправдава све; Њему
се све клања; добар и рђав глас од њега зависе. Ко успе велики је,
ко не успе није ништа ни вредео“35).
На основу Балканског савеза Србија и њене савезнице - бал
канске државе су узеле своју судбину у своје руке септембра 1912.
године. Успех није изостао.
Србија је постала велика онолико колико се могло.
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Dragan Simeunovic
MILOVAN MILOVANOVIC – THE MAN WHO
CREATED THE BALKAN ALLIANCE
Resume
Milovan Milovanovic, today, a completely forgotten great Ser
bian statesman, radical champion and extraordinary diplomat, was born
in Belgrade in 1863, into a fine, respected family. He did many useful
things for his people and the state, but mainly the fact that he practically
realized the almost impossible endeavor of creating the Balkan Allian
ce which brought Serbia significant territorial expansion in the Balkan
wars, as well as freedom for a large number of Serbs and other people,
requir es his work to be studied and his name preserved in memory. Ima
gination, refinement and insisting on the implementation of political
agreements and plans both secret and public, as a characteristic of his po
litical style, did not enable him in the Serbia of that time to attain a large
political arena, or to have a large number of collaborators reflecting the
same views and qualities. That is why he made his career with reference
to important political issues within a surprisingly narrow circle of peo
ple, regardless of their importance. Generally speak ing, his methods of
political activities were far more oriented to external diplomacy than to
internal politics. Therefore Milovan Milovanovic made the right mo
ve when he first moved to the Ministry of Foreign Affairs in 1891, and
then, in 1894 he defin itely turned his back on internal politics and dedi
cated himself fully to foreign affairs. Assessing the foreign policy plans
and interests of all three major, and soon dying empires, ascertaining so
me interests as realistic, and some as unrealistic, Milovan Milovanovic
searched not only to match the interests of Serbia with some of these,
but he also sought the realistic possibility of actualizing these interests.
The most compatible foreign-policy interest of one of these great po
wers with respect to Serbia was surely the interest of Russia to form se
veral anti-Austro-Hungarian and anti-Turkish oriented states in the Bal
kans, which would be sufficiently cooperative, with Russia`s support,
to gradually, but completely, to void the influence of Austro-Hungary
and Turkey on strategic developments in South-East Europe.
A relativism of ethics and actions in politics was for Milova
novic, as we can see from his political biography, not only something
which was a “natural matter” from the aspect of theory, but also so
mething very close to him. Positioning himself thus in the service of
the people and the state he truly brought them many benefits, but if he
had been, by an unfortunate stroke of luck, against them, it could be
that he would have inflicted them as much evil. This was, in fact, what
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also aroused within his party associates constant suspicions concerning
him and his patriotism. However, his writings and acts confirm exactly
the opposite - that is, that he was a great and honest Serbian patriot,
although perhaps dishonest with respect to certain political plans. For
instance, he was dishonest in his „Yugoslav“ feeling, which he appro
ached exclusively from the aspect of a momentary beneficial value, „for
the benefit of Serbia“.
Even when he opposed the conflict between Serbs and Croats, he
did so because Serbs got nothing useful from this quarrel, and when he
was advocating their unity it was because of the benefits, not because
of „brotherly feelings“. His work „Serbs and Croats“ written in 1895
is characterized by real-politics. In order for Serbs and Croats to unite,
Austro-Hungary must dissolve first, concluded Milovan Milovanovic,
but he immediately asked - can Serbia achiev e this? And why Serbia at
that? Why didn’t Croats start an uprising? If this wasn’t realistic, and it
was not, why would it be realistic for small Serbia to wage a war with
large Austro-Hungary and for what? What would its real interest be in
doing this? What could both Serbs and Croats possibly gain at all from
this „so-called uniting“, Milovan Milovanovic coldly calculated? De
prived of personalized political emotions, he also asked - how can that
which is not the same be fully united? And if it is not fully united then it
is loose - therefore the question arises, how long could this last at all?
His next calculation follows from this - does it pay then, at the cost of a
war with Austro-Hungary, to risk making something that does not have
a permanent value? This and other considerations rais ed by Milovano
vic, which more tended to quench rather than to stimulate in others the
will for unification, were rightfully felt by sympathizers of „Yugoslav
ship“ as destructive to the idea and even dangerous.
His attitude toward Russia was more than rational and sometimes
even Macchiav elian. However, immediately after he started to work in
the Ministry of Foreign Affairs of Serbia he started to permanently vi
ew Russia as a potential defender of Serbia, but without any personal
emotions – this starting from the fact that Russia always had an interest
in supporting Bulgaria in the Balkans, while she supported Serbia only
occassionally. In general, Milovan Milovanovic always put at the cen
ter of his political doctrine the „category of interests“, believing it the
principal driving force of political actions both of individuals and sta
tes, while he thought emotions in politics superfluous, even dangerous,
and he himself behaved in accordance with his political principles. For
him the path to the Russian heart lead through an alliance with Bulga
ria, and here he did not want to compete with Bulgaria for first place
with the Russians, which in fact was attempted, mostly unsuccessfully,
by numerous Serbian politicians, both before and after him, like Jovan
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Ristic, of whom he especially disapproved. Realizing that objectively
Russia’s biggest interest was to support Bulgaria and that this could not
be changed by the pure will of Serbia, he calmly asked the fervent Ser
bian Russophiles: „Is it so bad to be in second place with the Russians,
especially if no other great power supports you?“ To be truthful though,
Serbia was in third place of that imaginary list, since Montenegro had
traditionally enjoyed the greatest sympathies of Russia in the Balkans,
but Milovan Milovanovic knew that it did not have a geo-strategic im
portance for Russia such as Bulgaria had, and even as did Serbia, so
that was probably why he never mentioned Montenegro in this context.
A careful analysis of his attitudes on the Balkan Alliance will
confirm that Milovanovic always treated and explained the alliance of
Serbia with Bulgaria as a defensive alliance. That is why it is not stran
ge that fearing the apetites of Austro-Hungary, Milovanovic in his study
from 1898, „Serbs and Bulgarians“ saw the Serbian-Bulgarian agree
ment as only a protective means for the realization of Serbia`s goals in
the south and south-east Balkans, and that he offered convincing argu
ments in favour of this thesis.Only when he became prime minister of
the Serbian government in June 1911 was Milovanović finally able to
fulfill his goals, with some help from Russia. Connecting with Bulga
ria established an alliance that was a powerful mechanism for break ing
Turkey in the 1912 war, and therefore Milovanović’s long-term politi
cal engagement in this field was one of the key factors for Serbian suc
cess in the First Balkan War.
Keywords: Milovan Milovanovic, Balkan Alliance, Bulgaria, Russia, AustroHungary, Nikola Pasic, Dragutin Dimitrijevic Apis

*

Овај рад је примљен 07. новембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 05. децембра 2013. године.
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Сажетак
Предмет овог осврта је анализа текста Семјуел а Хантингто
на, „Сукоб цивилизација“, који је пре двадесет година објављен на
страницама познатог часописа „Foreign Affairs“. Циљ рада је да се
са овог временског одстојања укаже на кретања која је Хантингтон
у својој замисли будућности успешно предвидео, а која није, као
и да се истовремено процени значај ове замисли у промишљању
кључних одлика света после Хладног рата. Поред основних Хан
тингтонових ставова, представљају се и најпознатије критике упу
ћене овом тексту; нарочита пажња биће посвећена цивилизацијама
као чиниоцима али и могућим главним субјектима светске полити
ке у будућности с посебним освртом на питања њиховог идентите
та. Хантингтон види у религијама главну покретачку снагу савре
мених и будућих међународних односа. Иако држава, нападнута
„одозго и одоздо“, опстаје као главни субјект светске политике, не
треба искључити могућност да у будућности цивилизације и дру
ги чиниоци и актери привремено или трајно угрозе место и улогу

*

Овај текст је резултат рада на пројекту Политички идентитет Србије у регионалном и
глобалном контексту евиденциони број 179076, финансиран од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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држава у међународном систему и глобализованој светској поли
тици.
Кључне речи: Семјуел Хантингтон, Сукоб цивилизација, цивилизације,
идентитет, међународни односи, свет после хладног рата

УВОД
Овог лета навршило се тачно двадесет година од објављи
вања чувеног текста професора Универзитета Харвард, Семјуел а
Хантингтона, који је под насловом „Сукоб цивилизација“ изашао у
летњем броју часописа „Foreign Affairs“ за 1993. годину.1) Текст је
убрзо по објављивању изазвао многобројне, најчешће острашћене,
реакције и критике... узимајући у обзир изворне и провокативне
погледе на садашњост и будућност међународних односа и свет
ског поретка које је аутор изнео, не чуди што је његова слика света,
као пре свега сукоба цивилизација, постала један од најнавођени
јих радова из области међународних односа после Хладног рата.
По речима Фарида Закарије, који је у време објављивања овог тек
ста обављао дужност извршног уредника „Foreign Affairs“-а, упра
во је он убедио професора Хантингтона да један свој дужи рад у
којем је односе међу цивилизацијама видео као кључну одлику
света после Хладног рата, прилагоди страндардима тог часописа.2)
Закарији, који је, иначе, био Хантингтонов докторант на Харварду,
пошло је за руком да на тај начин, попут појединих других анто
логијских прилога који су објављивани у овом часопису у време
Хладног рата („The Sources of Soviet Conduct“ Џорџа Фроста Кена
на, на пример), а који су давали печат свом времену, остане на тим
висинама и у годинама после његовог завршетка.
Осврт се састоји из три дела. У првом делу рада рећи ћемо
нешто више о самом тексту „Сукоб цивилизација“ и представити
кључне ставове које Семјуел Хантингтон излаже у њему. У другом
делу текста размотрићемо кључне критике које су упућене и могу
се упутити Хантингтоновој слици света. Трећи и закључни део ра
да бави се утицајем који је овај текст имао на стварне међународне
односе, као и на науку о међународним односима после Хладног
рата.
1) Видети Samuel P. Huntington, „The Clash of Civilizations?“, Foreign Affairs, Summer,
1993, pp. 22-49.
2) Пре „Foreign Affairs-a“ Хантингтон је ово изнео у радном папиру који је писао за „Ame
rican Enterprise Institute“ и „John M. Olin Institute for Strategic Studies“ на Харварду.
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ОСНОВНИ ХАНТИНГТОНОВИ СТАВОВИ
У ТЕКСТУ „СУКОБ ЦИВИЛИЗАЦИЈА?“
Недуго иза краја Хладног рата, своје виђење структуре свет
ског поретка и односа између његових главних и других субјеката
и чинилаца, понудио је и славни професор Харвардског универ
зитета, Семјуел Хантингтон. Чланак под називом „Сукоб цивили
зација?“ (The Clash of Civilizations?), објављен је у летњем броју
часописа “Foreign Affairs“ за 1993. годину. Сам текст се састоји
од девет целина (Наредни образац сукоба; Природа цивилизација;
Зашто ће се цивилизације сукобити; Раседне линије између циви
лизација; Окупљање цивилизација: Синдром рођачке земље; Запад
против осталих; Поцепане земље; Конфучијанско – исламска веза;
Последице по Запад).3)
Иако су, почев од XVII века, државе главни субјекти међуна
родних односа и међународног система/поретка, готово сви фило
зофи историје, а данас и један број истраживача светског поретка
после Хладног рата и на почетку 21. столећа, тражи и налази дру
ге углове посматрања. Као што је добро познато, у намери да ис
тражи укупно кретање људског друштва кроз време и у простору,
својевремено је и британски историчар Арнолд Тојнби („A Study
of History“) за основне аналитичке јединице узимао цивилизаци
је, а не државе. Пре и после њега је велики број мислилаца, тако
ђе, помоћу цивилизација објашњавао друштвено кретање помоћу
појава „дугог трајања“ и великог територијалног простирања. Та
довољно „широка сазнајна поља“ (Toynbee), in ultima analisi, озна
чавана су као „културе“, „културно-историјски типови“, „социокултурни типови“, а највећи број аутора је говорио о „цивилиза
цијама“. Ове „дивље звери у међусобном непрекинутом сукобу“
(Braudel), свеједно како су називане, после Ибн Калдума, Ђан Ба
тисте Вика, Хегела, Данилевског, Шпенглера, Сорокина, Тојнбија,
Ферере и Бродела вратио је у жижу научног интересовања про
фесор Семјуел Хантингтон као главне субјекте властите матрице
тумачења међународних односа. За њега су цивилизације основне
јединице структуре светског поретка: следствено томе, попут Тојн
бија и других филозофа историје пре и после њега, државе су и за
Хантингтона неодговарајуће аналитичке јединице у истраживању
и објашњавању међународних односа и, посебно, светског поретка
после Хладног рата.
3) Видети Samuel P. Huntington, „The Clash of Civilizations?“, Foreign Affairs,...
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Уз светски поредак сачињен од оваквих „најкрупнијих кул
турних ентитета“4), он не пориче и даље значајну улогу државе у
међународном систему. „Државе јесу и остаће одлучујући ентите
ти у светским пословима“,5) накнадно, је после неколико година од
појављивања његовог чувеног чланка у часопису „Foreign Affairs“,
појаснио наведено становиште. Ипак, цивилизације ће у међуна
родним односима будућности бити главни субјекти светског по
ретка јер основни извори сукоба у том новом свету који се ствара
неће бити првенствено идеолошки или економски, него културни.6)
У вишеполарном свету постојаће упоредо, сарађиваће и, вероват
но, много чешће се сукобљавати осам средишта моћи – цивилиза
ција: западна, латиноамеричка, афричка, исламска, кинеска, хин
дуистичка, православна, будистичка и јапанска. „Ратове владара“
пре Француске буржоас ке револуције 1789. године, сменили су
„ратови и сукоби читавих народа“; после скоро столећа и по, другу
половину нашег века обележио је „судар двеју идеологија“ од ко
јих је свака настојала да докаже властиту универзалност. У будућ
ности, пак, долазиће ће до сукоба читавих цивилизација.
По Хантингтону, „...цивилизација је културни ентитет. Села,
региони, етничке групе, нације, религијске групе, све имају раз
личиту културу на различитим нивоима културне хетерогености....
Арапи, Кинези и Западњаци нису део неког ширег културног енти
тета. Они су цивилизације. Из тих разлога цивилизација је највише
културно груписање људи и најшири ниво културног идентитета
које људи имају, у недостатку нечега што разликује људе од других
врста. Она је одређена како објективним елементима као што су
језик, историја, религија, обичаји, установе али и субјективним са
моид
 ентификовањем народа. Људи имају различите нивое иденти
тета: становник Рима се може одредити као Римљанин, Италијан,
Католик, Хришћанин Европљанин, Западњак. Цивилизација којој
он припада је најшири ниво поистовећивања са којим се он снажно
идентификује. Људи могу мењати свој идентитет и као резултат то
га долази и до промена састава и граница цивилизација.“7) Оне „су
значајни ентитети, и док су линије међу њима ретко оштре оне су
стварне. Цивилизације су динамичне; оне се успињу и падају; деле
се и уједињавају. И као, што сваки студент историје зна, цивилиза
ције могу нестајати и пропадати у песку времена.“8)
4) Видети Samuel P. Huntington, „The Clash of Civilizations?“, p. 23.
5) Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon &
Schuster, New York, 1996, p. 34.
6) Samuel P. Huntington, „The Clash of Civilizations?“, op. cit. p. 22.
7) Исто, op. cit. p. 24.
8)
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Линије сукоба у будућности биће заправо границе између
цивилизација, истиче Хантингтон, а цивилизацијски стожер иска
зан у „синдрому рођачке земље“ биће кључни критеријум ствара
ња и одржавања савеза и савезничких односа у будућности.

КЉУЧНЕ КРИТИКЕ ХАНТИНГТОНОВЕ
ТЕЗЕ О „СУКОБУ ЦИВИЛИЗАЦИЈА“
Хантингтон није правио потребно разликовање између кул
туре и цивилизације; ако се такав пропуст може правдати за есеј из
1993. године, у којем је тежио сажетости исказа и провокативно
сти основних ставова, онда поновљена иста мањкавост у књизи из
1996. озбиљно доводи у питање научност његовог истраживања и
општег приступа ствари. Премда је и сам, после многобројних одо
бравања и још више оспоравања почетних теза које је изнео у члан
ку из 1993. године, у три године касније објављеној књизи („The
Clash of Civilizations and the Remaking of World Order“) значајно
омекшао „тврдоћу“ обрасца о судару цивилизација, та парадигма,
по нашем мишљењу, и даље има више произвољности и апстрак
ција него што је то стварност међународних односа могла да „под
несе“. Истражујући претежно на начин неизбежне социолошке
свеобухватности али и неизбежне површности, Хантингтону није
пошло за руком да досегне дубину мишљења укупног друштве
ног кретања као и многостраност смисла „догађајне и недогађајне
историје“ и метафизике човековог постојања, који се, иначе, могу
срести код његових узора, сјајних филозофа историје и религиј
ских мислилаца (Данилевски, Леонтјев, Булгаков, Берђајев, Шпен
глер, Тојнби, Сорокин, Бродел,...). Додуше, и сам Хантингтон, је на
посредан начин, говорећи о „временски ограниченом року важе
ња“ властитог теоријског модела судара цивилизација, признао да
није био подстакнут на истраживање само научном знатижељом...9)
Даље, он није излагао кретање цивилизација кроз историјско вре
ме на основу чега би било могуће утврђивање неизбежних фаза у
њиховом развоју као и њихово међусобно упоређивање. Приме
ра ради, недостајући временски чинилац је покушао да надомести
разликовањем поменута три вида сукобљавања у међународним
односима, од ренесансе до данас (између краљева, народа и иде
ологија).10)
Из угла науке о међународним односима, главни недостатак
његове оригиналне „слике међународних односа“, јесте недопу
9) Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, op. cit.
p.14.
10) Samuel P. Huntington, „The Clash of Civilizations“, op. cit. p. 23.
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стиво садржинско упрошћавање; велико је питање, наиме, да ли
„културне сличности,“ чак и у кратким раздобљима, одлучујуће
утичу на окупљање „рођачких земаља“ (kin countries),11) односно
на сукобљавање народа и читавих цивилизација до којих долази
због културних разлика. Хантингтон додуше полази од исправне
претпоставке да „ми знамо ко смо само када знамо ко нисмо и че
сто само када знамо против кога смо“.12) Тачно је, такође, да су
најдубље разлике између људи и народа разлике у пореклу, језику,
вери, начину живота и мишљења, обичајима, посебним вредности
ма и установама, најшире посматрано, у различитим културним
особеностима. Дубина наведних разлика се, пре свега, очитује у
тежини превазилажења таквих посебности јер су, уосталом, оне
темељ на коме се изграђују идентитети појединаца, односно група
и читавих друштава. Ако до оваквих промена и дође, насилно или
добровољним прихватањем, нпр., туђе вере, друкчијих вредности
и погледа на свет, онда појединац или група којима се тако нешто
догоди престају да буду оно што су били јер нестају суштински
извори њиховог поистовећивања. Примера ради, материјални и по
литички интереси, чак и темељна идеолошка опредељања, се мо
гу променити, а да се при томе сачува изворна самобитност поје
динца или групе. Хантингтон је, стога, у праву када у том погледу
ставља нагласак на пресудни утицај културног поистовећивања на
појединачну или групну самобитност.
Сасвим је друга ствар, с друге стране, то што је он, понесен
постојећим културним разликама, „раседне линије,“ (fault lines) из
међу цивилизација прогласио за једино одлучујуће линије подела
између људи и народа које ће, наводно, обележити светски поредак
у догледној будућности. Идеолошке сукобе из времена Хладног ра
та смениће цивилизацијски судари; културно разликовање јесте, по
њему, кључна одлика савремених међународних односа. Идеоло
шки и економски као и политички разлози (нпр., одржавања од
ређене равнотеже снага) постаће, по Хантингтону, другоразредни
чиниоци који утичу на понашање народа и држава у међународ
ним односима. Отуда светски поредак – поредак осам цивилиза
ција: идеолошке поделе Исток – Запад, економски јаз Север – Југ
неће више имати одлучујући утицај на понашање држава. Сукобе,
као и привредну, војну и политичку сарадњу у оваквом поретку
пресудно ће одређивати културно цивилизацијске разлике, одно
сно сличности. Хантингтон као најбољи пример за ову своју тезу
наводи регионалне економске интеграције: оне су успешне само
11) Исто, p. 35.
12) Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, op. cit p.
21.
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ако постоји културно-цивилизацијска сличност њихових државачланица, односно, како би Арнолд Тојнби рекао, уколико такве
интеграције „цивилизацијски обухватају без могућности да буду
обухваћене од других“.
Хантингтон, даље, у погледу садржине, не расправља са по
требном озбиљношћу питање да ли утичу и у којој мери, и други
разлози на окупљање држава и народа, односно њихово сукобља
вање? Примера ради, шта је у основи привредног повезивања зе
маља југоисточне Азије или Латинске Америке осим њихове не
спорне културно-цивилизацијске блискости? Није довољно само
једноставно казати како „економија следи културу“ (Economic Fol
lows Culture).13) Премда овакво становиште подсећа на Веберово
гледање на однос између културе и облика организовања привред
ног живота, ипак, оно, због своје општости, више скрива него што
објашњава. Професору Хантингтону је промакла могућност да се
поменуте државе удружују у неки облик регионалног привредног
повезивања (слободне трговинске зоне, царинске уније, заједничка
тржишта или чак привредно-политичке уније) не само или пресуд
но из разлога „културне блискости“, него често првенствено због
одбране властите економске, па, следствено томе, и политичке и
културне независности и самобитности.
То се посебно односи на Европску унију, чије би чланице, у
самосталном одмеравању привредне моћи, прогутао њихов преко
атлантски савезник или јапански привредни див. У новије време
регионално привредно повезивање земаља конфучијанско-буди
стичке цивилизације се врши не само, како то тврди Хантингтон,
под пресудним утицајем „културне блискости“, него, пре свега,
као покушај ових народа да заједничким снагама пруже делотво
ран одговор односима које периферији намеће светски привредни
центар. По нашем мишљењу, у данашњим међународним односи
ма за регионално повезивање су у најмању руку једнако важни, уз
разлоге културно-цивилизацијске и верске блискости, економски и
политички чиниоци, као и разлози очувања равнотеже снага који
су почесто и одлучујући.
Узгред, у то време Хантингтон није био, иначе, усамљен у
наглашавању пресудног утицаја „културне блискости“ на најразли
читије облике удруживања народа и држава. Сличан став професо
ру са Харварда изнео је бивши генерални секретар НАТО-а, Вили
Клас, објашњавајући како: „земље југоисточне Европе припадају у
културном погледу Византијској империји која се распала, немају
демократску традицију нити традицију поштовања мањина и зато
би било исправно да се проширивање Заједнице ограничи на кул
13) Исто, p. 133.
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турни круг (подвукли Д.С., Д.Ж.) земаља Запада. Требало би да се
проширивање Заједнице ограничи на протестантски и католички
културни круг европских земаља.“14) Ако на ствар гледамо само из
угла културних сличности и разлика, онда заиста ставу Хантинг
тона и његови истомишљеника се не може озбиљно приговорити.
Ипак, пре ће бити да је у посматраном раздобљу после Хладног ра
та дошло до подударања стварних економских интереса појединих
народа и држава са њиховом међусобном културном сродношћу.
Грчка, нпр., није чланица ЕУ и НАТО-а само због културне блиско
сти са земљама Запада (премда у том погледу постоје и суштинске
верске и традицијске разлике!), него још и више због стратешких
економских и политичких интереса Запада.
Основано је говорити о још једном недостатку Хантингто
новог обрасца о судару цивилизација. Он, наиме, свих осам ци
вилизација узима као унутар себе непротивречне и јединствене
целине које, што је за ову анализу значајно нагласити, имају зајед
нички, недељив став према „окружењу“. Културно-цивилизациј
ска сличност између народа „поравнава“, наводно, све или гото
во све разлике међу њима. Овде је научност расправе трпела због
практично-политичких циљева које је аутор овог обрасца, могуће
и првенствено, имао у виду. Наиме, скоро да нема одређења циви
лизације или цивилизацијског идентитета који би бар делимично
оправдали оволико поједностављивање у њиховом тумачењу; по
себно је видљиво Хантингтоново давање предности статичности
над свом флуидношћу ових појава и процеса...
Наредни приговор тиче се веома значајног питања сваке рас
праве о религијама и њиховог места и улоге у настанку и развоју
цивилизација: реч је о потреби разликовања исихастичких и про
зелитских религија што би Хантингтона, да је тако поступио, ла
ко довело до одговора на нека питања.15) Он, даље, није дошао до
сазнања о правом значају религије у настанку и трајању било које
цивилизације, тј., да су „религије творци цивилизација...исправни
је (је) говорити о цивилизацијама различитих религија, него о ци
вилизацијама различитих народа и племена“.16) Хантингтон упор
но говори о некаквој недовољно одређеној „културној блискости“:
она се, по њему, истовремено односи на „заједничко наслеђе, оби
14) Вили Клас, председник Савета министара ЕЗ, грчки лист „Катимерини“ од 16. октобра
1993. године, стр. 9. наведено према: часопис „Евробалкан“ 4/94, Београд, стр. 4.
15) Димитри Пулакос, „Нови поредак“, Евробалканија, Београд, 1994, стр. 4.
16) Владика Николај Велимировић, Душа Србије, Источник, Невкош, Октоих, Нови Сад,
Подгорица, 1995, стр. 72.
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чаје, језик, веру, вредности, институције...“, док на другом месту
истиче „начин живота, језик и вредности“17),...
Даље, о непомирљивим сукобима интереса, чак и вредности,
унутар цивилизације западног хришћанства и осталих цивилиза
ција, Хантингтон није расправљао у потребној мери. На основу
свега напред реченог, може се закључити да су истовременост и
подударност утицаја економских, политичких и војних интереса са
утицајем „културне блискости“ на понашање држава (њихово оку
пљање, сарадњу, помоћ, или, сударе, сукобе,...) навели Хантинг
тона да изнесе своје тезе о структури и природи светског поретка
као поретка осам сукобљених цивилизација. „Поље највеће напе
тости“ овакве његове „слике“ ближе будућности светског поретка,
ако не и својеврсне „филозофеме“ међународних односа, лежи у
односу између „Запада против (и) осталих“ (West against the Rest).
Тако је, најпосле, открио и само „неуралгично језгро“ властитог
виђења светског поретка осам цивилизација – ту није реч, наравно,
о било којој структури и било каквом распореду моћи у светском
поретку цивилизација; он се опредељује за биполарни систем (За
пад версус „остали“) таквих међународних односа.
Најпосле, колико је Хантингтон имао поверења у те „оста
ле“, види се у његовом савету цивилизацији западног хришћанства
да треба увек „да држи барут сув“.18)
Као што је познато, превелико ширење једне цивилизаци
је, преко граница стварних, пре свега економско-финансијских и
војно-стратешких моћи (imperial overstretch)19), после дужег или
крадег „индијанског лета“20), води неизбежно до њеног силаска са
позорнице историје. Кенедијево становиште о предности матери
јалног над културним дели и Хантингтон. Он, наиме, такође сматра
да уздрмавање раније неприкосновене западне премоћи у кључним
економским показатељима неизбежно води и смањењу културног
утицаја и привлачности вредности, начина мишљења и живота ци
вилизације западног хришћанства за „остале“. Због тога је, по ње
му, универзална цивилизација, која би се темељила на западним
вредностима, популарној масовној култури и потрошачким нави
кама, тешко остварива. Да културни хегемонизам и универзализам,
независно од глобалног економског односа снага, представљају и
даље кључне одлике данашњих међународних односа као и одно
17) Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order,
18) Richard E. Rubenstein, Jarle Crocker, “Challenging Huntington“, Foreign Policy, Fall 1994,
pp. 115-117. (цитат је са стране 115.)
19) Paul Kennedy, The Rise and Fall of Great Powers, Random House, New York, 1987.
20) Arnold J. Toynbee, A study of History,...
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са Запада према „осталима“, основано истиче и Дејвид Слејтер.21)
Хантингтон своје доказе у анализи односа између цивилизација
исказује претежно у бројчаним показатељима. За њега је од веће
важности то што се друге цивилизације приближавају Западу, а по
негде га и престижу, у погледу макроекономских показатеља, него
наводно „у суштини површан утицај производа америчке масов
не поткултуре“. Тешко је не сложити се са Хантингтоном у њего
вој претходној оцени: само је, наиме, моћнији (привредно, војно,
политички,...) у стању да намеће другима своје културне обрасце,
добра и вредности, или да их други добровољно преузимају; обр
нут случај је мало вероватан. Да поменути макроек ономски пока
затељи одсликавају и узмак општесветског простирања вредности
западне културе видљиво је на примерима Кине и неких других зе
маља источне Азије. Та друштва су се технолошки осавременила, а
да се при томе нису позападњачила. Штавише, захваљујући њихо
вој привредној снази, у свету је повећано присуство и привлачност
далекоисточничних културних добара и вредности, што раније ни
је никад био случај у толикој мери. Треба, даље, истаћи да незабе
лежен раст друштвеног производа, тј., укупног материјалног бога
ћења, Кинези, Јапанци, Корејанци и други дугују у великој мери
управо томе што су остали верни сваки својој изворној култури и
традицији и, пре свега, религији. Наивна су често давана „обја
шњења“ да је посвемашње обезбожење човека на Западу последи
ца високог степена развоја науке и технике – Кинези су, као што
је познато, пронашли барут, компас и хартију хиљаду година пре
Европљана па им то није сметало да остану и после тога приврже
ни својим традиционалним и верским учењима, конфучијанизму,
таоиз му и будизму. У питању је, заправо, редослед ствари: култура
у њеном најширем значењу (традиција, обичаји, језик, вредности,
установе и, пре свега, вера) пресудно утиче на начин производ
ње друштвеног живота, а не обратно. У темељу „економских чуда“
источноазијских земаља су њихове културне одлике: поштовање
хијерархијског поретка у породици и читавом друштву и, с тим у
вези, дисциплина, послушност, одговорност породици, одрицање
од разузданости уз подношење тешког рада, колективизам уз лич
ну уздржљивост,...
Хантингтон тврди да су западна културна добра и вредности
све мање универзална, не толико у погледу просторног домаша
ја, колико у смислу њиховог површног учинка на свест „осталих“;
све је теже данас говорити, наиме, о суштинском подражавању
„западњаштва“. Даље, он истиче да показатељи распрострањено
21) David Slater, Contesting occidental visions of the global: The geopolitics of theory and NorthSouth relations, Instituto Latinoamericana de Servicias Legales Alternativos (ILSA), 1995,
Bogota, Columbia.
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сти нечије културе, језика и вере пружају најверодостојнију слику
укупног односа снага у светском поретку моћи. Примера ради, у то
време у свету енглески језик је говорило свега 7,6% укупног свет
ског становништва за разлику од 1958. године када је тај посто
так износио 9,8%.22) 1992. године, све „западне“ језике (енглески,
шпански, португалски, немачки и француски) говорило је укупно
20,8% светског становништва, наспрам 18,8% колико „отпада“ на
кинеске језике (мандарински, кантонски, ву, мин и хака).23) У све
тлу овако изнетих чињеница, заиста је тешко извући закључак о
општесветском домашају културе чији језик не говори 80% ста
новника света. Кад је реч о распрострањености великих светских
вероис повести, предвиђања су говорила да ће 2000. године у свету
живети 29,9% верника западног хришћанства, 19,2% муслимана,
13,7% хиндуса, 5,7% будиста и свега 2,4% православних хришћа
на.24)
Хантингтон у његовом чланку, касније и књизи о „сукобу
цивилизација“ осуђује културни универзализам и хегемонизам не
само из начелних теоријских или моралних разлога. Када истиче
како је веровање западњака да је њихова култура универзална, ла
жно, неморално и опасно25), он на памети има и нешто друго, а не
само моралне разлоге. Овај угледни професор са Харварда, наиме,
попут многих у овом раду навођених филозофа историје и мисли
лаца, исправно уочава да једна цивилизација започиње свој пад на
пуштањем изворне вере у чијем је крилу настала, као и кад се ши
ри преко својих стварних материјалних моћи (imperial overstretch);
повратак културним коренима, „америчком креду“ како га је одре
дио Гунар Мирдал, јесте једини пут оздрављења овог друштва и
укупне западне цивилизације.26) Хантингтон је, уз свог узора Ки
синџера, један од ретких америчких истраживача међународних
односа који у мултикултурализму виде опасност за самобитност
и опстанак своје земље; он отворено износи своје страховање да
„мултицивилизацијске САД неће више бити САД, него Уједињене
нације.“ Примера ради, по њему, повећање броја Хиспаноамерика
наца и усељеника из земаља источне Азије дају основ његовој бо
јазни да ће у блиској будућности Англосаксонци постати мањина у
земљи коју су основали. Као „расцепљена zemlja“ (a cleft country),
САД неће бити у могућности да задрже своје првенство ни у улози
22) Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, op. cit.
61.
23) Исто, p. 61.
24) Исто, p. 65.
25) Исто, op. cit. p. 310.
26) Исто, p. 310.
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земље-стожера (core state) цивилизације западног хришћанства, а
још мање као водећа сила света, о чему страствено писао неколико
година после тога у његовој наредној књизи „Амерички иденти
тет“.27)
Између осталог, Хантингтон наводи да у погледу односа ет
ничких кретања и демографских промена, предвиђања говоре да
ће за две деценије од средине деведесетих година прошлога сто
лећа у државама Флорида, Њујорк, Калифорнија, Тексас и Илиној,
преко 80% становништва сачињавати етничке мањине.28)
Када Американцима и другим „западњацима“ саветује нави
кавање на чињеницу упоредног постојања других култура и трпе
љивост за друкчије културне обрасце и посебности, једнако као
промишљени Кисинџер, исправно узима у разматрање оба непо
вољна утицаја на место и улогу Запада у новом светском поретку
цивилизација: ради се о увећању укупне моћи „осталих“ и, с тим
у непосредној вези, повећаним изазовима, с једне, и истовремено,
по њему, скоро неизбежним цивилизацијским сударима унутар са
мог победоносног Запада с друге стране. Најпосле, овај професор
са Харварда је један од ретких међу тамошњим интелектуалцима
и политичарима који није био засењен „предностима“ мултикул
турализма у САД, него у њему види опасност за будућност своје
земље.
Хвале вредан приступ Хантингтона и неколицине помену
тих аутора припадницима других цивилизација и култура предста
вља мањински став у историји односа земаља и народа Запада пре
ма „осталима“; наиме, западна економска, политичка и културна
елита, још од времена „великих географских открића,“ углавном је
гледала на те „остале“ као културно и цивилизацијски ниже – такав
однос је и био родно место западног универзализма.29) Оно што је
за западњаке њихова „природна предодређеност“ за универзали
зам, припадници других култура, разуме се, оправдано доживља
вају као империјализам.30) Будући да у својој, на материјалној пре
моћи над другима заснованој доминацији, Запад није показивао, а
и данас недовољно показује, према „осталима“ поштовање, при
знање и узајамност31), територијално ширење на рачун „осталих“
27) Видети Семјуел Хантингтон, Амерички идентитет, ЦИД, Подгорица, 2008.
28) „Growing Impact of Ethnic and Geographic Diversity on U.S. Foreign Policy“, Stanley Foun
dation, Преглед амбасаде САД у Београду, бр. 258–92, стр. 35.
29) Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, op. cit.
p.184.
30) Исто, p. 184.
31) David Slater, Contesting occidental visions of the global: The geopolitics of theory and NorthSouth relations, op. cit. p. 109.
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се јављало као „стални и врховни циљ политике чија је средишна
идеја империјализам“,32) приметила је Хана Арент. На срећу, Хан
тингтон је надишао овакав приступ.

МЕСТО И ЗНАЧАЈ ХАНТИГТОНОВЕ ТЕЗЕ
О СУКОБУ ЦИВИЛИЗАЦИЈА У НАУЦИ
О МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА
ПОСЛЕ ХЛАДНОГ РАТА
Како тврди Гидеон Роуз, садашњи уредник часописа на чи
јим се страницама овај Хантингтонов тест појавио, у вредновању
домета слике света коју је у „Сукобу цивилизација“ понудио Се
мјуел Хантингтон, између других разлога и подстицаја треба узети
у обзир један плодоносан сусрет: између изузетног научника као
што је био он, и особености и захтева историјског тренутка у ко
јима је он написао овај бриљантан прилог.33) Већ на први поглед
јасно да је Хантингтон пре био „интелектуални јеж, него интелек
туална лисица“, односно да је у свом виђењу света после Хладног
рата дао једну велику слику о свету у којем живимо, а не мноштво
мањих слика.34) Другим речима, његова слика међународних одно
са са цивилизацијама као главним субјектима је грандиозна тео
ријска конструкција са највишим степеном уопштавања, пре него
нијансирана и оптерећена детаљима анализа какве налазимо код
већине других теоретичара међународних односа. Без сумње, за
овакав један приступ била је потребна и храброст: њега треба по
сматрати и као покушај да се мисаоно заокружи, домисли насту
пајуће време, понуди образац тумачења новог света који се рађао
после Хладног рата. Наиме, са интелектуалних висина са којих је
Хантингтон посматрао међународне односе у жижи су били пре
свега главни смерови и процеси, те кључни актери и субјекти, а
не читаво силество детаља и могуће аберације у односу на главни
мисаони ток и слику која га уоквирује. Даље, по Алберту Л. Виксу,
главни потицај Хантингтону да понуди образац о сукобу цивилиза
32) Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, A Harvest Book, New York, 1975, p. 76.
33) Видети Gideon Rose, „Introduction”, in: The Clash at 20 – What did Samuel P. Huntington’s
“Clash of Civilizations?” get right and wrong, and how does it look two decades later, Fore
ign Affairs, July 2013, pp. 1 – 2.
34) Подела на лисице и јежеве заснована је на есеју о Толстојевом схватању рата чувеног
политичког теоретичара Исаије Берлина. Према речима самог Берлина, тема овог есеја
о Толстоју заснована је на изреци старогрчког песника Архилохуса из 7. века пре нове
ере о томе да “лисица зна много ствари, али јеж зна једну велику ствар”. Видети Isaiah
Berlin, The Hedgehog and the Fox: an Essay Tolstoy”s view of History, Simon & Schuster,
New York, 1953.
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ција је била његова потрага за обрасцем који би надоместио ишче
злу хладноратовску парадигму о сукобу идеологија.35)
Хантингтон је између других дориноса, вратио под науч
ну лупу фундаментална питања људског понашања која ће бити
одлучујућа у годинама после Хладног рата: ради се о питањима
идентитета, и то управо цивилизацијског идентитета. За њега, за
разлику нпр, од Миршајмера који у слично време пише свој слав
ни осврт „Back to the Future“, Хантингтон главну покретачку силу
после Хладног рата види у религијском идентитету и религијским
питањима, а не у национализму. Хантингтон чак тврди да су рели
гијска питања најпотцењенија питања савремене друштвене науке
која ће по њему имати одлучујући утицај на друштвена и међуна
родна кретања у блиској и даљој будућности.
Иако је су многи теоретичари међународних односа поку
шали да домисле и предвиде како ће изгледати свет после Хладног
рата, по мишљењу Ричарда Бетса са Универзитета Колумбија, три
аутора се издвајају: Френсис Фукујама са његовом идејом о међу
народним односима после Хладног рата као „крају историје“, Џон
Миршајмер са књигом „Трагедија политике великих сила“ и Семју
ел Хантингтон са својом тезом о „сукобу цивилизација“36) Наиме,
уз све замерке које се могу упутити за ове три замисли, оне су по
Бетсу биле и остале светионици у промишљању постхалдноратов
ских међународних односа управо због своје истовремене шири
не и дубине. По значају овим трима теоријским конструкцијама
се може придружити Најев концепт меке моћи, Ајкенберијев кон
цепт глобалног конституционализма и теорија демократског ми
ра Мајкла Дојла.37) Од сва ова три концепта Фукујамин концепт је
најоптимистичнији: премда не говори о крају догађајне историје,
у најмању руку он наговештава једну историјску међуфазу дају
ћи предност нематеријалној страни тумачења људског битисања и
друштвеног кретања, истичући значај признања и борбе за досто
јанство појединаца и народа.38)
Условно казано, Хантигтоново гледиште је у средини изме
ђу оваквог Фукујаминог оптимистичног и крајње песимистичког
Миршајмеровог приступа који је најјезгровитије исказан у ставу
35) Видети Albert L. Weeks, “Do Civilizations Hold”, in: The Clash at 20 – What did Samuel P.
Huntington’s “Clash of Civilizations?” get right and wrong, and how does it look two decades
later, Foreign Affairs, July 2013, pp. 55-56.
36) Видети Richard K. Betts, “Conflict or Cooperation? Three Visions Revisited”, in: The Clash
at 20 – What did Samuel P. Huntington’s “Clash of Civilizations?” get right and wrong, and
how does it look two decades later, Foreign Affairs, July 2013, pp. 69 -80.
37) Исто, p. 70.
38) Исто, p. 71.
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да: „ако мир потраје дуже то ће бити, не због финих идеја, него због
стабилне равнотеже снага.“39) Хантингтон је у праву кад тврди да
иако је свет уједињен економски и технолошки, светско друштво
није створено све док постоји плуралитет идентитета. Другим ре
чима, свеприсутна модернизација није исто што и вестернизаци
ја: он духовито примећује да „суштина Западне цивилизације није
Маgna Мac него Magna Carta”.40)
У појашњавању недоречених и првовокативних ставова из
текста о сукобу цивилизација, сам Хантингтон, као што смо већ
видели, тврди да је „западно веровање у властити универзали
зам лажно, неморално и опасно“, те да безбедност света захтева
глобалну мултикултуралност. Насупрот свима који га, по нашем
мишљењу, неосновано оптужују за агресивни вестернизам и аме
рички империјализам, Хантингтон истиче супротан став да је „не
мешање Америке у међународне кризе и посебно у кризе у којима
су учесници представници других цивилизација, први захтев да се
сачува светски мир“.41)
Он је био је против америчке интервенције у Ираку из 2003.
године која је додатно антагонизовала муслимане широм света;
био је, такође, и искрени заговорник и позвани учесник културе
дијалога о најзначајнијим питањима нашег доба. Није ликовао ка
да су због његовог става да „Ислам исцртава крваве границе,“ а
после терористичких напада на Њујорк и Вашингтон, многи озна
чили ове његове поставке као пророчке...само је поновио своје ни
јансирано, деликатно мишљење о Исламу као у основи мирољуби
вој религији и екстремистичким струјама и покретима унутар ње...
Тешко је веровати да интелектуалац таквог формата није био
свестан „аветињског својства“ цивилизација као најширих култур
них појава: да парафразирамо Нилса Бора када говори о духовима,
Хантингтон их је видео, иако је знао да оне заправо нису (физички)
ту... Најпосле, запитао се, одговарајући својим критичарима који у
већини случајева нису довољно дубоко протумачили његове ста
вове и, још више, време у коме их је изнео: „Ако не цивилизације,
шта онда...?“42)

39) Исто, op. cit., p. 71.
40) Исто, op. cit., p. 73.
41) Видети Samuel P. Huntington, „If Not Civilizations, What? – Paradigms of the Post – Cold
War World“, in: The Clash at 20 – What did Samuel P. Huntington’s “Clash of Civilizations?”
get right and wrong, and how does it look two decades later, Foreign Affairs, July 2013, pp.
58-68.
42) Исто
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Dragan Zivojinovic
ON “THE CLASH OF CIVILIZATIONS” BY
SAMUEL HUNTINGTON, TWENTY YEARS LATER...
Resume
The topic of this work is to analyze the text of Samuel Hunting
ton’s “The Clash of Civilizations” which was published twenty years
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ago on the pages of the famous magazine “Foreign Affairs”. The aim
is to distinguish which trends has Huntington predicted in his idea cor
rectly and which incorrectly, and to simultaneously estimate the impor
tance of this contribution to the consideration of the key features of the
post-Cold War world. In addition to basic Huntington’s stand points,
most well-known criticism of the text are presented, with special atten
tion paid to civilizations as factors and possible main actors of world
politics in the future, with emphasis on the issues of their identity. Alt
hough state is under attack from “the top and bottom” , it survives as
the main actor of world politics and the possibility that in the future
civilizations and other factors and actors temporarily or permanently
jeopardize the place and role of the state in the international system and
globalized world politics should not be excluded.
The paper consists of three parts. In the first part we will say
something more about the article “The Clash of Civilizations” and in
troduce basic points that Samuel Huntington presents in it. The second
part will examine the key criticisms that can be addressed to the text.
The third and concluding part of the paper deals with the impact the text
had on the Science of International Relations after the Cold War.
As for the key Huntington’s views presented in the above men
tioned article, he thought that after the end of the Cold War a major
change in world politics occurred. According to him, the key source
of conflict in the future will not be of ideological or economic nature,
but of cultural, in which case the „principal conflicts of global politics
will occur between nations and groups of different civilizations.“ In
other words, instead of the two superpowers of the Cold War compe
tition, we will have conflict and competition of different civilizations,
with the „fault lines“ between civilizations actually being the key hot
spots for future conflicts. While not denying that states remain the key
actors in the world a politics, Huntington believes that civilization will
be the main „player“ on the world stage in the future. For him the ba
sic units of the structure of world order are civilizations and consequ
ently, as Toynbee and other philosophers of history before and after
him gathered, the States are inadequate analytical units in research and
understanding of International Relations and the World Order after the
Cold War. In a multipolar world side by side there will exist, cooperate
and probably clash more often, the eight power centers or civilizations:
Western, Latin American, African, Islamic, Chinese, Hindu, Orthodox,
Buddhist and Japanese.
Immediately upon publication, this article met harsh criticism
from both the professional and the general public. The main blade of
criticism was directed at the thesis on clash of civilizations, namely on
the inevitability of conflict and impossibility of cooperation. There are
of course conflicts within civilizations and not just between them. Al
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so, sometimes the state within one civilization guided by its national
interests can work together perfectly with countries from other civi
lizations. Thus, the „kin country syndrome“ in which the state gather
around the cultural similarities, sometimes works and sometimes does
not. Furthermore, Huntington does not distinguish civilization and cul
ture; he does not make sufficient terminological distinction between the
two terms. In similar way Huntington does not pay adequate attention
to the impact that religion has in the emergence and development of
civilizations.
However, despite all the criticism that can be addressed to Hun
tington’s thesis about the world after the Cold War as the world featured
with „the clash of civilizations“, it should be noted that his text was a
very brave attempt to look at a particular time whose final form was
little known of at the time. In that sense, this was an attempt to intel
lectually round up and contemplate the upcoming time or offer form of
interpretation of the new world that was emerging after the Cold War.
From intellectual height from which the Huntington observed the In
ternational Relations, his attention focused primarily on main streams
and processes, key stakeholders and actors, and not the entire spectra
of details of possible individual aberrations to the main process. Beca
use, today when you look at his work from a time distance, it should
be recognized that he was able to identify some of the main features of
the post-Cold War world and that, as Richard Bets claimed in his article
„Conflict or Cooperation - The Visions Revisited“: together with Fran
cis Fukuyama and his „the End of History“ and John Mearsheimer and
„the Tragedy of Great Power Politics”, he remains one of the three key
thinkers without whom the age in which we live cannot be understood.
If the last twenty years have somehow been the test of Huntington’s
views, it is no exaggeration to say that they have withstood the test of
time.
Key words: Samuel Huntington; The Clash of Civilizations; Civilizations;
Identity; International Relations; Post - Cold War World
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ПОЛИТИЧКИ ПОГЛЕД НА ПРАВО
И ДРЖАВУ РАДОМИРА ЛУКИЋА
Сажетак
У другој половини двадесетог века, по снази промишљања,
дубини анализе, али и заокружености излагања, неизбежно се на
меће дело професора Радомира Лукића. Мера утицаја Лукићевих
промишљања о држави и праву, како на наше правне посленике,
тако и на саму правну теорију у нас у другој половини 20. века, као
и оригиналност и дубина његовог научног опуса, захтева посве
ћивање веће пажње питањима којима се бавио. Радознали и све
страни Лукићев дух се окушао у читавом низу области. Бавио се
теоријом права, методологијом права, филозофијом права, али и
социологијом. Лукић је исказао и интересовање за једну, попри
лично неистражену област у нашој правној науци до тада, област
политике и њеног утицаја на право и државу. Ово његово занима
ње, на жалост, није резултирало стварањем једног систематског,
свеобухватног дела којим би обух ватио ову надасве занимљиву
проблематику. Имајући у виду значај Лукићевог стваралачког опу
са, неопходно је критички анализирати ове његове ставове који се
односе на разматрање односа политике са правом и државом, схва
ћеном кроз призму права, и њихове међусобне утицаје, као и дава
ње оцене и одређивање места овог дела његовог стваралаштва са
становишта савремене теорије права.
Кључне речи: политичка теорија државе и права, теорија права, Радо
мир Лукић, марксистички приступ

Завршетком Другог светског рата и победом комунистичког
покрета на овим просторима, долази до наглог раскида са дотада
шњим приступом у српској теоријско-правној мисли и практичним
крајем једне етапе њеног развоја. Совјетска доктрина, као и општи
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марксистички приступ, имају свепрожимајући утицај на целокуп
ну друштвену стварност тога времена у нас. Ово свакако није зао
бишло ни нашу правну науку тог времена, те се у првим поратним
годинама на Правном факултету у Београду користе совјетски уџ
беници за спремање испита из теорије државе и права.1) Слабље
њем совјетског утицаја након Резолуције ИБ-а, теоријско-правна
мисао у нас поново почиње да се, колико толико самостално, бави
разматрањем суштинских питања државе и права, али, овога пута,
на изразитим марксистичким основама.
У овом периоду, који је потрајао готово пола века, по снази
промишљања, дубини анализе, али и заокружености излагања, не
избежно се намеће дело професора Радомира Лукића. Мера утица
ја Лукићевих промишљања о држави и праву, како на наше правне
посленике, тако и на саму правну теорију у нас у другој полови
ни 20. века, као и оригиналност и дубина његовог научног опуса,
захтева посвећивање веће пажње питањима којима се бавио, као и
давање оцене и одређивање места његовог дела са становишта са
времене теорије права. Остављајући, за сада, по страни идеолошко
бреме које су друштвене околности у којима је стварао професор
Лукић, несумњиво, оставиле на његову теоријско-правну мисао, не
може се, а не бити задивљен свеобухватношћу и систематичношћу
његовог стваралаштва. Изузетном усклађеношћу језичког исказа,
којом се одликују сва његова дела, Лукић предочава једну изузет
но дубоку, богату и понекад, врло оригиналну правну мисао. Овом
приликом, једино треба истаћи то да се мисао професора Лукића о
држави и праву суверено утиснула у теоријско ткиво српске прав
не науке у другој половини 20. века, те у том смислу њен творац
представља, за назначени период, најзначајнијег делатника теорије
државе и права на нашим просторима. А по нивоу значаја који се,
између осталог, може мерити и утицајем теорије коју ствара поје
динац, како на друге појединце, тако и на саму теорију, свакако да
професора Лукића можемо сврстати у ред наших најзнаменитијих
српских правних писаца, уз уважавање свих оних разлика које по
стоје међу њима.
Радознали и свестрани Лукићев дух се окушао у читавом ни
зу области. Бавио се теоријом права, методологијом права, фило
зофијом права, али и социологијом и политикологијом. Набрајање
свих Лукићева дела из ових области, а има их око хиљаду, свакако
превазилази сврху овог рада, те стога, уз дужно поштовање више
1) Поповић, М, Општа мисао о праву Радомира д. Лукића, предговор, у књизи Лукић,
Р, Обавезујућа снага правне норме и проблем објективног права, Сабрана дела, Том 1,
БИГЗ, Београд, 1995, стр. 150-151.
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него импозантног опуса професора Лукића, треба указати само на
она дела која су од највеће важности за ову анализу.
Дуго се чинило да је стваралачка мисао професора Лукића
искључиво окренута теоријско-правној анализи, те да је о својим
погледима на право и државу углавном рекао све у оквиру своје
Теорије државе и права још у првој половини педесетих година
прошлог века. Па ипак, изгледа да га је његов радознали научни
ум незадрживо гонио ка још даљем, дубљем и свестранијем ис
траживању права и државе, као основне сфере његовог интересо
вања. Овоме је свакако у великој мери допринело и једно од њего
вих основних теоријско-правних гледишта о праву као сложеној
и вишестраној појави и неизбежној потреби његовог свестраног
проучавања. Такво гледиште је, по свој прилици, управо и нагна
ло Лукића да се ода баш једном оваквом, мултидисциплинарном
приступу праву. Треба подсетити, његово приступно предавање на
правном факултету у Београду посвећено је управо једној од ди
сциплина које би обезбедиле другачији приступ проучавања права
и државе, то јест, посвећено је социологији права.2) Поред осталог,
Лукић је исказао и интересовање за једну, поприлично неистраже
ну област у нашој правној науци до тада, област политике и њеног
утицаја на право и државу. Ово његово занимање, на жалост, ни
је резултирало стварањем једног систематског, свеобухватног дела
којим би обухватио ову надасве занимљиву проблематику. Оно је
прилично фрагментарног карактера и изложено је у пар његових
чланака3) у којима се бавио овим питањима, неколико успутних
осврта на ову тему у расправама посвећеним другим питањима,4)
као и у делу Политичка теорија државе5) из 1962. године, које, у
највећој мери и представља његово најзначајније дело које се од
носи на ову тему. Ова анализа окренута је, у највећој мери, раз
матрању само оних делова његовог виђења ове проблематике који
су, како се чини, најзначајнији за боље сагледавање, у првом реду,
његове теоријско-правне мисли, не упуштајући се у анализу ње
гове политичке теорије државе, а и права у целини. Другим речи
ма, неопходно је критички анализирати оне његове ставове који
2) Лукић, Р, О појму социологије права, Архив за правне и друштвене науке, XXI, Свеска
3, Београд, Правни факултет у Београду, 1941, стр. 175-203.
3) Лукић, Р, Право и политика, у књизи Bibič, А, Novosel, P, Politička znanost: Predmet i
suština / Politička znanost: metode, Naprijed, Загреб, 1971, стр. 209-224. као и Лукић, Р,
Право као средство политике, у књизи Усмеравање друштвеног развоја у социјализму,
Седма сила, Београд, 1965, стр. 78-88.
4) Лукић, Р, Методологија права, Сабрана дела, Том 5, БИГЗ, Београд, 1995, стр. 109-110.
5) Лукић, Р, Политичка теорија државе, Сабрана дела, Том 10, БИГЗ, Београд, 1995.
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се односе на разматрање односа политике са правом и државом,
схваћеном кроз призму права, и њихове међусобне утицаје. Тре
ба напоменути да Лукић много више пажње у својим анализама у
Политичкој теорији државе посвећује држави, односно, односу
политике и државе и утицају који имају једно на друго, бавећи се
правом само успутно и овлаш. Ово донекле исправља већ наред
не, 1963. године, својим краћим радом Политика и право, у коме
заправо, по први пут детаљније и расправља о ове две појаве у њи
ховом међусобном односу. Баш из тих разлога се ова анализа њего
вих схватања, у највећој мери, управо и ослања на ова два његова
дела, узимајући их за најрепрезентативнија и најзаокруженија.
Може се закључити да Лукић, опредељујући се да истражи
однос политике са правом и државом, а имајући у виду начин на
који систематизује своја излагања на ову тему, заправо сматра да је
оправдано говорити о две одвојене дисциплине које би, иако неиз
бежно повезане, проучавале свака за себе, како однос политике са
правом, тако и однос политике са државом. Овакво закључивање
се заснива у највећој мери управо на раније наведеној чињеници да
у Политичкој теорији државе даје само успутан осврт на пробле
матику односа права и политике, бавећи се неупоредиво детаљније
и систематичније оним што назива политичком теоријом државе,
одређујући предмет и метод њеног проучавања, као и однос са дру
гим дисциплинама,6) бавећи се тек у наредним годинама и у другим
радовима политичком, односно, политиколошком теоријом права,
мада и тада само укратко и успут.7) Овакав његов став може укази
вати, како на то да ова проблематика представља само делимичну
сферу његовог интересовања, те се сходно томе није претерано ба
вио њеном дубљом разрадом, тако и на прве наговештаје нешто
другачијег погледа на основ теоријско-правног проучавања државе
и права исказаног у ставу о јединственој научној дисциплини, те
орији државе и права, какав је и изражен у његовом систематском
делу из те области у првој половини педесетих година. Да је други
разлог за овакав његов став заправо претежнији, ако не и одлу
чујући, можда најбоље указује и његов став с краја седамдесетих
година изражен у расправи посвећеној појму теорије права8) у коме
заступа могућност њиховог одвојеног разматрања, при чему би се
теорија права бавила превасходно бавила правом, а теорија државе
управо државом схваћеном као вид правне организације, супротно
6) Лукић, Р, исто, стр. 38-51.
7) Лукић, Р, Појам теорије права, Зборник за Теорију права, Свеска I, САНУ, Београд,
1978, стр. 1-15.
8) Исто, стр. 13-15.
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до тада израженим схватањима у Теорији државе и права.9) Сход
но оваквом његовом ставу, ваља размотрити као претходна његова
разматрања о политиколошкој теорији права, пре него што се от
почне анализа ставова изнетих у оквиру политичке теорије државе.
Расправљајући о појму теорије права, Лукић врло кратко
одређује и своје виђење појма политиколошке теорије права, од
ређујући је као дисциплину која представља део шире, социоло
шке теорије права, која би, тако схваћена, обухватала свеобухватни
поглед на право као друштвену појаву. Овако одређена политико
лошка теорија права би заправо проучавала само однос политике
и права и њихов међусобни утицај, превасходно услед потребе за
постојањем специјализоване научне дисциплине условљене не
сумњивим прожимањем и великим утицајем које имају политика
и право једно на друго.10) Предмет овако схваћене самосталне ди
сциплине представља право виђено кроз призму политике, одно
сно његов политички вид. Обрађујући свој, овако одређен предмет,
политичка теорија права мора да одреди не само у којој је мери
право заправо политичка појава, већ и да испита на какав начин и
у којој мери ове појаве, дакле право и политика утичу једна на дру
гу.11) Како би и политичку теорију права било доследно одредити
као и било коју другу сазнајну дисциплину, дакле, њеним предме
том и методом, Лукић то и чини, но не на истом месту, већ у свом
ранијем раду из прве половине шездесетих, посвећеном односу
ове две појаве, названом Право и политика.12) Као основни метод,
условљен самом природом научне дисциплине израженом у ње
ном појмовном и предметном одређењу, он види исти онај којим се
проучавају и друге друштвене појаве, узрочно-експликативни ме
тод.13) Овде се заправо ради о социолошком методу, наравно, доне
кле прилагођеном специфичностима самог предмета проучавања.
Лукић одређивању појма политике прилази врло темељно.
Након набрајања бројних могућих различитих значења која се
овом појму могу придавати и њихове детаљне анализе,14) као најбо
љи усваја онај приступ којим се овај појам одређује путем два кри
9) Лукић, Р, нав. дело, стр. 15-55.
10) Лукић, Р, Појам теорије права, Зборник за Теорију права, Свеска I, САНУ, Београд,
1978, стр. 10.
11) Исто.
12) Лукић, Р, нав. дело, стр. 217-221.
13) Исто, стр.217.
14) Лукић, Р, Политичка теорија државе, Сабрана дела, Том 10, БИГЗ, Београд, 1995, стр.
15-20.
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теријума. Први подразумева да се једном појму прида оно значење
које има што ширу употребу, док друго захтева нужност прихвата
ња онаквог значења које истиче специфичности самог појма у пи
тању како би се он релативно лако могао издвојити од других, ње
му сличних појмова. Овако противуречни критеријуми неизбежно
воде одређивању појма политике у њеном ширем и ужем значењу.
Па тако, под политиком у првом, ширем њеном значењу, Лукић
подразумева „... усмеравање људске делатности било које врсте у
одређеном правцу, тј. ради одређеног циља“,15) а у њеном ужем зна
чењу „... усмеравање друштва (схваћеног као потпуна друштвена
заједница) у одређеном правцу помоћу државне власти“.16) Свако
од ових значења, према његовом мишљењу, обухвата по пет елеме
ната. Ови елементи се донекле поклапају код оба одређења појма и
они подразумевају како политичку делатност, односно, само усме
равање (које код политике у ужем смислу може бити двојако и под
разумева, с једне стране утицај политике на државу и њено усме
равање и, с друге стране утицај државе на усмеравање друштва)
и политичке субјекте, тако и предмет политичке делатности који
подразумева било коју људску делатност (при чему су од посебног
значаја оне које су битне за правац друштвеног кретања).17) По
следња два елемента су такође слична. Док политика у свом ширем
значењу ту обухвата и правац усмеравања и његова средства узета
у њиховом најопштијем одређењу, политика у ужем смислу укљу
чује једно специфично средство које је само њој особито, државу
са монополом физичке принуде, као и унапред прецизно одређен
правац делатности предвиђен политичким програмима појединих
субјеката.18)
Овакво Лукићево схватање саме политике нужно је условило
и његово виђење права у односу са њом. Будући да политика, схва
ћена у ужем смислу наравно, своје циљеве остварује путем вла
сти и представља вид њене делатности, неизбежно следи да право,
схваћено као скуп норми санкционисаних државним монополом
силе, представља једно од најважнијих њених средстава.19) Оно је,
посредно посматрано и њена творевина. Суштина права је, према
његовом мишљењу, одређена управо политиком. Са становишта
15) Исто, стр. 24.
16) Исто.
17) Исто, стр. 25-26.
18) Исто, стр. 26-27.
19) Лукић, Р, Право и политика, у књизи Bibič, A, Novosel, P, Politička znanost: Predmet i
suština / Politička znanost: metode, Naprijed, Загреб, 1971, стр. 209.
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мере ове одређености Лукић разликује три врсте правних норми.
Прве, у потпуности одређене политиком у погледу свога садржаја,
су најважније и њима се заправо и одређују најважнији политич
ки циљеви права. Друге су политиком само делимично одређене.
Оне имају углавном техничко-правни карактер, али могу понекад и
послужити у остваривању политичких циљева. Треће су потпуног
техничко-правног карактера и њих потпуно самостално одређује
право. Наравно, не треба заборавити да и оне, мада посредно, та
кође служе остварењу политичких циљева, те да апсолутно аполи
тична правна норма ни не може постојати.20) Политика директно
утиче и на остваривање права, и то пре свега у чињеници да се иза
сваке примене права, односно, непримене, заправо крије политич
ка одлука. Политика о овоме суверено одлучује, имајући у виду да
је право само њено средство. Наравно, свака одлука о непримењи
вању права, нарочито ако се ради о одлуци која би била против
на праву, има изузетно штетно дејство, будући да изазива правну
несигурност, доводи до губитка поверења у ефикасност права, а
самим тим и до смањења могућности остваривања политичких ци
љева путем њега као њеног главног средства. Такође, како право
заправо почива на политици, неизбежно је да, по природи ствари,
механизам његове примене има своју суштинску основу управо у
политици. Доказ за овакав став Лукић изводи из чињенице да нор
ме које се односе на рад сувереног правног органа немају санкцију
коју над тим органом може неко применити, те следи да је функ
ционисање права у целини условљено политичким факторима.21)
Но, овај утицај политике на право није једносмеран, како би
се из претходног излагања можда и могло закључити. Право тако
ђе има одређену меру утицаја на политику. Она се може приметити
у више својих различитих видова. Тако, самим својим положајем
главног средства остварења политичких циљева, право непосред
но утиче на ефикасност и меру остварења саме политике, односно,
њених циљева. Поред тога, обухватајући политичке појаве и одно
се, право им даје своју форму, претварајући њихов карактер у прав
ни, на тај начин их рационализујући. Унутрашња логика права, као
и његова чврста структурална заснованост и закономерно функ
ционисање у извесној мери објективизирају политику, уводе ред
у процес њеног одвијања, обезбеђујући на тај начин и ефикасније
остваривање циљева које она поставља.22) Иако је право полити
20) Исто, стр. 211.
21) Исто, стр. 212-213.
22) Исто, стр. 214.
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ком условљено, оно је ипак и у великој мери слободно, будући да
највећи део својих норми ствара потпуно самостално, независно
од политике. Наиме, његова садржина и циљ јесу одређени поли
тиком, али сама структура као и начин функционисања то нису, а
и не могу бити. То и узрокује да веома често правни системи за
сновани на потпуно различитим , па чак и опречним политикама
имају исте правно-техничке елемент. Ово наравно често доводи до
тврдњи о неспособности права и правника да новим правним об
лицима одговоре на нове политичке појаве. Лукић се врло одлучно
супротставља оваквим критикама, углавном, како се чини лаика,
ставом о правној техници која, независна од политике, попут било
које друштвене технике, апсолутно може послужити за остварива
ње међусобно сасвим различитих циљева.23) Веома је занимљиво
и његово уочавање једног специфичног облика утицаја права на
политику. Док политика утиче на садржину права не дирајући у
његову структуру и процес функционисања, дотле право, немајући
могућност да утиче на садржај политике, утиче, односно, регулише
правним нормама поступак његовог стварања, на одређени начин
и омогућавајући постојање политичке делатности као такве. По
ступци и процеси вршења политичке власти, као и њеног освајања
представљају предмет детаљног правног регулисања. На тај начин
оно постаје, поред спољног, и унутрашње средство политике.24)
Иако знатно фрагментираније дата у односу на политичку
теорију државе, Лукићева промишљања политичке теорије права
представљају изузетно занимљиво штиво. Добро познавање пред
мета, доследност у извођењу појмова, систематичност излагања
заснована на чврстој логичкој структури умовања, као и јасноћа
израза карактеришу његову политичку теорију права чинећи је го
тово најбољим примером постојаног Лукићевог научног рада. Вр
ло мало25) или ни мало оптерећена идеолошким бременом, чини се
да ова његова разматрања из области политикологије права и данас
представљају пример пута којим треба ићи у неким будућим прав
ним и социолошким анализама ове материје. Но, на жалост, овакву
ласкаву тврдњу напросто није могуће поновити и када је у питању
његово виђење политичке теорије државе.
Разматрајући природу државне организације у свом делу По
литичка теор ија државе, Лукић државу одређује као истовремено
и правну и политичку организацију. Правни карактер јој обезбе
23) Исто, стр. 215.
24) Исто.
25) Исто, стр. 210.
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ђује више фактора. Она има положај субјекта који ствара целокуп
но позитивно право, било непосредно, било посредно. Целокупна
њена организација почива на правним нормама, а такође је и њена
делатност врло детаљно регулисана и одређена правом. Но, из са
мог ранијег одређења политике, али и права као његовог средства,
Лукић доследно изводи закључак о политичком карактеру државне
организације као примарном, у односу на њен правни аспект.26) По
пут права и држава, схваћена као правна организација, представља
средство за остварење одговарајућих политичких циљева, другим
речима, њен правни карактер је директно одређен и условљен ње
ном политичком природом.27) Предмет, метод, задатке, као и однос
ове дисциплине према другим, њој сродним дисциплинама, Лукић
одређује врло слично као и приликом истоврсног одређења поли
тичке теорије права. Као и иначе у својим излагањима заснованим
на строго научном умовању и доследној примени формалне логике
у излагању, ни овде се нема шта приговорити ни ставовима које
заузима, ни начину на који то чини. Но, приликом излагања о ста
њу политичке теорије државе, Лукић заузима становиште да дота
дашња пракса у научној мисли окренутој политичком проучавању
државе никако не може бити сматрана задовољавајућом. Наиме,
он сматра да се јасно могу потцртати две струје у њеном развоју,
од којих, како он то истиче, суштински ни једна не може одгово
рити захтевима које пред науку ставља потреба озбиљног научног
истраживања државе као политичке организације. Једна се огледа
у великим макроскопским теоријама спекулативно-филозофског
карактера које, недовољно засноване на емпиријским истражива
њима „висе“ између неба и земље, неспособне да из њих проникне
модерна политичка теорија државе као самостална научна дисци
плина. Други правац развоја се пак огледа у претераном окретању
емпиријском истраживању ситнијих питања и напуштању макро
скопских општих политичких теорија. Иако овакав приступ пружа
конкретне податке, Лукић сматра да по природи ствари није дово
љан да пружи општу слику политике, одреди тачке које предста
вљају прекретнице у одвијању политичког процеса нити да укаже
на ток кретања друштва у целини усмерен државом. Као одговара
јући приступ који може да одговори на сва та питања и резултира
стварањем ваљане политичке теорије државе, Лукић истиче исто
ријско-материјалистички приступ теорији политичког процеса,
заснован на делима Маркса, Енгелса и Лењина.28) Мора се остати
26) Лукић, Р, Политичка теорија државе, Сабрана дела, Том 10, БИГЗ, Београд, 1995, стр.
28-30.
27) Исто, стр. 36.
28) Исто, стр. 43.
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трајно збуњен оваквим ставом и никако није могуће на научно ва
лидан начин објаснити како је могуће да се говори о спекулативнофилозофском карактеру великих политичких теорија 19. века, који
је, узгред буди речено, готово сасвим извесно неспоран, супрот
стављајући му став о развоју материјалне друштвене производње
и класне борбе као покретачу и основу целокупног основног тока
кретања политичког процеса и друштва уопште. Овај став тако
ђе има спекулативно-филозофски карактер, јер, попут свих таквих
исказа, напросто не може бити доказан емпиријским чињеницама
прикупљеним у адекватном научном истраживању.29) Ма шта твр
дили заговорници марксистичког приступа у свеукупној друштве
ној анализи (укључујући ту, како правну, политичку или било коју
другу), још увек нема доказа о класној природи свих друштвених
појава, материјалној производњи и развоју производних снага и
односа као и класној борби, као изворима и основама свих суштин
ских друштвених промена, као и о закономерним преласцима из
једне етапе развоја друштва у другу, обележене одговарајућим дру
штвено економским формацијама. При томе, не треба ни споми
њатиа тврдње о диктатури пролетаријата као нужном преласку из
класног друштва у комунизам, бескласно друштво уз одумирање
права и државе. Ако је тако, а у то готово да и нема сумње, будући
да научног доказа који ове тврдње несумњиво доказује (треба до
дати, и то без непотребних силогизама појединих марксистичких
аутора који су склони да кретање објасне њиме самим), онда се
овде ни мало не ради о нечему што представља најопштији научни
поглед, већ о тврдњама које се попут филозофских исказа тако
ђе не могу икада доказати, већ само доказивати. Другим речима,
оне су ништа друго до, мање или више, рационалне претпоставке
чистог спекулативно-филозофског карактера, те могу бити ваљана
основа политичкој теорији државе схваћеној као самостална науч
на дисциплина, у истој оној мери, колико и било који други при
ступ сличног карактера. На крају крајева, не треба прећутати и то
да је досадашња пракса друштава организованих на принципима
историјског материјализма довољан показатељ њихове исправно
сти и несумњивог научног карактера.
Тешко је разумети овакав Лукићев став, нарочито уколико
се узме у обзир иначе доследно умовање од узрока ка последици
и чврста научна заснованост аргумената којима се одликује огром
на већина његових бављења проблематиком права и државе. Ова
кав његов искључив приступ се не може прихватити и закључци
29) Више о природи марксистичког приступа проучавању државе и права у Harris, J.W, Le
gal Philosophies, Butterworths, London – Edinburgh – Dublin, 2000, str. 268-276, као и у
Hunt, A, Marxist theory of law, у књизи A companion to philosophy of law and legal theory,
Blackwell Publishing, Oxford, 2003, стр. 355-366.
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произ ашли из њега се напросто морају одбацити. Без икакве жеље
за престрогом критиком, напросто није могуће, упркос симпатија
према самом Лукићу, које ниједног тренутка није ни могуће, а ни
потребно сакрити, прихватити као тачне оне тврдње које, не само
да је прегазило време, већ нису биле тачне ни у тренутку када су
изношене. Добар пример за то је његова тврдња о социјалистичкој
демократији као потпунијој од буржоаске, у којој процес изједна
чавања масе и елите тече упоредо са процесом одумирања права
и државе, те ће се истовремено и завршити настанком бескласног
друштва.30) Ово није научни исказ заснован на искуствено провер
љивим чињеницама, нити пак претпоставка рационално заснована
на дотадашњој анализи друштвене праксе, при чему се оправдано
може очекивати њено остваривање будући да је то поткрепљено
прикупљеним емпиријским подацима. То је ништа друго до вред
носни суд спекулативне природе. Не негирајући његову легитим
ност, као ни легитимност сличних тврдњи и вредносних судова
ни једног тренутка, ипак се треба залагати за њихово адекватно
етикетирање као таквих, а не проглашавати их за научно утврђе
не истине. То свакако не значи да су све Лукићеве тврдње у раз
матрању проблематике политичке теорије државе неприхватљиве.
Напротив, управо она места на којима приступа анализи као прав
ник и социолог, окренут научном и логички доследном умовању,
представљају уједно и најбоље делове његове политичке теорије
државе, остварујући високе научне домете. Но, у целини гледано,
његову мисао окренуту проблематици политичке теорије државе,
идеолошко бреме одвећ тешко притиска и то у толикој мери, да
знатно умањује научну вредност његових разматрања о овим пи
тањима, чинећи их врло мало употребљивим у савременој науци.
Остаје да се само пожали што Лукић није успео да усвоји при
ступ сличан оном приликом разраде своје политичке теорије пра
ва. Наравно, може се претпоставити да би и код политичке теорије
права Лукић кренуо истим путем као у случају политичке теорије
државе, но то напросто није урадио будући да је та питања обра
дио само успут, овлаш и накнадно, посвећујући им мању пажњу
и не стварајући одговарајуће системско дело. То, наравно, никада
нећемо сазнати. Па ипак, након свега, изгледа да се можда и може
извести сасвим основан заак ључак који би указивао на то да поли
тичка теорија права, управо стога што је настала накнадно, а опет
тако брзо након Политичке теорије државе, представља својевр
стан вид, мање или више, свесне корекције ранијих ставова.
30) Лукић, Р, Политичка теорија државе, Сабрана дела, Том 10, БИГЗ, Београд, 1995, стр.
82.

283

СПМ број 4/2013, година XX, свеска 42.

стр. 273-285.

ЛИТЕРАТУРА
Лукић, Радомир Д, Методологија права, Сабрана дела, Том 5, БИГЗ, Београд,
1995.
Лукић, Радомир Д, О појму социологије права, Архив за правне и друштвене
науке, XXI, Свеска 3, Правни факултет у Београду, Београд, 1941.
Лукић, Радомир Д, Појам теорије права, Зборник за теорију права, I/1978,
САНУ, Београд, 1978.
Лукић, Радомир Д, Политичка теорија државе, Сабрана дела, Том 10, БИГЗ,
Београд, 1995.
Лукић, Радомир Д, Право и политика, у књизи Adolf Bibič, Pavle Novosel,
Politička znanost: Predmet i suština / Politička znanost: metode, Naprijed, За
греб, 1971.
Лукић, Радомир Д, Право као средство политике, у Усмеравање друштвеног
развоја у социјализму, Седма сила, Београд, 1965.
Поповић Милијан, Општа мисао о праву Радомира д. Лукића, предговор, у
књизи Радомир Лукић, Обавезујућа снага правне норме и проблем објек
тивног права, Сабрана дела, Том 1, Београд, БИГЗ,1995.
Harris, J.W, Legal Philosophies, Butterworths, London – Edinburgh – Dublin,
2000.
Hunt, Alan, Marxist theory of law, у књизи A companion to philosophy of law and
legal theory, Blackwell Publishing, Oxford, 2003.

Dejan Matic

RADOMIR LUKIC’S POLITICAL 
VIEW ON THE LAW AND STATE
Resume
In the second half of the twentieth century, through the power of
reflection, depth of analysis and comprehensiveness presentation ine
vitably arises work of Professor Radomir Lukic. The meas ure of in
fluence of Lukic’s reflections about the state and law, as to our legal
laborers, as well as the very legal theory in us, in the second half of the
20th century, and the originality and depth of his scientific work, requi
res more attention to the issues he dealt. Curious and versatile, Lukic’s
spirit tried his hand in a number of areas. He was engaged in the theory
of law, the methodology of law, the philosophy law, but also in the so
ciology. Lukic also expressed interest in one, fairly unexplored area in
our legal science by then, the area of politics and its influence on the
law and the state. His interest in this, unfortunately, did not result in the
creation of a systematic, comprehensive work, which would envelop
this extremely interesting topic. Given the importance of Lukic’s oeuvre, it is necessary to critically analyze these his views concerning the
discussion of the relation of the politics and the law and state, perceived
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through the prism of the law, and their mutual influences, as well to ra
te and to determine the place of this part of his work from the point of
modern theory of law. It can be concluded that Lukic, opting to explore
the relationship between politics and the law and state, and given the
way in which he systemize their presentations on this subject, actually
thought that is justified to speak of two separate disciplines which, alt
hough inevitably linked, studying each for themselves, as the relation
ship between politics and the law, as well as the relationship between
politics and the state. Though considerably fragmented given in relation
to the political theory of the state, Lukic’s reflection on political theory
of law are extremely interesting reading. Not even a little burdened by
ideological burden, it seems that its considerations in the area of the
politicology of law, even today are an example of path that should be
taken in some future legal and sociological analysis of this matter. But
unfortunately, this flattering statement simply can not be repeated when
it comes to his view of the political theory of the state. His thought
turned towards the issues of political theory of the state is too heavily
pressured by the ideological burden, to such an extent that significantly
reduces the scientific value of its consideration of these issues, making
them very little usable in modern science. This does not mean that all of
Lukic’s claims in considerations of problems of the political theories of
the state are unacceptable. On the contrary, the areas which he approac
hed to the analysis as a lawyer and sociologist, turned to scientific and
logically consistent reas oning, represent the best parts of his political
theory of the state, achieving high scientific achievements.
Key words: political theory of state and law, theory of law, Radomir Lukic,
Marxist approach

*

Овај рад је примљен 28. новембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку
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БРИСЕЛСКИ СПОРАЗУМ И
ПРОБЛЕМ ВИРТУЕЛНОГ ПРИЗНАЊА
КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
Сажетак
У овом раду врши се правна и политичка анализа Брисел
ског споразума и последица овог акта. Ова анализа даје и пресек
међународних услова у којима је овај акт настао. Утврђено је да су
безбедносни међународни притисци, уз сталне унутрашње прити
ске, а посебно нарушена ситуација на Косову и Метохији (КиМ)
резултирале Бриселским споразумом, који је један од најнеповољ
нијих аранжмана које је Србија икада закључила. Правна анали
за је показала да овај документ и поред значајног броја међудр
жавних елемената, ипак није међународни уговор. Показало се да
недостаје само један основни елеменат за тумачење овог акта као
међународног споразума. Недостаје имплицитна сагласност (као
и експлицитно дата сагласност) да се овде ради о међудржавном
(међународном) акту. Исто, ту недостаје и имплицитна и експлцит
на сагласност да се други субјект призна као држава до de jure, па
ни de facto признања, али је ипак закључен акт који обилује међу
народно правним димензијама. Овакав акт, као што је примећено
представља преседан међународног - уговорног права. Са поли
тичког становишта, закључено је да споразум отвара и даје одре
ђене могућности да се Србија у Уједињеним нацијама бори против
признавања и учлањења „Косова“ у Уједињене Нације. Овде стога
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постоји простор за даљу политичку борбу у универзалним међуна
родним организацијама, како би се заштитила национална безбед
ност Србије и највиши интереси државе.
Кључне речи: Безбедност, Бриселски споразум, Србија, Косово и Мето
хија, de jure, de facto, признање, право, капацитет

УВОД
Бриселски споразум је у широј домаћој и светској јавности
и научној литератури поставио теоријско правно питање да ли се у
случају прихватања овог уговорног акта врши чин признања Косо
ва и Метохије КиМ односно „Косова“ од стране Србије1). У домаћој
јавности партије на власти су износиле ставове да прихватање овог
правног документа не имплицира признање „Косова“, док су неке
опозиционе партије, а посебно ДСС сматрале да је дошло до при
знања Косова и Метохије потписивањем акта из Брисела. Предмет
овог рада је да се теоријски размотри шта правно значи прихва
тање наведеног споразума и какве су правне последице овог акта
односно какви су могући ефекти на спољну политику Србије2).

ПОЛИТИЧКА АТМОСФЕРА У ОЧИ
ПОТПИСИВАЊА БРИСЕЛСКОГ СПОРАЗУМА
И БЕЗБЕДНОСНЕ ДИЛЕМЕ ЗА СРБИЈУ
Преговори о стаусу КиМ који су трајали неколико месеци
под патронатом Европске уније (ЕУ) су били у знаку непрекидног
залагања европских страуктура за постизање тзв. компромисног
решења између „две стране“ односно Србије и „Косова“. Као што
је познато, Немачка је фаворизовала став да је „Косово“ КиМ већ
незавсно и да Србија не може да „без нормализације односа“ са
другом страном добије почетак приступних преговора са ЕУ. Под
сетимо да ставови Немачке имају своје корене у даљој историјској
перспетиви која залази и у период пре Другог сведског ата односно
датира из времена када је Немачка дефинисала своју спољну поли
тику према блканским државама.
1) У овом тексту корисићемо термин Косово под знацима навода одн. „Косово“, подразу
мевајући под њиме Косово и Метохију или скраћено КиМ.
2) Види основне критеријуме признања код Brierly J. L., The Law of Nations, The Clarendon
press, 1928.
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Као што је познато, тенденција Немачке да буде активни
опонент интересима Србије има претече још и много раније од Пр
вог светског рата, кроз пост - версајски реваншизам, а затим се
протеже и на период распарчавања „прве“ Југославије односно пе
риод Другог светског рата, и потом на новији послератни период.
Овде у послератном раздобљу, Немачка уз САД и више европских
савезника, посебно држава уоквирених НАТО структуром, виде
ондашњу Југославију, а касније и Србију као главног савезника
СССР-а (потом Русије) на Балкану. После пада Берлинског зида
висок приоритет Немачке је било разбијање Југославије, признава
њем сецесионизма Словеније и Хрватске, и притисцима на члани
це ЕУ у истом правцу, а посебно ради стварања и обнављања тра
диционалних савезничких веза са Хрватском и Словенијом3). Ове
две државе су биле прве признате, а Немачка је вршила претње и у
правцу разбијања заједничке европске политике, ако се спољна по
литика ЕУ не приклони колективном признању4). Поред Немачке и
Аустрија је активно радила на акцијама усмереним на заједничко
признање две балканске државе од стране Европске уније која је у
то време изграђивала заједничку спољну политику. Процеси око
рушења Југославије су показали да се Немачка постепено позици
онира као главна европска сила која ЕУ користи као инструмент
своје спољне политике.
Данас Немачка, поред утицаја на европску политику и орга
не ЕУ, заједно са групом земаља савезника Немачке, где је овима
прикључена и Велика Британија, и донекле САД, врши мање или
више планиране притиске на државе у међународној заједници у
вези КиМ као и притиске на органе и тела Секретаријата ЕУ, али и
УН-а као и појединих установа и организација у систему УН. Ов
де се настоји да се кроз међународне институције и организације
спутавају и слабе интереси или акције Србије везане за суседе, а
посебно за своју покрајну Косово и Метохију, где се политика Ср
бије, пре Бриселског споразума, намерно доста шаблонски и повр
шно повезује и приказује као наставак поражене Милошевићеве
спољне политике. Овде се кроз институције ЕУ, али и деловањем
Немачке и других држава у УН-у па и дејством на органе и слу
жбенике УН-а плански умањују капацитети Србије. Ту се уз друго,
стварају услови за касније широко признавање „Косова“ и оста
врење чланстава у универзалим међународним организацијама,
као крајњи циљ у решавању тзв. питања „Косова“.
3) Види И. Јанев, М. Перић, Дипломатија, ИПС, Београд, 2013. (део написан од М. Пери
ћа)
4) Исто
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Повећани притисци на српски преговарачки врх који се
укључио у преговоре у Бриселу, кулминирао је изјавом Тачија ко
ји је запретио полицијском интервенцијом на уклањању структура
Срба на КиМ тзв. „паралених структуа“, што није наишло на осуду
званичника у ЕУ5), чак ни на осуду од стране Канцеларије за спољ
не послове ЕУ (на челу са Кетрин Ештон). Логично је да се тада у
врху српске преговарачке групе, ово схватило као ултиматум, где
је морало да се прихвати потписивање било каквог споразума у
циљу отклања опасности од директне војне и полицијске акције
против Срба на северу6), али и на југу КиМ. У том смислу, у недо
статку других средстава, државни врх је приступио преговорима о
статусу у циљу постизања што бољег у тим условима остваривог
статуса за Србе на Косову и Медтохији, избегавајући de jure при
знање „Косова“.

ПОЛИТИЧКА СТРАТЕГИЈА СРБИЈЕ 
ПРИ ПОТПИСИВАЊУ БРИСЕЛСКОГ СПОРАЗУМА 
И ОПШТЕ НАЗНАКЕ ТОГ ПРАВНОГ ИНСТРУМЕНТА
Основна стратешка опредељња Србије се назиру из самог
текста Бриселског споразума7), као и процене о карактеру овог до
кумента који се, као што је познато спремао више месеци раније.
Укратко овде можемо изложити форму и садржај Бриселског
споразума, да би се извели закљчци о политичким мотивима ње
говог закључења, а потом и правним последицама овог акта. Ин
струмент је назван „Први споразум о принципима који руководе
нормализацију односа“ („First Agreement of Principles Governing
the Normalization of Relations“). Сам наслов не упућује на природу
овог акта, иако се намерно не прецизира термин „односа“, који се
најчешће у документима у пракси повезује за односе два равно
правна међународна субјекта. Мада ово не мора да прејудицира
правну природу акта8), овде се види интенција ЕУ стратега и пла
нера да Албанскетарске косовске власти могу да га интерпретирају
5) Познате су и албанске претње поводом акције рушења нелегално подигнутог споменика
у Прешеву
6) види НСПМ, „Са Дачићем о уклањању паралелних безбедносних структура Србијe на
северу Косова“, 8 феб. 2013. линк http://www.nspm.rs/hronika/hasim-taci-sa-dacicem-curazgovarati-o-uklanjanju-paralelnih-bezbednosnih-struktura-srbije-na-severu-kosova.html
7) Види Бриселски споразум, превод, Београд, 2013.
8) Види о правној природи аката у делу аутора Lauterpacht H. Recognition in International
Law, Cambridge Univ. Press. 2012.
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као правни акт два истородна правна лица9). Ипак, треба сада даље
процењивати и садржај да би се оценила правна природа односно
квалитет тог акта. Садржај који следи не оставља сумњу да се ра
ди о уговору, мада се јављају недоумице око тога да ли је споразум
који је потписан међународни уговор или није10). Србија га ни тада,
а ни сада не сматра међународним споразумом, док власти Алба
наца са Косова и Метохије га сматрају међународним уговором,
где су стране уговорнице две суверене државе. Из изјава Тачија по
завршаном парафирању, видело се да га Албанци сматрају међуна
родним уговором (споразумом два међунароно - правна субјекта),
чиме се имплицира да је Србија извршила признање Косова (као
независне земље)11). Из предложеног текста пре потписивања до
кумента, за Србију је постало јасно да се њиме тежило од стране
ЕУ ка убрзању успостављања суверености за албанскотарско „Ко
сово“, где је Србија требала да активно допринесе овом опасном
преседану. Алтернатива је, како сада видимо била рат, који би за
албанскутарску страну био подржан од ЕУ, а са малом изгледима
да се из таквог сукоба постигне повољан исход за Србију. То је очи
гледно и из најава поводом рушења нелегалног споменика у Пре
шеву, где је Србија морала да одуговлачи са решењем о уклањању
бесправно подигнутог објекта. У овим веома тешким безбедно
сним околностима држава се определила за стратегију избегавања
конфоронтације са међународном заједницом која је недвосмисле
но стала на страну „косовске независности“. Тако је искристали
сана стратегија „статусне неутралности“ за будуће споразуме са
„Косовом“. Овај принцип, са принципом „међународног непризна
вања Косова“, је требало да буде „последња одбрана“ српских ун
тереса на Косову и Метохији.
Садржај споразма који је у Бриселу постигнут је следећи:
1. Биће успостављена заједница општина са већинским срп
ским становништвом на Косову. Та заједница ће бити отворена за
чланство за било коју општину под условом да се чланови слажу.
2. Заједница српских општина ће бити створена статутом.
Њен распад може се догодити искључиво одлуком општина које у
њој суделују. Правне гаранције налазе се у одговарајућем закону и
уставном закону (укључујући и правило о двотрећинској већини).
9) Види о уговорним странама у Бечкој конвенцији о праву међународних уговора
10) Види о природи међународних уговора код С. Аврамов, М. Крећа, Међународно јавно
право, Београд, 1990. и код H. Kelsen, Principles of International Law, New York, 1952.
11) Види Актер: „Тачи: Србија признала Косово“, Актер, 19. апр. 2013. link http://akter.
co.rs/25-politika/37856-ta-i-srbija-priznala-kosovo.html, види о признању држава код Lau
terpacht H. Recognition in International Law, Cambridge Univ. Press, 2012.
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3. Структуре Заједнице биће успостављене на истим прин
ципима као постојећи статут заједнице косовских општина, на
пример председник, потпредседник, скупштина, Савет.
4. У складу са овлашћењима додељеним од стране Европске
повеље о локалној самоуправи и косовског закона, општине које
суделују имаће право да сарађују у колективном остваривању сво
јих права путем Заједнице. Заједница ће имати потпуни надзор над
доменима економског развоја, образовања, здравства, урбаног и
руралног планирања.
5. Заједница ће примењивати и друга додатна овлашћења ко
ја јој може доделити централна власт.
6. Заједница ће имати представничку улогу пред централном
влашћу и у ту сврху место у саветодавном већу заједница. Како би
та улога била остварена, предвиђена је функција надзора.
7. Постојаће једна полицијска снага на Косову под називом
Косовска полиција. Сви полицајци на северу Косова биће интегри
сани у оквир Косовске полиције. Плате ће исплаћивати искључиво
КП.
8. Припадницима осталих српских безбедносних структура
биће понуђено одговарајуће место у косовским структурама.
9. Постојаће регионални полицијски заповедник за четири
северне општине с већинским српским становништвом (Северна
Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић). Заповедник тог ре
гиона биће косовски Србин предложен од Министарства унутра
шњих послова са листе коју ће предати четири председника у име
Заједнице. (Постојаће још један регионални заповедник за општи
не Јужна Митровица, Србица и Вучитрн). Регионални заповедник
четири општине на северу сарађиваће са осталим регионалним за
поведницима.
10. Правосудне власти ће бити интегрисане и радиће у окви
ру правног оквира Косова. Апелациони суд у Приштини успоста
виће панел састављен од већине судија из редова косовских Срба,
који ће се бавити свим општинама где су Срби већинско станов
ништво.Одељење тог Апелационог суда, састављено од админи
стативног особља и судија, биће трајно смештено у Северној Ми
тровици (Окружни суд Митровице). Свако радно тело наведеног
Одељења биће састављено већином од судија из редова косовских
Срба. Одговарајуће судије судиће зависно од природе случаја у ко
ји су укључене.
11. У општинама на северу биће организовани општински
избори у току 2013. уз посредовање ОЕБС-а у складу са косовским
законима и међународним стандардима.
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12. План имплементације овог споразума, укључујући вре
менски оквир, биће направљен до 26. априла ове године. У при
мени овог споразума биће размотрен принцип транспарентног фи
нансирања.
13. Две стране ће интензивирати дискусије о енергетици и
телекомуникацијама и окончати их до 16. јуна ове године.
14. Договорено је да ниједна страна неће блокирати нити
подстицати друге да блокирају другу страну на њеном путу ка ЕУ.
15. Две стране ће успоставити одбор за примену овог спора
зума уз посредовање ЕУ.12)
Као што видимо, из цитираног текста, овде се ради о прав
ном документу у 15 тачака између две стране које нису јасно реши
ле да дефинишу правни карактер страна уговорница. Тачка 14. је,
као што је познато преформулсана у последњем тренутку акцијом
премијера Дачића и првог подпредседника владе Вучића који су
осетили да постављање обавезе о неблокади уласка у Уједињене
нације јасније имплицира да се ради о истородним правним ли
цима из чега би се овакав акт наглашеније одредио према питању
природе уговорних страна. Овде је интересантно поменути сличан
међуанародни уговор које су закључиле Грчка и Македонија, где се
Грчка обавезала да не блокира Македонију при учлањивању у ме
ђународне организације. У српско - косовском случају, избегнута је
оваква општа формулација, која би била штетна, и неблокрање је
огрничено само на ЕУ.13)
Ако процењујемо полазну верзију уговора (Нацрт уговора)
и постигнуту трансформацију акта, видимо да се Влада Србије ов
де морала позционирати на овај начин јасно проценујући да је ЕУ
стала на страну косовских Албанаца и да припрема резервни план
који је могао бити једино полицијско - војна интервенција на Србе
на „Косову“. Наиме, очекивано је у ЕУ да ће Срби одбити пону
ђена решења у виду документа, којим би се у суштини признала
независност за „Косово“, па би се тиме отворила могућност интер
венције Албанаца, а ЕУ се у ова дешавања не би мешала, оптужу
јући Србију да је својом непопустљивошћу изазвала нов конфликт.
12) Види све тачке Бриселског споразума, а посебно 7. 9-11, 14. и 15. Види одредбе дру
гих билатералних споразума где се као посредник јавља међнародна организација (нпр.
Споразум Грчке и Македоније из 1995, где се врши медијаторство и гарантовање акта
од стране УН представника), види Повељу УН и консултуј елементе Бечке конвенције о
дипломатским односима
13) Посредништво међународне организације у овим случајевима, стандарно имплицира
постојање међународних обавеза и права. Овде, међутим, није могуће установити дали
оваква права и обавезе има и Косово, имајући у виду да међународно - правне уговорне
капацитете Косова не признаје друга уговорница (Србија). О овоме види у Бечкој кон
венцији о праву међународних уговора
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Јасна процена могућег исхода, где би Албанци добили „пре
ћутно зелено светло“ за акцију против „структура паралене вла
сти“, где би се за све поново оптужили Срби са КиМ али и власт
у Србији, искристалисала је став да се мора постићи некакав ком
промис преточен у споразум. Аргумент могућег заоштравања ситу
ције, где би шансе за повољан исход биле мале, навеле су руковод
ство да прихвати балансирање на „рубовима“ могућег компромиса
да би се избегло војно конфронтирање и спречио сценарио „Акције
Олуја“ који је виђен у Хрватској.
Да је ЕУ била спремна да се упусти у ову авантуру са екс
трамним нарушавањем безбедносне ситуације за Србију, види се и
из неосуде претњи Тачија, као и подршке Албанцима да се „пара
лелне структуре“ морају укинути. Процењујући да неке силе у ЕУ
јасно притискају ка сваком облику конфронтације Албанаца са Ср
бијом, а све у духу да је „Косово већ независно“14), Влада је донела
закључак да је неопходно да се трагедија избегне да се остваре
тешки „компромиси“, где се не би експлицитно, а ни de facto при
занало „Косово“. Стратегија непризнавања укључила је принцип
„статусне неутралности“ за сва решења у преговорима.

ПРАВНА ПРИРОДА БРИСЕЛСКОГ СПОРАЗУМА И
ЗАШТИТА СРПСКОГ ИНТЕРЕСА У ОВОМ АКТУ
Имајући у виду главне политичке назнаке овде у предходном
поглављу описане, можемо се по тачкама осврнути на све пробле
матичне и „компромисне“ аспекте и елементе Бриселског уговора.
Већ у првој тачки споразума примећујемо да Србија нема
никаквог правног и суштинског утицаја на организацију српских
општина односно веза са Србијом се овде нигде не помиње: „Та
заједница ће бити отворена за чланство за било коју општину под
условом да се чланови слажу.“ Овде наслућујемо да се заједнице
симетрично измичу контроли, како Србије, тако и Косова. Овакво
фомулисање се касније у тексту допрецизира кроз формулације из
14) Види изјаву дату од Гвида Вестервелеа још 2010: „Вестервеле донео поруку: Одуста
ните од Косова!“, Пресс, 27. август 2010. линк: http://www.pressonline.rs/info/politi
ka/130886/video-vestervele-doneo-poruku-odustanite-od-kosova.html , Ова изјава је су
мирана као: „Немачки министар Гвидо Вестервеле поручио да би Србија морала да
прихвати да је Косово независно, Србија одговорила да неће мењати резолуцију у УН.“
Касније су се исти ставови још драстичније наглашавали, а посебно су учестали у фази
припреме Бриселског споразума. види нпр. изјаву А. Шокенхофа о „добро суседским
односима“ као услову за почетак преговора са ЕУ. линк: http://www.mondo.rs/a260331/
Info/Svet/Novi-nemacki-pritisak-za-priznanje-Kosova.html
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којих видимо да се овлашћења Србије на КиМ ограничавају одно
сно да потпуно ишчезавају.
После неутралних, одредби из тачака 2. и 3. следе сасвим
пробематичне одредбе у тачки 4. Овде се каже да „У складу са
овлашћењима додељеним од стране Европске повеље о локалној
самоуправи и косовског закона, општине које суделују имаће пра
во да сарађују у колективном остваривању својих права путем За
једнице.“ Ту примећујемо да се по први пут Заједница ставља под
јурисдикцију косовског „закона“ из чега следи, и фактом да се не
помиње српска надлежност, да је ова заједница изван правног си
стема Србије. Тиме је имплицирано да се ова заједница прикљу
чује правном поретку друге државе, што је касније у тексту још
снажније потенцирано. Ова тачка по први пут јасно указује на не
јасну правну природу овог акта који добија елементе међународно
- правог аранжмана, барем садржински.
Недоумице о природи акта постају још веће када се у тач
ки 5. укључује „централна власт“. То се види у одредби о котрол
ној надлежности која има вид: „Заједница ће примењивати и друга
додатна овлашћења која јој може доделити централна власт.“ Ов
де се, очигледно, не мисли на српску централну власт, већ власт
из Приштине која добија право да контролише српске општине
са својим становништвом. Из овог непомињања српског правног
поретка опажамо интенцију твораца нацрта арамжмана да ставе
српску популацију (али и територију) под јурисдикцију „Косовске
државе“. У овоме се иде и даље па се у тачки 6. предвиђа Албан
ски надзор: „Заједница ће имати представничку улогу пред цен
тралном влашћу и у ту сврху место у саветодавном већу заједница.
Како би та улога била остварена, предвиђена је функција надзора.“
На овај начин, како можем запазити, се заједница недвосмослено
подвргава правној надлежности „Косовске државе“. Ту се већ могу
поставити основнија правна питања о томе да ли Бриселски спора
зум препушта косовске Србе надлежности друге правне личности,
односно у оваквом случају друге државе, и какав је у том смислу
карактер овог акта потписаног у Бриселу. На овом месту, треба по
ново потсетити да се Бриселски споразум припремао много раније
и да је, као што можемо већ из ових тачака да уочимо, имао за циљ
да „утемељи независност“ тзв. државе која није универзално при
зната, користећи акт ове врсте као форму српског признања.15)
15) Код склапања међународних уговора сматра се да је такав акт успостављен између ме
ђународно правних субјеката који узајамно признају да друга страна или стране имају
капацитет за закључивање оваквих уговора. Види Б. Јанковић, Међународно јавно пра
во, Београд, 1971.
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Ако за многе експерте у Србији и ван Србије ове преходне
одредбе нису још изван оквира „статусне неутралности“, можемо
сматрати да је принцип неутралности овог аранжмана апсолутно
доведен у питање у тачки 7: „Постојаће једна полицијска снага на
Косову под називом Косовска полиција. Сви полицајци на северу
Косова биће интегрисани у оквир Косовске полиције. Плате ће ис
плаћивати искључиво КП.“
Како закључујемо ту се власт и извршне надлежности репре
сивне природе стављају у руке нове власти, која није власт Србије,
односно јесте власт неке друге државе. То би требало интерпрети
рати као препуштање од једне државе (Србије) кључне полуге вла
сти другој држави („Косову“). Тешко је из оваквог формулисања у
тексту закључити да се није делимично напустио принцип „стату
сне неутралности“. На овом месту постаје већ сасвим јасно да уго
вор са „Косовом“ има међународно правне елементе и да је карак
тер овог уговора хибридне природе. Из политичког угла гледано,
Бриселски споразум се не би постигао да се није направио овакав
драстичан уступак. За српску делегацију ово је био важан моме
нат, који је поставио дилему да ли да се напусти начело „статусне
неутралности“ у једном аспекту или да се буде спреман на могући
рат са „косовским“ европским савезницима и на крају НАТО-м16).
Овде је као што се показало донета одлука на бази принципа „да
је сваки договор бољи“ него оружана конфронтација, па је овакав
компромис ипак прихваћен.
После тачке 7. следи у истом правцу веома драстична одред
ба „Припадницима осталих српских безбедносних структура биће
понуђено одговарајуће место у косовским структурама17).“ Овде се
као и у предходној тачки споразума инситира на утапању свих по
лицијских установа у структуре „косовске“ власти. Оваква одредба
сама по себи неби била до краја проблематична када се из предход
не тачке неби јасно имплицирало тумачење правног стауса из кога
16) Види А.М: „Тачи верује у договор, али и прети“, Нови Магазин, 4. април 2013. линк:
http://www.novimagazin.rs/vesti/taci-optimista-da-moze-biti-postignut-sporazum, види исто
„Преоговори у Бриселу: Тачи претио насиљем, девета рунда завршена без договора!“,
Србин Инфо, 18. април 2013. линк: http://srbin.info/2013/04/taci-pretio-nasiljem-devetarunda-zavrsena-bez-dogovora/, види „Тачи прети да ће север КИМ решити силом“, линк:
http://srbinaokup.info/?p=9471 , види интервју са В. Коштуница, „Бриселски споразум
разара Србију“, Печат, 17. мај 2013. линк: http://www.pecat.co.rs/2013/05/vojislav-kostu
nica-briselski-sporazum-razara-srbiju/ , и види „Тачи минирао споразум, Тачи: Србија ми
нирала договор“, РТВ, 17. април 2013. линк: http://www.rtv.rs/sr_ci/politika/bez-dogovo
ra-u-briselu-dacic:-taci-minirao-sporazum-taci:-srbija-odbila-dogovor_385847.html
17) Види тачку 8. споразума. Уочавамо допуштање прихаватања укључења у „косовске по
лицијске структуре“
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произлази да се безбедосне снаге прикључују другом ентитету ко
ји, како видимо није под надлежношћу Србије.
Ова нова албанскатарска власт имаће контролну функција
над свим полицијским установама, као што се види и из следеће
одрeдбе 9: „Постојаће регионални полицијски заповедник за чети
ри северне општине с већинским српским становништвом (Север
на Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић). Заповедник тог
региона биће косовски Србин предложен од Министарства унутра
шњих послова“...18) И ова, наизглед повољнија формулација, садр
жи замку у виду најсноћа око избора регионалног шефа полиције,
где Албанци избором за њих прихватљивог Србина могу мењати
сам смисао залагања за аутономну власт косовских Срба.
Ново комромисно преузимање власти од стране Албанаца се,
даље, огледа и у тачкама 10. и 11. Ту се у тачки 10. каже „Правосуд
не власти ће бити интегрисане и радиће у оквиру правног оквира
Косова19).“ А потом следи прецизирање и допуна у виду „Апелаци
они суд у Приштини успоставиће панел састављен од већине су
дија из редова косовских Срба, који ће се бавити свим општинама
где су Срби већинско становништво.“20) Или даље у истој тачки:
„Свако радно тело наведеног Одељења биће састављено већином
од судија из редова косовских Срба. Одговарајуће судије судиће
зависно од природе случаја у који су укључене.“21)
Ту се, потпуно јасно целокупни правни систем извлачи из
правосудног поретка Србије и добија статус локалног органа вла
сти, као вида аутономије, у оквиру новог правног поретка, дефини
саног као државна власт која није власт Србије, већ је са елементи
ма суверенитета који се огледају у самосталној извршној и судској,
а оданде и централизованој закондавној власти. У целини, ком
промис ове врсте од стране Србије укључује да се у најбитинијим
аспектима признаје независна државна власт „Косова“ издвојена
из државне власти Србије. Овде се већ може са већом сигурношћу
говорити да је дошло до примопредаје власти другом полудржав
ном ентитету, који поседује кључне државне установе које Србија,
како видимо, признаје на недиректан начин. У теоријском смислу,
стога можемо увести појам виртуелног признања, јер de jure, па и
de facto признања овде ипак нема, имајући у виду да Србија у уго
18) Тачка 9. истог док.
19) Тачка 10. (прихаватање укључења у „ косовске правосудне структуре“)
20) Исто.
21) Исто.
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вору не показује интенцију да отворено призна капацитете „Косо
ва“ као државе.
У тачки 11 се, у истом духу, наводи: „ У општинама на северу
ће се организовани општински избори у току 2013. уз посредовање
ОЕБС-а у складу са косовским законима...“22) Овим се још једном
потврђује да се примењују косовски закони и да је српска попула
ција уклопљена у косовски режим као државни режим „независне
правне државе“. Избори се, дакле, спроводе не по српским, већ по
косовским законима. Перфидни карактер ове тачке је у томе што се
поставља питање личних идентификационих докумената с којим
ће се ићи на изборе, и то не само на следеће, већ и сваке наредне.
Ту се открива права намера ЕУ да целокупно српско становништво
укључи у прави поредак „Косова“ преко „косоваризације“ људи,
намећући им да пре или касије постану грађани „Косова“. Овде
се за сада не прецизира које ће документе Срби користити. То је
изгледа остављено, а и јесте остављно за следећу фазу разговора
(после одржавања избора на јесен 2013.). Ту је идеја да у неком
моменту сви Срби на „Косову“ буду принуђени да прихвате лична
документа нове „државе“.
После релативно „неутралних“одредби у тачкама 12. и 13.
следе веома контроверзне тачке 14. и 15.
Тачка 14. се тиче одредби које се могу интерпетира
ти као „квази-међународне“ односно недифинисане одговор
ности у виду: „Договорено је да ниједна страна неће блокирати
нити подстицати друге да блокирају другу страну на њеном пу
ту ка ЕУ.“23) Ту је очигледно проблем дефиниције „две стра
не“ где једна (Србија) стиче међународну обавезу, а друга,
у ствари, нема обавеза, али није јасно да ли та уговорница сти
че или каквог су карактера и квалитета права овог лица, у вези са
обавезом коју стиче Србија. У овој одредби се Србија нашла пред
„ивицом понора“, али се ипак оваква нејасноћа не мора дефини
сати као de facto признање „Косова“. У овоме треба приметити да
део формулације да уговорнице неће блокирати „ниједну страну“
на путу ка ЕУ, је много повољнији од првобитне нацрт - одредбе
да неће блокирати ни једну страну на „путу ка УН“, односно ка
ко би се онда, у случају прихватања тог нацрта, ово тумачило као
на „путу ка универзалним организацијама“. Овде треба приметити
да је Влада Србије овим ипак оставила битан простор да се може
борити за блокирање косовске независности ка универзалним ор
22) Исто, тачка 11.
23) Исто, тачка 14.

298

Игор Јанев

Бриселски споразум и проблем виртуелног признања...

ганизацијама. Битан циљ „Косова“ је био, а сада јесте учлањење у
УН. Овде је, као што закључујемо, попустила ЕУ и направљен је
битан уступак Србији. Познајући политику ЕУ, можда је и овај еле
мент остављен „за неку каснију“ власт у Србији, према проценама
европских политичара.
Напослетку у тачки 15 имамо још једну лукаву и проблема
тичну формулацију која не говори о неутралности ЕУ, већ још јед
ном исказује деловање са предумишљајем. Ту се каже: „Две стране
ће успоставити одбор за примену овог споразума уз посредовање
ЕУ.“ 24) Поред формулације „две стране“ ту стоји и „посредовање
ЕУ“. Посредовање трећег правног међународног субјекта је уоби
чајно за међународне уговоре, чиме се поново потврђује теза да
су од старта службе ЕУ скицирале цео документ у облику међуна
родног споразума, којим се од Србије de facto призанаје „Косово“.
Овде се поново можемо, осврнути на одуство и непотпуност воље
да се од Србије призна „Косово“. Стога овде видимо и можемо ан
тиципирати правни преседан који садржински наликује признању,
али ипак није и класични вид признања25).
Пре него што се посебно задржимо на правним аспектима
овог уговора, треба да се још једном осврнемо на политичку ди
мензију и атмосферу доношења Бриселског акта, и политичке ди
мезије овог документа. Ово је неопходно да би се донели закљчци
о насталој политичкој и правној ситуацији у којој се сада налази
Србија.
Најпре, из текста који је понуђен за потписивање видимо да
је циљ Европске уније био да се успостави међународни односно
међудржавни уговор који би имао као последицу тумачење да је
Србија признала Косово и тиме се одрекла својих суверених пра
ва на КиМ. Документ је понуђен на парафирање у нади да ће тако
лакше проћи, међутим, свима је било јасно да је за правно важење
међудржавних споразума чин парафирања довољан да уговор има
правно дејство. Касније је скупштина „Косова“ овај уговор и ра
тификовала у парламенту „Косова“, на начин како се поступа са
међународним актима. Са становишта међународног права није
ни најмање битно што је у српском парламенту усвојен Бриселски
споразум као део извештаја о преговорима, јер се по међународном
праву не узимају у обзир унутрашње процедуре приликом оцене
правног карактера и квалитетеа неког акта.
24) Исто, 15.
25) Видети о признању још код Henkin L., Pugh R. C., Schachter O., Smit H.: International
Law, West Pub. Co 1980. и Sorensen M.: Manual of International Law, St. Matin ‘s Press.
1968.
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С овим у вези, видимо да је интенција ЕУ од страта била да
покуша да „изигра“ Србију и да наметне решење према интересу
водећих европских држава. С друге стране, претње Албанаца које
су долазиле у вези „насилног растурања“ српских установа, наила
зиле су на одобравање и прећутну сагласност главних актера у ЕУ.
Без посебно ширег анализирања, на овом месту, можемо са
мо напоменути да је група држава око Немачке у дужем периоду
припремала „терен“ за притиске на Србију, а ово се осетило и из
деловања немачке дипломатије на заоштравању односа Србије са
свим својим суседима, али и са државама које су историјски и тра
диционално биле српски савезници. Безбедносна ситуција је била
доведена до крајњих граница односно до нивоа ескалације, што
се осетило и по акцијама Немачке и њезиних савезника у прав
цу оправдавања могуће акције војног вида према косвско-метохиј
ским Србима, и према самој Србији „ако је неопходно“, при че
му је ова група држава успела да добије наклоност Сједињених
Америчких Држава за овакав ратни сценарио. Ово се потврдило и
доласком 1400 америчких војних обавештајаца који су требали да
буду средство заштите интереса Албанаца26), али и предходница
снага за дестабилизацију саме Србије.
Суочена са реалним притисцима, који су могли да прерасте
у снажније нарушавање односа са Западом Србија је била спремна
на крајње неповољне и тешке потезе. Ово је значило и неопходност
потписивања једног акта који је ултимативно презентиран Србији.
Да би се окарактерисао Бриселски уговор и његове последи
це, треба оценити и узети у обзир и настале моменте непосредно
после парафирања тог инструмента. Ово се пре свега односи на
посету немачког министра спољних послова Гвида Вестервелеа.
Као што је познато, одмах по доласку у Београд он је тражио да се
у имплеменатацији Бриселског акта, покрене питање личних до
кумената за Србе са „Косова“.27) Овде су у разговорима избегнута
конкретна обећања која је Вестервеле прижељкивао. Идеја Немач
ке је била да се кроз имплементацију, изврши даља форма „допре
цизирања“ којом би се потврдило да је Бриселски инструмент ме
ђународни уговор, и тиме скинула свака сумња у вези тога да ли је
Србија de facto признала „Косово“. Касније је Влада Србије доста
26) Информација из дневног листа Нова Македонија: „Во Косово доаѓаат 1.400 разузнавачи
од САД“, 13. март 2013. линк : http://daily.mk/forward/1930252/vo-kosovo-doagjaat-1400razuznavachi-od-sad , види и линк: http://daily.mk/cluster/041e7ad5d4f0e61f1eebb121735a
1e82/vo-kosovo-doagjaat-1400-razuznavachi-od-sad
27) Види став Г. Вестервелеа: „ Уклањањем паралелних структура до примене споразума“,
Слободна Европа, 20 мај. 2013. линк: http://www.slobodnaev ropa.org/content/westerwelleukidanjem-paralelnih-struktura-i-integracijom-srba-do-primene-sporazuma/24991710.html
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вешто избегла замке око дилема са којим ће личним документима
Срби са КиМ гласати на „Косову“. (Ту је, као што смо опсервирали
договорено да се на изборе изађе са српским документима).
Са безбедонсног становишта треба поменути и да се у пери
оду око парафирања Бриселског уговора појавила и спорна „Де
кларација“ Војводине. У крајње сложеним околностима доношење
ове „Декларације“ је коинцидирало са моментом парафирања акта
из Брисела.28) Ако се претпостави да ово није била случајност, тада
се може извести и шире постављни општи закључак о појачаном
деловању Западних обавештајних служби које су допунским при
тисцима покушавале да изврше притисак на преговарачки процес,
шаључи поруку да је могућа даља дестабилизација уколко српске
власти „не буду кооперативније“.
У безбедносоном погледу битно је приметити да је држање
САД по страни било у вези са схватањем да је ово европски про
блем. Међутим, САД су се ипак оријентисале на слање 1400 спе
цијалаца-обавештајаца на КИМ.29) Овде треба заклучити да је САД
поверовао својим европским савезницима, који су и даље описи
вали српску политику као „наставак Милошевићеве политике“.
Чини се да су САД недовољно продубљено анализирајући и саме
веровале у то да су у Србији настале, после октобра 2000, само
„козметичке промене“. Ово је постало јасно приликом посете под
председника САД Џ. Бајдена Србији када се на очигледан начин
увидело да није у детаљима информисан, чак ни до нивоа нашег
домаћег новинарства.
После потписивања Бриселског уговора вршене су непрекид
ни притисци на решавање „ конкретних“ питања у вези реализаци
је. Овде се српска страна нашла пред новим „уговором“ непредви
ђеним условима који су се по форми и интензитету могли описати
као уцене. Као што се показало, после неколко недеља неуспешних
преговора, председник владе Дачић је постигао споразум са тзв.
„премијером“ Тачијем, па су онда остала још само „техничка пи
тања“, где спадају енергетика и телекомуникације. Ова два питања
коначно су решена тек на конференцији у септембру 2013. Треба
28) Види о Декларацији Војводине у Вечерњим новостима: „Војводина: Декларација про
дубила ровове“ 20. мај 2013, линк: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuel
no.289.html:434680-Vojvodina-Deklaracija-produbila-rovove
Види текст ове Декларације на РТВ: „ Влада Војводине објавила текст Предлога декла
рације о заштити Војводине“ БЕТА, РТВ, 11. април 2013. линк: http://www.rtv.rs/sr_ci/
vojvodina/novi-sad/vlada-vojvodine-objavila-tekst-predloga-deklaracije-o-zastiti-vojvodi
ne_384530.html
29) Види Нову Македонију: „Во Косово доаѓа ат 1.400 разузнавачи од САД“, 13. март 2013.
линк : http://daily.mk/forward/1930252/vo-kosovo-doag jaat-1400-razuznavachi-od-sad
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ту приметити да су Албанци у свакој од ових фаза наилазили на
подршку Европске уније, док је према Србији гледано са већим
неповерењем као страни која покушава да опструкцијом и избе
гавањем или модификовањем обавеза изигра карактер споразума.
У ствари, ако се узму у обзир безбедосне околности и факат да су
Европски званичници подржавали проширивање већ усглашених
услова, долази се до закљчка да је реч о „преварном“ понашању по
потписивању овог акта. Ово понашање везано за политику да се
српске власти изиграју, основна је карактеристика и политике ЕУ
пре парафирања уговора.

ОЦЕНА ПРАВНЕ ПРИРОДЕ БРИСЕЛСКОГ 
СПОРАЗУМА И ПОЛИТИЧКЕ ПОСЛЕДИЦЕ
Да би се оценила правна природа бриселског споразума нео
пходно је утврдити да ли по форми и садржају овакав документ
представља међународни уговор. У процени је потребно, надаље,
узети у обзир и чињенице које нису уско везане за форму и садржај
тог акта, а ипак детерминишу карактер оваквог инструмента.
Садржина овог споразума јасно показује да се правна надле
жност Србије уговорно више не простире на територији Косова и
Метохије и да се битне институције на Косову Метохији стављају
под власт (државног и међународног вида) која има престоницу
Приштини. На овом месту видимо да се субјекту са државним обе
лежјима предаје део државне моћи Србије у руке као лицу који мо
же да прими елементе државне власти. Садржински, из одредби о
преносу надлежности, можемо да приметимо да се овакав уговор и
његова намена може сматрати међународним уговором.
Наизглед формално-правно ово је међународни уговор, где
се парвно изједначавају две уговорне стране, па се поред обавеза
око предаје елемената власти договарају и око тога да једна страна
не блокира другу у процесу учлањења у ЕУ. Напослетку се помиње
и медијаторство ЕУ, као међународног лица, које је сада у функ
цији контролора и посредника око примене споразума између две
правне уговорнице, по идеји, изједначених правних лица. Тачке 14.
и 15. недвосмислено у формално-правном и садржинском смислу
изједначавају „две стране“ уговорнице акта. Ако се узме у обзир и
садржина текста која се односи на трансфер суверености од једног
лица на друго (посебно трансфер надлежности у правосуђу и по
лицији), тада и правно ове „две стране“ уговорнице треба тумачити
као „две државе“ уговорнице. Одавде би могло да се протумачи да
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је Бриселски споразум формално и садржински међународни уго
вор. Ако је то тако, парфирањем оваквог споразума произилази да
Србија признаје Косово. Ово би било de facto признање државе.30)
На овом месту можемо, ипак, ставити извесне резерве око
тога да је Србија признала „Косово“, или да је парафирала међуна
родни споразум који би значио признање друге земаље.
Као битан елемент код признања сваке државе од неке друге
државе је присутна имплицитно или експлицитно дата сагласност
о признању. Дата сагласност за признање је битна и код de facto
облика признања, као и код de jure типа призанања.31) Оваква са
гласност у имплицитном виду мора бити присутна, јер ако то није
случај, тада немамо неопходни елемемнт признања. Имплицитно
признавање би подразумевало да се држава (Србија) не изјашњава
у својим изјавама које су експлицитног вида да она не признаје то
лице као правни субјект (а што Србија иначе свуда чини).
На сличан начин је потребно тумачити и елементе уговора у
којима једна од две стране не признаје да се ради о међународном
уговору. За међународни међудржавни уговор неопходан елемент
је подразумевана сагласност код сваке стране да су друге стране
међународна правна лица. Ово мора бити недвосмислено израже
но чак и код имплицитне сагласности. Ако једна страна експлицит
но изјављује да такав документ није међународни уговор или да не
признаје другу страну као правно лице, онда се уговор ове врсте не
може сматрати уговором међународног права. Уговор међународ
ног права треба увек да се базира на принципу bona fides (вршења
обавеза „у доброј вери“)32), а када стране не признају међународни
квалитет споразума (експлцитно), онда овакав уговор губи свој
ство међународног споразума.
У случају Србије у оквиру датих ставова у вези Бриселског
споразума, јасно је да овим актом она ни у којој форми „не при
знаје Косово“ (ни de facto). Ови стравови су јасно изражани, мада
је било пожељно и да су у писаној форми стављани у текст овог
30) Види о признању држава С. Аврамов, М. Крећа: Међународно јавно право, Београд,
1990.
31) Ово налазимо у свим америчким учбеницима међународног јавног права. Види нпр. Х.
Келсен, Principles of International Law, Nеw Yоrк, 1952. и Henkin L., Pugh R. C., Schac
hter O., Smit H., International Law, West Pub. Co, 1980. Независно од облика признање
мора бити недвосмислено показано. Нпр. слање амбасадора у другу државу и примање
истог сматра се de facto признањем. Види Бечку конвенцију о дипломатским односима
(погледај и правила из Бечке конвенције о конзуларним односима)
32) Види о bona fides принципу права код Brownlie, I. Principles of Public International Law,
Oxford University Press, Incorporated, 2008, и Lauterpcht H.: International Law, Cambridge
University Press, 2004.
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споразума. Надаље, из ставова делегације и званичника, видимо да
Србија одбацује да се ради о међународном споразуму. И овај став,
исто тако је било потребно ставити у текст споразума. Ипак,
сталне изјаве, које иначе обавезују по међународном праву33), до
вољне су да се добије тумачење да у уговору недостају две основ
не правне сагласности: а) сагласност да се ради о међународном
уговору; б) сагласност да се даје у било којој форми признање за
другу страну, есплицитно у бројним ситуац
 ијама тврдећи супрот
но (да Србија не признаје „Косово“ и да га „никад неће признати“).
Наравно, пропуст да се ово истакне у самом тексту у изричитом
виду је несумњиво показатељ о недовољној припремљности српске
дипломатије на овакав међународни аранжман.
У овим околностима имамо квази-међународни уговор34),
без кључних есенцијалних елемената уговора35). Ово је можда и
једини овакава споразум о уређењу односа два међународна лица
у историји, где једно лице сматра да има другачији правни квали
тет у односу на оно друго уговорно лице, док опет ово друго ли
це сматра себе правно изједначеним са лицем са којим закључује
споразум. Овде оба лица уговорнице нису сагласна о томе какав је
правни квалитет преузетих обавеза, односно да ли су ово обавезе
према другом лицу, као другом међународном уговорном лицу од
носно као међународном субјекту или такве се обавезе пре могу
(евентуално) сматрати врстом обавезе према самој ЕУ, где је ЕУ
гарант проистеклих обавеза из постигнутог договора. Овде се Ср
бија може ослонити пре свега на принцип bona fides, јер се у међу
народном праву подразумева да се државе у доброј вери придржа
вају обавеза које су преузеле, а тиме се недвосмислено призанају
и правна својства друге стране уговору. Када то није случај, т.ј.
када једна страна негира међународне уговорне капацитете друге
стране-уговорнице, тада није реч о међународном споразуму, јер
се губи веза са основним принципима којима се одређује правна
природа међународног споразума.
Из факта да Србија не признаје „Косово“, следи да ово ни
је међународни споразум. Исто тако, видимо да Србија није овим
33) Познат је „дански случај“ када је министар спољних послова усменом изјавом, која је
дата у шали, обавезао своју државу на уступак територије, што је касније потврдио и
Међународни суд правде у Хагу, који је дао интерепретацију да изјаве Председника,
Премијера и Министра спољних послова, чак и у усменом виду, обавезују државу по
међународном праву. види о овоме нпр. С. Аврамов, М. Крећа, Међународно јавно пра
во, Београд, 1990. и код Б. Јанковић, Међународно јавно право, Београд, 1971.
34) Види о компромисима код Roberts I. Satow's Diplomatic Practice, OUP Oxford, 2011.
35) Види нпр. код Б. Јанковић, Међународно јавно право, Београд, 1971. и Б. Јанковић, Ди
пломатија, Београд, 1988. Исто види и С. Аврамов, М. Крећа, Међународно јавно право,
Београд, 1990.
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актом ни de facto признала „Косово“, што је јасно из изјава које
стално понављају представници Србије.
У недостатку бољег термина, узимајући у обзир садржај уго
вора, можемо сматрати да је Србија са ЕУ проширила оквире дана
шњег примењиваног међународног права, па тако можемо условно
увести термин „виртуелног признања“ државе. Овај појам би се,
дакле, односио само на садржински третирано уговорно признање
другог лица као државе, без пуног правног признатог капацитета.
Политичке последице овог полу-признања су бројне. За ово
истраживање најбитније су оне које се тичу спољне политике Ср
бије. У наредном периоду, у актима за имплементацију споразума
треба да се јасније уносе одредбе везане за „црвене линије“, пре
свега (писане) одредбе да (у донешеним) актима Србија ни у јед
ном облику не признаје „Косово“. Друго, Србија мора да у Уједи
њеним нацијама ефикасно поведе рачуна да државе - чланице при
хвате чињеницу да Бриселски споразум није међународни уговор и
није признање „Косова“, већ технички постигнути политички ком
промис, без прејудицирања правног стауса „Косова“.
Поред тога треба стално тржити од других држава - члани
ца Уједињених нација и специјализиваних организација у систему
УН да не врше даља признања „Косова“. Када је могуће треба ра
дити и на томе да се постигнута признања (као нелегална признања
без правног основа) повуку. О конкретним процесима заустављања
овог тренда треба сачинити одговарајућу националну стратегију,
којом би се дефинисало којим мерама у УН и специјализиваних
организацијама у систему УН треба деловати на спречавању про
цеса повећавања признавања без правног основа „Косова“, као и
учлањења „Косова“ у УН ( и агенције УН-а), чак и у форми државе
посматрача. У националној стратегији треба пажљиво анализирати
„палестински сценарио“ уласка у УН у форми државе посматрача,
и с овим у вези планирати и релизовати могуће правне и политичке
мере и акције на сузбијању и онемогућавању „заобилазних мето
да“ уласка у УН и друге универзалне међународне организације.
Што се тиче брзине приближавања ЕУ, овде такође треба би
ти опрезан јер државе које у Унији нису наклоњене Србији, насто
јаће да на путу Србије према ЕУ испослују што више користи за
Албанце и евентуално остале могуће сепаратисте. У овом смислу
брзину приближавања ЕУ треба прилагодити околностима и по по
треби евентуално успорити да би се избегле велике безбедносне
опасности и штете на путу уласка у ЕУ.
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*
* *
Бриселски споразум је у научним и јавним круговима ство
рио велике диламе око своје правне природе. Посебна дилема је
била, и то и даље јесте, да ли се овим спорзумом de facto признаје
„Косово“ као независна држава. У овом чланку учињен је покушај
да се да одговор на ово сложено питање, полазeћи од досадашње
теорије и праксе међународног права.
У оквиру правне анализе показало се да за класични вид ме
ђународног уговора ту недостаје јасно изражена сагласност да се
парафира (или закључује) међународни уговор, где су релевантни
субјекти међународно - правна лица. Србија је својим актима, пре
свега изјавама, јасно показала вољу да се ту не даје сагласност о
томе да се склапа међународни споразум и да она не признаје „Ко
сово“ као међународно - правно лице.
Правна природа споразума, као што видимо, овде је зависна
од одсуства воље да се призна друга страна уговора („Косово“) као
међународно - правно лице однсно као држава која има капацитет
да закључује међународне уговоре. Свуда је у јавности присутан и
истицан став Србије од представника и челних државних лично
сти да она овим чином не признаје „Косово“ ни у ком облику. Ови
ставови када долазе од Председника или Премијера, као и од Ми
нистра спољних послова, обавезују државу према међународном
праву и детерминишу карактер уговора.
Из свега се може закључити да и поред „компромисних
оступака“ који су у уговору екстремно формулисани, Бриселски
споразум није уговор са међународно правним квалитетом. Он не
представља призанање „Косова“ и ово се може сматрати само аран
жманом политичке природе којим се, уз посредовање ЕУ уређују
околности проистекле из крајње заоштрених односа на терену.
На овом месту треба извести и закључке о политичким
аспектима који су везани за спровођење овог наведеног инстру
мента - аранжмана. Бриселски уговор, да га назовемо овде условно
као „виртуелни међународни споразум“ (квази - признање) пружа
и даље могућност осопоравања „косовске независности“. Овде пре
свега мислимо на процесе у Уједињеним нацијама и специјали
зиваним организацијама у систему УН. Овде српска дипломатија
мора да уради све што је у свом опсегу и капацитету могуће да се
спречи ширење броја земаља које признају односно које би при
знале „Косово“. Надаље потрбено је имати стратегију сузбијања
могућности да „Косово“ постане чланица УН, а посебно мере да
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се спречи „палестински сценарио“ (када је Палестина, сакупивши
признања, преко Генералне скупштине УН постала држава - неч
ланица УН). Овде је потребно сачинити посебну стратегију Србије
за заштиту од оваквих специјалних покушаја.
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Igor Janev
THE BRUSSELS AGREEMENT AND THE
PROBLEM OF VIRTUAL RECOGNITION
OF KOSOVO AND METOHIJA
Resume
Legal analysis of the Brussels Agreement showed here that this
document despite of the signific ant number of inter-state elements, still
cannot be interpreted clearly as an usual international agreem
 ent . It tur
ned out in the analysis that the one basic or fundamental legal element
to interpret this act as an international agreement is apparently missing
.The one component missing here is an implicit consent (as well as
expressly given consent) that this is an international act, and in that
way particularly it has been concluded that without such an essential
element Brussels Agreem
 ent cannot be characterized as an internatio
nal treaty. Furthermore in the same context, it is missing in that act an
implicit (as well as explicitly given) consent from Serbia to recognize
another entity as a state with an international juridical personality, as
well. Thus, legally considering, there was no any de jure nor de facto
recognition from Serbia in that mutual act. Here the principle(s) of Bo
na Fides also implied (and formulated) that the basic element for such
recognition is an essential necessary consent and demonstrated will for
recognition (from Serbia), provided without doubt. On the other hand,
one can still observe that the Brussels Agreement represent an legal act
apparently rich of international legal elements. That act, as noted in the
presented analysis, constitute international legal precedent or as one
can put it precedent of quasi- international contractual law or virtual
quasi- international act. It can be most likely be described as a political
arrangement suitable for different interpretations depending on sides
involved in the process and parties in the contract-arrangement itself.
Apart from its juridical character, and apparent loss of Serbian authority
in the Kosovo and Metohija, it was finally concluded that the agree
ment still opens up some opportunities to Serbia at the United Nations
for struggle against further recognitions and membership aspirations of
„Kosovo „ in the United Nations.
Key words: security, Brussels Agreement, Serbia, Kosovo and Metohija, de
jure, de factо, recognition, Law, capacity
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SERBIAN- ALBANIAN
NEGOTIATIONS ABOUT KOSOVO
AND METOHIJA 2011 – 2013*
Summary
The author points at the fact that fifteen years after the NATO
intervention in 1999, the issue of Kosovo and Metohija status has not
been resolved yet. Despite the fact that Kosovo has been recognized by
96 countries and almost all the most important countries of the West,
the independence of Kosovo has come across great problems within the
international community. The biggest one, of course, being the fact that
without Serbia’s consent, Russia won’t let Kosovo have the UN cha
ir. In addition, the self-proclaimed independent Kosovo has faced yet
another serious problem. Namely, in the same way the Albanians did
not want to accept the authority of Belgrade, so the Kosovo Serbs (who
after the big persecutions by the Albanians during 2004 mostly concen
trated in the north of Kosovo), did not want to recognize the authority
of Pristina.
On the other hand, great Western powers have conditioned Ser
bia’s accession to the EU with the so called normalization of relations
with Pristina. And it is precisely between these two points – the UN
chair for Kosovo and Serbia’s membership in the EU – that a fierce
political and diplomatic battle has been fought for the last few years.
The aim of this paper is to show what had been going on during
the last few years of negotiations between Belgrade and Pristina and to
anticipate possible outcomes of this difficult diplomatic and political
struggle.
*
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Almost fifteen years after the NATO military campaign and
adopting Resolution 1244 of the UN Security Council in June 1999,
political and legal debate about the future status of Kosovo and Me
tohija still goes on. Serbian side has been pointing out that, although
international protectorate was established over Kosovo, her territorial
integrity and sovereignty must be recognized, in accordance with the
Charter of the UN and the Helsinki Final Act of 1975. Serbian side has
been claiming that, regardless of the moral reasons for the independen
ce (applying to the crimes committed by Milosevic’s security forces),
Kosovo did not have the right of self-determination. Namely, according
to the former Yugoslav constitution of 1974, the right of self-determina
tion was reserved for six republics, not for autonomous regions, which
Kosovo at that time was. Such interpretation was confirmed by the Ba
dinter Arbitration Committee, set up in 1991 by the EU. Considering
the consequences of the former Yugoslavia’s dissolution, President of
the French Constitutional Council Robert Badinter took a position that
the right of self-determination belongs to the republics, but not to the
ethnic minorities within the former Yugoslav republics. Therefore, the
Belgrade authorities suggested a wide autonomy for the Albanians in
Kosovo, but within Serbia.
On the other hand, the Albanian community, constituting 90% of
Kosovo population, held that after a decade long repression has a moral
right of self-determination. It also pointed out that, although Kosovo
did not have the status of a republic, it had many rights the same as, or
similar to the rights which the Yugoslav republics had.
After almost two years of unsuccessful negotiations, which la
sted from October 2005 to the end of 2007, Assembly of Kosovo uni
laterally proclaimed independence on February 17, 2008. Kosovo’s in
dependence was immediately recognized by the USA, Great Britain,
Germany, France and Italy, and during the next four years that number
increased to almost one hundred countries.
The negotiations between Albanian and Serbian side failed be
cause the Albanian side was not motivated to lead serious negotiations,
for even before the negotiations had started, independence was promi
sed by the USA. Already at the first meeting with the Serbian govern
ment, the international mediator Ahtisari said the final outcome of the
negotiations would be Kosovo independence.1)Having in mind that the
key Western powers were behind this position, the Albanian side did
not take serious approach to the negotiations.
1) James Ker-Lindsay, “Kosovo, Road to Disputed Statehood”, Zavod za Udžbenike (Institute
for Textbooks), Belgrade 2011, p. 62
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There are several reasons that had influenced the USA to support
the Albanian side so strongly in the negotiations. The first one is the
conviction that after all the hostilities between Serbian and Albanian
side during the nineties, there was no other solution. Second, the USA
wanted to use the example of supporting the Albanian, mostly Muslim
population, to show to the entire Muslim world how the war against ter
rorism in the world is not at the same time war against Muslim popula
tion. Third, during last twenty or so years the Albanians had become the
most loyal American allies in this part of the world, unlike the Serbs,
who are still viewed as a nation who does not know which direction to
take – towards Russia or towards West. Fourth, the fear of the Albanian
violence that would not be directed only against the Serbs, but also aga
inst the international forces of UNMIK and KFOR made up mostly of
German soldiers.2)
On the other hand, the power-protector of the Serbs, Russia, ob
viously did not have enough political strength, nor interest to confront
more seriously with the domineering Western powers over this issue.
She has retained a passive position which has been reduced to obstruc
ting the policy of the Western powers and pointing out of her right of
veto in the UN Security Council.
Additional blow to Serbian position was inflicted by the Inter
national Court of Justice in The Hague’s decision of July 2010 that the
Declaration of Independence brought by the Kosovo Assembly does
not represent violation of the international law.3) To make situation even
worse for Serbian position, the decision was requested by the govern
ment of Serbia.
Despite the fact that Kosovo has been recognized by 96 countries
and almost all the most important countries of the West, the indepen
dence of Kosovo has come across great problems within the internatio
nal community. The biggest one, of course, being the fact that without
Serbia’s consent, Russia won’t let Kosovo have the UN chair. Namely,
without the consent of all permanent members of the Security Council,
2) The most violent unrests happened in March 2004, when 19 people were killed, and over
500 houses and over 30 Orthodox monasteries and churches were burned down. The Human
Rights Watch report stated that “as a result of the March violence the international community
retreated appallingly in Kosovo; after they had demolished the idea of KFOR and UNMIK
invincibility, ethnic Albanian extremists now know they can effectively oppose international
security structures”. “Failure to Protect: Anti-minority Violence in Kosovo, March 2004”,
Human Rights Watch, no.6, July 2004, p. 3
3) More on the International Court of Justice’s decision in: Dimitrijević, Ladjevac, Vučić, “Ana
liza preduzetih aktivnosti u okviru sistema UN a u vezi sa rešavanjem pitanja Kosova i Meto
hije” (“Analysis of the conducted activities within the UN system regarding Kosovo and Me
tohija issue settlement”), Medjunarodni problemi (International Issues) no.4, 2012, Belgrade,
pp. 447-461
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Kosovo cannot even reach the position of reques ting the UN chair. Al
so, it is embarrassing for the West that as many as five EU countries and
four NATO members, because of their own interests, haven’t recogni
zed independence of Kosovo yet. Those countries are Spain, Slovakia,
Greece, Cyprus and Romania.
In addition, the self-proclaimed independent Kosovo has faced
yet another serious problem. Namely, in the same way the Albanians
did not want to accept the authority of Belgrade, so the Kosovo Serbs
(who after the big persecutions by the Albanians during 2004 mostly
concentrated in the north of Kosovo), did not want to recognize the
authority of Pristina. In fact, for almost ten years now, Pristina has no
control over the north of Kosovo.
On the other hand, great Western powers have conditioned Ser
bia’s accession to the EU with the so called normalization of relations
with Pristina. And it is precisely between these two points – the UN
chair for Kosovo and Serbia’s membership in the EU – that a fierce po
litical and diplomatic battle has been fought for the last few years.
The aim of this paper is to show what had been going on during
the last few years’ negotiations between Belgrade and Pristina and to
anticipate possible outcomes of this difficult diplomatic and political
struggle.
At the beginning of 2011 Serbia initiated a new cycle of negoti
ations with Pristina, under EU auspices.4)After long negotiations, agre
ements were reached about the integrated administrative border cros
sings management/i.e. border crossings, as they are called by Pristina,
and about the customs seals, recognition of university degrees, land
registry, registries and freedom of movement.
Parallel to Belgrade-Pristina negotiations, tensions grew betwe
en the Serbs from the north of Kosovo and the Albanian police. The
conflict escalated on July 25, 2011, when the Albanian side tried to ta
ke over the administrative border crossings in the north of Kosovo by
force. The advance of the Albanian police to the administrative border
crossings in the north of Kosovo and taking over one of them was an at
tempt by the Albanian side to change the status quo in the north of Ko
sovo, which is virtually independent from the rest of the territory con
trolled byPristina, before the negotiations were continued. The assault
was carried out with the knowledge and silent support of the US. New
conflicts between the Serbs and KFOR soldiersoccurred on Septem
4) More on this in: Ognjen Pribićević, “Srbija izmedju EU, Kosova i Metohije i predstojećih
parlamentarnih izbora” (“Serbia between EU, Kosovo and Metohija and forthcoming parlia
mentary elections”), Srpska politička misao, no. 1, 2012 Belgrade, pp. 187−188
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ber 27, at Jarinje administrative border crossing. Seven Serbs and four
KFOR soldiers were seriously injured then. KFOR accused Serbian ex
tremist for this conflict, and Belgrade government accused KFOR.
Serbian side in these conflicts was in a much more difficult po
sition, for not only it was forced to defend itself, but it also had to fight
diplomatic-political battle on more than one front, against much stron
ger adversaries. First, Serbian side one more time came into diplomatic
conflict with the USA, who strongly support the Albanian side. Second,
any serious conflict with the Albanian side would bring into question
Serbia’s integration into EU process, which indeed happened on De
cember 9, 2011, when the EU decision to grant Serbia candidate status
was postponed. Such message to Serbia was sent in authors’ text by
the German and British Foreign ministers Westerwelle and Hague, pu
blished in the “Frankfuter Allgemeine Zeitung”, in which they clearly
stated their support for Kosovo’s integrity and pointed out the influence
of the Western Balkans neighbouring countries’ relations on theirpro
spects for theEU integration process.5)
At the same time with the negotiations, leading Western powers,
particularly the USA and Germany, started to increasingly condition
Serbia’s EU integration process with the achieved progress in relations
with Pristina, which eventually became the sole condition for Serbia’s
accession to EU. During her visit to Serbia, on August 23, 2011, Ger
man Chancellor Merkel said that Serbia could hardly count on being
granted the candidate status, let alone the accession negotiations with
the EU opening date, without resolving the three issues.First, the nego
tiations between Belgrade and Pristina must be continued and reached
agreement must be implemented. Second, EULEX mission must esta
blish full control over the entire Kosovo territory, including its north,
and third, Chancellor Merkel demanded that Belgrade government dis
band “parallel institutions” in the north of Kosovo, controlled by the
local Serbs.6)
Since Serbia did not accept those conditions, she was not granted
the EU candidate status in December 2011. The described conditioning
of Serbia’s EU integration process with her factual renouncement of
Kosovo, has dramatically slowed down Serbia’s coming closer to the
EU, which in turn halted the necessary social reforms, which are vir
tually infeasible without the EU support and indispensable Western in
5) Guido WesterwelleandWilliam Hague, “Serbia and Kosovo will miss a historical opportunity”
Blic, Belgrade, August 8, 2011, p. 2
6) OgnjenPribićević, BranoMiljuš, “Izazovi i perspektivenemačkespoljnepolitike” (“German
Foreign Policy Challenges and Prospects”), Medjunarodniproblemi (International Issues), no.
4, 2012, Belgrade,p. 416.
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vestments, which in 2012 were trifling 238 million euros. Although the
West had all the instruments to resolve Kosovo issue way back in 2000,
either through its division, or its independence, it was not done7), and
so the issue was left as a burden to the later democratic governments,
which simply couldn’t cope with it. All governments after 2000 tried
either to postpone or to come to the final solution of the problem thro
ugh compromise, for which the key Western countries showed no un
derstanding. On the other hand, Western governments applied as a pres
sure meas ure against Serbiaslowing down and even stopping the EU
integration process, which happened in December 2011, when the EU
candidate status was not granted. That meant Serbia had spent the en
tire decade spinning around in a viciou s circle, out of which she hasn’t
managed to come out to this day.
At the end of February 2012 the negotiations between Belgrade
and Pristina were resumed, focusing on Kosovo regional representa
tion, which was at that time presented by the great Western powers as
the key prerequisite for granting Serbia the candidate status in March.
Several positive signals were sent to Belgrade during February from
Berlin and Washington, regarding the candidacy, which implied that
the climate for granting the candidate status was much more favourable
than in December previous year. This was in the first place influenced
by the changed international circumstances, that is, the EU economic
and financial crisis, as well as the increasingly more active role of Rus
sia in the Balkans, which brought Western powers to the conclusion that
it is better to have Serbia within the EU framework, than to let it remain
without the candidacy and be the source of new potential trouble spot in
the Balkans. It was obvious that, unlike December 2011, now Pristina
was under much greater pressure of the Western powers. In the mean
time, German Foreign minister Guido Westerwelle came to Belgrade
on February 23, and commended Belgrade for the efforts made in the
negotiations with Pristina. At the same time, he said: “We would like to
see Serbia get the candidate status at the next Council of Europe mee
ting”.8) This statement of the German minister opened Serbia’s path for
getting the candidate status in March, having in mind that it was Ger
many who prevented the candidacy in December 2011.
The day after this statement of the German minister, Belgrade
and Pristina reached the agreement in Brussels on the regional repre
sentation of Kosovo and on the implementation of the agreement on
the integrated border crossings management. It was agreed that at the
7) James Ker-Lindsay, “Kosovo, Road to Disputed Statehood”, ZavodzaUdžbenike (Institute for
Textbooks), Belgrade 2011, p. 167
8) “Germany praises Serbia’s efforts”, Politika, Belgrade, February24, 2012, p.1.
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regional gatherings an asterisk should stand on the Kosovo nameplate,
referring to the UN resolution 1244 and the advisory opinion of the In
ternational Court of Justice. A few days later, on March 1, 2012, Serbia
was granted the EU candidate status.
After the agreement was reached, the USA, through her Secre
tary of State Hillary Clinton, unusually strongly supported Pristina’s
position and once again underlined the support to its independence and
the EU integration processes. Hillary Clinton assessed that the agree
ment on regional cooperation between Belgrade and Pristina will bring
Kosovo closer to the EU and increase the number of countries recog
nizing its independence. She reminded that the Resolution 1244 had,
in fact, cleared the way for Kosovo independence. She pointed out that
the International Court of Justice had carefully reviewed the Resolution
1244 and that “the whole world knows what the conclusion was, with
which we fully agree – that the Kosovo’s declaration of independence
was not contrary to the Resolution 1244”. She said Pristina’s decision
to accept the agreement with Serbia was “wise, intelligent, and very
brave”.The Secretary of State also said she looked forward to further
cooperation with Pristina government and the people of Kosovo, and
even more positive events in the future. She added that the decision on
the regional representation will bring the people of Kosovo to the EU
integrations. “Kosovo will be at the table as an equal partner, having
the possibility to speak in its own name”, concluded the US Secretary
of State.9)
The attitude put forward by the Secretary of State Clinton once
more showed the US closeness with Pristina. She also clearly indicated
what main direction Pristina and its allies would take in the following
period. First, increasing the number of the countries that would recog
nize Kosovo’s independence, and in accordance with that, submitting
an application for the admission into the UN.Second, formalizing Ko
sovo’s accession to the EU process.
After the new government of Serbia was constituted in the sum
mer of 2012, pressures continued on the official Belgrade to continue
the negotiations opened in 2011 and to finish the process of the so called
normalization of relations with Pristina as soon as possible. Furthermo
re, Belgrade was presented, at first unofficially, but later more officially,
with new conditions for the accession to the EU. Thus it was, for the
first time, openly passed along that Belgrade would have to recognize
Kosovo’s independence before it joins the EU. Lead ing German poli
ticians lead the way with such statements. Martin Schultz (SPD), Pre
9) HillaryClinton, “Number of countries recognizing Kosovo will increase”, Blic, Belgrade, Fe
bruary25, 2012, p. 3.
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sident of the European Parliament, was the first to say that Serbia will
have to recognize Kosovo’s independence in order to join the EU10),
and just a few days later the same was repeated by Ruprecht Polenz, the
influential CDU politician and the chairman of the foreign committee
of the lower house of the German Parliament. In order to become an
EU member, Serbia, according to him, will have to recognize Kosovo’s
independence.11)
Just a few weeks later, during the visit to Belgrade, a high de
legation of the German Parliament, consisting of the ruling CDU and
CSU parties, delivered to Serbia seven conditions, which she should
accept, in order to access to the EU. First, continuation of the judicial
system reforms and eradication of corruption; 2) prosecution of the at
tackers on the German Embassy in 2008; 3) reconciliation in the region
without relativization of genocide; 4) implementation of all reached
agreements between Belgrade and Pristina; 5) dismantling of parallel
structures in the north of Kosovo; 6) cooperation of the Serbs from the
north of Kosovo with EULEX and KFOR; and 7) Serbia’s signature
on the agreem
 ent on good neighbourly relations with Kosovo.12)If the
first six conditions were familiar to Serbia, the seventh is completely
new, and it means that Serbia will sign a legally-binding statement with
Pristina on normalization of the relations. This document could, as it
was said by the head of high German delegation Schockenhoff, “be an
agreem
 ent on good neighbourly relations”, which, of course, reminds
of the treaty on cooperation between the two German states from 1972.
Although it never mentioned that the two states recognized each other,
it undoubtedly showed that it dealtwith the relations between two sove
reign states. The first article of the treaty stipulated the need to establish
good neighbourly relations. Therefore, the seventh condition is in fact,
a demand for indirect recognition of Kosovo’s independence by Serbia.
After many statements by the European, and especially German
politicians, about Serbia having to completely normalize relations with
Kosovo and even recognize it independence before accession to the
EU, on October 10, 2012, Serbia received the report by the European
Commission which, among other things, for the first time mentioned
“territorial integrity of Kosovo” and the need for Serbia and Kosovo
not to obstruct each other’s accession to the EU. Although this report,
too, did not mention explicit recognition of Kosovo, it was obvious that
10) “Kosovo recognition a condition for the EU membership”, Blic, Belgrade, September4, 2012.
11) “Kosovo recognition unavoidable before Serbia’s accessionto the EU”, Blic, Belgrade, Sep
tember12, 2012.
12) “Seven Germany’s conditions for opening Serbia’s negotiations with the EU”, Blic, Belgrade,
September13, 2013.
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by those formulations the European Commission wanted to send two
messages to Serbia. First, that there will be no division of Kosovo, and
second, that at some point of the way to the EU it will be demanded
from Belgrade to recognize Kosovo. By those formulations the Euro
pean Commission clearly notified Serbia of what is expected of her,
but also gave her enough time to continue the accession process and
internal reforms.
Thus in only a few months after its formation, the new govern
ment found itself in the maelstrom of Kosovo politics. Yet, contrary
to many predictions, the new government, although formed from the
parties that were the backbone of the former, Milošević’sregime (the
Socialist Party of Serbia and the Serbian People’s Party, formed after
the break-up of the extremely right-wing Serbian Radical Party) tur
ned out to be much more coop erative with the West, than the previous,
Tadić’s government. It immediately accepted everything in regards to
Kosovo that had been agreed by Tadić’s government, and decided to
rais e the talks between Belgrade and Pristina to a higher level, of prime
ministers. So, on October 18, 2012, the new Serbian Prime Minister
IvicaDačić met Kosovo Prime Minster HashimThaci in Brussels, under
auspices of the High Representative of the EU Foreign Affairs Catheri
ne Ashton. After this meeting, the two Prime Ministers met nine more
times in Brussels by April 2012, under auspices of Catherine Ashton,
who is in charge of the foreign policy in the European Commission.
At the first meeting of Dačić and Thaci, it was agreed to continue
the initiated dialogue between Belgrade and Pristina, which was virtu
ally frozen since the election campaign in Serbia, in the spring of 2012.
The US and Brussels strongly supported this meeting, and just a few
days later, foreign ministers of Great Britain and USA, as well as the
High Representative of the EU Foreign Affairs Catherine Ashton arri
ved in Belgrade. All of them strongly supported the Belgrade-Pristina
dialogue continuation. More importantly, during their stay in Belgrade
Hillary Clinton and Catherine Ashton said recognition of Kosovo wo
uld not be demanded from Serbia, thus leaving Serbia with the option
to continue the road of the European integrations, and at the same time
remain faithful to her constitution, which treats Kosovo as a part of her
territory.
During the second meeting between Dačić and Thaci in Brussels,
on December 4, an agreement was reached on the four administrative/
border crossings between Central Serbia and Kosovo to start functi
oning by the end of December. It was agreed that there would be no
customs charge for the goods transported to the Serbs in the north of
Kosovo, or any state symbols, neither of Serbia, nor of Kosovo, at Kon
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čulj, Merdare, Jarinje and Brnjak crossings. The administrative cros
sings would be managed by Serbian, Kosovo and EULEX policemen.
Also, it was agreed that the representatives of Belgrade and Pristina
authorities would be appointed at the EU delegations in Belgrade and
Pristina, as liaisons and dialogue officers. The High Representative of
the EU Foreign Affairs Catherine Ashton was the warrant of these agre
ements.
In the meantime, on January 13, 2013, Serbian Parliament adop
ted a resolution on Kosovo. All major parliamentary parties voted for
the resolution, in which Kosovo and Metohija were treated as Serbia’s
autonomous region, and Serbia’s attitude never to recognize Kosovo’s
independence was repeated. The resolution also stated that the govern
ment would continue the implementation of already reached agree
ments and that the progress in the negotiations with Pristina should lead
to faster integration of the entire region into the EU. However, it seems
that the most important part of the resolution was article 1, in which it
was stated that : “all jurisdictions that, as a result of the negotiations,
would be entrusted to the temporary self-government institutions in Pri
stina, shall be confirmed by a constitutional law and transferred to the
autonomous region organs”.
With such approach, Belgrade government wanted to create po
litical and legal framework for the negotiations with Pristina, regar
ding the future status of the north of Kosovo and the so called parallel
structures in the north. In particular, based on such attitude, Belgrade
government got the opportunity to transfer to Pristina some of the legal
powers belonging to the north of Kosovo institutions, as was demanded
by the Western powers, and retain some of them in the NorthernKosov
skaMitrovica, keep ing all of them within Serbia, for Kosovo is still tre
ated as her autonomous region. Thus the government at the same time
opened the possibility to get the date for the beginning of the negotia
tions with the EU in the foreseeab le future, and at the same time avoid
accusations of “betrayal” of Kosovo in exchange for the European in
tegrations, because the whole process is still being conducted within
Serbia, at least when it comes to Serbian legal system.
According to the previous agreement of January 17, 2013, the
dialogue between Serbian and Albanian side was continued, at the hig
hest level, in Brussels. As Serbian Prime Minister Dačić said, it was
agreed that the customs fees from the administrative crossings would
be paid into a special Fund for the north of Kosovo municipalities’ de
velopment, under auspices of the EU. As every time during these ne
gotiations so far, Pristina’s interpretation was completely opposite, so
that Kosovo Prime Minister Thaci stated this round of negotiations was
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marked by the beginning of agreeing to dismantle the parallel instituti
ons in the north. He interpreted the agreem
 ent on the customs as if they
would be paid under Kosovo’s laws, into Kosovo’s budget.
After this meeting in Brussels, Prime Minister Dačić for the first
time mentioned, within the overall solution of the issue, the possibility
for Kosovo to have the UN chair. As he said, Serbia does not have the
means to block Kosovo’s admission to the UN, but her friends China
and Russia do. This statement by Prime Minister Dačić has caused fier
ce reactions in Serbia, where many politicians indirectly or directly cri
ticized the Prime Minister for the statement, including the President of
Republic himself, Nikolić. Still, it was the first time since the beginning
of the negotiations that any influential politician in Serbia mentioned
the possibility for Kosovo to have the UN chair.
The next six rounds of negotiations were dedicated to the north
of Kosovo and solving the issue of the so called parallel institutions of
the Serbs in the north of Kosovo. These rounds of the negotiations took
place from February until the beginning of April 2013. The core of the
dispute concerned the issue of the proposed Association of Serbian mu
nicipalities’ jurisdiction, because Belgrade asked for much wider po
wers than Pristina was ready to accept. Serbian side reques ted that the
Serbs have their own police forces within Kosovo police, as well as the
ir own first instance court within Kosovo judicial system. These requ
ests were interpreted by the Albanian side and the US as a wish to create
a Serbian entity within Kosovo, on the model of Republika Srpska wit
hin Bosnia and Herzegovina. According to the American ambassador in
Belgrade Kirby that did not turn out to be a good solution, therefore the
US opposed wider jurisdictions for the Association of Serbian munici
palities in Kosovo. On the other hand, Prime Minister Dačić said Serbia
would not go below her nation al interests’ minimum just to be granted
the negotiations for accession to the EU opening date, which means gi
ve up the executive powers for the Serbs in the north of Kosovo.
At the end of this set of negotiations, the EU offered Serbian side
an agreement for which Vice Prime Minister Vučić said it was “not
hing, so Serbia has nothing to refuse when it comes to Brussels offer,
for Belgrade was actually offered nothing”. The issues of police forces
and judicial system weren’t even mentioned in the offered agreement.
In mid-March the high delegation of the ruling German CDU
party, headed by Schockenhoff, came to Belgrade again, having visited
it in September 2012. The aim of this visit was to see what Serbia has
done to fulfil the seven conditions which were presented by the very
same delegation seven months earlier. This time, the chief CDU fore
ign policy advisor Falenski said that German Bundestag would tolerate
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Serbia’s unfulfilling of some of the previously mentioned seven condi
tions, if the UN chair for Kosovo was accepted.13)
Such tough stance of the German MPs and the agreement propo
sed to the Serbian delegation in Brussels, indicated to a negative out
come of the Belgrade-Pristina negotiations. And that indeed happened,
the eight round of the negotiations ended in failure on April 2, 2013.
Two sides did not manage to reach the agreement and the High Repre
sentative of the EU Foreign Affairs Catherine Ashton said the formal
talks were over and wouldn’t be continued. As expected, the govern
ment of Serbia refused the solution to Kosovo issue offered by Brussels
on April 9, but at the same time requested continuation of the dialogue
with Pristina. Serbian government explanation said the offeredsoluti
ondid not providethe minimumguarantees for security and life of the
Serbs in the north of Kosovo and therefore it was not acceptable.
Although Catherine Ashton had said the formal Belgrade-Pristi
na negotiations were over, they nevertheless continued and after two
more rounds of talks, finally, after over six months of negotiating and
ten highest level meetings, the agreement between Belgrade and Pristi
na was reached on April 19. It is obvious that, just like when Serbia was
granted the candidacy in 2011, what prevailed was the fact that Was
hington and Brussels had estimatedtohave exhaustedall the optionsfor
pressuringand conditioningof Serbia and that it is better to haveSerbia
onthe road to Europeanintegrationthanoutside it. It was clear that Serbia
wasn’t ready to give up the right to Serbian police forces and judicial
system, nor to let additional article stipulating Serbia’s commitment not
to prevent Kosovo becoming the UN member, even at the price of not
getting the negotiations for accession to the EU opening date.
The agreement between Belgrade and Pristina was approved by
the Parliament of Serbia on April 26, 2013, by the vast majority of vo
tes. 176 MPs were “for” and only 24 “against”. Against the agreement
were the Serbs from the north of Kosovo, too, demanding a referendum
on whether the citizens are for joining the EU or having Serbia in its
entirety with Kosovo. They were replied by the Vice Prime Minister
Vučić, who said he understood their dissatisfaction with the reached
agreement, but that it was the maximum of what was achievable at that
moment, and that it in no way means recognition of Kosovo’s indepen
dence. Regardless of the Serbian government’s determination to carry
out the Brussels agreement, which the Serbs from the north of Kosovo
are rejecting for now, it is certain that the problem of its implementa
tion will remain the biggest challenge that Serbian government will be
facingin the forthcoming period.
13) “German Christian Democrats’ message to the President of Serbia”, Politika, Belgrade, March
24, 2013.
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The 15-point agreem
 ent provides for the forming of the Associa
tion of municipalities in Kosovo’s Serb-majority north, whose members
will elect regional police commander, which was the most important
demand of Serbian side. Its acceptance meant at the same time rejection
of Pristina’s demand for the Association to also include three munici
palities with the Albanian majority – Southern Mitrovica, Vučitrn and
Srbica, which was strongly opposed by Serbian side, for in such Associ
ation the population Albanian would have had a 65% majority, compa
red to 35% of the Serbs. The accepted Association will have full powers
over economic development, education, healthcare and town and rural
planning. It is stipulated that the courts would be integrated into Koso
vo’s judiciary system. According to the agreement, court of appeal in
Pristina will establish a panel with Serbian majority among the judges,
in the parts of Kosovo with Serbian population majority.
The fourth point of the Agreement says that the Association’s
jurisdiction derives from Kosovo’s laws and the European Charter of
Local Self-Government. The fifth point stipulates that all police officers
in Kosovo, including those in the north, will be appointed and paid by
Kosovo’s Ministry of Internal Affairs.14)
Finally, Serbian side managed to reject the Albanian intention to
include into point 14 of the agreement a part in which Serbian side wo
uld commit not to prevent Kosovo from becoming a member of the UN.
Instead, in the point 14 both sides committed not to block each other in
their European integrations. This was accepted by Serbian side earlier,
in 2012. It was particularly important for Belgrade not to accept the
Albanian side’s demand to actually accept Kosovo’s UN membership,
through point 14. That remained practically last Serbia’s card in the fol
lowing period, when series of other important issues in Kosovo will be
resolved, like the position of the Serbs living south of the Ibarriver, the
status of the monasteries and churches, the issues of property, energy
and telecommunications.
As a part of this Agreement, the two sides accepted that Kosovo
Armed Forces will not enter the Serbian municipalities Association’s
territory unless in the case of natural disasters, and even then only after
consent by the NATO forces and Serbian population. NATO is a war
rant of this provision.
The Agreement enabled Serbian side to form the Association of
Serbian municipalities, it legalized the so called “parallel institutions”
of the Serbs in the north of Kosovo, provided guarantees for the Serbs
living in Kosovo and enabled Serbia to speed up her European integra
14) “Brussels Agreement text”, Blic, Belgrade, April19, 2013.
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tions and get the EC recommendation for the accession negotiations
with the EU opening date. That should also make Serbia more attracti
ve destination for foreign investors, particularly for those coming from
the EU.
On the other hand, for Albanian side the Agreement brought easing of tensions in relations with Belgrade, opening of the stabilization
and association agreement with the EU negotiations, but also Belgra
de’s acceptance for the Association of Serbian municipalities to be for
med, and derives its jurisdiction under Kosovo’s laws. Such conclusion
is particularly implied by those Agreement points stipulating that the
Association’s powers are derived from Kosovo’s laws and that all po
lice officers in Kosovo, including those in the north, will be appoin
ted and paid by Kosovo’s Ministry of Internal Affairs. Despite of that,
under this Agreement Pristina will have practically no power over the
north, which will only formally, as before, be a part of the self-procla
imed state of Kosovo. All key levers of power will be in the hands of
the Serbs living in the north. In addition, President of Serbia Tomislav
Nikolić has already implied that if this Agreement is reached, Serbian
Parliam
 ent will pass a constitutional law to confirm it, but also to one
more time emphasize how everything remains within Serbia, for Koso
vo is still treated as Serbia’s southern autonomous region. Of course,
as before, since 1999, Serbia will have virtually no powers over central
and southern Kosovo.
As always, the reached Belgrade-Pristina Agreement inter
pretations were diametrically opposite. Thus, Serbian Vice Premier
AleksandarVučić said that all Serbian demands were accepted by this
Agreement, and Pristina’s Prime Minister Thaci said that by the same
Agreement Serbia “de jure recognized Kosovo”, which was immedia
tely responded by Vučić, who saying that was not true. It can be expec
ted that for a long time Belgrade and Pristina will continue to interpret
the Agreem
 ent, just as they did with most of the achiev ed agreem
 ents so
far. Decades will pass before fervour calms down, and peop le who live
in this region start living normal lives by each other’s side.
Beside the implementation of the so far agreed issues, which is
certainly a task that will take years to complete, the key issue of Belgra
de-Pristina relations is going to be the UN chair for Kosovo. It can be
expected that Brussels and Washington will put this issue on the agenda
before Serbia’s accession to the EU, and that it will be the final, ultimate
condition for Serbia to become a full member of the EU. Such attitude
by the USA and the EU tells that at least so far, Western powers have gi
ven up the toughest pressures on Serbia, in the first place in the form of
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German demands for Serbia to recognize Kosovo’s independence and
establish good neighbourly relations with Pristina. It is obvious that the
West has come to a conclusion that no government in Belgrade will be
ready to fulfil those conditions at this moment, so instead of that stra
tegy, a somewhat different approach of support and softer pressures was
adopted. Basically, the aim of both strategies is the same – to round up,
as soon as possible, Kosovo’s independence in its administrative bor
ders and to achiev e that Serbia establishes “good neighbourly” relations
with Kosovo before accession to the EU. The Union by no means wants
to have another case of Cyprus and to accept a country that has not
resolved her territorial disputes. Since Serbia’s admission into the EU
has been postponed for the next five to ten years, Western powers have
come to a conclusion that it is better if Serbia continues her reforms and
normalization of relations with Pristina, and to postpone establishment
of “good neighbourly” relations for the end of that road. Thus Serbia
got, at least for now, space and time to continue the reforms and diplo
matic activities regarding Kosovo.
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Халед Фуад Алам, Гло
бални ислам1), превела
Анђела Миливојевић,
Службени гласник (Би
блиотека Сведоци епохе),
Београд, 2012, 156 страна
На самом крају прошлог и
на почетку овога века, Европом,
а и Западом уопште, завладало
1) Наслов оригинала: Khaled Fouad Allam,
L’Islam globale, Rizzoli, Milano, 2002.

је готово фебрилно, пренадра
жено занимање за исламске те
ме. Подстакнуто бурним и пре
кретним збивањима у земљама
богатим нафтом и природним
гасом, као и противречном уло
гом које су у њима имале запад
не силе, предвођене Америком,
а затим и таласом исламистич
ког тероризма, европска јавност
истовремено је осећала потребу
да разуме о чему се заправо ра
ди, наслућивала да је изложе
на перфидним пропагандним
манипулацијама и зазирала од
сложености и тежине сазнања
до којих би је веродостојно ин
формисање могло довести. Уз
то, западноев ропска друштва су
се на своме тлу све драматич
није суочавала с варничењем
између неинтегрисаних ими
грантских муслиманских зајед
ница и секуларног окружења
оптерећеног сваковрсним жи
вотним бригама, које је у одно
су на њих постепено почело да
испољава све израженију ксе
нофобију.
Управо у време нарастања
грозничавог интересовања за
све исламско и муслиманско по
јавила се књига Глобални ислам
Халеда Фуада Алама, итали
јанског публицисте алжирског
327

СПМ број 4/2013, година XX, свеска 42.

стр. 327-336.

порекла (од оца Мароканца и  више него што су то успевале
мајке Сиријке), који је после  да постигну раније објављива
периода живота у Алжиру и не књиге на ту тему.
студија социологије и полити
Посредно се супроставља
кологије у Француској, од 1990. јући поједностављеним публи
године италијански државља цистичким тумачењима ислам
нин и професор Универзитета ског учења Халед Фуад Алам
у Трсту, као и предавач на ве је показао како једна темељна
ћем броју других високошкол анализа феномена ислама може
ских установа у Европи и у данас да допринесе разумевању
свету. Овај аутор, коментарима његове генезе, његове теоријске
се оглашавао на страницама по изворности и проблема и про
знатих дневних листова La Re тивуречности које се јављају у
pubblica и La Stampa а у новије примени и дометима његовог
веме је колумниста утицајног учења. Указујући на изворне
економско-политичког гласила тачке исламске религије и њене
Il Sole 24 Ore. Дело предста догме садржане у Курану, аутор
вља резултат ауторовог вишего је полазећи од сигурне исто
дишњег бављења савременим ријске и теоријске основе мо
исламом нарочито у контексту гао доцније да издвоји неке од
драматичних збивања на међу најважнијих историјских појава
народном плану од Заливског у функционисању исламске ре
рата до терористичких напада лигије и да на тај начин укаже
11. септембра као и њиховим и на генезу исламског учења и
на кључне облике његовог по
трауматичним последицама.
Сагледавајући изабрану те стојања и утицаја у данашњем
му уз помоћ објективног при свету. Неке од тих тема веома
су детаљно и прегледно пред
ступа и уз консултовање савре
стављене на страницама ове
мене исламолошке литературе,
књиге, тако да знатно доприно
Халед Фуад Алам, један од нај
се општој читалачкој рецпцији
оргиналнијих и најиноватив
њених основних ставова.
нијих европских и светских
Алам се у засебним по
исламолога социолошке и ан
гла
вљима2) бави различитим
трополошке-филозофске ори
јентације, протумачио је једно 2) Поглавље 1, под називом: “Савремени
ислам између прилагођавања времену”;
од најактуелнијих питања да
Поглавље 2, “Ислам и Запад. Актуелност
нашњег света које има веома
једног историјског питања”; Поглавље
3, “Антиокцидентализам”; Поглавље 4
широк друштвени, културни
“Реваншизам. Обрнута глобализација”;
и политички значај и успео да
Поглавље 5, “Инжењер терориста”;
Поглавље 6, “Насиље ис вето у исламу”;
данашњим читаоцима прибли
Поглавље 7, “Умрежено друштво”
жи ислам и његове основне са
и Поглавље 8, “Ислам у дијаспори:
рађање религије мањине”.
држаје и специфичности много
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аспектима савременог ислама,
као што су однос ислама и по
литике, идеологизација ислама
и његово укрштање са Запа
дом на примеру Ирана, појава
антиокцидентализма, паралеле
између панславизма и пани
сламизма, идеја евроазијства,
феномен обрнутог глобализма
и хиперконзервативизма, па
све до питања тероризма, дана
шњих милитантних исламских
интелектуалаца, појма џихада,
улоге савремене технологије
у исламистичким покретима и
проблемима интегрисања му
слимана у европска друштва.
Хетерогеношћу ставова из
нетих у студији аутор показује
велико познавање исламског
питања у 21. веку, те својим
разматрањем и обрадом наве
дених тема значајно доприноси
стварању јасније слике о реал
ној ситуац
 ији у којој се налазе
муслимани у свету.
Предмет студије је обиман
и вишеслојан, те би за његово
комплетно представљање би
ло потребно много простора.
У овом приказу ће само у гру
бим цртама бити назначени од
ређени принципи, методе и ка
рактеристике ислама и живота
муслимана с посебним освртом
на неке од централних тема:
проучавање ислама на Западној
и муслиманској страни, однос
ислама и политике, информаци
оно-комуникациона технологи
ја и глобализација ислама и сл.

Књига Халеда Фуад
 а Алама
уводи читаоца у суштину исла
ма као треће и последње обја
вљене монотеистичке религије,
с више од милијарду и двеста
милиона верника, која није са
мо вера већ и морални кодекс,
друштвена, културна и поли
тичка пракса. Аутор се осврће
на период од четрнаест векова
у којем је ова религија утицала
на формираање читавих народа
различитих језика и култура, од
Марока до Индије; простирала
се у Шпанији, на Сицилији и
на Балкану. Данас је у Европи
представљају бројне имигрант
ске заједнице.
На оригиналан и интерди
сциплинаран начин Алам при
ступа разматрању и анализи
питања која се тичу ислама и
присутна су данас у западним
друштвима нарочито као од
јек криза које изједају мусли
манска друштва изнутра: нео
фундаментализам и исламски
радикализам допрли су све до
Запада захваљујући медијима
масовне комуникације. Аутор
приказује како је на Западу про
учавање ислама традиционално
поверено исламологији, одно
сно изучавању догме, религиј
ске и филозофске мисли и исто
рије муслиманског света, која
се као дисциплина првенстве
но бавила арапским подручјем.
Овакав приступ, проистекао из
класичног оријентализма, није
увек био у стању да дешифру
је еволуцију покрета у савреме
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ном исламу. Већ неких дваде
сет година проучавање ислама
обухвата друштвено-политички
план, што омогућава анализу
исламистичких покрета и њи
хових политичких стратегија
усмерених ка успостављању
исламске државе политичком
борбом, али и револуцијом. Док
су оријенталистичке дисципли
не анализирале муслимански
свет параметрима једног неста
лог, древног света, друштвене
науке интересовале су се за ра
светљавање свих оних аспеката
који су се указивали као непо
знати и нови.
Док масовни медији на Запа
ду нуде слику политичког исла
ма као јединог аспекта ове ре
лигије и друштва, на муслиман
ској страни пак много је оних
који намеравају да га сведу ис
кључиво на корпус списа (Ку
ран и суна, односно Пророкова
традиција) и морално-правних
доктрина, при чему се занема
рује читаво његово културно и
антрополошко наслеђе (адаб).
Све ово, пише Алам, доприне
ло је томе да се у јавном мне
њу на Западу све више појачава
историјска дистанца између ова
два света, као и херменеутичка
безизлазност једног религио
зног система без видљивог ка
пацитета за реформу. Будући
да се на ислам гледа као на ре
лигију неподложну реформи
сању, пред њега се непрестано
поставља изазов да докаже свој
потенцијал постојања у лаич
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ком друштву. Две перспекти
ве – једна чисто политичка и
друга „текстуалне“ природе
– не дозвољавају коректно ту
мачење онога што се дешава у
савременом исламу, у земљама
исламске традиције, али такође
и у земљама с великим мусли
манским заједницама, као што
су Француска, Белгија, Велика
Британија, Немачка, а данас и
Италија.
Становиште студије је да се
феномени који се тичу савре
меног ислама не могу тумачити
на једнозначан начин: њихова
сложеност захтева многоструке
анализе уколико постоји наме
ра да се расветле уобичајено не
јасна и неразумљива збивања.
Ако је неофундаментализам за
снован на повратку религиозно
сти, ваља рећи да је он настао
као последица оне исте модер
ности за коју се чинило да је за
увек раскрстила са традицијом.
Осим тога, ширење неофунда
ментализма и радикализма у
исламским земљама изазвало је
и одређену реакцију, избацив
ши на површину збивања но
ве актере, који се не слажу око
улоге ислама у друштву: то су
жене, наставници, интелектуал
ци, уметници, борци за људска
права који су успели да напра
ве известан пробој у муслиман
ским друштвима, покушавајући
да утичу на формирање неке вр
сте секуларизма. Пример за то
јесте и дискусија о јавној и при
ватној димензији ислама која се
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тренутно води у неким земља
ма, као што су Алжир и Турска.
Многи стручњаци данас говоре
о једној фази постисламизма –
при чему под појмом „ислами
зам“ подразумевају најновија
неофундаменталистичка или
радикална стремљења у исла
му – те инсистирају на актуел
ном преласку с политичког на
културни ислам. Тако повратак
религиозности представља уну
тар ових друштава тек привид
ну, али и даље веома животвор
ну чињеницу, која у себи крије
неке друге промене, актуелне и
данас. Анализа односа између
ислама и политике у мулиман
ском свету има за циљ расве
тљавање природе овог преобра
жаја.
Врло је инструктивно изла
гање у којем аутор разматра ка
ко историја муслиманског света
показује да се тек веома мали
број режима заснивао на вер
ској легитимности. Бројни вла
дари и емири су у прошлости
били устоличвани на начин су
протан аутентичној исламској
концепцији успона на политич
ку власт (иџма), односно, нису
је освајали изборним путем,
већ династичким наслеђивањем
или насиљем.
Главна поента Аламове књи
ге јесте да се однос муслимана
према сопственом „исламству“
мења, у зависности од историј
ског контекста, културних тра
диција сваке земље, јаче или
слабије израженог укуса мо

дерности на деструктурисање
друштвених уређења (што се
догодило у Алжиру), као и на
политички поредак у различи
тим националним контексти
ма, који се креће од монархије
племенског типа до различитих
видова демократских уређења.
Управо ова деструктурација по
кренута процесом модерниза
ције у овим земљама поставила
је, сматра аутор, темеље за иде
ологизацију ислама.
Кључна ауторова позиција
јесте да је ислам-национали
зам продукт оног национализма
коме су се, почев од 50-тих и
60-тих година, преко идеоло
гије националног ослобођења,
приклонили читави народи у
име ослобођене и еманципова
не земље. Упркос томе што се
велики део политичког легити
митета многих муслиманских
земаља заснивао на нацији, по
литичка криза национализма
између 80-тих и 90-тих година
није се, као што је то био случај
са совјетском империјом, ма
нифестовала потпуном дезин
теграцијом политичке моћи и
територијалног поретка: исламнационализам умео је да буде
моћна кочница за центрифугал
не силе.
Алам скреће пажњу на то да
је ислам, посматрано са исто
ријског становишта, настао у
једном изразито сегментираном
друштву, утемељеном на групи,
а не на појединцу. Пре куран
ске објаве, друштва на Арап
ском полуострву формирала су
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се на основу родбинских или
генеалошких веза, унутар си
стема кланова или племена;
утврђивање идентитета засни
вало се на племенској припад
ности. Од своје појаве, ислам
је наспрам оваквог модалитета
друштвеног структурисања по
ставио вредности солидарности
и једнакости које се нису више
заснивале на крви, већ на вери.
Кроз читаву историју исламске
културе постоји сукоб између
ова два концепта: крвног брат
ства (асабија) и верског брат
ства (ума). Политички сукоби
и борба за превласт често су
почивали на сукобљавању по
литичког и верског идентитета.
Пример Авганистана довољ
но говори у прилог овом дво
струком нивоу структурисања
друштва: различите етничке
припадности стапају се у при
хватању једне вере, али етничко
одређење ослабљује исламски
идентитет припадности зајед
ници.
Фокус књиге је на детаљној
анализи глобалног доба које је
донело исламском свету наста
јање низа територијалних наци
оналних идентитета који имају
тенденцију рушења перспекти
ве панарапске или панисламске
рационалности. Као што се већ
могло видети, Заливски рат је
унео расцеп у арапски и уопште
исламски систем солидарности;
током рата у Босни (1991–1994)
није било крупнијих акција ху
манитарне помоћи исламског
света; помоћ су пружале поје
дине доброчинитељске органи
332

стр. 327-336.

зације и удружења, али ретко
саме исламске државе.
Важан налаз Аламовог дела
јесте да размимоилажење из
међу емотивне и психолошке
солидарности и реалне и покре
тачке солидрности указује на
две основне тенденције: најпре,
на опстајање групне солидар
ности ограничене на етничку и
верску припадност, а потом и на
споро формирање националне
свести идентификацијом с др
жавом-нацијом.
У студији је посебно указа
но да је данас, у глобалном си
стему, држава присутна, али са
својим ослабљеним институци
онлним облицима, што омогу
ћава јачање улоге групних иден
титета. Древне асабије које су
се услед процеса акултурације
претвориле у модерне асабије,
могу да оживе старе племен
ске везе, али и да створе мреже
припадности у које улазе инте
ресне групе, приватна преду
зећа иза којих стоје идентите
ти локалних група, политички
центри моћи које су формира
ли некадашњи војни академци,
финансијска холдинг предузе
ћа основана у окриљу верских
група (на пример, сенегалских
мурида). Група као идентитет
ска структура може да се укоре
ни и прошири у одређеном сек
тору друштвене, политичке или
економске активности. Центра
лизована држава могла би бити
кочница за мрежу обновљених
племенских веза или група фор
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мираних на основу афинитета,
јер се она суштински заснива
на логици једнакости, а не на
логици припадности. Глобали
зација, насупрот томе, има моћ
да укине логику једнакости у
име нове логике припадности
одређеној мрежи или систему
концентричних кругова, који
нису аутономни, већ међузави
сни, будући да је темељ глоба
лизације управо њено ширење
на планетарном нивоу.
Идеја о постојању двостру
ке равни идентитета, глобалне
и локалне, у извесном смислу
је иманентна антрополошком
исламу, у коме се верска пору
ка одувек прилагођавала соци
окултурним условима на про
сторима ширења ислама, па се
отуда и може говорити о сибир
ском исламу, индонежанском
исламу и тако даље. У глобал
но доба, међутим, пише Алам,
могуће је да културне разлике
веома лако изазову сукоб, за
то што глобализација наглаша
ва концепт идентитета; сведо
ци смо декултурације верског
идентитета, која ислам своди на
етичко-правне елементе, одузи
мајући му елементе културне
природе. Ислам тако остаје уси
дрен у свом ставу ригидности,
чиме доводи самог себе на иви
цу сукоба: доказ за то управо је
хипертероризам.
Књига показује да глоба
лизација негативно утиче и на
услове постојања државе, бу
дући да они нису у сагласности

са глобалном логиком. И овде
се концепт уме (заједнице) са
вршено прилагођава слабљењу
концепта државе, јер се посто
јање уме испољава у једном
транснационалном простору,
неомеђеном некадашњим гра
ницама, које уступају место
новом географском приступу.
То, наравно, не зауставља ис
цртавање нових, симболичких
граница, управо зато што се у
глобалном свету концепт егзи
стенције заснива на концепту
припадности.
Алам ефектно показује ка
ко компјутери и интернет нису
неутрални, већ одређују и усме
равају ново социјално и антро
полошко деловање. Интернет
сајтови исламских имиграната
креирају нов идентитет, лишен
порекла, али сагласан у неким
својим аспектима са психоло
гијом ислама. Поједини струч
њаци тврде да ће информатика,
која наглашва значај анолошког
мишљења, отворити у будућно
сти много шири простор за ори
јенталну културу.
Аутор скреће пажњу на то да
технологија мрежног система
доприноси стварању новог му
слиманског идентитета и дефи
нише нову друштвену логику;
не чуди стога што у појединим
исламским земљама масовно
ничу интернет кафеи, кроз које
се оглашава виртуелна ума, на
ционално и територијално нео
међена, и поред чињеница да је
држава још увек провајдер ка
бловске мреже.
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Закључак студије, по питању
технологије као мрежног иден
титета, јесте да технологија мо
же да допринесе интеграцији
унутар светског система, али је
у те сврхе неопходно усвојити
нове имигрантске политике, у
дослуху са захтевима глобалног
доба.
Савремени исламски интер
нет сајтови управо изражавају
ову нову морфологију одно
са између простора и времена.
Мрежа представља један нео
граничени простор за окупља
ње муслимана који се прикла
њају овом или оном значењу
ислама; овде се време подешава
у простору без граница и тако
настаје време без историје, у
коме обитава прадавни ислам,
као представа, као идеал.
„Кад је велики тумач сред
њег века, Жак Ле Гоф, почет
ком 70-тих година минулог века
стао на чело авангардне пари
ске Високе школе друштвених
наука (EHESS), из традициона
листичких кругова старе Сор
боне оштро му је замерено да
наставним и истраживачким
програмима које уводи уноси
пометњу у утаљену таксономи
ју научних области и дисципли
на, на шта је он лаконски одго
ворио да га не занимају научне
дисциплине, већ само научни
проблеми. Истом том логиком
којом је уобличена ’нова исто
риографија’ школе Анала, са
изразитим занимањем за дру
штвену и културну, цивили
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зацијску димензију појава из
прошлости, Халед Фуам Алам
руководи се у приступу савре
меним исламом и муслимани
ма. И муслиманима, то ваља на
гласити, јер за овог интелекту
ално радозналог хуманисту не
постоји неки апстрактни homo
islamicus, омиљени конструкт
есенцијалистичке
исламоло
гије, већ само живи и стварни
припадник конкретних мусли
манских заједница широм зе
мљиног шара. Тај реално по
стојећи муслиман свакако јесте
муслиман, што су екстремни
релативисти каткад склони да
изгубе из вида, али је он то на
различите начине, и никако ни
је само муслиман, већ, рецимо,
и човек. Ову темељну генерич
ку чињеницу, коју су у исламо
лошким лабораторијама прече
сто склони да забораве, превиде
или потисну, Халед Фуад Алам
доследно подразумева, што му
обезбеђује поуздан коректив
пред изазовом било каквог ин
телектуалистичког
отуђења,
или пак квазинаучне, тенден
циозне манипулације. Може за
звучати патетично, али његов
напор разумевања и објашњава
ња дубински је осмишљен иде
јом и потребом служења истини
о човеку и за човека, како му
слимана, тако и немуслимана.
Он настоји да помогне савре
меним муслиманима да што
адекватније спознају сами себе
и своју религијску и културну
припадност у условима узна
предовале глобализације и се
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куларизације... чиме покушава
да уравнотежи противречности
унутар сопственог идентите
та. С друге стране, жеља му је
да и својим немуслиманским,
европским и у ширем смислу
западним суграђанима, пошто
се у пуној мери и с не мањим
правом осећа и Европљанином
и западњаком, размакне преу
ске двери сагледавања не само
политичке већ и духовне и кул
турне стварности савременог
ислама“, написао је у поговору
књиге професор Дарко Тана
сковић.
„Анализирајући токове и мо
гуће исходе тзв. арапског проле
ћа, Алам у пуној мери потврђу
је, с једне стране, своје истин
ско демократско опредељење,
и дубоко уживљавање у специ
фичности изазова пред којим се
муслимани данас налазе, с дру
ге. Мисаоно се рвући са сложе
ношћу и неизвесношћу збивања
чије ће последице дугорочно
утицати не само на будућност
Блиског истока већ и знатно
шире од тога, Алам не бира без
бедну академску дистанцу, већ
смело али и одговорно нуди мо
гуће интерпретативне путоказе.
Арапски свет се, према Аламу,
креће ка неком виду исламона
ционализма, а главни проблем
остаје неразрешен однос изме
ђу религије и политике, при че
му у овој фази бурних промена
религијски чинилац настоји да
институционалном динамиком
освоји политички терен. Не

што се у арапском свету полако
креће, а смер кретања ће зави
сити од тога, сматра Алам, да
ли ће усвајање демократске ло
гике довести до преиспитива
ња политичког ислама, за шта
је претпоставка прихватање да
и религијска норма може бити
предмет новог тумачења. Поли
тички ислам (или ислам у поли
тици) налази се, закључује наш
аутор, на раскршћу: или ће при
стати на сопствено преиспити
вање и преформулисање, или ће
се радикализовати и напустити
пределе демократије,“ пише
професор Танкосић.
Аутор, како је помињано, по
нире у веома широк временски
распон од средњег, преко новог
века до актуелне садашњости
покрећући сложена питања о
свакодневном животу припад
ника различитих друштвених
категорија, о њиховом соци
јалном и личном идентитету,
о прегнућима и надањима која
су уткана у темеље исламске
цивилизације. Оживљена про
шлост показала се као предста
ва о томе како су људи живели
и мислили, које су биле најва
жније идеје епохе и како је из
гледала економска и политичка
реалност тог доба. На овај на
чин, најважније теме савреме
ног ислама садржане су у овој
инспиративној књизи, а међу
собно испреплетена друштвена,
економска, административноуправна и интелектуална пи
тања смештена су у политичке
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оквире. Научно засновани и ин
телектуално снажни текстови
Халеда Фуада Алама предста
вјају богат извор знања, написа
ни су приступачно и допадљиво
тако да се могу читати с лако
ћом, те омогућити разумевање
тог особеног и нама необичног
света, са његовим идеалима,
постигнућима и противуречно
стима.
„Књига Глобални ислам
представља досад најцелови
тији израз увида до којих је у
својим истраживањима и про
мишљањима Халед Фуад Алам
дошао и успео да их тексту
ално уобличи до степена зао
кружености који је тај вечни
сумњалица и несмирени преи
спитивач оценио довољним за
изношење пред суд јавности.“3)
„Пријем на који је књига наи
шла у научним, али и у ширим
круговима, штедро потврђује
изнету констатацију. Од Глобал
ног ислама не треба очекивати,
а што би наслов можда могао
сугерисати, никакву поучну до
вршеност, јер је коначност суда
неспојива с Аламовим схвата
њем улоге и задатка друштве
них наука, а богме и с динамич
но пулсирајућом сложеношћу
3)

Поред великог броја коментара и ана
лиза у новинама и часописима, као и
чланака објављених у стручној перио
дици и колективним издањима, Халед
Фуад Алам је аутор неколико запаже
них, друштвено ангажованих, али и
научно утемељених књига, као што су
Писмо једном камикази (2004), Уса
мљеност Запада (2006) и, у коаутор
ству с режисером М. Калопрестијем,
Водич за самоодбрану од расизма А – З
(2010).
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тема о којима размишља и пи
ше. Читалац ће се у њој срести
с обиљем подстицајних, често
неочекиваних идеја и путока
за сопственом расуђивању, с
пуним поверењем у његове са
знајне моћи. Аламов врцави
дискурс делотворно одвикава
од духовне лењости и уљуљ
каности у привид лагодне без
бедности који моралу и разуму
с преварантском уверљивошћу
нуде разне стереотипне пред
ставе о исламу и муслиманима.
Истовремено, јер другачије не
може бити, Глобални ислам је и
својеврсно огледало пред којим
ничији лик не остаје поштеђен
властите ружноће, изобличено
сти или недостатности. Нашој
средини, која је последњих де
ценија и те како добро ’научи
ла шта су опасност и страх’, па
и много више и горе од тога, а
која с исламом има своју више
струко сложену, пренапрегнуту
и до краја неиспричану причу,
Аламова књига, ако буде с па
жњом прочитана, може понуди
ти многе драгоцене нити у тра
гању за правим смислом појава
и догађаја за које смо одвише
склони олако поверовати да их
довољно добро познајемо.“ На
крају, мада не и последње по ва
жности, треба истаћи да је обја
вљивање овог капиталног дела
на нашем језику важан корак у
даљим променама које су отпо
челе на свим нивоима образов
ног система.
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Весна Станковић Пејновић
КОЧА ПОПОВИЋ,
ДУБОКА ЉУДСКА
ТАЈНА

Душан Чкребић, Коча
Поповић, дубока људ
ска тајна, Службени гла
сник, 2012, стр. 437
Намера аутора монографи
је усмерена на откривању “тај
не” фасцинантне личности Ко
че Поповића и система у којем
је деловао или односа и сукоба
између између једне самосве
сне личности, врсног интелек
туалца и система заснованог
на бољшевичким постулатима.
Дилема са којом се суочио Коча
Поповић је универзална и веч
на; како остати веран себи у јед
но-партијском или више-пар
тијском систему који се заснива

на унутрашњој дисциплини ко
ја не прихвата “одступања” од
утврђене политичке доктрине
и докле досеже слобода мисли
једне личности, а од које грани
це се појединац почиње подчи
њавати општим циљевима или
потребама које прелазе границе
увјерења која доводе до кон
фликта?
Коча Поповић је ишао кроз
живот путем којим се ређе иде;
ушао је у систем свесно, без
резерве, спреман да се жртвује
до краја, а који је још у НОБ-у
имао своју филозофију развоја
од борбе против фашизма и која
је с временом попримила и дру
ге садржаје послијератног уре
ђења државе на социјалистич
ким принципима. Кочу Попови
ћа нико није увео у марксизам
већ је он кроз учење и рад до
шао до закључка да је маркси
зам научни поглед на свет ког је
он усвојио. Уласком у КПЈ Ко
ча уноси свој космополитизам,
филозофско образовање, дар за
литературу, вокацију песника
и полемичарску природу. Ула
ском у партију свесно се одриче
својих интелектуалних слобо
да, али кроз читав свој живот
остаје у мисаоном смислу свој
јер му је била страна “слепа по
слушност” и примитивна идеја
о непогрешивости вође па му,
по сопственом казивању, ни
је био “идеолошки заслепљен”
те није могао бити “лојалан”,
снисходљив и слепо покоран.
Он се опредељује за Револуцију
која нема за циљ само освајање
власти већ да с временом ствара
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демократско друштво са слобо
дом говора и деловања и висо
ким степеном социјалне прав
де. Веровао је у Револуцију, а
изнад свега је веровао у људску
свест и перспективу слободе за
човека. Кроз целу књигу аутор
изражава психолошку турбо
лентност коју Коча Поповић
проживљава како би изнашао
снаге за превладавање власти
тих искушења и велика разо
чарења јер сваки човек унутар
свог круга деловања мора до
носити одређене компромисе,
доносити тешке одлуке, како
не би изневерио своја уверења.
Људи врло често због конфор
мизма и каријеризма и тежње
да “живе своје биографије” а
не свој живот, пристају на ком
промисе који се касније често
своде на пуко извршавање да
тих задатака. Колико је човек
јак и спреман да буде свој и не
пристати “блато на престолу”?
Да ли је могуће сачувати инте
лектуални, лични интегритет у
политици која од свакога тражи
потпуно подређивање? То је мо
гуће, али накнадно јер унутар
“система” то није могуће, тада
је човек подређен вишем циљу
и интегритет је “сувишан”, на
рочито у ратним околностима
када је положај интелектуала
ца од интегритета суштински
неодржив, све док се интелект
не пробуди и указује на наказне
стране таквог положаја и пона
шања.
Коча Поповић је сматрао да
“снага његове енигме” лежи у
његовом образовању и филозо
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фији коју је проучавао, понајви
ше Спинозу, Канта и Бергсона.
И у надреализму, Коча налази
снагу и енергију за одржава
ње себе самог јер надреализам
представља крајњи стадијум у
развоју грађанског субјективи
зма, протесно повлачење у себе
унутар извјесног друштва, али
не и излазак из тог друштва.
(Сретен Марић) Као да је њего
во опредељење за надреализам
било природно, а тежња немо
гућем сасвим нормална ствар.
Отишао је даље од надреализма
и суочио се са суровости реал
ног живота. Сваком човеку је
тешко да види рушење света за
који се борио и био спреман да
умре, а у чијем је стварању и као
градитељ активно учествовао, а
касније се због изневерених на
да и очекивања од њега посте
пено удаљавао и отуђивао.
Да ли интелектуалац и даље
остаје слободан или уласком у
политички живот по природи
логике политичке теорије губи
свој интелектуални идентитет
и своју слободу? Коча Поповић
своју оазу очувања себе налази
у надреализму будући му је тај
начин размишљања помогао у
очувању оформљеног критич
ког односа и својеврсне дис
танце да не прихвата “комуни
стичку утопију” буквално и да
на догматизам гледа властитом
критиком у границама могућег.
Колико је остао доследан се
би и колико је сачувао свој ин
тегритет видљиво је из његових
мисли у посљедним годинама
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живота када је истицао да “ми
је главно било сачувати само
поштовање као човек; сматрају
ћи то највишом обавезом према
људима и вредностима на који
ма је почивала снага и величи
на наше Револуције.” (стр. 369)
Колика је јака вера била у Пар
тију и колика је била јача зане
сеност срца од ума на примеру
Коче Поповића показује се кад
је он по суду Партије избачен
“због лошег држања” у поли
цији и избачен из саме Парти
је, отишао у партизане у које су
га према речима његове жене
Вјере Бакотић једва примили
и због чега је морао урадити и
све што му се наредило. Често
је наглашавао да се личним из
бором свесно отписивао лични
интелектуализам, цинично себе
приказујући као обичног кондо
тијера, иако га Чолаковић види
као егоцентрика и циника који
се воли подсмјехивати људима
или гледати на људе супериор
но, сувише свестан своје снаге.
(стр. 324) Стамболић га опису
је као човека који је једним де
лом своје личности “овде, са
нама “, и да за разлику од свих
нас има још један свој живот у
литератури и филозофији. Из
ван-серијски човек, необично
духовит, човек опасне ироније
који је презирао глупост и ни
је је праштао. Неоспоран ауто
ритет за своје борце и за народ
увек са човеком у првом плану.
(Латинка Перовић) У некрологу
у Борби, цитирана је његова ре
ченица : “Свуда, на свим посло
вима, био сам гост.”

С друге стране Коча истиче
да је он, био он, само у периоду
од 1941-1945. Наглашавајући и
у позним годинама да му је нај
важнија Прва пролетерска бри
гада. Тада његова креативност
и његов надреализам добијају
пуну слободу деловања јер он
проналази интелигентна, али
истовремено и веома рискант
на, решења која непријатељска
страна уопште не разматра као
могућа. (Игман, Сутјеска, Др
вар) Дубока људска патња и по
вређеност луцидног војсковође
због подухвата пробоја на Ба
линовцу и због чега је немачки
мајор смјењен, а Коча крити
кован до мере да “више никада
неће бити исти” и да је изгубио
одлучност описује и сам Коча
Поповић, ако и аутор моногра
фије, настојећи проникнути у
дубоко сакривену људску тајну
човека који има примесе вој
ног генија, мрзи рат, а сав му
се предаје. (Дикин) Човек који
између битака чита Гетеа, Тар
леа, Горког, Флобера, описује
утиске о природи и прелепим
пејзажима, али и даје бритке
обзервације о људима и њихо
вим малим слабостима и кари
јеризма у Врховном штабу, који
свет око себе и не виде и немају
осећај за људске могућности,
док се Коча срами јунака који
ма је он старешина, питајући
се да ли би он био једнак њи
ма у јунаштву? Примјећује и да
су политички на висини борбе,
али да културно, литерарно и
осећајно заостају за њом. Ко
чина књига Белешке уз рато
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вања, показује сву суптилност
његовог карактера и сву њего
ву сензибилност: промишљен
у нападима, истовремено веома
брижан према борцима. С дру
ге стране, брани се од спољ
них насртаја, њему својственом
ароганцијом, градећи свој лич
ни интелектуални Фарадајев
кавез као покушај одбране од
досадних, неуких и наспртљи
вих јер је презирао људе малог
знања и великих претензија. То
је једна од најлепших књига из
НОБ-а јер је пуна испреплете
ности, суровости рата и ратова
ња, љубави, као вечитог састав
ног дијела људског живота. Он
је командант, али он размишља,
промишља, бритко примећује
и пати и све је то саставни део
човека, ма како он посебан био,
али и дубоке људске тајне коју
је носио целог живота у себи.
Комплетна доминација Пар
тије над појединцем Кочу по
гађа као комунисту не као по
јединца јер је његово “леген
дарно” место за њега, Партија
одредила, која од њега захтева
да пише, јер је он мајстор писа
не речи чак и кад жели прикри
ти душеван бол, јер његова же
на није ратник као он, а управо
због његове превелике љубави
не може јој опростити ни мање
издајство. Са данашње дистан
це можда је нама несхватљив
тај кодекс морала и понашања,
али и Јара Рибникар је у својим
књигама писала да они једно
ставно нису могли прихватити
да људи са којима су блиски
не деле исти начин деловања,
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живљења. Зато он и одлучује,
прекинути јер је тако најлакше,
иако ствари могу бити толико
страшне да сам прекид не буде
довољан. Ретко се у ратној ли
тератури могу наћи исписани
осећаји пуни стрепње, љубави,
бола, сумњи према вољеној же
ни али и самоосуђивању у јави
и у сновима. Као верник Пар
тије која доноси одлуку да му
жена више не одговара, он не
престаје “надилазити” себе у
превазилажењу ужасне душев
не развалине и питати се колико
осећаји, душа и сам човек могу
бити толико јачи од присуства
једне вољене жене? (стр. 154)
Послије рата као начелник
Генералштаба Коча Поповић
у позицији је организовати од
брану од могућег напада СССР,
а која се по његовим речима
није догодила, јер је Стаљин
постао заробљеник ситуац
 и
је коју је сам створио. Стаљин
је, прецјењујући могући ефекат
својих претњи, изгубио вре
ме да своју претњу и оствари
па се морао повући. То је вре
ме када се оформио Балкански
савез између Југославије, Грчке
и Турске чиме се Југославија
индиректно везује за Европску
одбрамбену заједницу, односно
Атлантски савез. Изградња или
учвршћивање система почиње
након завршетка рата на начин
да Партија заузима апсолутни
примат идеологије која не под
носи истомишљенике и која
захтева слепу верност. Намерно
или не заборављало се на Марк
сову мисао да је свака идеоло
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гија лажна свест, па сходно то
ме су и све идеологије осуђене
на неис тине ако и када претен
дирају да имају одговоре на све
проблеме. То се десило у Руси
ји, иако иу мање страшним об
лицима и Југославији. У сваком
новом освајању власти, нове
власти наликују оним претход
ним.
Именовање за министра
спољних послова за Кочу По
повића је нови лични изазов у
новом државном послу у који
он улази без икаквог искуства.
Неизбежно је питање како се
тај окретани спретан, али лу
кав и циничан, веома образован
интелектуалац, снашао суочен
са бурним догађајима у траја
њу његовог дванаестогодише
њег мандата? Постоји неколико
врста познатих дипломата: ап
страктни идеалиста, несенти
ментално практичар и агилни
политичар - креатор. Коча По
повић припада овој последњој
групи. Он није био склон иде
ализму, већ дипломатији ини
цијативе, настојећи да, као и у
рату буде корак испред непри
јатеља. Због своје кретивности
он постаје креатор и стваралац
(поред Тита и Кардеља) спољне
политике. Обично се сматра да
је у дипломацији потребна сме
лост, помало и државништво,
међутим Коча дипломацији
приступа као уметности прила
гођавања те подиже уобичајне
стандарде дипломатског пози
ва на виши ниво; систематским
изучавањем актуелних пробле
ма, проучавањем билатералних

односа, активног односа, а не
само пасивног тражења ин
струкција. Колико је такав кре
ативан начин приступа дипло
матији различит од данашњег
када се безличних стручњака
који пролазе обуке за затирање
креативности, и постају “ка
ријерни стручњаци” по томе
колико су спремни у потпуно
сти бирократизирати и уништи
сваки вид креативности и који
нису способни писати конци
зне извештаје већ преопширно
шћу својих извјештаја не виде
суштину. Данас многи поли
тичари не подразумевају да је
спољна политика велико умјеће
са мало правила, пуно комби
наторике и надасве међусобних
интереса. И данашњи полити
чари имају смисла за реалност,
само не на начин на који ју је
поимао Коча Поповић, као пре
цизност и уравнотеженост која
је импонирала у међународним
контактима, данас је политичка
реалност сведена на извршава
ње задатих и незадатих услова
светских моћника и међународ
них корпорација усмјерених на
изградњу новог светског порет
ка. Уносећи сву своју особитост
у посао којим се бавио настојао
је проналазити баланс између
ставова партијских форума и
самог Тита и својих искуства
и предиспозиција за западну
демократију, а противно једно
партијском систему са приме
сама личног аутократизма, за
право цело време остајући свој.
(Ранко Петровић) Свој принцип
из рата, пренео је и на дипло
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матију; никада не нападати ако
је процјенио да нема шансе из
битке изаћи као победник. Из
узев ратне каријере, ово је био
Кочине најкреативнији период,
а речима Иве Вејводе, он је био
најбољи светски министар јер је
својом интелигенцијом, виспре
ношћу, елеганцијом, цинизмом,
хумором, елоквентношћу и от
мјеном жовијалношћу, успевао
друге уверити да стварно мисли
то што говор, често се служећи
иронијом као “незаменљивим
оружјем” у разговору са моћ
ницима. Иако је био непред
видив у својим реакцијама и
резонима, стекао је углед који
га је дигао високо изнад сваког
домаћег форумског рангирања.
Коча Поповић ће остати трајно
упамћен јер је имао много; сла
ву, поштовање, признање света,
познавање језика, дипломатско
умеће, углед државника, хра
брост, мудрост. За један људски
живот много, можда и превише.
1971. године, у 63. години
живота, Коча је предложен за
члана првог колективног Пред
сједништва државе. Коча По
повић поново улази у активну
политику, пун неверице и сум
ње да се ишта може померити
и промјенити јер зна да ће опет
морати да учествују у плитким
и надменим руководилачким
разговорима са израженим мо
нополом за просечност. У вла
дајућем форуму у Партији по
стојали су отпори суштинским
променама јер би тиме била до
ведена у питање и њихова егзи
стенција. У својим дневничким
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забелешкама из 1968. године,
Коча записује да поуздано зна
да је провалија између ствар
ности и привида велика, али да
сви верујемо у привид. Укла
њањем Ранковића, и завршет
ком дугогодишње борбе између
Кардеља и Ранковића, Партији
је била потребна угледна лич
ност из Србије која ће замјени
ти Ранковића како би се попу
нила празнина која је настала у
међусобној борби за власт. Тада
је Коча политици постао по
требан у њиховим кадровским
замислима јер је било важно
само једно; потребан је човек
из Србије како се не би пореме
тила “равнотежа”, а јавности у
Србији лакше “објасни” елими
нисање Ранковића, док би се с
друге стране поставио човек од
ауторитета, али и да се прикри
је политика који не прихвата
суштинске промене у друштву.
“Морал” политике се темељи
на дволичности и опортунизму,
кукавичлуку и каријеризму,
свега што тежи личној моћи, а
које свакако у себи не садржи
политичко поштење и принци
пијелност.
Политика увек преферира
подручје привида и илузија ко
јима управља јер је стварност
превише сурова да би дозво
лила да се њом манипулише. О
том времену Коча Поповић даје
оштре описе владара у чијој је
служби и сам “протраћио” жи
вот, сматрајући да у средишту
наших властитих хтења, разум
ности и поштења лежи отрован
паук, опак, суров, прождрљив,
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тобоже благ, а себичан и безду
шан, од власти и старости... ко
ји хоће да буде главни глумац у
свему. Зар то нису описи сваког
правог владара и политичара
који није руковођен “обичним”
моралним нормама јер владар и
не може бити обичан и просје
чан човјек?
Човек се другачије понаша
у ратним околностима јер тада
живот нема високу цену, тада су
“уски” простори између људи,
пријатељства су чвршћа, скоро
вечна, човек даје најбољи или
најгори део себе. Касније, када
опасности више нема, те танке,
али чврсте нити пријатељства
бледе, човек је склон забораву
вредности сваке врсте, мења се
ситуација, систем се развија у
другом правцу, саме животне
околности потпуно мењају чо
века те се човек најчешће ква
ри, а пријатељства се губе. Како
је знао да у политичком животу
постоје обмане које понижавају
човека, њих се клонио, а да је
од свих растајања, растајање од
предрасуде можда најтеже зато
је и остао доследан мисли да
остане до краја “војник револу
ције” не значи да мораш до кра
ја остати и његов генерал, ако
си једном то био. (Дневничке
забелешке, 1972)
Ђиласов пример показује да
усамљен појединац, колико год
био у праву, није у могућности
да утичу на промене у систе
му, Партији и друштву, изузев
ако се не наметне партији па

да промене представљају као
производ Патрије и њезино ин
телектуалну својину (Кардељ),
али да је конзистентна са посту
латом свог постојања и уз сагла
сност вође. (стр. 306) Одласком
из политике, Коча је сматрао да
више није у могућности зало
жити свој ауторитет и политич
ки углед због политике која зах
тева послушност и прихватање
одговорности, а без могућности
да мења такву политику. Тај вје
чити “црв” интелектуалаца који
га опомиње да се не може (или
ипак неко и може) безусловно
покоравање које се сматра за
нормални облик понашања.
Надреалиста до краја, са ве
ликим значењем које даје речи
ма, пред крај живота није више
ни хтио живјети, то је говорио
филозофским миром, без про
теста што одлази, али и без
мирења са оним што иза њега
остаје. Коча, сходно Монтењу
изричито одбацује кајање које
је “истовремено и самонегира
ња и самопревазилажење чове
ка”. Националистичко лудило
схвата као несрећу, болест и лу
дило, жалећи што народ не види
болест, јер је био грађанин све
та, али и још теже, био и остао,
по сопственом избору, грађанин
Југославије у најплеменитијем
смислу те речи. (стр.319)
Крајем 80-тих и почетком
90-тих 20. века Коча Поповић
износи своје мишљење о Срби
ма “по професији” речима да је
био и остао Србин, али не и бо
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лесна Србенда. Такви су изда
ли и осрамотили српски народ
и наругали се његовој славној
историји због чије ће превели
ке бриге за српство, Срби ве
ковима испаштати ... али, Срби
су само против оних ко би хтео
да их мало опамети, а одуше
вљено кличу сваком ко их још
више заглупљују, уназађују и
не унесрећују. Предвидео је и
крвав распад земље, нарочито
догађаје у Хрватској, Босни и
Косову уз објашњење да нацио
налистичка разрачунавање није
увезено зло, већ наше огледало
и наша најразорнија жица, јер је
због нецивилизираности масе,
манипулисање успешно. Криви
су националистичке вође и њи
хови “пратиоци” које препозна
је по томе што верују у силу и
пропаганду, а неистомишљени
ке тешко подносе.
У монографији, Коча По
повић, дубока људска тајна,
настоји се дати психолошки и
идеолошки профил личности
од студента филозофије на Сор
бони, преко надреалистичке
књижевности, учешћа у Шпан
ском рату, “третмана” у Спе
цијалној полицији, команданта
најелитнијих јединица у НОБ-у,
активног политичког учесника
у бурним послератним дешава
њима до 1972. те и покушај ду
бље анализе изузетно интелек
туалне, политичке, војничке и
државничке личности. Како су
кроз биографију Коче Попови
ћа лични доживљаји и историј
ска збивања уско испреплетени,
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кроз његову биографију је могу
ће тумачити историју и полити
ку саму. Наша историја је врло
турбулентна и контроверзна те
подложна разним тумачењима
и сагледавана из данашње пер
спективе и данашњег начина
промишљања подложна мно
гим дневнополитичким тумаче
њима. Тумачење историје мора
полазити од чињенице да су у
политици принципи и интере
си у сталном сукобу и да сва
ка епоха има своје разумевање
и свој специфични контекст у
којем је настала. Иако данас Ко
ча Поповић нема у родном Бе
ограду, ни улицу ни споменик,
српски народ и српска историја
не би требало да заобилазе лич
ност и дело Коче Поповића, без
обзира на промену политичког
система и традиционални не
мар када су у питању људи ко
ји су били сведоци једне епохе.
Ова монографија Душана Чкре
бића је документ доказивања
супротног, покушај одупирању
дневнополитичког
наметања
“промене свести”.

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На левој страни у заглављу се налази име, средње слово и презиме
аутора, звање аутора, назив установе, факултета и седиште. Наслов ра
да куцати на средини великим словима – Bold (фонт 14). Поднаслови се
пишу на средини, великим словима - Bold (фонт 12) и нумеришу се арап
ским бројевима. Уколико поднаслов садржи више целина, оне се такође
означавају арапским бројевима, и то: 1.1. – малим обичним словима Bold
(фонт 12). Сви текстови на српском језику треба да су куцани ћирилицом.
У тексту су италиком (курзивом) истакнуте речи на страном језику. Обим
рада не сме бити већи од 1 ауторског табака, (односно 16 страница или
36300 карактера са размаком). Текст треба писати у фонту Times New Ro
man, величина слова 12, са увученим пасусима и проредом 1,5.
После ових података следи сажетак који треба да садржи од 100 до 250
речи. Иза сажетка иду кључне речи чији број не може бити већи од 10, док
њихова употреба у тексту треба да буде што већа. У сажетку треба да стоји
предмет анализе, циљ рада, коришћени теоријско-методолошки приступи,
резултати, закључак или одређене препоруке. На крају текста, после лите
ратуре, треба написати резиме на енглеском језику чија дужина мора бити
око 1/10 дужине чланка, након кога треба да стоје преведене кључне речи.
Такође, пре резимеа требало би да стоји наслов на енглеском језику.
Аутор би у резимеу у структуир аном облику требало да истакне најва
жније резултате и закључке истраживања до којих је дошао у свом раду
знатно шире него у сажетку. Текст за часопис не садржи посебан увод и
закључак. Ако је рад на енглеском или неком другом језику, сажетак и ре
зиме морају бити на српском језику.
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази
коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте су истог
фонта као основни текст и треба их куцати са командом Insert – Referen
ce – Footnote, а не намештањем разних оквира, јер једино на тај начин
можемо гарантовати, да ће се и у прелому фусноте појавити на добром
месту. Приликом навођења фуснота руководити се следећим упутствима:
– када се ради о монографији фуснота мора садржати: име и пре
зиме аутора, наслов рада у италику, издавач, место, година издања
и број стране (на пример: Зоран Аврамовић, Родомрсци, Институт
за политичке студије, Београд, 2009, стр. 15; Кристофер Кокер, Су
мрак запада, Досије, Београд, 2006, стр. 54);
– када се ради о чланку, име и презиме аутора, назив чланка под
наводницима, назив часописа у италику, издавач, место издавања,
број, година излажења и број страница (на пример: Миша Стоја
диновић, „Од теорије социјалних конфликата до њихових реше
ња“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд,
бр. 04/2009, стр. 67);
– када се ради о зборнику радова: име и презиме аутора, назив рада
под наводницима, назив зборника италиком, онда у загради напи
сати приређивача зборника, издавач, место издања, година издања,
број стране (на пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придружива
ње Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и инсти

туционални изазови (приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђу
рић), Институт за политичке студије, Београд, 2008, стр. 239);
– извори са Интернета, који не смеју прећи више од 10% коришће
не литературе, треба да садрже име аутора, наслов чланка у ита
лику, пуну интернет адресу и датум приступа. (на пример: Karen
Devine, Stretching the IR theoretical spectrum of debate on Irish neu
trality: arguments and evidence in favor of a critical social construc
tivist framework of understanding, Internet, http://doras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да од
говори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се од
навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање цели
не) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 19.
априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2,
р93/1894).
Литература треба да се налази на крају рада, испред резимеа, поређа
на по азбучном реду, са следећим елементима:
– књиге: презиме и име аутора, наслов књиге италиком, издавач, ме
сто издања, година (на пример: Суботић, Момчило: Српско пита
ње данас, Институт за политичке студије, Београд, 2008);
– зборници: презиме и име аутора, назив рада под наводницима,
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача
зборника, издавач, место издања, година издања (на пример: Мар
ковић, Драган, ,,Демократизација власти и управљања у Србији‘‘, у
зборнику: Србија – политички и институционални изазови (прире
дили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за политичке
студије, Београд, 2008);
– чланак: презиме и име аутора, назив рада под наводницима, назив
зборника италиком, онда у загради написати приређивача збор
ника, издавач, место издања, година издања (Кнежевић, Милош,
,,Варка европске хармоније‘‘, Српска политичка мисао, Институт
за политичке студије, Београд, бр. 4/2008);
– литература са Интернета, која не сме прећи више од 10% кори
шћене литературе, треба да садржи пуну интернет адресу (на при
мер: http://sh.wikipedia.ofg/wiki/Revolucija).
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да од
говори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се од
навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање цели
не) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 19.
априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2,
р93/1894).
Радови који се предају за објављивање морају да се заснивају на но
вијој литератури, а посебно на изворима, тј. радовима који су објављени
у научним часописима.
Аутори су у обавези да приликом слања радова доставе и изјаву да тај
рад није раније објављиван, тј. да рад није аутоплагијат или плагијат. Тек
стове слати у електронском облику на адресу smiljana.paunovic@ipsbgd.
edu.rs или на ipsbgd@eunet.rs
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